
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з дисципліни «Соціальна психологія» 

 

Вимоги до курсових робіт та їх тематика визначаються робочими 

навчальними програмами дисципліни. 

Основними завданнями при підготовці курсових робіт є: опрацювання та 

реферування наукових першоджерел із обраної проблематики; визначення 

методологічних засад емпіричного дослідження (вибірка та її основні 

параметри, методики, процедура збору емпіричних даних, методи узагальнення 

одержаних результатів, особливості інтерпретації одержаних результатів); 

формулювання висновків, пропозицій та рекомендацій на основі проведеного 

теоретичного та практичного дослідження. Курсова робота може бути виконана 

за однією з запропонованих нижче тем. 

 

1. Особливості соціально-психологічного клімату в групі здобувачів 

вищої освіти. 

2. Вплив акцентуацій характеру на навчальну успішність здобувачів 

вищої освіти. 

3. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації 

особистості до студентського середовища. 

4. Мотивація успіху до навчання як чинник оптимальної соціалізації 

особистості. 

5. Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки 

молоді. 

6. Психологічні особливості міжособистісного спілкування у 

ранньому юнацькому віці. 

7. Соціальна ідентичність особистості як чинник вибору стилю 

поведінки у конфлікті. 

8. Особливості Я-концепції комунікативно успішної особистості. 

9. Взаємозв’язок механізмів адаптації й рівнів тривожності юнацького 

віку. 

10. Соціальна адаптація особистості в період зміни ціннісних 

пріоритетів суспільства. 

11. Комунікативна компетентність і феномен професійного вигорання у 

майбутніх психологів. 

12. Особливості ціннісних орієнтацій юнаків та дівчат з різним локусом 

контролю. 

13. Сімейні відносини як чинник формування страхів у підлітків. 

14. Гендерні особливості вибору стратегії поведінки в конфлікті осіб 

юнацького віку. 

15. Гендерні особливості самоставлення юнаків. 

16. Стресові стани у працівників правоохоронних органів. 

17. Динаміка ціннісних орієнтацій студентів на різних етапах навчання 

у закладах вищої освіти. 

18. Соціально-психологічні особливості мотивації навчальної 

діяльності здобувачів вищої освіти. 



19. Особливості міжособистісних конфліктів у малій студентській 

групі. 

20. Особливості комунікативних професійно-важливих якостей у 

майбутніх психологів. 

21. Вплив індивідуальних особливостей правоохоронця (психолога) на 

успішність його професійної діяльності. 

22. Гендерні показники комунікативних та організаторських здібностей 

у осіб юнацького віку. 

23. Гендерні особливості механізмів психологічного захисту у осіб 

юнацького віку. 

24. Професійна деформація особистості працівників правоохоронних 

органів. 

25. Професійний вибір старших підлітків як професійне 

самовизначення особистості. 

26. Особливості копінг-стратегій та стресостійкості підлітків із 

неповних сімей. 

27. Особистісні характеристики та мотивація професійної діяльності 

студентів-психологів. 

28. Взаємозв’язок емоційного вигорання та стресостійкості у 

здобувачів вищої освіти. 

29. Взаємозв’язок самооцінки старших підлітків та рівня адаптації у 

системі міжособистісних відносин. 

30. Взаємозв’язок самооцінки та лідерських якостей у старшокласників. 

31. Взаємозв’язок ндивідуально-психологічних якостей особистості й 

статусних позицій в групі. 

32. Особливості образу фізичного Я у осіб юнацького віку та його 

вплив на формування Я-концепції. 

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології 

протокол № 20 від 16 липня 2021 року 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри 

юридичної психології  

підполковник поліції                                                             Іван ОХРІМЕНКО 

 

 


