
                                     
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової 

бібліотеки: 
/МАГІСТРИ/ за 2020-2021 навчальний рік 

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

Тереза 
Арнольдівна 

Особливості переживання 
кризової ситуації 
особистістю 
Features of personal’s crisis 
experience 

д. психол. н., 
професор, зав. 
кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 
психології 
РодінаН.В. 

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 

 
    Д/р  
   4655  

 

2.  Андреасян 
Емма 
Камовна 

Соціо-психологічні 
особливості батьків у 
«заміщаючих»  родинах 
Socio-psychological 
characteristics of parents in 
"substitute" families 

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

диферен- 
ціальної і 
спеціальної 
психології Д/р 4656 

3.  

Архипова  
Тетяна 
Миколаївна 

Гендерні особливості 
агресивної поведінки в 
контексті психічного 
здоров’я старших школярів. 
Gender characteristics of 
aggressive behavior in the 
context of mental health of 
senior students. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4657 

4.  

Балахонова 
Олена 
Вікторівна 

Індивідуально-психологічні 
особливості ставлення до 
соціальної справедливості. 
Individual psychological 
features of attitude to social 
justice. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 
психології 
Кременчуцька М.К. 

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології Д/р 4658 

5.  Білопольська 
Людмила 
Григорівна 

Психологічні особливості 
формування ціннісних 
орієнтацій у девіантних 
підлітків 
Psychological features for 
forming value orientations of 
juveniles with deviation 
behaviour 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 
 

Д/р 4659 

6.  Богданова 
Оксана 
Леонідівна 

Особливості адаптивності 
особистості 
The features of the personal 
adaptability 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4660 

7.  Бордан  
Ольга  
Дмитрівна 

Особливості соціального  та 
психологічного 
 інфантилізму у жінок в 

к. педагог. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 

практичної  та 
клінічної 
психології 

Д/р 4661 



умовах виправних  закладів.  
Features of social and 
psychological infantilism in 
women in correctional 
institutions. 

клінічної 
психології 
Ласунова С.В. 

 

8.  Боровик  
Ані 
Мнацакановна 

Самоактуалізація 
психологічно благополучної 
особистості. 
Self-actualization of a 
psychologically prosperous 
personality. 

к. психолог. наук 
доцент кафедри 
загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Буганова В. М 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4662 

9.  Бригинець 
Олександра 
Вікторівна 

Соціально-психологічні 
чинники музичного 
фанатизму у підлітково-
юнацькому віці. 
Socio-psychological factors of 
musical fanaticism in 
adolescence. 

к. психол. н., 
доцент кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології 
Пундєв В.В. 

соціальної і 
прикладної 
психології 
 Д/р 4663 

10.  

Бугачевський 
Богдан 
Андрійович 

Відчуття самотності в 
контексті психічного 
здоров'я старших школярів. 
Feelings of loneliness in the 
context of the mental health 
of older students. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4664 

11.  Бурлака 
 Лілія 
Василівна 

Вплив самооцінки 
особистості на прояви її 
агресивності. 
Theinfluenceoftheself-
esteemofpersonalityontheman
ifestationsofaggressiveness. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4665 

12.  Владимиренко 
Світлана 
В’ячеславівн
а 

Психологічні детермінанти 
аутоагресивних проявів в 
підлітковому віці 
Psychological determinants of 
autoaggressive manifestations 
in adolescence 

к. психол. наук, 
профессор 
кафедри 
соціальної і 
прикладної 
психології  
Будіянський М.Ф. 

соціальної і 
прикладної 
психології 
 Д/р 4666 

13.  Волканова 
Вікторія 
Миколаївна 

Соціально-психологічні 
чинники формування  
толерантної поведінки у 
міжкультурному 
середовищі 
Socio-psychological 
peculiarities of forming 
tolerant behavior in 
intercultural environment 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 
 

Д/р 4667 

14.  Герасимчук 
Валерія 
Петрівна 

Вплив медитації 
усвідомленості  
на емоційний стан 
особистості. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 
клінічної 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4668 



The effect of meditation on 
the emotional state of a 
person. 

психології 
 Смокова Л.С. 

15.  

Готовська 
Вікторія 
 Юріївна 

Аналіз взаємозв'язку 
соціальних емоцій і 
соціальних очікувань  
дітей   6-7 років в 
дошкільних навчальних 
закладах.Analysis of the 
relationship between social 
emotions and social 
expectations of children 6-7 
years old in preschool 
educational institutions. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4669 

16.  

