
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової 

бібліотеки: 

/СПЕЦІАЛІСТИ/ 

 

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

1. Анастасова 

Каріна 

Валеріївна 

Дослідження взаємозв'язку потреби 

в безпеці суб'єкта і ймовірності 

розпізнавання брехні в опитуванні із 

застосуванням поліграфа 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
      Д / Р__      

14132 

2. Андура 

Вячеслав 

Валерійович 

Дослідження інтуїтивних 

компонентів 

прогнозування 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
      Д / Р__      

14133 

3. Апаріна 

Ангеліна 

Анатоліївна 

Дослідження особливостей 

міжособистісних відносин між 

жінками- військовослужбовцями в 

поліції 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Дикіна Л.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
      Д / Р__      

14134 

4. Берелович В.К. Уявлення про економічне 

благополуччя у різних типів 

особистості 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних теорій 

Терещенко Г.О. 

соціальних теорій 

      Д / Р__      

14135 

5. Бєлуш Дар'я 

Вікторівна 

Розробка та програмування 

інтернет-каталогів засобами MySql 

та PHP 7 

канд. фіз.-мат 

наук., до цент кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 
      Д / Р__      

14136 

6. Богданова 

Олена 

Миколаївна 

Формування ціннісних орієнтацій в 

шкільному віці 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

клінічної 

психології 

      Д / Р__      

14137 



 

   Булгак Е. Д.  

 
7. Болотова 

Наталія 

Олександрівна 

Сучасні технології пошукової 

оптимізації 

канд. фіз.-мат наук., доцент 

кафедри системного 

програмного забезпечення 

та технологій 

дистанційного навчання 

Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

     Д / Р__ 

14138 

8. Бондар 

Владислав 

Петрович 

Ціннісні орієнтації особистості 

та їх вплив на вибір професії 

старшокласників 

к. політ. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальної роботи 

     Д / Р__ 

14139 

9. Булгак Христина 

Олександрівна 

Психологічні особливості 

соціальної креативності у 

юнаків і дівчат 

д. біол. наук, професор 

кафедри клінічної 

психології Псядло Е.М. 

клінічної 

психології 
     Д / Р__ 

14140 

10. Буреніна Ольга 

Миколаївна 

Створення VI для моделювання 

вольт-амперної характеристики 

канд. фіз.-мат наук., доцент 

кафедри системного 

програмного забезпечення 

та технологій 

дистанційного навчання 

Шугайло Ю.Б. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

     Д / Р__ 

14141 

11. Ведмідь 

Володимир 

Анатолійович 

Психологічні особливості 

становлення професійного 

мислення поліграфолога 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

     Д / Р__ 

14142 

12. Вернігора Олена 

Олександрівна 

Психологічні особливості 

готовності шестирічних дітей до 

навчання у сучасній школі 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології ЮнгН.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

     Д / Р__ 

14143 

13. Вечканов 

Костянтин 

Євгенович 

Обробка статистичних даних за 

допомогою пакету МаІЇаЬ 

канд.фіз.-мат 

наук.,доцент кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

Шугайло Ю.Б. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

     Д / Р__ 

14144 

14. Войцехівська 

Наталія 

Олександрівна 

Тривожність, депресія і 

схильність до суїцидальних 

реакцій у підлітків 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В.А 

клінічної 

психології      Д / Р__ 

14145 

15. Гарист Ігор 

Юрійович 

Функціональна асиметрія мозку 

як чинник організації психічних 

процесів 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Кантарьова Н.В. 

клінічної 

психології      Д / Р__ 

14146 

16. Гарюшкіна Алла 

Анатоліївна 

Психоемоційні особливості 

агресивної поведінки водіїв 

електротранспорту та 

великовантажних автомобілів 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Кременчуцька М.К 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

     Д / Р__ 

14147 

17. Гілка Анна 

Юріївна 

Вплив інтернет залежності на 

психічне здоров'я 

старший викладач кафедри 

клінічної 

клінічної 

психології 
     Д / Р__ 

14148 



 

  підлітків психології Уханова А.І  

 
18. Гілка Вікторія 

Юріївна 

Тендерні особливості прояву 

агресивності у підлітків 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

Уханова А.І. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14149 

19. Голєнкова 

Олена 

Василівна 

Особливості переживання 

стресу студентами в період 

складання сесії 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська Т.В. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14150 

20. Гончарова 

Наталя 

Миколаївна 

Роль соціума у формуванні 

особистості підлітка 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практ. психології Юнг Н.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14151 

21. Граждан Наталя 

Вячеславівна 

Психологічні основи 

гармонійного розвитку 

особистості 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Кантарьова Н.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14152 

22. Грибова 

Валентина 

Олександрівна 

Дослідження тендерних 

особливостей агресивності 

к. іст. наук, доцент кафедри 

соціальної роботи 

Гладченко C.B. 

