
                      
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової 

бібліотеки: 
/МАГІСТРИ/ за 2020-2021 навчальний рік 

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

Ганна 
 Ігорівна 
 

Соціальна адаптація та 
підготовка до школи дітей з 
порушенням мови 
Social  adaptation and 
preparation for school of  
children with speech disorders 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Терещенко Ганна 
Олександрівна 

соціальних 
теорій  

 Д/р  
4716 

 

2.  Алієва  
Фаріда 
Фуадієвна  
 

Використання 
інформаційних технологій в 
соціальній роботі 
Use of information 
technologies in social work 

кандидат 
політичних наук, 
старший викладач 
доцент кафедри 
соціальної роботи 
Дяченко Ольга 
Вікторівна 

соціальної 
роботи 

Д/р 
4717 

3.  Бойчук 
Катерина 
Гаврилівна 
 

Матеріальне забезпечення і 
соціальні послуги за 
загальнообов'язковим 
державним соціальним 
страхуванням на випадок 
безробіття 
Material support and social 
services under the obligatory 
state social insurance in case of 
unemployment 

кандидат 
юридичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Вінницький 
Олександр 
Олександрович  
 

соціальних 
теорій 

Д/р 
4718 

4.  Бурковський 
Максим 
Георгійович 

Вікові та гендерні 
особливості психологічного 
здоров’я особистості. 
Age and gender differences in 
a person's sense of 
psychological health. 

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

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

4719 

5.  Буря 
Дарья 
Миколаївна 

Вплив ризикової поведінки 
на особистість  підлітка. 
Theimpactofriskybehavioronth
eadolescent’spersonality. 

д.психол.н., проф.  
кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 
психології  
Родіна Н.В. 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
4720 

6.  Валєєва  
Аліна 
Рустемівна 

Перфекціонізм, як умова 
виникнення залежної 
поведінки особистості 
Perfectionismas a 
conditionforaddiction 
person'sbehavior 

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

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
4721 

7.  Вишневський 
Павло 
Миколайович 

Психологічна реабілітація 
особистості з 
кіберкомунікатівною 
залежністю 

д. психол. н., 
професор кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
4722 



Psychologicalrehabilitation of 
a person with 
cybercommunication addiction 

психології  
Кононенко О.І. 

8.  Гайкович  
Ганна  
Євгенівна 

Ціннісно-смислові 
детермінанти психологічного 
благополуччя студентів-
психологів. 
Value-semantic determinants of 
psychological well-being of 
psychological students. 

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

практичної 
та клінічної 
психології Д/р 

4723 

9.  Дікова  
Яна 
Євгенівна 
 

Особливості соціальної 
адаптації внутрішньо 
переміщених осіб в 
сучасному українському 
суспільстві 
Features of Social Adaptation 
of Internally Displaced Persons 
in Contemporary Ukrainian 
Society. 

кандидат 
філософських 
наук, доцент 
кафедри 
соціальної роботи 
Аблов Анатолій 
Федорович 

соціальної 
роботи 

Д/р 
4724 

10.  Долапчи  
Наталя 
Олександрівна 

Вплив емоційного інтелекту 
на формування стратегій 
долаючої поведінки у 
сучасної молоді. 
The influence of emotional 
intelligence on the formation of 
coping behaviors in modern 
youth. 

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

практичної 
та клінічної 
психології 

Д/р 
4725 

11.  Долгоносенко 
Владислав 
Віталійович 
 

Соціальне підприємництво: 
світовий досвід та 
особливості становлення та 
розвитку в  Україні 
Social entrepreneurship: world 
experience and features of 
formation and development in 
Ukraine 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальної роботи 
Кравец Ганна 
Василівна 
 

соціальної 
роботи 

Д/р 
4726 

12.  Іванова  
Ірина 
Володимирівна 
 

Формування професійної 
компетентності працівників 
соціальної сфери 
Formation of professional 
competence of social workers 
 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Хлівнюк Тетяна 
Петрівна  

соціальних 
теорій 

Д/р 
4727 

13.  Кирильчук 
Анастасія 
Геннадіївна 

Психологічні особливості 
творчого потенціалу у людей 
зрілого вику. 
Psychological features of 
creativity in people of mature 
age. 

