
СПИСОК ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ: 

/БАКАЛАВРИ/  

(список 2) 

№ П.І.П. Назва Керівник проекту Кафедра Шифр 
1.  Бурлачук 

Віроніка 
Анатоліївна 

Шлюбні та дітородні 
орієнтації студентської 
молоді  (Marital and 
childbirth orientations for 
student youth) 

Старший викладач 
кафедри соціальних 
теорій  
Кастромицька Є. В. 

соціальних 
теорій Д/р 

1821 

2.  
Волинець  
Анна  
Олегівна 

Гендерні особливості 
самосвідомості в 
підлітковому віці. 
Gender features of self-
consciousness in adolescence. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології  Д/р 

1822 

3.  
Гайкович  
Ганна  
Євгенівна 

Вплив особових особливостей 
на життєстійкість та 
стресостійкість. Influence of 
personality features on vitality 
and  stressstability. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Шевченко О.І. 

клінічної 
психології  Д/р 

1823 

4.  
Дмитрієва 
Олександра 
Юріївна 

Гендерні особливості 
уявлення про 
самореалізацію. 
Gender features of the idea of 
self-realization 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології  Д/р 

1824 

5.  

Ільясова  
Таїсія 
 Керимівна 

Психологічні особливості 
агресивної поведінки 
підлітків. 
Psychological characteristics 
of aggressive behavior of 
adolescents. 

Старший викладач 
кафедри соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
Суслова В.О. 

соціальної 
допомоги 
та 
практичної 
психології 

Д/р 
1825 

6.  

Коваленко  
Анна 
 Юріївна 

Психологічні особливості 
переживання кризових 
ситуацій у дітей молодшого 
шкільного віку.                                                                                
Psychological features of 
experiencing of crisis 
situations in children of 
primary school age. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Шевченко О.І. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1826 

7.  

Лобанова 
 Євгенія 
Олександрівна 

Феномен булінга в контексті 
психічного здоров’я 
підлітків. 
The phenomenon of bullies in 
the context of adolescent 
mental health. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології  

Д/р 
1827 

8.  
Лукінова  
Тетяна 
Олександрівна 

Стрес в житті школяра 
старшого віку. 
 
Stress in the life of an older 
schoolchild. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології  Д/р 

1828 



9.  Маєва   
Ірина 
Володимирівна 

Соціальна політика в сфері 
соціального захисту 
малозабезпечених сімей в 
Україні (Social policy in the 
sphere of social protection of 
poor families in Ukraine)  

Викладач кафедри 
соціальних теорій 
Брагар М. І. 

соціальних 
теорій 

Д/р 
1829 

10.  
Макаревич 
Наталія 
Олександрівна 

Тривога як реакція адаптації 
та клінічний феномен. 
Anxiety as an adaptation 
reaction and a clinical 
phenomenon. 

Доктор медичних 
наук, професор 
кафедри клінічної  
психології 
Простомолотов В.Ф. 

клінічної 
психології  Д/р 

1830 

11.  Марущенко 
Сергій 
Олександрович 

Формування нормативного 
ставлення до ВІЛ – 
позитивних людей в Україні 
(Formation of normative 
attitude towards HIV-positive 
people in Ukraine) 

Кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Терещенко Ганна 
Олександрівна 

соціальних 
теорій 

Д/р 
1831 

12.  

Москвичова 
Єлизавета 
Ігорівна 

Соціально-психологічна 
адаптація дітей до 
шкільного навчання.  
Socially-psychological 
adaptation of children to the 
school educating. 

Доктор медичних 
наук, професор 
кафедри клінічної  
психології 
Простомолотов В Ф. 

клінічної 
психології  

Д/р 
1832 

13.  

Олійник 
Анастасія 
Володимирівна 

Психологічна готовність 
студентів до професійної 
діяльності: мотиваційна 
складова.   
Psychological readiness of 
students to professional 
activity: motivational 
constituent. 

Кандидат 
історичних наук, 
доцент кафедри 
клінічної психології  
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології  

Д/р 
1833 

14.  

