
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

з дисципліни «Загальна 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. Соціальна перцепція в структурі міжособистіснї та груповї 

комунікації. 

2. Психологічні особливості різновидів мислення та їх прояви в 

діяльності людини. 

3. Психологічні особливості різновидів мислення уяви та їх вплив на 

ефективність процесу навчання. 

4. Психологічні особливості різновидів уваги та їх вплив на навчальну 

успішність студентів. 

5. Особливості сприймання в студентському віці: динаміка 

спостережливості  залежно від типу темпераменту. 

6. Динаміка  творчого мислення в студентському віці. 

7. Взаємозв’язок процесу запам’ятовування і типом темпераменту 

студента.  

8. Особливості сприймання в студентському віці: визначення точності 

сприймання коротких проміжків часу залежно від статі студента 

9. Гендерні особливості обсягу короткочасної пам’яті в студентському 

віці. 

10. Гендерні особливості усної мовленнєвої діяльності в студентському 

віці. 

11. Загальна характеристика емоційної сфери особистості. 

12. Мотивація агресивної поведінки у студентському віці. 

13. Особливості мотивації навчальної діяльності. 

14. Роль вербальних та невербальних засобів у комунікативної 

взаємодії студентів. 

15. Розвиток здібностей людини. 

16. Спілкування як використання репертуару ролей (на матеріалах 

трансактного аналізу Е.Берна).  

17. Вплив спілкування на розвиток особистості. 

18. Негативні емоційні стани та напрями їx подолання. 

19. 3в'язок між емоціями, когнітивними процесами та поведінкою 

людини. 



20. Особливості поведінки як відображення мозком зовнішнього світу.  

21. Значення наполегливості в студентському віці. 

22. Динаміка емпатійності в процесі навчання для більшості студентів.  

23. Використання проективних тестів під час дослідження рис 

характеру. 

24. Зв'язок волі з мотивацією особистості. 

25. Гендерні особливості стресостійкості в студентському віці. 

26. Вплив тривожності на навчальну успішність студентів. 

27. Прояв індивідуальності особистості в темпераменті, здібностях та 

характері.  

28. Соціальне сприймання як розуміння інших людей. 

29. Вольові якості сучасної студентської молоді з різним рівнем 

успішності в навчанні. 

30. Особливості агресивності студентів з різним рівнем прояву 

лідерських якостей. 

31. Особливості виникнення та шляхи подолання одинокості у 

студентському колективі. 

32. Методологічні засади дослідження мотиваційно-спонукальної сфери 

особистості. 

33. Взаємозв’язок акцентуацій характеру студентів з рівнем успішності 

їх навчальної діяльності. 

34. Роль темпераменту у формуванні особистісних рис людини. 

35. Порівняльна характеристика життєвих цінностей студентів різної 

статі. 

 

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 


