
Теми магістерських робіт Лозова О. М.  

1. Психосемантика образу Батьківщини у представників  регіональних 

ментальностей України. 

2. Психологічна структура моральних переконань майбутніх психологів і 

педагогів. 

3. Психологічний аналіз змісту суспільної свідомості (на матеріалі дискурсу 

блогосфери). 

4. Ментальнісні особливості героїзації вчинку в юнацькому віці. 

5. Майбутня професія як засіб самоконструювання особистості студента. 

 

Теми магістерських робіт Петрунько О. В.  

Чинники формування інформаційної культури сучасного студентства. 

Роль сім’ї у формуванні інформаційної культури дитини. 

Особливості інформаційної культури підлітків із проблемних сімей. 

Динаміка медійних уподобань школярів у процесі їх дорослішання. 

Розвивальні і компенсаційні функції інтернету в житті людей з обмеженими 

можливостями. 

 

Теми магістерських робіт Кайріс О. Д.  

1. Вплив емоцій на прояв характеру в юнацькому віці  

2. Гендерні особливості прояву лідерства в юнацькому віці.  

3. Особливості прояву агресії в середовищі студентської молоді.  

 4. Проблеми профорієнтації підлітків.  

5. Дослідження cамоповаги. 

 

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 Старинська Н.В.  

1. Чинники соціально-психологічної адаптації підлітків до навчання в 

старших класах у загальноосвітній школі. 

2. Психологічні особливості самотності дорослої людини. 

3. Психологічні особливості девіантної поведінки підлітків. 

4. Взаємозв'язок акцентуацій характеру з конфліктною поведінкою підлітків. 

5. Психологічні особливості конфліктів у студентській групі в процесі 

спільної навчальної діяльності. 

 

 



Теми магістерських робіт Дятленко Н.М.  

1. Тривожність як прояв суперечливостей в Я-концепції майбутнього 

психолога. 

2. Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів та їхній вплив на 

становлення специфічно підліткових характеристик особистості. 

3. Психологічна готовність студентів-першокурсників до майбутньої 

професії. 

4. Психологічні закономірності формування прихильності в юнацькому віці.  

5. Психологічний аналіз  можливих варіацій дорослішання в ранній юності.  

 

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 студентами-

психологами. 
 


