
СПИСОК ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ: /МАГІСТРИ/ 
№ П.І.П. Назва Керівник проекту Кафедра Шифр 

1.  Yilmaz  
Fikret  
Enes 

Психологічні особливості 
особистості із залежністю від 
смартфону. 
Psychological features of 
personality with addiction to a 
smartphone. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3493 

2.  Асатрян 
Метаксія 
Андраніківна 
 

Психологічна готовність до 
шкільного навчання. 
Psychological readiness for 
school education. 

д. психол. н., 
професор кафедри 
диференціальної і 
спеціальної 
психології  
Чернявська  Т.П. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
3494 

3.  Афоніна  
Вероніка 
Сергіївна 
 
 

Аналіз соціальних емоцій 
старших дошкільнят і їх 
взаємозв'язок з соціальними 
очікуваннями. 
Analysis of social emotions of 
senior preschool children and 
their inter communication with 
social expectations. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3495 

4.  Афоніна 
Наталія 
Олексіївна 

Аналiз  психологiчних 
засобiв  профілактики 
агресивної поведiнки 
пiдлiткiв. 
Analysis of psychological 
methods of prophylaxis of 
aggressive behavior of 
teenagers. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3496 

5.  Бакурідзе  
Ніна 
Григорівна 

Вплив стресових факторів на 
особистісні особливості 
співробітників бригад 
екстреної медичної 
допомоги. 
The influence of stress factors 
on the personal characteristics 
of the staff of emergency 
medical care teams. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3497 

6.  Балдін  
Георгій 
Миколайович 

Агресивність і обсесивно-
компульсивний розлад як 
показник професійної 
деформації особистості. 
Aggression and obsessive-
compulsive disorder as an 
indicator of professional 
deformation of the individual. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3498 

7.  Баневич  
Роман 
Романович  

Соціалізаційні ризики 
спілкування сучасної молоді 
в соціальних мережах. 

доктор 
політичних наук, 
професор кафедри 

соціальної 
роботи Д/р 

3499 



 Socialization risks of 
communication of modern 
youth in social networks. 
 

соціальної роботи  
Дунаєва Л.М. 

8.  Бондарева 
Вікторія 
Леонідівна 

Особистісна готовність до 
змін у осіб з різними 
переживаннями 
психологічного 
благополуччя. 
Personal Readiness for 
Changes in People with 
Different Experiences off 
Psychological Well-Being 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
3500 

9.  Бочевар 
Ірина 
Миколаївна 
 

Вплив соціально-
психологічна безпеки 
освітнього середовища на 
підлітків. 
Influence of social and 
psychological safety of 
educational environment on 
adolescents. 

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

соціальних 
теорій 

Д/р 
3501 

10.  Бояріщев 
Михайло 
Петрович 

Особливості валідизації 
системи психологічного 
тестування  «STIMUL-
TEST». 
Features of the validation of 
the system of psychological 
testing "STIMUL-TEST" 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3502 

11.  Брагар  
Марина 
Іванівна 
 

Вплив соціальних змін на 
розвиток та формування 
особистості. 
Influence of social changes on 
the development and formation 
of personality. 

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

соціальних 
теорій 

Д/р 
3503 

12.  Ветошкіна  
Ірина  
Юріївна 

Індивідуально-психологічні 
особливості осіб з 
інвалідністю. 
Individual psychological 
peculiarities of persons with 
special needs. 
 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку Д/р 

3504 

13.  Вуж  
Дмитро 
Володимирович 

Психологічні особливості 
проживання почуття образи у 
осіб з різним типом 
акцентуації. 
Psychological features of 
experiencing sense of 
resentment in people with 
different types of accentuation  

д.психол.н., 
професор кафедри 
диференціальної і 
спеціальної 
психології 
Родіна Н.В. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології Д/р 

3505 

14.  Глуган  
Ксенія  
Василівна 
 

Наркоманія як соціальна 
проблема в Україні: стан, 
технології та шляхи її 
вирішення. 

Кандидат 
філософських 
наук, доцент 
кафедри 

соціальної 
роботи Д/р 

3506 



Drug addiction as a social 
problem in Ukraine: state, 
technologies and ways of its 
solution. 

соціальної роботи 
Аблов А.Ф. 

