
 
СПИСОК ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ: 
/БАКАЛАВРИ/ (список 3) 

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

1.  

Байман  
Марія 
Олександрі
вна 

Фактор сім’і у житті підлітка. 
Factor in the life of a teenager. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2468 

2.  
Бєжєнар  
Олена  
Євгенівна 

Агресивна поведінка в 
контексті психічного здоров’я 
старших школярів. 
Aggressive behavior in the 
context of mental health of older 
students. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2469 

3.  
Глущенко 
Маргарита 
Михайлівна 

Дослідження особливостей 
переживання стресу 
студентами в залежності від їх 
темпераменту. 
Study of the peculiarities of 
experiencing stress by students 
depending on their nature. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Шевченко О.І. 

клінічної 
психології  

Д/р 
2470 

4.  
Дика 
Оксана 
Сергіївна 

Порівняльний аналіз 
конфліктності осіб із різним 
соціометричним статусом. 
Comparative analysis of the 
conflict of persons with different 
sociometric status. 

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

соціальної 
допомоги 
та 
практично
ї 
психології 

Д/р 
2471 

5.  

Кіхтенко 
Надія  
Костянтинів
на 

Вплив типу батьківського 
виховання на рівень адаптації 
дитини до школи. 
Influence of the type of parental 
education on the level of 
adaptation of the child to school. 

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

соціальної 
допомоги 
та 
практично
ї 
психології 

Д/р 
2472 

6.  

Кучманська 
Анастасія  
Григорівна 
 

Психологічні особливості 
спілкування психолога з 
людьми, які пережили 
психологічну травму. 
Psychological features of 
communication between a 
psychologist and people, having 
experienced a psychological 
trauma. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Булгак Е.Д. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2473 

7.  
Куява   
Світлана 
Павлівна 

Сексуальні дісфункції при 
залежностях (залежній 
поведінці) та шляхи їх 
вирішення. 
Sexual dysfunctions in 
addictions (addictive behavior) 
and their solutions. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Булгак Е.Д. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2474 

8.  
Онищенко 
Катерина 
Андріївна 

Соціальна робота з сім’ями, 
які опинилися у складних 
життєвих обставинах 
 (Social work with families in 

Кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 

соціальни
х теорій 

Д/р 
2475 



difficult life situations) Терещенко Ганна 
Олександрівна 

9.  
Парфененко 
Тетяна 
Дмитрівна 

Вплив особливостей 
темпераментів подружжя на 
рівень їх міжособистісної 
сумісності. 
The influence of the 
characteristics of the 
temperaments of the spouses on 
the level of their interpersonal 
compatibility. 
 
 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Булгак Е.Д. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2476 

10.  

Рогульська 
Ганна 
Володимирі
вна 

Психологічна діагностика 
готовності дітей до шкільного 
навчання. 
Gender features of vocational 
guidance work with adolescents. 

Старший викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2477 

11.  

Ярошевська  
Яна 
Олександрі
вна 

Вивчення особливостей 
переживання ситуації 
розлучення батьків дітьми 
старшого шкільного віку. 
Studying the specifics of 
experiencing a divorce situation 
of parents of children of senior 
school age. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
2478 

 
 
 

                               


