
Теми курсових робіт Циганчук Т.В. 

1. Застосування тренінгових технологій в процесі підвищення професійної 

конкурентоздатності особистості 

2. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості 

3. Детермінанти виникнення та переживання заздрощів у юнацькому віці  

4. Психологічні механізми  розвитку впевненості в собі у студентів-

психологів 

5. Психологічні особливості готовності студентів до сімейного  життя. 

6. Психологічні особливості студентсько-викладацької взаємодії. 

7. Стратегії пошуку роботи в умовах сучасного ринку праці 

8. Емоційна компетентність як передумова успішної професійної діяльності 

практичного психолога 

9. Причини виникнення емоційних бар’єрів спілкування  у студентів-

психологів 

10. Формування лідерських якостей у студентів ВНЗ 

 

Теми курсових робіт Петрунько О.В. 

1. Особливості медійних інтересів дошкільників.  

2. Зв’язок між улюбленими медійними образами і особливостями ціннісної 

сфери дошкільників. 

3. Особливості медійних інтересів молодших школярів. 

4. Зв’язок між улюбленими медійними образами і особливостями ціннісної 

сфери молодших школярів. 

5. Зв’язок медійних інтересів та особливостей навчальної мотивації у 

молодшому шкільному віці. 

6. Особливості медійних уподобань підлітків. 

7. Зв’язок між улюбленими медійними образами та особливостями ціннісної 

сфери підлітків. 

8. Зв’язок медійних інтересів та особливостей навчальної мотивації у 

підлітковому віці.  

9. Особливості навчальної мотивації користувачів соціальних мереж 

студентського віку.  



10. Зв’язок між медійними уподобаннями та особливостями навчальної 

мотивації в студентському віці. 

 

Теми курсових робіт Кайріс О.Д. 

1. Вплив мультиплікаційних і художніх фільмів на поведінку дітей 

молодшого шкільного віку.  

2. Вплив на поведінку підлітка телевізійної реклами.  

3. Образи в подружніх стосунках  

4. Особливості соціальних контактів людей пізнього періоду життя.  

5. Соціально-психологічний аналіз подружньої невірності.  

Дослідження особливостей ставлення до подружніх зрад у сучасної молоді.  

6. Характеристика переживань розлучення хлопчиків і дівчаток у різних 

вікових групах.  

7. Психічні особливості емоційної сфери особистості студентів-

першокурсників.  

8. Дослідження соціально-психологічної компетентності вчителя (керівника, 

соц. педагога, соц. працівника).  

9. Психологічне дослідження відносин юнаків та дівчат до цивільного шлюбу 

(співжиття).  

10. Психологічний аналіз професійної деформації особистості у трудовій 

діяльності.  

 

Теми магістерських робіт Бреус Ю.В. 

1. Соціальні очікування як фактор емоційної дезадаптації особистості. 

2. Гендерні особливості усвідомлення емоційного досвіду у юнацькому віці. 

3. Когнітивні чинники збереження емоційного здоров’я особистості. 

4. Гармонізація емоційної сфери особистості як умова самоефективності. 

5. Емоційна гнучкість як фактор конкурентоздатності майбутніх психологів. 

6. Особливості кар’єрних орієнтацій студентів-випускників. 

7. Ціннісні орієнтації викладача як фактор професійної ідентифікації 

студентів. 



8. Формування індивідуального стилю професійної діяльності студентів у 

процесі фахової підготовки. 

9. Самовдосконалення як об’єкт професійної рефлексії майбутніх психологів.  

10. Вплив особливостей стилю поведінки викладача на мотиваційну 

готовність студентів до професійної діяльності 

 

Теми магістерських робіт Старинська Н.В. 

1. Особливості прояву захисних стратегій поведінки дорослої людини в 

стресовій ситуації. 

2. Психологічні чинники формування копінг-поведінки особистості в ранній 

юності. 

3. Психологічні особливості самоактуалізації особистості студентів-

психологів. 

4. Ціннісні орієнтації сучасної молоді. 

5. Психологічні особливості професійної ідентичності студентів-психологів.  

6. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників. 

7. Психологічні особливості емоційних станів в юнацькому віці. 

8. Страхи в молодшому шкільному віці: типологія та прояв. 

9. Стиль керівництва викладача (вихователя) як чинник розвитку 

пізнавальної активності (дошкільників, учнів, студентів). 

10. Особливості мотиваційної сфери сучасних студентів. 

 

Теми магістерських робіт Н.М.Дятленко 

1. Психологічні особливості розвитку суб’єктності майбутніх психологів. 

2. Динаміка професійної самосвідомості студентів-психологів у процесі 

навчання у ВНЗ. 

3. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних 

психологів у процесі навчання у ВНЗ. 

4. Психологічні особливості корекції конфліктності у студентів вищої школи. 

5. Розвиток лідерських якостей у студентів впродовж навчання у ВНЗ. 

6. Психологічні умови розвитку відповідальності у дошкільників. 



7. Розвиток почуття комічного у дошкільників як чинника оптимізації 

емоційно-ціннісної сфери.  

8. Психологічні особливості розвитку соціальної компетентності 

дошкільників. 

9. Особливості емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного 

розвитку. 

10. Психолого-педагогічні умови гармонізації переживань дошкільників. 

 
 