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

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

4728 

14.  Коваленко  
Анна 
 Юріївна 

Психологічні детермінанти 
успішності соціально-
психологічної адаптації 
студентів магістрів до умов 
педагогічного вузу. 
Psychological determinants of 
the success of socio-

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

практичної 
та клінічної 
психології Д/р  

4729 



psychological adaptation of 
graduate students to the 
conditions of a pedagogical 
university. 
 

15.  Козаченко 
Елеонора 
Сергіївна 

Психічна сепарація як 
фактор дорослішання 
особистості. 
Psychological separation as a 
factor in personality growth. 

д.психол.н., доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Литвиненко О.Д. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 

Д/р 
4730 

16.  Кравчук 
Максим 
Олегович 

Психологічні особливості 
внутрішньої мотивації 
остудентів 
Psychologicalfeaturesofthepers
on’sinternalmotivationdevelop
ment 

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

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
4731 

17.  Краєвець 
 Гаррі 
Ігорович 

Психологічні особливості 
рефлексивності в 
підлітковому віці 
Psychological features of 
reflexivity in adolescence 

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

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології 

Д/р 
4732 

18.  Крилюк  
Андрій 
Іванович 

Вплив вольових якостей 
особистості на 
самореалізацію в 
майбутньому 
Theinfluenceofperson’svolition
alqualitiesonself-
realizationinthefuture 

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

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології Д/р 

4733 

19.  Крутюк 
 Роман 
Сергійович 
 

Роль жіночих громадських 
організацій у вирішенні 
соціальних проблем 
The role of women's public 
organizations in solving social 
problems 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Терещенко Ганна 
Олександрівна 

соціальних 
теорій 

Д/р 
4734 

20.  Кузьмич Ксенія 
Олександрівна 
 

Правове регулювання 
загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування від нещасного 
випадку на виробництві 
Legal regulation of compulsory 
state social insurance against 
accidents at work 

кандидат 
юридичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Вінницький 
Олександр 
Олександрович 

соціальних 
теорій 

Д/р 
4735 

21.  Мансарлійська 
(Аргірова)  
Ліна Дмитрівна 

Психологічні особливості 
адаптаційного потенціалу 
молодших школярів. 
The psychological features of 
the adaptive potential of 
primary schoolchildren. 

д. психол. н., 
доцент кафедри 
загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Литвиненко О.Д. 
 

загальної 
психології 
та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 
4736 



22.  Марущенко 
Сергій 
Олександрович 
 

Зміст і методика соціальної 
роботи з підлітками з 
 комп'ютерною залежністю 
Content and methodology for 
social work with teens with 
  computer addiction 

доктор 
політичних наук, 
професор кафедри 
соціальної роботи 
Дунаєва Лариса 
Миколаївна 

соціальної 
роботи 

Д/р 
4737 

23.  Марциненко 
Людмила 
Євгенівна 

Аналіз  психологічних 
особливостей переживання 
кризових ситуацій                                                       
у дітей молодшого шкільного 
віку                                                                                    
Analysis of psychological 
features of experiencing of 
crisis situations for the children 
of midchildhood 

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

практичної 
та клінічної 
психології 

Д/р 
4738 

24.  Новікова 
Наталія 
Валентинівна 

Аналіз особових якостей 
менеджерів по продажах, що 
детермінують ефективність 
їх діяльності. 
Analysis of personality 
qualities of managers on sales, 
determining efficiency of their 
activity. 
 

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

практичної 
та клінічної 
психології 

Д/р 
4739 

25.  Оржеховська 
Анастасія 
Дмитрівна 

Аналіз особливостей 
мотиваційних тенденцій у 
працівників виробничого 
підприємства.  
Analysis of features of 
motivational tendencies for the 
workers of productive 
enterprise. 

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

практичної 
та клінічної 
психології 

Д/р 
4740 

26.  Осіпов  
Микола 
Миколайович 

Комунікативні особливості 
суб'єктів кіберпсіхологічної 
діяльності. 
(Communicative features of 
sub-departments of cyber-
psychological activity). 

