
СПИСОК ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ 
БІБЛІОТЕКИ: /МАГІСТРИ/ 

(список 2) 
№ П.І.П. Назва Керівник проекту Кафедра Шифр 

1.  
Берьозка 
Євгеній 
Леонідович 

Психологічні особливості дитячо- 
батьківської взаємодії. 
Psychological peculiarities of child-
parent interaction. 

к.психол.н., доц. 
Крюкова М.А. 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 

 
 Д/р  
2479 

 

2.  
Воробйова 
Анастасія 
Олегівна 

«Психологічні механізми реалізації 
транскордонних практик жителів 
Бессарабії». 
Psychological mechanisms for 
realization of transborder practices of 
the inhabitants of Bessarabia. 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 

 
 Д/р  
2480 

 

3.  
Гаджилєєва  
Аліна 
Володимирівна 

Дослідження особливостей 
сприймання соціального статусу 
особистості. 
Investigation of the peculiarities of the 
perception of the social status of the 
individual. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2481 

 

4.  
Демяненко 
Анастасія 
Андріївна 

Дослідження прояву ціннісних 
орієнтацій старших підлітків. 
Study of the manifestation of value 
orientations of older adolescents. 

к. психол. наук, доц. 
кафедри соц. доп. та 
практ. психології  
Юнг Н.В. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2482  

 

5.  

Здебський  
Дмитро    
Володимирови
ч 

Розробка і впровадження програм 
психологічного супроводу 
діяльності окремих підрозділів 
Державної прикордонної служби 
вузькопрофільної спрямованості. 
Development and implementation of 
psychological support programs for 
the activities of individual units of 
the State Border Service with a 
narrow profile. 

к. педагог. наук, доц. 
кафедри соц. доп. та 
практ. психології  
Ласунова С.В. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2483  

 

6.  

Іванов  
Сергій 
Володимирови
ч 

Гіпноз і його похідні в терапії 
невротичних та психосоматичних 
розладів. 
Hypnosis and its derivatives in the 
therapy of neurotic and 
psychosomatic disorders. 

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

клінічної 
психології 

 
 Д/р  
2484 

 

7.  

Кантаржи  
Олена  
Павлівна 

Соціально-психологічний супровід 
хворих у клініках Ізраїлю та 
України (порівняльний аналіз) . 
Socio-psychological support of 
patients in clinics of Israel and 
Ukraine (comparative analysis). 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
соціальної допомоги 
та практичної 
психології  
Кременчуцька М.К. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2485  

 

8.  

Кованда 
Оксана 
Володимирівна 

Адаптивні стратегії поведінки в 
ситуації зради. 
Adaptive behavior strategies in a 
betrayal situation. 

к. педагог. наук, 
доц. каф. соц. доп. 
та прак. психол.  
Ласунова С.В. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2486 

 

9.  

Крук  
Юлія  
Валеріївна 

Історико-психологічний аналіз 
проблеми дослідження дітей з 
особливими потребами. 
Historical and psychological analysis 
of the problem of research of 
children with special needs. 
 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2487 

 



10.  

Кудринський 
Михайло 
Костянтинович 

Порівняльний аналіз ідеї 
соціальної рівності в історії 
філософії та соціально-політичної 
думки. 
Comparative analysis of the idea of 
social equality in the history of 
philosophy and socio-political 
thought. 

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

соціальної 
роботи 

 
 Д/р  
2488  

 

11.  Кучеренко    
Олександр 

Володимирови
ч 

Психологічні особливості 
формування взаємодії у організації 
за допомогою організаційного 
консультування (гештальт-підхід). 
Psychological features of the 
formation of interaction in the 
organization with the help of 
organizational consultation (gestalt 
approach). 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
Смокова Л.С. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2489  

 

12.  Левченко 
Анастасія 
Володимирівна 

Самоефективність професіонала як 
чинник задоволеністю працею. 
The effectiveness of a professional as 
a factor in job satisfaction. 

кандидат 
психологічних наук, 
доцент 
Барінова Л.Я. 

диференціал
ьної і 
спеціальної 
психології 

 
 Д/р  
2490 

 

13.  Леонова  
Дар’я 
Ігорівна 

Психологічні особливості впливу 
групи на особистість. 
Psychological features of the group's 
influence on the individual. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2491 

 

14.  Мушта  
Ірина  
Віталіївна 

Психологічні особливості ранніх 
шлюбів та їх наслідки. 
Psychological features of early 
marriages and their consequences. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
клінічної психології  
Самара О.Є. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2492 

 

15.  Стрельчук 
 Вікторія 
 Ігорівна 

Зв’язок мотивації до навчання 
іноземних студентів з процесом їх 
соціокультурної адаптації та 
індивідуально-психологічними 
особливостями. 
Relationship of motivation to the 
training of foreign students with the 
process of their socio-cultural 
adaptation and individual 
psychological characteristics. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
соціальної  
допомоги та 
практичної 
психології  
Смокова  Л.С. 

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

 
 Д/р  
2493 

 

16.  Танцюра  
Андрій 
Володимирови
ч 

Дослідження проявів 
стресостійкості у чоловіків та 
жінок. 
Study of the manifestations of stress 
resistance in men and women. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології  
 

 
 Д/р  
2494 

 

17.  Холончук  
Ірина 
Михайлівна 

Вплив методів управління на 
продуктивність соціальних 
робітників. 
The impact of management practices 
on the productivity of social workers. 

кандидат 
політичних наук, 
професор кафедри 
соціальних теорій 
 Нікогосян О.О. 

соціальних 
теорій 

 
 Д/р  
2495 

 

18.  Цибулько  
Інна  
Олександрівна 

Копінг-стратегії механізмів 
психологічного захисту і медико-
психологічної реабілітації осіб 
екстримальних професій. 
Coping strategies of psychological 
defense mechanisms and medical-
psychological rehabilitation of 
persons of extreme professions. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної 
психології 

 
 Д/р  
2496 

 

 
 


