
СПИСОК ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ: 

/МАГІСТРИ/ 

№ П.І.П. Назва Керівник 
проекту 

Кафедра Шифр 

1.  
Адамова  
Олена  
Семенівна 

Психологічний аналіз 
особистих та сімейних 
відносин. 
Psychological analysis of 
personal and family 
relationships. 

к. істор. наук, 
доц. каф. 
клінічної  
психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології  

Д/р 
1906 

2.  
Анікіна  
Марія 
Володимирівна 

Психосоціальні фактори 
прокрастинації у офісних 
працівників. 
Psychosocial factors of 
procrastination in office 
workers. 

д.біол. наук, 
проф.,  кафедри 
соц. доп. та 
практ. психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1907 

 
 

 

3.  
Аржаткіна 
Вікторія 
Іванівна 

Психологічні особливості 
вибору життєвих стратегій 
особистості. 
Psychological features of 
choosing life strategies of 
personality. 

кандидат 
психологічних 
наук, доцент 
Тепляков М.М. 

диференціа
льної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
1908 

4.  
Астапова 
 Світлана 
Вікторівна  

Клієнти знахарів: клініко-
психологічне дослідження. 
Customers of healers: clinical 
and psychological research 

д. мед. наук, 
професор,  
кафедри 
клінічної  
психології 
Простомолотов 
В.Ф. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1909 

5.  
Астоган  
Євгенія  
Валеріївна 

Нейропсихологічний підхід 
до проблеми труднощів 
шкільного навчання. 
Neuropsychological approach 
to the problem of school 
difficulties. 

д. біол. наук, 
професор,  
кафедри 
соціальної 
допомоги та 
практ. психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1910 

6.  
Афанасьєва 
Альона 
Вадимівна 

«Психологічний прогноз  
схильності до девіантної 
поведінки  у студентів 
юридичних факультетів». 
Psychological Prognosis of 
Propensity to Deviant 
Behavior in Law Students. 

к. психол. н., 
доцент    
Коваль Г.Ш. 

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
1911 

7.  
Бовт  
Тетяна 
Віталіївна 

Вплив материнського 
відношення на емоційну 
сферу дітей. 
Influence of maternal attitude 
on the emotional sphere of chil
dren. 

к. псих. н., 
доцент Буганова 
В.М. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1912 

8.  Брашко 
Єлизавета 

Соціальна відповідальність 
бізнесу: українські реалії та 

Кандидат 
політ.наук, доцент 

соціальних 
теорій Д/р 



Сергіївна проблеми. 
Social responsibility of 
business: Ukrainian realities 
and problems. 

кафедри 
соціальних теорій 
ХлівнюкТ.П. 

1913 

9.  Бровченко 
 Ольга  
Михайлівна 

Аналіз психологічних 
особливостей співвідношення 
спілкування та тривожності в 
підлітковому віці. 
Analysis of psychological 
features of the relationship 
between communication and 
anxiety in adolescence. 

к. істор. наук, 
доцент кафедри 
клінічної  
психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1914 

10.  Будурова 
Параскевія 
Степанівна 

Психологічні особливості 
переживання самотності 
студентами 
Psychological peculiarities of the 
experience of solitude by 
university students. 
 

к. псих. н., доцент 
Чачко С.Л. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1915 

11.  Бусигіна  
Ольга  
Миколаївна 

Дослідження особливостей 
професійного вигорання у 
державних службовців на 
прикладі співробітників 
територіальних центрів 
соціального обслуговування 
громадян. 
Research of features of 
professional burning out at civil 
servants on an example of 
employees of the territorial 
centers of social services of 
citizens. 

к. педагог. наук, 
доцент кафедри 
соціальної 
допомоги та 
практ.психології  
Ласунова С.В. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
1916 

12.  Бучинська Дарія 
Сергіївна 

Роль актуальних здібностей у 
формуванні міжособистісних 
атракцій. 
The role of actual capacities in the
 formation of interpersonal attracti
on. 

к. психол. наук 
Мартинюк Ю.О. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1917 

13.  Вівсюк  
Вікторія 
Вікторівна 

Працевлаштування молоді: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення в сучасних 
українських умовах. 
Employment of young people: 
the problems and ways of their 
solution in modern Ukrainian 
conditions. 