соціальної роботи    Д/Р_ 

14153 

23. Гусєва Крістіна 

Ігорівна 

Свідомі і несвідомі мотиви 

подружнього вибору 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

Булгак Е.Д. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14154 

24. Гусін Вячеслав 

Васильович 

Розробка та програмування 

Landing page засобами 

JavaScript та РНР7 

канд. фіз.-мат 

наук., доцент кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14155 

25. Гуцул Іван 

Леонідович 

Соціально-психологічні 

параметри благополуччя 

молодих сімей 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Кременчуцька М.К. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14156 

26. Денисенко 

Олена 

Дмитрівна 

Вплив тендерної ідентичності 

на особистісні і лідерські якості 

студентів 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Коробіцина М.Б. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14157 

27. Дерев'янко 

Андрій 

Олегович 

Порівняльний аналіз і 

тестування препроцесорів CSS 

канд.фіз.-мат 

наук.,доцент кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного навчання 

Шугайло Ю.Б. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14158 

28. Джурінська 

Марина 

Юріївна 

Психологічна реабілітація 

учасників військових дій 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц.допомоги та 

практ. психології Юнг Н.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14159 

29. Дикін Валерій 

Віталійович 

Дослідження зв'язку 

когнітивних функцій зі станом 

психічного здоров'я особистості 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Смокова Л.С. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14160 

30. Дібров Ростислав Розробка тривимірної 

візуалізації авторської гри 

канд. фіз.-мат наук, доцент системного 

програмного 
   Д/Р_ 

14161 



 

 Андрійович засобами пакету 3D- 

моделювання "Blender" 

Альошин О.М забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

 

31. Дімитревич 

Олександр 

Володимирович 

Соціально-психологічні 

стандарти реагування у 

кризових ситуаціях: теорія та 

практика 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Юнг Н. В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14162 

32. Долгова Марія 

Юріївна 

Образ літньої людини у людей 

різного віку 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних теорій 

Хлівнюк Т.П. 

соціальних теорій    Д/Р_ 

14163 

33. Домнікова 

Тетяна 

Миколаївна 

Вплив типів темпераменту на 

поведінку подружжя в 

конфлікті 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

Булгак Е. Д. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14164 

34. Єлесіна Марина 

Олександрівна 

Вплив особистісних 

особливостей моряків на вибір 

копінг-стратегій 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Уханова А.І. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14165 

35. Єршова Марія 

Сергіївна 

Дослідження психологічних 

особливостей мотиваційної 

сфери підлітків, що займаються 

командними та 

індивідуальними видами 

спорту 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Дикіна Л.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

14166 

36. Жечкова Дар'я 

Михайлівна 

Негативні і позитивні події у 

житті підлітків. їх взаємозв'язок 

з суїцидальним ризиком 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В.А 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14167 

37. Жовтобрух 

Вікторія 

Георгіївна 

Дослідження впливу індивіду 

ально- особистісних 

особливостей подружжя на 

рівень конфліктності в сім'ї 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Кантарьова Н.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14168 

38. Загороднюк 

Віталій 

Олександрович 

Вплив рівня стресу та тривоги 

на виконання службових 

обов'язків у працівників 

приватних охоронних структур 

старший викладач кафедри 

соціальних теорій 

Барабаш О.Ю. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14169 

39. Іваненко Ю.І. Сучасні соціально- 

психологічні технології впливу 

ЗМІ на свідомість населення 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Коробіцина М.Б. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14170 

40. Ільїна- Стогнієнко 

Вікторія Юріївна 

Визначення рівня домагань в 

залежності від типу 

темпераменту у студентів 

медичних факультетів 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Кирилішина М.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14171 

41. Іскович Марія 

Степанівна 

Вплив підліткових субкультур 

на соціальну поведінку 

к. філос. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальної роботи    Д/Р_ 

