БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Кафедра общей и клинической психологии

Реферат к дипломной работе
Разработка проекта «Красота спасет жизнь»
Зубра Полина Викторовна
руководитель Воронович Дарья Викторовна

2018

РЕФЕРАТ
Зубра Полина Викторовна
Разработка проекта «Красота спасет жизнь»
Дипломная работа: 45 с., 21 источник, 4 прил.
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Объект исследования – женщины и девушки (18-45лет), пережившие
онкологические заболевания и находящиеся на стадии ремиссии.
Цель работы – повышение чувства привлекательности и повышение
уровня самоотношения у женщин перенесших онкологические заболевания и
последствия химиотерапии.
Методы исследования: Теоретический анализ. Анкетирование.
Проектный подход.
Полученные результаты и их новизна: Разработан уникальный в РБ
социальный проект «Красота спасет жизнь».
Область возможного практического применения: Возможность
использования данного проекта в процессе ресоциализации женщин
находящихся на стадии ремиссии после онкологических заболеваний.
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все
заимствованные из литературных и других источников теоретические,
методологические и методические положения и концепции сопровождаются
ссылками на их авторов.
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РЭФЕРАТ
Зубра Паліна Віктараўна
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Дыпломная работа: 45 с., 21 крыніц, 4 прыкл.
Ключавыя
словы:
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Аб'ект даследавання - жанчыны і дзяўчаты (18-45 гадоў), якія
перажылі анкалагічныя захворванні і знаходзяцца на стадыі рэмісіі.
Мэта работы - павышэнне пачуцця прывабнасці і павышэнне ўзроўню
самаадносіны ў жанчын якія перанеслі анкалагічныя захворванні і
наступствы хіміятэрапіі.
Метады даследавання: Тэарэтычны аналіз. Анкетаванне. Праектны
падыход.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: Распрацаваны ўнікальны ў РБ
сацыяльны праект "Прыгажосць выратуе жыццѐ".
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: Магчымасць
выкарыстання дадзенага праекта ў працэсе рэсацыялізацыі жанчын якія
знаходзяцца на стадыі рэмісіі пасля анкалагічных захворванняў.
Аўтар
правільна і
запазычаныя
метадычныя
аўтараў.

работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе
з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх
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Zubra Polina Viktorovna
Development of the project «Beauty will save life»
Degreepaper: 45 p., 21 sources, 4 app.
Key words: RESOCIALIZATION, CANCER, ONCOLOGY, PROJECT,
PROJECT MANAGEMENT, REMISSION, SELF, ALLURE.
Object of research – women and girls (18-45 years) who have experienced
cancer and are in remission.
Purpose of research - increasing the sense of attractiveness and self-esteem
in women with cancer and the effects of chemotherapy.
Research methods: Theoretical analysis. Survey. Project approach.
Obtained results and their novelty: A unique social project «Beauty will
save life» was developed in Belarus.
Area of possible practical application: The possibility of using this project
in the process of resocialization of women in remission after cancer.
The author of the work confirms that material presented in it correctly and
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical,
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and
other sources are given references to their authors.
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