
 
СПИСОК ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ: 

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

1.  

Агапонова  
Анна 
Анатоліївна 

Мотиваційно-ціннісна сфера 
сучасних старшокласників. 
Motivation-Value Sphere of 
Modern High School Pupils. 
 

к. філол. н., 
доцент кафедри соц. і 
прикладної 
психології  
Сапригіна Н.В. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

2114 

2.  

Арпентьєва  
 Аліна  
Олександрівна 

Вплив сприйняття тілесного 
образу «Я» на 
самовідношення особистості та її 
стратегії поведінки. 
The influence of the perception of t
he bodily image of "I" on the self-
relation of the individual and 
her behavior strategy. 

к. психол. н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології розвитку 
особистості 
Артюхіна Н.В. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 
2115 

3.  
Архипова  
Тетяна 
Миколаївна 

Гендерні особливості прояву 
агресивності особистості 
підлітків. 
Gender features of the 
manifestation of the aggressiveness 
of the personality of adolescents. 

ст. викладач кафедри 
клінічної психології 
Булгак Е.Д. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2116 

4.  

Бац  
Анастасія 
Романівна 

Агресивні тенденції в 
спілкуванні у підлітків. 
Aggressive Tendencies in 
Communication among 
Adolescents. 

к. філол. н., 
доцент кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології  
Сапригіна Н.В. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

2117 

5.  
Бєлік  
Валерія 
Олександрівна 

Психологічні особливості 
переживання кризових ситуаций 
у дітей молодшого шкільного 
віку.  
Psychological features  of 
experiencing of crisis сиуаций for 
the children of midchildho.          

ст. викладач кафедри 
клінічної психології 
Логінова Н.В. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2118 

6.  
Вдовиченко 
Анастасія 
Сергіївна 

Особливості переживання 
підлітками кризових ситуацій. 
Features of adolescents 
experiencing crisis situations. 

ст. викладач кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології  
Суслова В.О. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
2119 

7.  

Воропаева 
Тетяна 
Олександрівна 

Вплив стилю керівництва 
вчителя на об’єктивність 
оцінювання школярів. 
Influence of the Style of Teacher's 
Leadership on the Student 
Assessment Objectivity. 

к. психол. н., Доцент 
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Вішталенко О. Д. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

2120 

8.  
Гайдукова  
Інна  
Сергіївна 

Дослідження рівня 
життєстійкості та емоційного 
стану у осіб, які проходять 
психотерапію. 
Research of level of vitality and 
emotional state at persons that pass 
psychotherapy. 
 
 

ст. викладач кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології  
Суслова В.О. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології Д/р 

2121 



9.  Гарас І.О. 

Психологічне співвідношення 
спілкування та  тривожності у 
дітей підліткового віку. 
The children of teens have 
psychological correlation of                                             
communication and anxiety. 

ст. викладач кафедри 
клінічної психології 
Булгак Е.Д. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2122 

10   
Головко  
Раїса 
Ігорівна 

Соціальні уявлення сучасних 
жінок про самотнє материнство. 
Social representations of modern 
women about lonely motherhood. 
 

кандидат 
педагогічних наук, 
доцент кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології  
Ласунова С.В. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
2123 

11   

Гордієнко  
Аліна  
Олегівна 

Психологічний аспект нової 
української школи. 
Psychological Aspect of the New 
Ukrainian School. 

к. педагог. н., доцент    
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Кириченко О.М. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

2124 

12   

Григор’єва 
Наталія 
Валеріївна 

Дослідження життєвих планів та 
перспектив студентської молоді. 
Research of Life Plans and 
Perspectives of Student Youth. 

к. психол. н., 
професор 
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Будіянський М.Ф. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

2125 

13   
Євсєєва  
Інна  
Ігорівна 

Прояви тривожностi у 
підлітковому вiцi. 
Manifestations of anxiety in 
adolescence. 

ст. викладач кафедри 
соціальної допомоги 
та прак.психології  
Дикіна Л.В. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  

Д/р 
2126 

14   

Жаркова  
Світлана 
Вадимівна 

Особливості психологічної 
готовності дітей до школи. 
Features of psychological readiness 
of children for school. 

