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1. Практичний аспект прикладної соціальної психології.

2. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості.

3. "Я-концепція" як соціально-психологічний феномен.

4. Асоціальні прояви особистості.

5. Спілкування як соціально-психологічний процес.

6. Соціально-психологічні основи педагогічного спілкування.

7. Соціально-психологічні бар'єри міжособистісного спілкування у 

підлітковому віці.

8. Міжособистісні конфлікти та їх подолання.

9. Соціально-психологічні механізми формування особистості.

10. Ціннісні орієнтації сучасної молоді.

11. Вплив міжособистісної толерантності на психічне здоровія дітей та 

підлітків.

12. Вплив масової культури на формування ціннісних орієнтирів молоді в

сучасній Україні. '

13. Мала група у контексті соціальної психології.

14. Соціальна психологія масових явищ.

15. Міжособистісні стосунки в учнівській групі.
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Тематика курсових робіт

з теорії соціального виховання

для здобувачів другого курсу спеціальності 231 Соціальна робота

1. Соціально-педагогічні ідеї Василя Сухомлинського.

2. Соціально-педагогічні ідеї Костянтина Ушинського.

3. Проблема сімейного виховання у творчості Василя Сухомлинського.

4. Філантропічна діяльність Андрея Шептицького.

5. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової.

6. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості.

7. Дитяча безпритульність як один із наслідків сирітства в Україні.

8. Сім’я як мікрофактор соціалізації особистості.

9. Сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського виховання.

10. Зміст і види соціального виховання дітей й учнівської молоді.

11. Соціальне виховання дітей у сучасних соціокультурних умовах.

12. Молодіжна субкультура та її вплив на розвиток особистості підлітка.

Викладач Марія ВЕРХОЛЯК



1. Внесок україїЛьких вчених у розвиток дитячої психології.

2. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості.

3. Психічний розвиток дитини у немовлячий період.

4. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку.

5. Психологічні особливості сенсорного розвитку в ранньому ВІЦІ.'

6. Психологічні особливості розумового розвитку в дошкільному віці.

7. Роль діяльності у психічному розвитку дитини.

8. Психологічні особливості ігрової діяльності дошкільника.

9. Психологічні особливості навчальної діяльності дошкільника.

10. Психологічні особливості спілкування в дошкільному віці.

11 .Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини.

12. Спілкування як чинник формування особистості дошкільника.

13. Наслідування як механізм розвитку дошкільника.

14. Психологія обдарованої дитини.

15. Формування особистості дошкільника в сучасному закладі дошкільної 

освіти.

16. Роль сім’ї у психічному розвитку дошкільника.

17. Психологічні особливості розвитку уваги дітей дошкільного віку.

18. Психологічні особливості розвитку пам’яті дітей дошкільного віку.

19. Психологічні особливості розвитку мислення дітей дошкільного віку.

20. Психологічні особливості вольового розвитку дітей дошкільного віку.

21. Психологічні особливості мотиваційної сфери дошкільника.

22. Психологічні особливості емоційних станів дошкільника.

23. Темперамент і особливості його прояву в дошкільному віці.

24. Психологічні особливості адаптації дитини до життя в закладі дошкільної

Тематика курсових робіт

з дитячої психології

.для здобувачів II курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта

ОСВІТИ.



25. Психологічна готовність дошкільника до навчання в школі.

26. Комунікативна компетентність сучасного вихователя.

27.Особливості психічного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами.

28.Особливості в психолого-педагогічного супроводу дошкільників з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

29.Психологічні особливості уваги дошкільників з особливими освітніми

потребами в процесі навчання.

ЗО.Психологічні особливості прояву творчих здібностей дітей з особливими 

освітціми потребами.

Викладач Оксана КОЛОБИЧ


