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Дипломна робота присвячена проблемі психологічних особливостей

студентів до самореалізації в професійній діяльності.

Визначено, що готовність досліджується як певний стан свідомості,

психіки, функціональних систем в ситуації відповідальних дій або підготовки

до них. Готовність визначається як можливість суб’єкта діяти на досить

високому рівні, подальшого професійного вдосконалення і підвищення

кваліфікації.

Особистісну готовність до професійної діяльності ми будемо розуміти як

рівень сформованості в особистості майбутнього фахівця ряду професійно-

важливих якостей особистості, які забезпечують можливість ефективно

здійснювати професійну діяльність.

Формування психологічної готовності до професійної діяльності – це

розвиток, становлення необхідних ставлень, установок, досвіду, майстерності,

які дають можливість людині усвідомлено здійснювати професійну діяльність.

Самореалізація розглядається як спеціально організована суб’єктом

діяльність, метою якої є втілення ним свого суб’єктивно відчутного

призначення, а також результат цієї діяльності, що тісно пов’язана із

саморозвитком та самоствердженням особистості
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ANNOTATION

Yastreba V.I. Psychological peculiarities of students of self-realization in

professional activity.
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Thesis is devoted to the problem of the psychological characteristics of

students to self-realization in professional activity.

It is determined that the readiness is investigated as a certain state of

consciousness, psyche, functional systems in a situation of responsible action and

training for them. Readiness is defined as the ability of the subject to operate at a high

enough level, further professional development and training.

Personal readiness for professional activity we will understand how the level of

formation of the personality of the future specialist of a number of professionally

important qualities of personality that are able effectively to carry out professional

activities.

The formation of the psychological readiness for professional activity is the

development, the establishment of the necessary relationships, attitudes, experience

and skills that enables a person to consciously perform professional activities.

Self-actualization is regarded as specially organized by subject of activity, the

purpose of which is the embodiment of its perceived purpose and the result of this

activity, which is closely related to self-development and self-esteem
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