к.психол.н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології розвитку 
особистості 
Крюкова М.А. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
2127 

15   
Загородня  
Тетяна  
Борисівна 

Особливості батьківського 
ставлення  до дітей з аутизмом. 
Features of the attitude of parents to 
children with autism. 
 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  

Д/р 
2128 

16   
Задерей  
Андрій 
Олексійович 

Арт-терапевтичні методи в 
роботі з дітьми. 
The art therapy methods in the 
work with children 

к. психологічних 
наук, доцент кафедри 
соц. доп. та практ. 
психології М.К. 
Кременчуцька 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  

Д/р 
2129 

17   

Іванова-
Черноус 
Катерина  
Ігорівна 

Психологічні аспекти 
взаємовідносин дітей і батьків в 
підлітковому віці. 
Psychological aspects of the 
relationship of children and parents 
in adolescence. 

ст. викладач кафедри 
клінічної психології 
Булгак Е.Д. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2130 

18   

Ілларіонова 
Оксана 
Сергіївна 

Психологічні особливості 
поведінки дітей молодшого 
шкільного віку схильних до 
агресії. 
Psychological Features of the 
Behavior of the Primary School 
Children who are Prone to 
Aggression 
 
 
 

к. педагог. н., доцент    
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Кириченко О.М. 

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
2131 



19   
Коваль  
Світлана 
Сергіївна 

Соціальні стресори та 
протективні чинники в контексті 
психічного здоров’я студентської 
молоді. 
Social stressors and protective 
factors in the context of the mental 
health of students. 

кандидат 
психологічних наук, 
ст. викладач кафедри 
клінічної психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2132 

20   
Конарева  
Тетяна  
Юріївна 

Тривожність як негативний 
емоційний стан молодшого 
школяра. 
Anxiety as a negative emotional 
state of a younger schoolboy. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
2133 

21   

Кузьміч  
Надія  
Львівна 

Взаємозв’язок психологічної 
межі з тривожністю та 
депресивністю особистості. 
The interconnection of 
psychological boundary with 
personal anxiety and depression.  

к.психол.н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології розвитку 
особистості 
Артюхіна Н.В. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
2134 

22   
Кусікова  
Ксенія 
Олександрівна 

Мотиваційна сфера особистості 
працівників підприємства. 
Motivational sphere of personality 
of norkers of enterprise. 

д.  політ. наук, 
професор кафедри 
соціальної роботи 
Дунаєва Л.М. 

соціальної 
роботи Д/р 

2135 

23   

Куцаєнко 
Євдокія 
Валер’янівна  

Особливості прояву 
обдарованості у зрілому віці. 
Features of Giftedness 
Manifestation in Adulthood. 

к. психол. н., доцент 
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Дементьєва К.Г. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 

Д/р 
2136 

24   
Лабунська  
Оксана 
Валеріївна 

Проблема взаiмовпливу стреса та 
конфлікту. 
The рroblem of the mutual influence 
of stress  and  conflict. 

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

клінічної 
психології Д/р 

2137 

25   

Ліпчинська  
Віра 
Іванівна 
 

Взаємозв’язок  пам’яті  та  
інтелекту в  підлітковому  віці. 
The relationship of memory and 
intelligence in adolescence. 

ст. викладач кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології  
Суслова В.О. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  

Д/р 
2138 

26   

Логвінова 
Анастасія 
Віталіївна 

Дослідження мотивації 
керівників. 
Motivation research of leader.  

д. психол. н., 
професор 

кафедри диференці 
альної і спеціальної 
психології 
Родіна Н.В. 

диференці 
альної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
2139 

27   

Маринова– 
Паламарчук  
Ольга  
Іванівна 

Уявлення сучасної молоді щодо 
сімейного життя. 
Representations of modern youth 
about family life. 

к.психол.н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології розвитку 
особистості 
Буганова В.М. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
2140 

28   

Назарова  
Марія 
Валентинівна 

Особливості особистісної 
зрілості студентства . 
Features of the personal maturity of 
students. 

к.психол.н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології розвитку 
особистості 
Акімова Л.Н. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
2141 

29   
Полінкаш  
Дарина 
Дмитрівна 

Психокорекційна робота з дітьми 
з особливостями розвитку. 
Psycho-correctional work with 
children with special needs. 

кандидат психол. 
наук, ст. викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Уханова А.І. 
 
