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Самореалізація в юнацькому віці
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Експериментальна база дослідження

 Психодіагностичне дослідження проводилось на базі 
Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату. 

 Дослідженням було охоплено 60 учнів 11-х класів
16-17 років.
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Дослідження за методикою 
«Система життєвих смислів» (автор В.Ю.Котляков) 
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Дослідження за методикою 
«Ціннісних орієнтацій юнаків» (авт. О.М.Гріньова) 



 

Дослідження за методикою 

«Ціннісних орієнтацій юнаків» (авт. О.М.Гріньова).

(за доступністю на тепер)



2008 2010 2011

50

70

120

Дослідження за методикою
«Мотиви вибору сфери трудової діяльності»
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Тренінг розвитку особистісного зростання 
та самореалізації юнацтва як інноваційна 

технологія психолого-педагогічного супроводу

 Активізує  учасників до самопізнання та 
самовдосконалення, сприяє реалізації свого творчого 
потенціалу.

 За допомогою методів роботи тренінгу кожний учасник 
спілкується не лише з іншими учасниками, а й з самим 
собою, проводить глибокий самоаналіз, що допомагає 
знайти вирішення своїх проблем та самореалізації 
особистості.  



Основне завдання  психологічного тренінгу 

• Гармонія особистості 

• Подолання внутрішніх протиріч, що заважають 
ефективному самовизначенню та розкриттю творчого 
потенціалу особистості

• Психологічна дія, яка заснована на методах групової 
роботи, під час якої відбувається вирішення особистих 
проблем учасників, 

• Формування навичок спілкування,

• Самоаналіз особистості, що веде до особистісного 
зростання. 



Висновки
• Ми  праналізувати та обгрунтувати теоретичні 

дослідження науковців, зробили емпіричне дослідження 
самореалізації особистості в юнацькому віці та розробили 
методи її розвитку – психолого-педагогічний супровід 
розвитку самореалізації в юнацькому віці, що 
спрямований на підвищення рівня усвідомлення життя та 
духовного потенціалу та формування активної життєвої 
позиції.

• Нами  було розроблено тренінг розвитку особистісного 
зростання та самореалізації юнацтва та проведено з 
контрольною групою юнаків та дівчат.
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«Людина може голодувати через відсутність 
самореалізації так само сильно, як і через відсутність їжі»

Річард Райт
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