кандидат 
філософських 
наук, доцент 
кафедри соціальної 
роботи  
Аблов А.Ф. 

соціальної 
роботи 
 

Д/р 
1918 

14.  Волочай  
Юлія  
Сергіївна 

Психопатологія повсякденного 
життя та терапія душею в 
творах В.М. Шукшина. 
Psychopathology of everyday life 
and soul therapy in the works of 
V.М. Shukshin. 

д. мед. наук, 
професор,  кафедри 
клінічної  психології 
Простомолотов В.Ф. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1919 

15.  Ворнікова 
Людмила 
Костянтинівна 

«Нарративи та життєві історії 
як методи дослідження 
соціально-психологічних 
практик». 
Narratives and life stories as 

д. соц. н., 
професор 
Подшивалкіна В. І. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

1920 



methods for researching socio-
psychological practices. 

16.  Гаудіч  
Поліна  
Віталіївна 

Аналіз мотиваційних 
тенденцій у працівників 
судноремонтного 
підприємства. 
Analysis of motivational 
tendencies for the workers of 
ship-repair enterprise. 

д. біол. наук, проф.,  
кафедри соц. доп. та 
практ. психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології Д/р 

1921 

17.  
Гереско  
Юлія  
Сергіївна 

Психологічні особливості 
життєвих стратегій 
особистості. 
Psychological peculiarities of 
life strategies of personality. 

к. псих. н., доцент 
Крюкова М.А. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1922 

18.  
Глушенкова 
Анастасія 
Володимирівна  

«Мотиваційно-ціннісна сфера 
та комунікативна компетенція 
читачів художньої 
літератури». 
Motivational-value sphere and 
communicative competence of 
readers of fiction. 

к. філол. н., 
доцент Сапригіна 
Н.В. 

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
1923 

19.  Гусакова Каріна 
Віталіївна 

«Особливості внутрішньо- 
особистісних конфліктів у 
підлітків з неповних сімей з 
різним типом материнського 
виховання: гендерний 
аспект». 
Features of intrapersonal 
conflicts in adolescents from 
single-parent families with 
different types of parenting: 
gender aspect. 

К.психол.н., 
доцент    
Коваль Г.Ш. 

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
1924 

20.  Дідик Анастасія 
Олександрівна 

«Соціально-психологічні 
чинники формування 
стресостійкості у робітників 
служби МНС». 
Socio-psychological factors of 
formation of stress resistance at 
the workers of the Ministry of 
Emergency Situations. 

к. психол. н., 
доцент   
Дементьєва К.Г.                       

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
1925 

21.  
Загребельна  
Олена  
Анатоліївна 

Експериментально-
психологічне  дослідження 
гендерних відмінностей в 
сучасному молодіжному 
середовищі. 
Experimental-psychological 
research of gender differences 
in the contemporary youth 
environment. 

д. біол. наук, 
професор,  
кафедри 
соціальної 
допомоги та 
практ.психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1926 

22.  Зінченко Тетяна  
Ігорівна 

Динаміка особливостей 
соціального інтелекту у 
представників медичної 
сфери. 
The dynamics of social 
intelligence features among 
representatives of the medical 
field. 

доктор    
психологічних         
наук, професор 
Чернявська Т.П. 

диференціал
ьної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
1927 



23.  
Зяблов 
Іван  
Юрійович 

«Особливості пізнавальної 
сфери фахівців в галузі ІТ-
технологій». 
Features of the cognitive sphere 
of specialists in the field of IT 
technologies. 

к. психол. н., 
доцент    
Шрагіна Л.І. 

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
1928 

24.  Іванова  
Дарія Ігорівна 

Особливості переживання 
стресу у осіб різним рівнем 
психологічного благополуччя. 
The specificities  of 
experiencing stress in people 
with different levels of 
psychological well-being. 

доктор 
психологічних 
наук, професор 
Родіна Н.В 

диференціал
ьної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
1929 

25.  
Ізбаш  
Юлія  
Сергіївна 

Психологічні засоби 
профілактики стресу в 
професійній діяльності. 
Psychological means of 
preventing stress in professional 
activity. 

д. біол. наук, 
проф.,  кафедри 
соц. доп. та 
практ.психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1930 

26.  