14172 

42. Іщук Ігор Якович Дослідження впливу 

індивідуально- психологічних 

особливостей на 

інструментальне виявлення 

прихованої інформації із 

застосуванням поліграфа 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології    Д/Р_ 

14173 

43. Кафеєв Олексій Розробка програмного канд. фіз.-мат системного  



 

 Валерійович комплексу лінгафонного класу 

під управлінням мобільного 

додатку 

наук., доцент, кафедри 

системного програмного 

забезпечення та технологій 

дистанційного навчання 

Альошин О.М 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14174 

44. Качур Ольга 

Володимирівна 

Вплив типів сімейного 

виховання на прояв 

акцентуацій характеру 

старший викладач кафедри 

соціальних теорій 

Барабаш О.Ю. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14175 

45. Кисіль Наталія 

Сергіївна 

Взаємозв'язок інтелектуальних 

і комунікативних здібностей 

підлітків 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

Булгак Е. Д. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14176 

46. Кіпаренко 

Олена 

Леонідівна 

Мова ненависті в інтернеті на 

тлі соціальної напруженості 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14177 

47. Ключник 

Олександр 

Олександрович 

Розробка авторської гри 

засобами Unreal Engine 4 

канд. фіз.-мат 

наук., доцент, кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного навчання 

Альошин О.М 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14178 

48. Кобзаренко 

Наталія 

Володимирівна 

Дослідження рівня агресії у 

страждаючих на онкологічні 

захворювання 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Кирилішина М.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14179 

49. Коброслі Алісія 

Халєдівна 

Значення здібностей та волі в 

успішності студентів 

д. мед. наук, професор 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Простомолотов В.Ф. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14180 

50. Кожухар Оксана 

Сергіївна 

Сучасні тенденції відношення 

до шлюбу у студентському 

середовищі 

к. філос. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14181 

51. Кологривова Надія 

Михайлівна 

Смерть як психологічний 

феномен і відношення до нього 

в різні вікові періоди життя 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14182 

52. Король Тетяна 

Михайлівна 

Особистісні передумови 

задоволеності образом 

фізичного Я у жінок 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14183 

53. Косоротова 

Валерія 

Юріївна 

Соціально-психологічне 

дослідження установки на 

хворобу 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова С.В 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14184 

54. Кравченко Тетяна 

Олександрівна 

Психологічні особливості 

основних кризових періодів в 

розвитку сім'ї і можливості її 

психологічної проекції 

к. істор. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Гладченко C.B. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14185 

55. Крестін Юрій 

Олексійович 

Дослідження синдрому 

емоційного вигорання у 

медичних працівників 

старший викладач кафедри 

клінічної психології Булгак 

Е.Д. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14186 

56. Кримський Контроль мікроклімату канд. фіз.-мат наук., системного  



 

 
Максим 

Сергійович 

теплиці на базі Arduino доцент, кафедри 

системного програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного навчання 

Альошин О.М 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14187 

57. Крутікова Ірина 

Яківна 

Психологічні симптоми у 

підлітків зв'язок 3 відчуттям 

стресу 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В.А 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14188 

58. Круть Вікторія 

Дмитрівна 

Психологічні особливості 

переживання зради 

старший викладач 

кафедри клінічної 

психології Булгак Е.Д. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14189 

59. Кузякін 

Володимир 

Миколайович 

Дослідження зв'язку 

життєстійкості і суб'єктивного 

переживання стресу 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В .А 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14190 

60. Кусік (Бодюл) 

Олена Іванівна 

Вплив батьківської сім'ї на 

систему взаємовідносин у 

шлюбі. 

викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Ведмідь В.А. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14191 

61. Ларченко 

Володимир 

Володимирович 

Розробка системи 

автоматичного розпізнавання 

та відстежування облич 

Ст. викладач кафедри 

системного програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного навчання 

Берков Ю.М. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14192 

62. Левіт Ігор 

Борисович 

Розробка баз даних для 

учбового процесу засобами 

MySQL 

канд.фіз.-мат наук.,доцент 

кафедри системного 

програмного забезпечення 

та технологій 

дистанційного навчання 

Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14193 

63. Левкун Тетяна Агресивність у підлітків з 

різним типом батьківського 

виховання 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Кирилішина М.Г 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14194 