15.  Голуб  
Тетяна 
Володимирівна  

Психологічні особливості 
самодетермінації суб’єктів 
екстремальних видів 
діяльності. 
Psychological Peculiarities of 
Self-Determination   of 
Extreme Activity Subjects 

д.соц.н., професор 
кафедри соц. і 
прикладної 
психології  
Подшивалкіна В.І. 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

3507 

16.  Горобець  
Аліна 
Станіславівна  

Психологічні особливості 
проживання почуття провини 
у підлітків з різною 
акцентуацією характеру. 
Psychological features of 
feelings of guilt in adolescents 
with different accentuation of 
character. 

д. психол. н., 
професор кафедри 
диференціальної і 
спец. психології 
Родіна Н.В. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології Д/р 

3508 

17.  Горячєва 
Наталія 
Олександрівна 

Взаємозв'язок між 
психологічними межами  та 
особливостями 
ідентичності особистості. 
The relationship between the p
sychological boundaries and  p
eculiarities of the personal  ide
ntity  

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку Д/р 

3509 

18.  Доброва  
Ганна 
Олександрівна 

Психологічні аспекти 
порушення гендерної 
ідентичності. 
Psychological Aspects of 
Violation of Gender Identity 

д. психол. н., 
професор кафедри 
диферен. і спец. 
психології  
Родіна Н.В. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
3510 

19.  Журавель О.В. Особливості ідентичності 
особистості в критичний 
період життя. 
Peculiarities of personal 
identity in a critical period of 
life. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку Д/р 

3511 

20.  

Іоанно  
Олена 
Всеволодівна 

Особливості самореалізації 
особистості з різною 
мотивацією діяльності. 
Features of self-realization of a 
personality with different 
motivation of activity. 

к.психол.н., 
доцент кафедри 
загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
Чачко С.Л. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку Д/р 

3512 

21.  Ковальова 
Наталія 
Михайлівна 

Професійний відбір як об’єкт 
дослідження в психології. 
Professional selection as an 
object of study in psychology. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3513 



22.  Кононенко  
Кирило 
Олексійович 

Відношення до часу 
особистостей з осмисленим 
життям. 
Meaningful life personalities’  
attitude to time. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 

Д/р 
3514 

23.  Корнован 
(Шатірова) 
Олена 
Михайлівна 

Психологічні особливості 
задоволеності життям у осіб 
ранньої дорослості. 
Psychological Characteristics 
of Life Satisfaction in Early 
Adulthood. 

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

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

3515 

24.  Корольчук 
Андрій 
Анатолійович 

Модель взаємовпливу 
емоційного і фінансового 
благополуччя. 
Mutual Influence model of 
emotional and financial well-
being. 

д. психол. н., 
професор кафедри 
диферен. і спец. 
психології  
Чернявська Т.П. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
3516 

25.  Кучманська 
Анастасія 
Григорівна 

Соціально-психологічний 
аспект феномена самотності. 
Socio-psychological aspect of 
the phenomenon of loneliness. 

к. психол. наук, 
ст.. викладач 
кафедри клінічної 
психології  
Данілова О.С. 

клінічної 
психології Д/р 

3517 

26.  Кушнір  
Олена 
Миколївна 

Психологічні особливості 
процессу адаптації студентів 
до навчання у вищому 
навчальному закладі. 
Psychologicalfeatures of the 
process of adaptation of 
students to study at a higher 
educational institution. 

д. психол. н., 
професор кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 
психології  
Кононенко О.І. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології Д/р 

3518 

27.  Локазюк 
Валерія 
Марківна 
 
 

Особливості взаємозв'язку 
копінг-стратегій та 
цінністно-смислової сфери 
особистості. 
The particularities of the 
relationship between coping 
strategies and value-
meaningful sphere of 
personality. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку Д/р 

3519 

28.  Лукашин 
Віталій 
Анатолійович 

Особливості стійкості до 
стресу людей які одружені та 
неодружені. 
Features of Resistance to Stress 
of Married and Single People 

к. психол. н., 
доцент   кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології  
Вишталенко О.Д. 
 

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

3520 

29.  Масліхова 
Марія  
Павлівна 

Особливості агресивної 
поведінки підлітків з різними 
умовами виховання. 
Features of teenagers’ 
aggressive behavior with 
different education conditions. 

д. психол. н., 
профессор 
кафедри диферен. 
і спец. психології  
Родіна Н.В. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
3521 



30.  Мендело  
Вікторія 
Володимирівна 

Психологічні особливості 
прояву розумової втоми і 
нервово-емоційної напруги у 
студентів денного і заочного 
відділень у період сесії. 
Psychological features of the 
manifestation of mental fatigue 
and neuro-emotional stress 
among students of day and 
correspondence departments 
during the session. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3522 

31.  Назаренко 
Галина 
Олександрівна 

Психологічні особливості 
поведінкової взаємодії 
людини та тварини. 
Psychological features of the 
behavioral interaction of 
human and an animal. 