Ілларіонова  
Алла 
Володимирівна 

Аналіз гіперактивністi як 
психологічнoї та 
психофізіологічнoї 
особливістi дітей молодшого 
шкільного віку. 
Analysis of hyperactivity as a 
psychological and 
psychophysiological feature of 
children of primary school age 

к. істор. наук, 
доцент  кафедри 
клінічної  
психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1931 

27.  Ілько  
Світлана 
Анатоліївна 

Дослідження психологічного 
механізму делінквентної 
поведінки особистості. 
The study of the psychological 
mechanism of delinquent 
behavior of a person. 

д. біол. наук, 
професор,  
кафедри соціальної 
допомоги та 
практ.психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1932 

28.  Інститорова  
Ірина 
Григорівна 

Дослідження проявів 
стресостійкості приватних 
підприємців. 
Investigation of the 
manifestations of stress 
resistance of private 
entrepreneurs. 

д. біол. наук, проф.,  
кафедри соц. доп. та 
практ.  психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології Д/р 

1933 

29.  Іоргов Олександр 
Олександрович 

«Психологічні особливості 
навчання і виховання в  
мультикультурному регіоні». 
Psychological peculiarities of 
education and education in the 
multicultural region. 

к. пед. н., доцент 
Кириченко О.М. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

1934 

30.  Козерацька 
Анастасія 
Геннадіївна  

«Індивідуально-психологічні 
особливості переживання 
самотності». 
Individual-psychological features 
of the experience of loneliness. 

к. психол. н., 
професор  
Будіянський М. Ф.        

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

1935 

31.  Корнійчук 
Олександра 
Сергіївна 

Гендерне виховання як основа 
побудови громадянського 
суспільства.  
Gender education as a basis for 
building a civil society. 

Кандидат 
історичних 
наук,доцент 
кафедри соц. роботи 
Гладченко С.В. 

соціальної 
роботи Д/р 

1936 



32.  Кувшинова  
Юлія  
Сергіївна 

Нейропсихологічна 
діагностика перцептивно-
когнітивних функцій дітей 
молодшого шкільного віку. 
Neuropsychological diagnostics 
of perceptually-cognitive 
functions of children of primary 
school age. 

д. біол. наук, 
професор,  кафедри 
соціальної допомоги 
та практичної  
психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології Д/р 

1937 

33.   Ладиженський     
 Борис    
 олодимирович 

Мотивація досягнення успіху у 
працівників підприємства. 
Motivation to achieve success for 
employees. 

к. істор. наук, 
доцент  кафедри 
клін. психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології Д/р 

1938 

34.  Лебеденко 
Максим 
Борисович 

Психопатологія і злочинність. 
Psychopathology and сrime. 

д. мед. наук, 
професор,  
кафедри клін. 
психології 
Простомолотов В.Ф 

клінічної 
психології Д/р 

1939 

35.  Лебзяк  
Наталія  
Сергіївна 

Аналіз  специфіки прояву 
тривожності у підлітків, що 
страждають хронічними 
соматичними захворюваннями. 
Analysis of the specific 
manifestations of anxiety in 
adolescents suffering from 
chronic somatic  diseases. 

к. істор. наук, 
доцент кафедри 
соціальної роботи  
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1940 

36.  Мартинюк 
Катерина 
Володимирівна 

Особливості потребової сфери 
особистості, що 
самореалізується. 
Peculiarities of the sphere of the in
dividual’s self-actualization. 

к.психол.н., доц  
Буганова В.М. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1941 

37.  Мукан  
Ольга 
 Ігорівна 

«Індивідуально-психологічні 
особливості саморозвитку осіб з 
різним рівнем соціального 
інтелекту» 

кандидат 
психологічних наук, 
доцент 
Тепляков М.М. 

диференціально
ї і спеціальної 
психології 

Д/р 
1942 

38.  Натров  
Максим 
Вадимович 

Аналіз психологічних 
особливостей впливу керівника 
на підлеглих. 
Analysis of the psychological 
characteristics of the influence of 
the leader on subordinates. 

к. істор. наук, 
доцент  кафедри 
клін. психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1943 

39.  Невмержицька 
Катерина 

Особливості впливу 
міжособистісних відносин на 
емоційне вигорання. 
The features of the interpersonal 
relations&apos; influence on 
emotional burnout. 