64. Лисенко Юлія 

Вікторівна 

Залежність статусного 

положення підлітків від 

акцентуацій характеру 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних теорій 

Хлівнюк Т.П. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14195 

65. Любімов 

Андрій 

Вячеславович 

Соціально-психологічні 

особливості особистості 

сучасного терориста 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Дикіна Л.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14196 

66. Ляшенко Анатолій 

Миколайович 

Феномен гіпнозу в 

психотерапевтичній 

практиці 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14197 

67. Мальована Діана 

Юріївна 

Тендерна різниця інтелекту та 

креативності в дорослому віці 
к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Кременчуцька МК 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14198 

68. Мартиненко Юлія Взаємозв'язок характеру і 

темпераменту у 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14199 



 

 Олександрівна підлітковому віці. Комашко Л.Г.  

 
69. Марченко- Ченкова 

Людмила Іванівна 

Успішність - як соціально- 

психологічний феномен 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14200 

70. Махиненко 

Катерина 

Петрівна 

Вплив алкогольної залежності 

на професійну мотивацію 

особистості 

д. політ. наук, професор 

кафедри соціальної роботи 

Дунаєва Л. М. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14201 

71. Мись 

Валентина 

Сергіївна 

Психолого-педагогічна 

корекція синдрому дефіциту 

уваги з гіперактивністю у дітей 

молодшого шкільного віку 

старший викладач кафедри 

соціальних теорій 

Барабащ О.Ю. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14202 

72. Міголатьєв 

Костянтин 

Сергійович 

Розробка пізнавального 

ігрового додатку «Пам'ятки 

світу» для OS Android 

канд.фіз.-мат 

наук., доцент, кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

Альошин О.М 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14203 

73. Мітюнов Іван 

Андрійович 

Розробка 

мікроконтролерної системи 

керування 3-х координатним 

станком 

ст. викладач кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

Берков Ю.М. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14204 

74. Момот Євгенія 

Станіславівна 

Вплив особистісних якостей на 

професійну спрямованість 

старшокласників 

старший викладач кафедри 

соціальних теорій Барабаш 

О.Ю. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14205 

75. Мосейчук Інна 

Володимирівна 

Особливості оцінки правдивих 

та неправдивих повідомлень 

неінструментальними засобами 

детекції 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14206 

76. Мотов Андрій 

Юрійович 

Особливості і ефективність 

навчання швидкочитанню в 

молодшому шкільному віці 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Самара О.С. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14207 

77. Облогін Денис 

Віталійович 

Особливості міжрейсової 

адаптації особистості моряка 

д. біол. наук, професор 

кафедри клінічної 

психології Псядло Е.М. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14208 

78. Овсяник Юлія 

Олександрівна 

Можливості навичок 

саморегуляції у забезпеченні 

стресостійкості та мобілізації 

сил в умовах обмеженого часу 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

Уханова А.І. 

клінічної 

психології 

   Д/Р_ 

14209 

79. Окуленко 

Микола 

Ігорович 

Емпіричне дослідження типів 

характеру 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14210 

80. Оржеховський Розробка web - сервера для канд. технічних економічної  



 

 Ілля 

Андрійович 

Android-додатків наук., доцент, Ходиревська 

І.Ю. 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14211 

81. Паламарчук 

Олександр 

Вікторович 

Розробка геоклієнта - 

мобільного додатка для iOS 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент, кафедри 

системного програмного 

забезпечення та технологій 

дистанційного навчання 

Альошин О.М 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14212 

82. Переверзєва 

Вікторія 

Віталіївна 

Психологічні особливості 

сімейних відносин в період 

кризи молодої сім'ї 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14213 

83. Піщевська 

Елеонора 

Володимирівна 

Психологічні особливості 

оптимістичного стилю життя 

д. біол. наук, професор 

кафедри клінічної 

психології Псядло Е.М. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14214 

84. Пономарьова 

Тетяна 

Віталіївна 

Дослідження особливостей 

системи психологічного 

тестування "Стимул-тест" 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова С.В 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14215 

85. ПрацковаІрина 

Миколаївна 

Проблема кризових ситуацій у 

підлітків 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14216 

86. Простомолотова 

Аліна Іванівна 

Ревнощі як психологічний і 

психопатологічний 

феномен 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В.А. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14217 