Гриженко  
Олена 
Миколаївна 

Особливості конфліктної  
поведінки партнерів у 
цивільному шлюбі 
Features of conflicting 
behavior of partners in civil 
marriage 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Данілова О.С. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4670 

17.  Даніч  
Катерина 
Сергіївна 

Психологічні детермінанти 
аутоагресивної поведінки у 
людей з хімічною 
залежністю наприкладі 
алкогольної залежності 
Psychological determinants of 
self-injurious behaviour 
among people with chemical 
dependency through the 
example of alcohol abuse 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 
 

Д/р 4671 

18.  

Єрмоліна  
Олена  
Борисівна 

Лудоманiя, залежнiсть вiд 
комп’ютерних iгор. 

Ludomania, addiction to 
computer games. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Юнг Н.В. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4672 

19.  

Жолковська 
Тетяна  
Іванівна 

 Аналіз особових 
особливостей переживання 
деструкції подружніх 
стосунків 

Analysis of personality 
features of experiencing of 
destruction of matrimonial 
relations. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4673 

20.  

Задорина 
Вікторія 
В'ячеславівна 

Експериментальне 
дослідження і програма 
психокорекції гіперактивної 
поведінки дітей молодшого 
шкільного віку 
Experimental research and 
program ofcorrection 
psychology of hyperactivity 
behavior of children of 
midchildhood 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4674 



21.  Ісаєнко 
Ігор 
Олександрович 

Взаємозв’язок нарцисичної 
регуляції SELF-системи 
людини з її суб’єктивним 
відчуттям самотності. 
Relationship between 
narcissistic regulation of the 
human SELF system and its 
subjective feeling of 
loneliness. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4675 

22.  

Карауш  
Надія 
Петрівна 

Психологічні особливості 
відношення особистості до 
грошей. 
Psychological features of the 
relationship of personality to 
money. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
диференціальної 
та спеціальної 
психології 
Кременчуцька 
М.К. 

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 

Д/р 4676 

23.  Кваша  
Любов 
Павлівна 

Психологічні особливості 
оптимізму і успішності 
професійної діяльності 
особистості 
Psychological features 
ofoptimismandsuccessof a 
professional activity 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 

Д/р 4677 

24.  Костинюк 
Катерина 
Вікторівна 

Деякі психологічні 
особливості державних 
службовців 
Somepsychologicalfeaturesof
civilservants 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 

Д/р 4678 

25.  Кравченко 
Олександра 
Дмитрівна 

Диференційний підхід до 
вивчення особливостей 
підлітків, що займаються 
командним спортом. 
Differential approach to the 
study of the characteristics of 
adolescents engaged in team 
sports. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4679 

26.  Крижановська 
Тамара 
Володимирівн
а 

Психологічні особливості, 
що сприяють 
особистісному зростанню 
Psychological features that 
promote personal growth 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4680 

27.  Кувирдіна 
Катерина 
Василівна 

Особливості асоціативних 
процесів при різному типі 
міжпівкульної асиметрії 
Features 
 of associative processes with 
a different types of 
intermetric asymmetry 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 

Д/р 4681 

28.  Кульбаба  
Олена 
Михайлівна 

Трансформація ідентичності 
в ситуації сімейної кризи і її 
вплив на психологічне 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 

практичної  та 
клінічної 
психології 

Д/р 4682 



благополуччя жінки. 
The transformation of identity 
in a situation of family crisis 
and its impact on the 
psychological well-being of 
women. 

клінічної 
психології 
 Смокова Л.С. 

 

29.  

Кусік 
Олександр 
Сергійович 

Формування профорієнтації 
підлітків детерміноване 
глибинними потребами 
особистості. 
The formation of vocational 
guidance for adolescents is 
determined by the deep needs 
of the individual. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4683 

30.  Лапшина  
Ольга 
 Юріївна 

Психологічні особливості 
тривожності молоді  
Psychologicalfeaturesofyouth
anxiety 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 

Д/р 4684 

31.  Лебезіна  
Ірина  
Юріївна 

Мотиваційна сфера 
підлітків з зайвою вагою 
Themotivationalsphereofteen
agers with extra weight 

к. психолог. наук 
доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Буганова В. М 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4685 

32.  

Левикова 
Анастасія 

Психологічні особливості 
хворих з гематоонкологіей. 
Psychological features of 
patients with 
hematooncology. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4686 

33.  Леонідова 
Тамара 
Вадимівна 

Гендерні особливості 
психологічного насильства 
в міжособистісному 
спілкуванні 
Gender features of 
psychological violence in 
interpersonal communication 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 

Д/р 4687 

34.  

