
Теми курсових робіт Миколенко Н.В. 

 

1.    Можливості розвитку пам’яті (підлітків, старших школярів, студентів) методами 

ейдетики. 

2.   Профілактика маніпуляцій свідомістю (підлітків, старших школярів, студентів) 

методами соціально-психологічного тренінгу. 

3.    Розвиток емоційного інтелекту (підлітків, старших школярів, студентів) 

методами соціально-психологічного тренінгу. 

4.    Ціннісні орієнтації сучасної молоді. 

5.    Світоглядні орієнтації сучасної молоді (студенської молоді). 

6.    Гендерні стереотипи (шлюбно-сімейні установки) сучасної молоді (підлітків, 

старших школярів, студентів). 

 

 Теми курсових робіт Литвиненко О.О. 

 

1.    Психологічні особливості сприймання рекламних текстів 

2.    Психологічні особливості продукування текстів в ході інтернет-комунікації 

3.    Психологічні закономірності самопрезентації підлітків в інтернеті 

4.    Особливості особистісного становлення осіб, які мають порушення слуху 

5.    Психологічний зміст та семантичні особливості мрій студентів 

6.    Передумови становлення академічної мотивації школярів та студентів 

      

        Теми курсових робіт Краєва О.А. 

 

1.   Успіх у студентському віці. Психологічні аспекти успішності 

студентської молоді. 

2.   Формування психології успіху студентської молоді. 

3.   Психологічні особливості ідентичності в підлітковому віці. 

4.   Гендерна ідентичність підлітка. 

5.   Ідентичність підлітка на етапі перебігу кризи ідентичності. 

6.   Криза ідентичності сучасних студентів. 

7.   Професійна ідентичність дорослої людини (фахівця). 

 

Теми курсових робіт Старинська Н.В. 

 

1.     Особливості мотиваційної сфери молодшого школяра. 

2.     Особливості тривожності в підлітковому віці. 

3.     Особливості самооцінки студенів. 

4.     Психологічні особливості стилю життя сучасного підлітка. 

5.     Креативні здібності дітей підліткового віку. 

 

Теми курсових робіт Дятленко Н.М. 

 

1. Психологічна характеристика та особливості діагностики саморегуляції 

старших дошкільників 



2. Образ-Я дошкільників: психологічний портрет та методика діагностики  

3. Розвиток мислення у дошкільників та особливості його діагностики 

4. Психологічна готовність до навчання в школі та особливості її діагностики 

5. Особистісний розвиток та його діагностика у дошкільному віці 

6. Взаємини дітей-дошкільників та сучасні методики їх діагностики 

7. Розвиток та діагностика дій сприймання в дошкільному віці 

8.  Вплив емоційної тривожності дитини-дошкільника на її статусне положення в 

групі 

9. Соціально-психологічні чинники становлення статево рольової ідентифікації у 

молодшому шкільному віці.  

10. Психологічні особливості розвитку рефлексії в молодшому шкільному віці. 

11. Психологічні детермінанти розвитку відповідальності у підлітковому віці. 

12. Формування адекватної самооцінки молодших школярів в процесі 

міжособистісного спілкування.  

13. Вплив гри на на розвиток саморегуляції довільної активності в дошкільному 

віці. 

14. Соціально-психологічні чинники становлення статеворольової ідентифікації у 

молодшому шкільному віці.  

15. Психологічні особливості розвитку рефлексії в молодшому шкільному віці. 

16. Психологічні детермінанти розвитку відповідальності у підлітковому віці. 

17. Формування адекватної самооцінки молодших школярів в процесі 

міжособистісного спілкування.  

18. Вплив сімейних взаємин на  соціалізацію  старших школярів. 

 

Теми курсових робіт Музиченко І.В. 

 

1.    Особистісні відмінності студентів чоловічої та жіночої статі. 

2.    Психологічні проблеми сором'язливості. 

3.    Психологічні аспекти самотності  

4.    Психологічні особливості депресії в підлітків. 

5.    Гендерні дослідження стилю спілкування. 

6.    Заздрість як психологічна реальність. 

 

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 студентівпсихологів 

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 студентівпсихологів 

10. Формування лідерських якостей у студентів ВНЗ 

 

 

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 

 

 

  

 

 

 