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

Кременчуцька М.К. 

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3523 

32.  Піцек  
Альона 
Борисівна 
 

Соціальний аналіз прояву 
ціннісних орієнтацій 
підлітків. 
Social analysis of 
manifestation of value 
orientations of adolescents. 

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

соціальної 
роботи 

Д/р 
3524 

33.  Процик  
Анастасія 
Юріївна 

Оптимісти і песимісти: 
особистісне, психологічне та 
клінічне співвідношення. 
Optimists and pessimists: 
personal, psychological and 
clinical correlation. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3525 

34.  Рудих  
Ірина  
Юріївна 

Аналіз деяких психологічних 
коррелятiв психічного здоров'я 
старших школярів. 
Analysis some psychological  
correlates of psychical health of 
senior schoolchildren. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3526 

35.  Селіванова 
Юліана 
Володимирівна 

Особливості переживання 
особистісного вибору 
подружжя в кризові періоди 
життя. 
Peculiarities of experiencing 
the personal choice of spouses 
in times of crisis. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3527 

36.  Семчишин 
Костянтин 
Юрійович 

Аналіз психологічної 
мотивації діяльності 
журналістів. 
Analysis of the psychological 
motivation of journalists. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3528 

37.  Стайкова 
Тетяна  
Юріївна 
 

Гендерночутливий підхід до 
соціальної роботи. 
Gender-sensitive approach to 
social work. 
 

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

соціальної 
роботи Д/р 

3529 



38.  Сюя  
Сяотен 

Особливості професійного 
самовизначення студентів з 
різним рівнем пізнавальної 
активності. 
Features of Professional Self-
assignment in Students with 
Different Cognitive Activity 
Level. 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
3530 

39.  Трипольська 
Анна 
Севоківна 
 

Зайнятість молоді в Україні: 
стан, проблеми та шляхи їх 
вирішення. 
Youth employment in Ukraine: 
state, problems and ways to 
solve them. 
 

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

соціальної 
роботи 

Д/р 
3531 

40.  Федорончюк 
Марина 
Ігорівна 

Розвиток Я-концепції у дітей 
молодшого шкільного віку з 
серцево-судинними 
захворюваннями. 
I-Concept Development in 
Children of Primary School 
Age with Cardiovascular 
Diseases 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
3532 

41.  Харламова 
Вікторія 
Володимирівна 
  

Формування відносин 
роботодавців із 
працівниками на засадах 
соціальної відповідальності. 
Formation of relations between 
employers and employees on 
the basis of social 
responsibility. 

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

соціальних 
теорій 

Д/р 
3533 

42.  Хусаінова 
Галина 
Анатолівна 

Особливості 
самодетермінації 
професійного розвитку 
студентів в умовах переходу 
на нові стандарти навчання. 
Features of Self-determination 
of Professional Development 
of Students in the Transition to 
New Learning Standards 

к. педагогічних 
наук,  доцент   
кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології  
Кириченко О.М. 

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 
3534 

43.  Чорна 
Ірина  
Геннадіївна 

Толерантність у структурі 
особистості психолога. 
Tolerance in the structure of 
the personality of the 
psychologist. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку Д/р 

3535 

44.  Чорна  
Марина 
Олегівна 

Психологічні особливості 
альтруїзму особистості. 
Psychological features of 
personality altruism. 

д. психол. н., 
проф.к.психол.н., 
кафедри диферен. 
і спец.психології  
Кононенко О.І. 
 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
3536 



45.  Швець  
Аліна 
Борисівна 
 

Підготовка фахівців з 
соціальної роботи в системі 
вищої освіти України: стан, 
проблеми та шляхи їх 
вирішення. 
Training of specialists in social 
work in the system of higher 
education in Ukraine: the state, 
problems and ways of their 
solution. 

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

соціальної 
роботи 

Д/р 
3537 

46.  Шелест 
Олександр 
Сергійович 

Психологічна структура 
репутації політичного лідера. 
Psychological structure of 
political leader's reputation. 

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

соціальної 
допомоги та 
практичної  
психології 
 

Д/р 
3538 

47.  Шигида 
Олександра 
Станіславівна 

Дослідження мотивації 
використання наркотичних 
засобів особами підліткового 
віку. 
A study of the motivation for 
using drugs by adolescents. 

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

клінічної 
психології 

Д/р 
3539 

 
 
 
 

                                              