Луб  
Марина 
Леонідівна 

Психологічні особливості 
підлітків, що зазнають стан 
самотності. 
Psychological characteristics 
of adolescents experiencing a 
state of loneliness. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4688 

35.  

Маслюк  
Борис  
Борисович 

Психологічні особливості 
алкоголізму та реабілітація 
в умовах реабілітаційних 
центрів.  
Psychological features of 
alcoholism and rehabilitation 
in rehabilitation centers. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4689 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc9JfX6bDlAhWhwMQBHbTAAd4QFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fpsychology-naes-ua.institute%2Ffiles%2Fpdf%2Fdis_litvinchuk_1_1518969241.pdf&usg=AOvVaw2tAnFg9m4JNSeO7QIV2sBa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc9JfX6bDlAhWhwMQBHbTAAd4QFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fpsychology-naes-ua.institute%2Ffiles%2Fpdf%2Fdis_litvinchuk_1_1518969241.pdf&usg=AOvVaw2tAnFg9m4JNSeO7QIV2sBa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc9JfX6bDlAhWhwMQBHbTAAd4QFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fpsychology-naes-ua.institute%2Ffiles%2Fpdf%2Fdis_litvinchuk_1_1518969241.pdf&usg=AOvVaw2tAnFg9m4JNSeO7QIV2sBa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc9JfX6bDlAhWhwMQBHbTAAd4QFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fpsychology-naes-ua.institute%2Ffiles%2Fpdf%2Fdis_litvinchuk_1_1518969241.pdf&usg=AOvVaw2tAnFg9m4JNSeO7QIV2sBa


36.  Машталір 
Ірина 
Валентинівна 

Психологічні особливості 
емоційного та соціального 
інтелекту майбутніх 
психологів 
Psychological features of 
emotional and social 
intelligence of future 
psychologists 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4690 

37.  Мельник 
Оксана 
Анатоліївна 

Гендерний аспект 
психологічних 
особливостей розвитку 
дитини дошкільного віку 
Gender aspect of the 
psychological characteristics 
of a preschool child 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 
 Д/р 4691 

38.  

Мерет  
Олена  
Петрівна 

Аналіз взаємозв'язку 
інтелектуальних і 
комунікативних здібностей 
дітей старшого підліткового 
віку. 
Analysis of 
intercommunication of 
intellectual and 
communicative capabilities of 
children of senior teens. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4692 

39.  Михайловськ
а Олена 
Степанівна 

Дослідження особистісної 
зрілості вчителів молодших 
класів. 
Research of personal maturity 
of teachers of junior classes. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4693 

40.  Музика 
Олександра 
Олександрівна 

Психологічний супровід 
батьків дітей з особливими 
потребами засобами арт-
терапевтичних технологій 
Psychologicalsupportofparent
sofchildrenwithspecialneedsb
ymeansof art-
therapeutictechnologies 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 Д/р 4694 

41.  

Осипа  
Максим 
Миколайович 

Дослiдження професiйно-
важливих якостей 
особистостi керiвникiв-
менеджерiв торговельноi 
компанii.  
Posting of professional and 
important qualities of the 
operator-manager in the 
trading company. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Юнг Н.В. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4695 

42.  Перелевська 
Ольга  
Сергіївна 

Аналіз взаємозв'язку 
міжгрупових установок з 
характеристиками етнічної 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 

практичної  та 
клінічної 
психології 

Д/р 4696 



ідентичності і 
психологічними 
стратегіями міжкультурної 
взаємодії. 
Analysis of 
intercommunication of 
intergroup options with 
descriptions of ethnic identity 
and psychological strategies 
of cross-cultural cooperation. 

клінічної 
психології 
Данілова О.С. 
 

 

43.  
Петлицька     
Наталья 

Володимирівн
а 

Роль соціуму у формуванні 
особистості підлітка. 
The role of society in the 
formation of the personality 
of a teenager. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Юнг Н.В. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4697 

44.  Погорєлов 
Дмитро 
Олександрови
ч 

Схильність особистості до 
віктимної поведінки 
Person's inclination to 
victimized behavior 

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

 

Д/р 4698 

45.  

Родінко  
Олеся  
Сергіївна 

Аналіз взаємовпливу 
деструктивних 
міжособистісних конфліктів 
на рівень стресостiйкiстi 
Analysis of cross-coupling  of 
destructive between 
personalities conflicts on a 
level of stress stability. 