 

клінічної 
психології 

Д/р 
2142 



30   

Потапенко  
Ірина  
Валеріївна 

Особливості копінг-стратегій 
осіб з різним рівнем 
життєстійкості. 
Features of coping strategies of 
persons with different levels of 
viability. 

к.психол.н., доцент  
кафедри 
диференціальної і 
спеціальної 
психології  
Барінова Л.Я. 

диференці 
альної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
2143 

31   

Прилипко 
Карина 
Едуардівна 

Вплив семантичного праймінга 
на категоризацію візуальних 
об'єктів. 
The Impact of Semantic Priming on 
the Visual Objects Categorization 

к. психол. н., доцент                        
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Гусакова М.П. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 

Д/р 
2144 

32   
Родіна  
Анастасія 
Сергіївна 

Вплив наявності сиблінгів на 
параметри психічного здоров’я 
підлітків. 
The effect of having a sibling on 
the mental health parameters of 
adolescents. 

кандидат 
психологічних наук, 
ст. викладач кафедри 
клінічної психології  
Уханова А.І. 

клінічної 
психології 

Д/р 
2145 

33   

Сідоченко 
Анастасія 
Борисівна 

Особливості самоактуалізації 
жінок з різних соціальних групп. 
Features of Self-Actualization in 
Women from Different Social 
Groups. 

к. психол. н., 
доцент    
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Коваль Г.Ш. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 

Д/р 
2146 

34   

Сухарєва 
Вікторія 
Анатоліївна 

Особливості духовної сфери 
засуджених за насильницькі 
злочини. 
Features of the Spiritual Sphere of 
People Convicted for Violent 
Crimes 

к. психол. н., 
доцент   кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології  
Коваль Г.Ш. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 

Д/р 
2147 

35   
Сціра 
Ірина 
Іванівна 

Психологічні особливості прояву 
креативності в підлітковому віці. 
Psychological features of the 
manifestation of creativity in 
adolescence. 

кандидат психол.  
наук, доцент кафедри 
соціальної допомоги 
та практ. психології  
Юнг Н.В. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
2148 

36   

Теленицька 
(Бойко)  
Ілона  
Віталіївна 

Дослідження особливостей 
проявів психологічних захистів у 
студентів першого курсу. 
The study of the manifestations of 
psychological defenses of first-year 
students. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
2149 

37   

Тімошин  
Олег  
Юрійович 

Особливості самосприйняття 
особистості як фактор її 
соціалізації. 
Features of self-perception of 
personality as a factor of its 
socialization. 

к.психол.н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології розвитку 
особистості 
Крюкова М.А. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
2150 

38   

Ульман  
Ярослав 
Миколайович 

Особливості тау-типа у 
агресивних підлітків. 
Features of aggressive teenagers’ τ-
type. 

д.психол.н., 
професор кафедри 
загальної психології 
та психології 
розвитку особистості 
Кіреєва З.О. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
2151 

39   
Фофанова  
Дар’я  
Сергіївна 

Психологічні детермінанти 
інтернет-залежності в старшому 
підлітковому віці. 
Psychological determinants of 
Internet addiction in later 
adolescence. 

кандидат психол. 
наук, ст. викладач 
каф. соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
Малигіна Г.С. 
 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

Д/р 
2152 



40   

Чала 
 Вікторія 
Сергіївна 

Особливості самодетермінації 
особистості працівників IT-
сфери. 
Features of Personality Self-
Determination in Employees of IT-
Sphere. 

к. психол. н., доцент                        
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Гусакова М.П. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 

Д/р 
2153 

41   

Шевченко 
Оксана 
Валеріївна 

Прояв полезалежності і 
ригідності у суб'єктів з високим 
рівнем самодетермінації. 
Manifestation of the Field 
Dependence and Rigidity in 
Subjects with High Level of Self-
Determination. 

к. психол. н., 
доцент  кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології  
Гусакова М.П. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 Д/р 

2154 

42   

Юрченко  
Тетяна 
Анатоліївна 

Особливості психологічного 
супроводу дітей позбавлених 
батьківської опіки. 
Features of Psychological Support 
for Children without Parental Care. 

к. психол. н., доцент 
кафедри соціальної і 
прикладної 
психології  
Білова М.Е. 

соціальної і 
прикладної 
психології  
 

Д/р 
2155 

 
 
 
 

 

 