к. псих. н., доцент 
Артюхіна Н.В. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1944 

40.  Нерян  
Дмитро 
Миколайович 

Особливості взаємозв'язку між 
базовими психологічними 
характеристиками і 
суверенністю психологічного 
простору особистості 
юнацького віку. 
The features of the relationship 
between the basic psychological 
characteristics and the 
psychological space’s sovereignty 
of the personality of adolescence. 

к.психол.н., доц 
Артюхіна Н.В. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості Д/р 

1945 



41.  Новосад Михайло 
Євгенович 

Особливості впливу 
психологічних меж особистості 
на реалізацію її особистісного 
потенціалу. 
The features of the psychological 
boundaries’ influence of the 
personality on the her personal’s 
potential realization. 

к.психол.н., доцент 
Артюхіна Н.В. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1946 

42.  Нікова Антоніна 
Олександрівна 

Психологічні особливості 
комунікативних та 
інтелектуальних можливостей 
підлітків. 
Psychological features of the 
communicative and intellectual 
capabilities of adolescents. 

к. істор. наук, 
доцент,  кафедри 
клінічної  психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1947 

43.  Оцабрік  
Ганна Андріївна 

Психологічні особливості  
адаптаційного потенціалу 
особистості з 
психосоматичними проявами. 
Psychological features of 
adaptive potential of the person 
with the manifestations of 
psychosomatics. 

доктор 
психологічних наук, 
доцент 
Кононенко О.І. 

диференціаль
ної і 
спеціальної 
психології Д/р 

1948 

44.  Паладійчук 
Андрій 
Віталійович 

Дослідження та аналіз 
взаємозв'язку психічного 
здоров'я, стресу і ризикованої 
поведінки у молоді. 
Research and analysis of the 
relationship between mental 
health, stress and risk behavior in 
young people. 

к. істор. наук, 
доцент  кафедри 
клін. психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1949 

45.  Петрусенко 
Андрій  
Вікторович 

Соціальне підприємництво та 
його роль у соціально-
економічному розвитку 
суспільства.  
Social entrepreneurship and its 
role in socio-economic 
development of society. 

кандидат 
політичних наук, 
доцент  кафедри 
соціальних теорій 
Хлівнюк Т. П 

соціальних 
теорій  

Д/р 
1950 

46.  Познанська Наталя 
Павлівна 

«Рольові позиції особистості як 
відображення її базових потреб 
та захисних механізмів». 
Role of personality as a reflection 
of its basic needs and protective 
mechanisms. 

К. психол. н., 
професор  
Будіянський М.Ф.        

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

1951 

47.  Приходська  
Оксана 
Володимирівна 

Вплив подружніх взаємин на 
задоволеність роботою. 
Influence of marital relationships 
on job satisfaction. 

д. біол. наук, 
професор,  кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1952 

48.  Рибакова 
Юлія  
Дмитрівна 

Соціально-психологічна 
робота в адаптації і соціалізації 
"Дітей сонця" (на прикладі 
реабілітаційного центра Я. 
Корчака м.Одеса).  
Socio-psychological work in 
adaptation and socialization 
"Children of the Sun" (on the 

кандидат 
психологічних 
наук, старший 
викладач кафедри 
соціальних теорій   
Данілова О.С.           

соціальних 
теорій 

Д/р 
1953 



example of the rehabilitation 
center Y. Korchak of Odessa). 

49.  Ростовська 
Катерина 
Сергіївна 

Процес сепарації у дочірньо-
маретинських стосунках. 
The process of psychological 
separation in mother-daughter 
relationships. 
 

К. псих. н., доцент 
Акімова Л.Н. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1954 

50.  Русанов  
Микита 
Володимирович 

Особливості впливу ціннісних 
орієнтацій та соціальних 
установок на дітей-підлітків 
схильних до девіантної 
поведінки. 
Peculiarities of the influence of 
value orientations and social 
settings on adolescents prone to 
deviant behavior. 

кандидат 
політичних наук, 
доцент  кафедри 
соціальних теорій 
Хлівнюк Т.П. 

соціальних 
теорій 

Д/р 
1955 

51.  Сінігур Кристина 
Віталіївна 

Вивчення особливостей 
комунікативної компетенції 
соціального працівника та її 
формування у студентів - 
майбутніх фахівців із 
соціальної роботи. 
The study of the features of the 
communicative competence of a 
social worker and its formation 
among students - future 
specialists in social work. 
 

