
     Теми магістерських  робіт  Лозова О.М. 

 

1. Психосемантика культури постмодерну у  буденній свідомості молоді. 

2.  Порівняльна психосемантика кольору в рекламі і традиційному живописі. 

3. Психосемантичні особливості психологічно «свого / чужого» текстів у 

свідомості юнаків. 

4. Психосемантичні особливості професійного мовлення викладачів та студентів. 

5. Порівняльна семантика  сприймання твору художньої літератури та його 

екранізації. 

6. Психосемантична реконструкція образу воїна-захисника в масовій свідомості 

сучасника. 

7. Психосемантика ментальності конкретної соціальної групи (на вибір студента). 

8. Етнорегіональна специфіка ментальності мешканців (...) регіону (на вибір 

студента) 

9. Психологічна структура соціальних переконань майбутніх психологів. 

 

     Теми магістерських  робіт Грубі Т.В. 

 

1. Взаємозв'язок депресії та перфекціонізму в студентському віці 

2. Психологічні особливості стресу в студентському віці 

3. Гендерні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці 

4. Особливості професійного стресу в персоналу дошкільних(корекційних) 

закладів 

5. Особливості формування відданості персоналу організації 

 

     Теми магістерських  робіт  Дятленко Н.М. 

 

1. Психологічні умови подолання прокрастинації  студентами вищого навчального 

закладу 

2. Психологічна готовність студентів-першокурсників до майбутньої професії 

3. Психологічні закономірності формування прихильності в юнацькому віці 

4. Психологічний аналіз  можливих варіацій дорослішання в ранній юності 

5. Психологічні чинники формування професійного іміджу у майбутніх психологів 

6. Особистісні детермінанти психологічного благополуччя студентів 

7. Зміст і динаміка криз професійного самовизначення майбутніх психологів 

8. Психолого-педагогічні особливості комунікативної компетентності студентів, 

що навчаються із застосуванням дистанційних форм освіти 

9. Психологічні чинники професійного розвитку педагогів в умовах 

післядипломної освіти 

10.  Психолого-педагогічні умови гармонізації переживань дошкільників 

11.  Вплив освітнього середовища дошкільного навчального закладу на пізнавальну 

активність дітей 



12.  Розвиток самосвідомості як умова формування психологічної готовності до 

навчання в школі дітей 6-7 років 

13.  Психолого-педагогічні умови розвитку образу України у дошкільників. 

14.  Особливості емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку. 

 

    Теми магістерських  робіт Литвиненко О.О. 

 

1.     Психологічні механізми формування безпечної поведінки молоді в інтернеті 

2.     Соціально-демографічні чинники депресивних реакцій у старшокласників 

3.     Психологічні особливості самопрезентації та соціалізації старшокласників 

(юнаків) в інтернеті 

4.     Індивідуально-психологічні особливості сприймання просвітницької та 

рекламної інформації 

5.     Психологічні особливості формування картини світу у підлітків, які мають 

порушення слуху 

 

    Теми магістерських  робіт  Краєва О.А. 

1.  Психологічні ознаки та особливості кризи ідентичності осіб юнацького віку. 

2.  Формування цілісної позитивної ідентичності підлітка на кризовому етапі. 

3.  Гендерні особливості показників кризи ідентичності в підлітковому віці. 

4.  Психологічні особливості професійної ідентичності дорослої людини. 

5.  Подолання кризових аспектів ідентичності суб’єктів різновікових груп. 

6.  Динаміка подолання кризи ідентичності в підлітковому / юнацькому віці. 

7.  Психологічні особливості ідентичності внутрішньо переміщених осіб. 

8.  Психологічні особливості кризового консультування внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

      Теми магістерських робіт Cтаринська Н.В. 

1.   Психологічні особливості девіантної поведінки у підлітковому віці. 

2.   Особливості комунікативних умінь студентів-практичних психологів. 

3.   Психологічні чинники адитивної поведінки в юнацькому віці. 

4.   Взаємозв’язок рівня тривожності та адаптаційного потенціалу студентів. 

5.   Особливості ситуативної самоактуалізації студентів. 

      Теми магістерських  робіт Клібайс Т.В.  

1. Особливості атрибутивних стилів осіб з психосоматичними розладами. 

2. Порівняльне дослідження змісту мовлення соматично здорових суб’єктів та осіб 

з різними психосоматичними розладами (методом контент-аналізу). 

3. Особливості буденної свідомості осіб з віктимною поведінкою. 

4. Вивчення психологічних особливостей відомих осіб методом контент-аналізу. 

5. Особливості буденної свідомості психологічно благополучних осіб.  



      Теми магістерських  робіт Музиченко І.В. 

 

1.   Психологічні особливості етнічної свідомості студентської молоді. 

2.  Психологічні особливості українського національного характеру студентської 

молоді. 

3.  Психологічні особливості залежності у спілкуванні студентської молоді. 

4.  Соціально-психологічні причини вживання психотропних речовин 

студентською молоддю. 

5.  Психологічні особливості  «конфлікту поколінь». 

Теми магістерських робіт Бреус Ю. В. 

1.  Вплив емоцій на прояв самооцінки у юнацькому віці. 

2.  Динаміка контролю емоцій у різних вікових групах. 

3.  Особливості переживання емоцій у майбутніх фахівців соціономічних та 

технічних спеціальностей. 

4.  Роль адаптаційного ресурсу емоційного інтелекту у професійній 

соціономічній діяльності. 

5.  Індивідуально-вікові особливості формування конформності майбутніх 

психологів. 

 

Теми магістерських робіт Циганчук Т.В. 

 

1.  Психологічні особливості учасників субкультурних об’єднань. 

2.  Вплив психологічних особливостей вчителя на навчальну мотивацію 

молодшого школяра. 

3.  Особливості статево рольової ідентифікації дітей з неповних сімей. 

4.  Причини та прояви девіантної поведінки в підлітковому віці. 

5. Особливості переживання кризи професійної ідентичності 

студентамипсихологами. 

 

 

 

 

 

 