к. психол. наук, 
доцент  кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології  
Уханова А.І. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4699 

46.  

Романова  
Ольга 
Олександрівна 

Особливості становлення 
особистості молодшого 
школяра в залежності від 
впливу батьків. 
Features of the formation of 
the personality of a primary 
school student, depending on 
the influence of parents. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4700 

47.  Ружина  
Інна  
Василівна 

Психологічні особливості 
прояву емоційних станів 
матерів 
Psychological features of the 
manifestation on mothers of 
emotional states 
 

к.психол.наук, 
старший викладач  
кафедри загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Мартинюк Ю.О. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4701 

48.  Сазонов 
Андрій 
Миколайович 

Психологічні особливості 
сприймання плакатної 
реклами в залежності від 
особистісної креативності 
Psychologicalfeaturesoftheper
ceptionofposteradvertisingde
pendingonpersonalcreativity 
 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології Д/р 4702 



49.  

Самара 
 Євгенія 
Вікторівна 

Особливості соціально-
психологічної реабілітації 
осіб із залежними формами 
поведінки.  
Features of social and 
psychological rehabilitation 
of persons with dependent 
forms of behavior. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4703 

50.  

Сербіна 
Кристина 
Ігорівна 

Аналіз взаємозв'язку стилю 
керівництва і особливостей 
морально - психологічного 
клімату в колективі 
Analysis of 
intercommunication of style 
of guidance and features 
morally - psychological 
climate in a collective. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4704 

51.  

Смолко  
Надія 
Олександрівна 

Психологічні особливості 
впливу групи на 
особистість. 
Psychological characteristics 
of the influence of the group 
on the personality. 

к. психол. наук, 
доцент кафедри 
практичної та 
клінічної 
психології 
Юнг Н.В. 

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4705 

52.  Солієнко  
Олена  
Юріївна 

Особливості цілеполадання 
і ціледосягнення жінок 
різного віку. 
Features of goal setting and 
goal achievement of women 
of different ages. 

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

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4706 

53.  Спектор  
Марія 
Сергіївна 

Психологічні особливості 
особистості як чинник 
обрання стилю у живописі. 
Psychological features of 
personality as a factor in 
choosing a style in painting. 

к.психол.наук, 
старший викладач 
кафедри загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Мартинюк Ю.О. 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4707 

54.  Терещенко 
Ольга  
Олегівна 

Психологічні особливості 
самодетермінації суб’єктів 
волонтерської діяльності 
Psychological features of self-
determinism in subjects of 
volunteer activities 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 
 Д/р 4708 

55.  Фетісова 
Світлана 
Вікторівна 

Психологічні умови 
формування амбітності. 
Psychological conditions of 
ambition formation. 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 Д/р 4709 



56.  

Хорошенька 
Катерина 
В’ячеславівн
а 

Взаємозв'язок 
психологічного 
благополуччя особистості 
та суб'єктивної оцінки 
якості життя. 
The relationship of the 
psychological well-being of 
the individual and the 
subjective assessment of the 
quality of life. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4710 

57.  

Хорсуненко 
Вікторія 
Михайлівна 

 Аналіз взаємозв'язку 
суб'єктивного уявлення про  
економічне   благополуччя і 
типу особи. 
Analysis of 
intercommunication of 
subjective idea about 
economic prosperity and type 
of personality. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 

Д/р 4711 

58.  Чебручан 
Марія 
Рувінівна 

Орієнтація на майбутнє як 
фактор готовності 
особистості до змін. 
Orientation to the future as a 
factor of personal readiness 
for change. 

к.психолог.наук 
доцент 
кафедри загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
Буганова В. М 

загальної 
психології та 
психології 
розвитку 
особистості 
 

Д/р 4712 

59.  

Шугайло 
Світлана 
Олексіївна 

Психологічні особливості 
кофеїн-залежних осіб. 
Psychological features of 
caffeine-dependent 
individuals. 

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

практичної  та 
клінічної 
психології 
 Д/р 4713 

60.  Юрченко  
Ганна 
 Ігорівна 

Гендерні особливості 
переживання  почуття 
провини 
Gender features 
of guilt experience 

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

соціальної і 
прикладної 
психології 
 Д/р 4714 

61.  Ященко  
Олена 
Яківна 

Дослідження впливу 
кризової ситуації  на 
особистість 
The impact of the crisis on 
the personality 

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

диференціаль
ної та 
спеціальної 
психології 
 

Д/р 4715 

 
 
 
 


