
Типові теми магістерських робіт для студентів ОП «Клінічна та 

реабілітаційна психологія»  другого ( магістерського) рівня освіти. 

 

Шановні студенти!  

Перед вами список типових тем магістерського наукового дослідження, які ви 

можете обрати для своєї роботи. Також ви можете обрати теми роботи яких 

немає у списку, але якими Ви зацікавлені. 

 За консультацією ви можете звертатися до гаранта програми Гасюк 

Мирослави Богданівни (мmyroslava.hasiuk@pnu.edu.ua) та до наукових 

керівників. 

 

1. Психологічні особливості перебігу субдепресивних станів при 

емоційному вигоранні. 

2. Психологічні детермінанти поведінкових девіацій у підлітків. 

3. Смисложиттєві орієнтації у формуванні стресостійкості  лікарів. 

4. Взаємозв'язок особливостей емоційного інтелекту і синдрому вигорання у  

професійній діяльності лікаря. 

5. Психологічні особливості формування залежності від нікотину у 

юнацькому віці. 

6. Реабілітація адиктивної поведінки підлітків: гендерний аспект. 

7. Реабілітація агресивної поведінки дітей та підлітків. 

8. Арт-терапія у роботі з дітьми та підлітками. 

9. Технології розвитку емоційного інтелекту як чиннику реабілітації. 

10. Індивідуально-психологічні особливості дітей, які пережили насильство в 

сім'ї.  

11. Методи психологічної допомоги підліткам з девіантною поведінкою.  

12. Психологічний супровід реабілітації дітей, які перебувають у складних 

життєвих ситуаціях. 

13. Психологічний супровід усиновлення. 

14. Соціально-психологічні чинники ЗПР дітей. 

15. Динаміка самоставлення осіб юнацького віку, схильних до суїцидальної 

поведінки. 

16. Психологічні детермінанти деструктивного виходу з кризи середини 

життя: гендерні особливості. 

17. Профілактика професійних девіацій майбутніх психологів у конфліктній 

ситуації. 

18. Психологічний супровід кризи зрілого віку у самотніх жінок. 

19. Психологічна допомога молоді з нейроцеркуляторною дистонією. 

20. Психологічні особливості осіб юнацького віку з ревматоїдним артритом.  
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21. Психологічний супровід важкохворих дітей в умовах лікувального 

закладу. 

22. Інноваційні методи збереження психічного здоров'я дітей та молоді в 

період пандемії COVID-19.  

23. Психологічна реабілітація осіб  дорослого віку з цукровим діабетом ІІ 

типу. 

24. Внутрішня картина здоров’я як чинник реабілітації ССЗ. 

25. Психологічна реабілітація підлітків з набутими вадами опорно рухового 

апарату. 

26. Психологічна реабілітація підлітків з вродженими адами опорно рухового 

апарату 

27. Психологічна реабілітація людей з наслідками інсульту. 

28. Кризовий підхід у реабілітації______ захворювання. 

29. Якість життя ______ як мета реабілітації. 

30. Психологічне благополуччя  людей з хронічним захворюванням 

31. Психологічна реабілітація (супровід) сім’ї з психічно хворим. 

32. Психологічний супровід сім’ї з хронічно хворою дитиною. 

33. Вплив процесу статевого виховання на формування сексуальності 

підлітків. 

34. Психологічні особливості сексуальних установок сучасної молоді. 

35. 3.Особливості розвитку фізичних якостей засобами АФК. 

36. 4.Використання засобів адаптивної фізичної культури у психологічній 

реабілітації  людей з психофізичними порушеннями. 

37. Адаптивна фізична культура у геронтології та геріатрії. 

38. Арт-терапія у геронтології та геріатрії. 

39. Психологічний супровід паліативних хворих. 


