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Магістерська кваліфікаційна робота включає 95 сторінок основного тексту, 

11 таблиць, перелік джерел посилання складає 88 найменувань, 10 додатків. 

Ключові слова: смисложиттєві орієнтації, цінності, мотиви, потребова 

сфера особистості, мотиваційна готовність до професійної діяльності, юнацький 

вік, заклад вищої освіти. 

Об’єкт дослідження: смисложиттєва та мотиваційна сфери особистості. 

Предмет дослідження: смисложиттєві орієнтації та мотиваційна готовність 

студентів ЗВО до професійної діяльності.  

За результатами дослідження розроблено тренінгову програму розвитку 

смисложиттєвих орієнтацій та формування мотиваційної готовності студентів 

ЗВО до здійснення професійної діяльності.  

Висновки та отримані результати можуть бути використані для розробки 

рекомендацій стосовно психологічного забезпечення розвитку смисложиттєвих 

орієнтацій та мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності в 

умовах ЗВО, а також окремими індивідами для власного розвитку ціннісно-

смислової та мотиваційної сфер. 

 



ANNOTATION OF THE MASTER'S QUALIFICATION WORK 

Theme of master's qualification work «Relationship of meaningful life 

orientations and motivational readiness of students for professional activity” 

 

Student: Katerenchuk Alexander Grigorovich 

Leader: VolynetsNataliyaValentynivna 

 

The master's qualification work includes 95 pages of the main text, 11 tables, the 

list of sources of the reference makes 88 names, 10 applications. 

Key words: meaningful life orientations of value, motives, necessary sphere of 

personality, motivational readiness for professional activity, adolescence, institution of 

higher education. 

Object of research: meaningful and motivational spheres of personality. 

Subject of research: meaningful life orientations and motivational readiness of 

freelance students for professional activity. 

According to the results of the research, a training program for the development 

of meaningful life orientations and the formation of motivational readiness of freelance 

students to carry out professional activities has been developed. 

Conclusions and results can be used to develop recommendations for 

psychological support for the development of meaningful life orientations and 

motivational readiness of students for professional activities in the free economic zone, 

as well as individuals for their own development of value-semantic and motivational 

spheres. 

 

 

 