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

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

4741 

27.  Панфілова  
Марія 
Миколаївна 

Особливості кризи середини 
життя у працюючих жінок. 
Features of the midlife crisis in 
working women. 

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

практичної 
та клінічної 
психології Д/р 

4742 

28.  Прокоф'єва 
Катерина 
Іванівна  
 

 Система соціального захисту 
в Україні: пріоритетні 
напрями реформування 
Social protection system in 
Ukraine: priority areas for 
reform. 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальної роботи 
Кравец Ганна 
Василівна 

соціальної 
роботи 

Д/р 
4743 

29.  Пругло Валерія 
Валеріївна 
 

Соціальне забезпечення 
працівників-мігрантів в 
Україні 
Social security for migrant 

кандидат 
психологічних 
наук, доцент 
кафедри 

соціальних 
теорій Д/р 

4744 



workers in Ukraine соціальних теорій 
Суслова Валерія 
Олександрівна  

30.  Ракитський 
Герман 
Євгенович 

Соціокультурна  реабілітація 
та соціалізація дітей-
інвалідів 
Socio-cultural rehabilitation 
and socialization of disabled 
children. 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Терещенко Ганна 
Олександрівна 

соціальних 
теорій 

Д/р 
4745 

31.  Саввіна  
Аліса 
Олегівна 

Психологічні особливості 
підлітків схильних до 
девіантних форм поведінки. 
Psychological characteristics of 
adolescents prone to deviant 
forms of behavior. 

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

практичної 
та клінічної 
психології Д/р 

4746 

32.  Степко  
Лаврентій 
Олександрович 

Психологічні особливості 
пацієнтів  із соматоформним 
розладом дихання з 
відділення неврозів. 
Psychological features of 
patients with somatoform 
breathing disorder from the 
neurosis department. 

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

практичної 
та клінічної 
психології 

Д/р 
4747 

33.  Трусов  
Дмитро 
Олексійович 

Аналіз взаємозв'язку 
психологічного 
благополуччя, стресу і 
схильності до ризикованої 
поведінки у молоді. 
Analysis of the relationship 
between psychological well-
being, stress and the propensity 
for risky behavior in young 
people. 

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

практичної 
та клінічної 
психології 

Д/р 
4748 

34.  Трюхан 
Олександра 
Сергіївна 

Індивідуальні прояви 
переживання довіри 
особистістю. 
(Individual displays of trust 
experience by the personality). 

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

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

4749 

35.  Циба  
Катерина 
Андріївна 

Особливості соціального 
інтелекту у інтернет 
залежних підлітков 
FeaturesofsocialintelligenceinI
nternetaddictedadolescents 
 

к. психол. н. 
кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 
психології  
Доценко О.Ю.  

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 

Д/р 
4750 

36.  Циганкова 
Анастасія 
Віталіївна 

Становлення соціальної 
відповідальності бізнес - 
структур в Україні в умовах 
євроінтеграції 
Formation of social 
responsibility of business 
structures in Ukraine in terms 
of European integration 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальної роботи 
Кравец Ганна 
Василівна 

соціальної 
роботи 

Д/р 
4751 



37.  Шленчак  
Анна 
Федорівна 

Механізми реалізації 
державного соціального  
замовлення в Україні 
Mechanisms of realization of 
state social 
order in Ukraine 

кандидат 
політичних наук, 
професор кафедри 
соціальних теорій 
Нікогосян Ольга 
Олександрівна  

соціальних 
теорій 

Д/р 
4752 

38.  Щелкунова 
(Залевська) 
Анастасія 
Володимирівна 

Психологічні особливості 
«інтелігентної» людини. 
(Psychological features of 
"intelligent" person). 

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

соціальної і 
прикладної 
психології Д/р 

4753 

39.  Янковська 
Крістіна 
Всеволодівна 
 
 

Зв’язок життєвих орієнтацій 
особистості та стратегій 
долаючої поведінки 
Relationshaipbetweenlifeorient
ationsofthepersonalityandstrate
giesofcopingbehavior 
 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 
4754 

 
 
 
 

 