доктор політичних 
наук, професор 
кафедри соціальної 
роботи 
Дунаєва Л. М. 

соціальної 
роботи 
 

Д/р 
1956 

52.  Скалецька  
Аліна  
Русланівна 

Аналiз залежністi синдрому 
емоційного вигорання від 
особових особливостей 
медпрацівників. 
Analysis of the dependence of 
emotional burnout syndrome on 
the personal characteristics of 
health workers. 

д. біол. наук, 
професор,  
кафедри соціальної 
допомоги та 
практ.психології 
Псядло Е.М. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології Д/р 

1957 

53.  Скоробогатько 
Павло 
Олексійович 

Анализ гендерних 
особливостей 
 копинг-поведінки у 
студентської молоді на фоні 
стресового навантаження та у 
зв'язку з накопиченим 
 життєвим стрессом. 
Analysis of the gender-specific 
features of coping behavior in 
student youth against a 
background of stressful stress 
and in connection with the 
accumulated stress of life. 

к. істор. наук, 
доцент кафедри 
клінічної  
психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1958 

54.  Сосновська 
Катерина 
Андріївна 

Особливості мотивації осіб з 
різним рівнем стійкості до 
стрессу. 
Features of motivation of 
individuals with different levels of 
resilience to stress. 
 

К. псих. н., доцент 
Чачко С.Л. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1959 



55.  Стойкова 
Марія Іванівна 

Соцiально - психологiчний 
аналіз соціальної ідентичності.  
Socially-psychological analysis 
of social identity. 

к. істор. наук, 
доцент кафедри 
клін. психол. 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології Д/р 

1960 

56.  Теплицька 
Оксана 
В’ячеславівна 

Аналіз регулювання 
стресостiйкостi в конфліктній 
ситуації. 
An analysis of adjusting of stress 
stability is in a conflict situation. 

к. істор. наук, 
доцент кафедри 
клінічної 
психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології Д/р 

1961 

57.  Тростянецька 
Валентина 
Михайлівна 

Основні конструкти 
особистості, психологічно 
схильної до зловживання 
психоактивними речовинами. 
Basic constructs of a person 
psychologically prone to 
substance abuse. 

к.психол.н., доц. 
Крюкова М.А. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
1962 

58.  Цуркан  
Ганна  
Олегівна 

Психологічні особливості 
людей з різними дієтичними 
уподобаннями. 
Psychological features of people 
with different dietary 
preferences. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології  
Малигіна Г.С. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1963 

59.  Цуркан  
Віолетта  
Олегівна 

Психологічні дослідження 
психосоціальних чинників 
інтернет залежності у 
підлітків. 
Psychological studies of 
psychosocial factors of Internet 
addiction in adolescents. 

к. істор. наук, 
доцент кафедри 
клінічної  психології 
Піщевська Е.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
1964 

60.  Чекал  
Ольга 
Володимирівна 

Індивідуально-психологічні 
особливості життєстійкості осіб 
з різним рівнем особистісної 
зрілості. 
Individual psychological features 
of the resilience of persons with 
different levels of personality 
maturity. 
 

кандидат 
психологічних наук, 
доцент 
Барінова Л.Я. 

диференціаль
ної і 
спеціальної 
психології Д/р 

1965 

61.  Чижевич Оксана 
Анатоліївна 

Гендерні відмінності уявлень 
про сексуальне насильство в 
залежності від ціннісних 
орієнтацій 
Gender differences in perceptions 
of sexual violence, depending on 
values.  

кандидат 
психологічних наук, 
доцент 
Литвиненко О. Д. 

диференціаль
ної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
1966 

62.  Шерман  
Лідія 
 Борисівна 

Психокорекційні можливості 
тренінгової роботи з 
підлітками. 
Psychocorrectional opportunities 
for training work with 
adolescents. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри соц. 
допомоги та практ. 
психології  
Кременчуцька М.К. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

Д/р 
1967 

63.  Яцинюк Богдан 
Сергійович 

Роль змінених станів 
свідомості у формуванні 
світоглядних установок. 
The role of changed states of 
consciousness in the formation of 
ideological settings. 

доктор 
психологічних наук, 
доцент 
Кононенко О.І. 

диференціаль
ної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
1968 



 
 
 

 