Оржеховська 
Анастасія 
Дмитрівна 

Особливості мотиваційної 
сфери особистостi у 
підлітків. 
Features of motivational 
sphere of personality for 
teenagers. 

Кандидат 
історичних наук, 
доцент кафедри 
клінічної психології  
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології  

Д/р 
1834 

15.  Пишненко 
 Ганна  
Ігорівна 

Наслідки подружніх 
конфліктів для особистості, 
сім’ї, суспільства та шляхи 
їх вирішення. 
Consequences of marital 
conflicts for an individual, 
family, society and ways of 
their solution. 

Кандидат 
філософських наук, 
доцент кафедри 
соціальної роботи  
Коваленко О.П. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
1835 

16.  

Прокопова  
Олена Юріївна 

Формування та розвиток 
самооцінки у підлітковому 
віці. 
Formation and development of 
self-esteem in adolescence. 

Старший викладач 
кафедри соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
Суслова В.О. 
 

соціальної 
допомоги 
та 
практичної 
психології 

Д/р 
1836 



17.  Рудь 
Тетяна 
Максудівна 

Благодійність та ії роль в 
соціальному захисті 
населення. Charity and its 
role in the social protection of 
the population. 

Старший викладач 
кафедри соціальних 
теорій Богданова 
О.М. 

соціальних 
теорій Д/р 

1837 

18.  

Саввіна  
Аліса 
Олегівна 

Вивчення  особливостей 
прояву девіантної поведінки 
підлітків. 
The study of the peculiarities 
of the deviant behavior of 
adolescents. 

Старший викладач 
кафедри соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
Дикіна Л.В. 

соціальної 
допомоги 
та 
практичної 
психології 

Д/р 
1838 

19.  Сокульська 
Крістіна 
Володимирівна 

Вебкамінг,як соціальне 
явище: сутність, тенденції 
та наслідки  Webcamming as 
a social phenomenon: essence, 
trends and consequences. 

Старший викладач 
кафедри соціальних 
теорій Кастромицька 
Є. В. 

соціальних 
теорій Д/р 

1839 

20.  Шаровкін 
Костянтин 
Віталійович             

Соціальна робота в 
пенітенціарній  системі 
України (Social work in the 
penitentiary system of 
Ukraine)                               

Старший викладач 
кафедри соціальних 
теорій Вінницький 
О.О. 

соціальних 
теорій Д/р 

1840 

21.  Шатохіна 
Олена 
Олександрівна 

Особливості становлення 
особистості дитини в 
багатодітній сім`ї  
(Features of the formation of 
the child's personality in a 
large family) 

Кандидат 
історичних наук, 
доцент кафедри 
соціальної роботи 
Гладченко Світлана 
Володимирівна 

соціальної 
роботи 

Д/р 
1841 

22.  Шевченко 
Анастасія 
Сергіївна 

Соціальна реклама як 
інструмент впливу на 
молодь (Social advertising as 
a tool to influence youth) 
 

Старший викладач 
кафедри соціальних 
теорій 
Кастромицька Є.В. 

соціальних 
теорій Д/р 

1842 

23.  

Шмуклер 
Станіслав 
Михайлович 

Вивчeння впливу 
oсoбистiсниx oсoбливoстeй 
стapшoклaсникiв на вибіp 
мaйбутньoї пpoфeсiї. 
Studying the influence of the 
personal characteristics of 
high school students on the 
choice of future profession. 

Старший викладач 
кафедри соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
Дикіна Л.В. 

соціальної 
допомоги 
та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
1843 

24.  

Шубко  
Анастасія 
Олександрівна 

Психологія здоров’я і 
проблеми психологічного 
благополуччя. 
Psychology of health and 
problems of psychological 
well-being. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Шевченко О.І. 

клінічної 
психології  

Д/р 
1844 



25.  Ярощук 
Анастасія 
Сергіївна 

Правові заходи та 
організація надання 
соціальних послуг дітям,які 
виховуються в притулках 
(Legal measures and 
organization of provision of 
social services for refugee 
children) 

Викладач кафедри 
соціальних теорій 
Брагар М. І. 

соціальних 
теорій 

Д/р 
1845 

 
 

  