87. Пушкін Євген 

Геннадійович 

Дослідження 

психологічних 

особливостей структури 

самосвідомості 

наркозалежних 

особистостей 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Дикіна Л.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14218 

88. Радецький 

Дмитро 

Дмитрович 

Психологія емоційної сфери 

жінок в післяпологовому 

періоді 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Варнава У.В. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14219 

89. Резнікова Юлія 

Павлівна 

Авторитарний стереотип у 

менталітеті сучасної молоді 

старший викладач кафедри 

клінічної психології 

Уханова А.І. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14220 

90. Романько 

Віталій 

Юрійович 

Моделювання та дослідження 

фазових та амплітудних 

співвідношень взаємно 

перпендикулярних коливань 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Шугайло Ю.Б. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14221 

91. Рошуор 

Світлана 

Володимирівна 

Духовні та соціально- 

психологічні фактори 

життєдіяльності людини. 

К. політ, наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14222 

92. Савел'єв Павло 

Олександрович 

Розробка рейтингової системи 

науково- методичної діяльності 

викладачів з \VEB- 

інтерфейсом 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14223 

93. Саксіна Юлія Духовні цінності сучасної к. філос. наук, доцент соціальної  



 

/ 

 Олександрівна молоді та механізми їх 

корегування 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко Олександр 

Павлович 

роботи 
   Д/Р_ 

14224 

94. Салюк-Власова 

Мілена 

Георгіївна 

Ризикована поведінка у 

підлітків - психологічні 

механізми, зв'язок з само 

пошкодженнями, способи 

профілактики 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В.А. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14225 

95. Саустян 

Катерина 

Юріївна 

Дослідження психологічних 

особливостей осіб, які 

страждають на алкогольну 

залежність 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14226 

96. Семенов 

Віталій 

Вікторович 

Хмарне сховище з 

шифруванням файлів за 

допомогою симетричних 

криптосистем 

канд .технічних наук, 

доцент, Ходиревська І.Ю. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14227 

97. Солодовнікова 

Лідія 

Володимирівна 

Психологічні аспекти стресу та 

шляхи його подолання 

д. біол. наук, професор 

кафедри клінічної 

психології Псядло Е.М. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14228 

98. Степанова 

Людмила 

Ігорівна 

Забобони серед студентів ВУЗу д. мед. наук, професор 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Простомолотов В.Ф. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14229 

99. Степчук Інна 

Володимирівна 

Дослідження взаємозв'язку 

особистісних конфліктів і 

прояву синдрому емоційного 

вигорання у молодих 

психологів 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Варнава У.В. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14230 

100. Стратієнко 

Андрій 

Васильович 

Розробка автоматизованої 

системи генерації розкладу 

занять 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент кафедри 

системного програмного 

забезпечення та технологій 

дистанційного навчання 

Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14231 

101. Суліма Марія 

Олександрівна 

Тендерні особливості 

протікання нормативної кризи 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практ. психології 

Кременчуцька М.К. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14232 

102. Сухенко Денис 

Олегович 

Вплив ціннісних орієнтацій на 

наркозалежну особистість 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14233 

103. Табашникова 

Валентина 

Геннадіївна 

Вплив особистих якостей 

торгових робітників на 

формування синдрому 

емоційного вигоряння 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практ. психології 

Кременчуцька М.К. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14234 

104. Таранець Аліна 

Олексіївна 

Особливості формування 

ціннісних орієнтацій в 

підлітковому віці 

к. філос. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко Олександр 

Павлович 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14235 

105. Тарасенко 

Анастасія Павлівна 

Особливості корекційно- 

розвиваючої роботи з дітьми 

аутистами 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Варнава У.В. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14236 

106. Терещенко Дослідження впливу ст. викладач кафедри соціальної  



 

 Ольга 

Валентинівна 

агресивно-тривожних станів на 

навчальну діяльність школярів 

соц. допомоги та практ. 

психології 

Дикіна JI.B. 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14237 

107. Тітаренко Юлія 

Борисівна 

Особливості 

самосвідомості в підлітковому 

віці 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практ. 

психології Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14238 

108. Турченко Ірина 

Юріївна 

Психологічне дослідження 

взаємозв'язку особистісних 

особливостей та спортивних 

досягнень підлітків 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14239 

109. Хачіров Дмитро 

Ігорович 

Розробка системи моніторингу 

роботи комп'ютерної техніки 3 

використанням технології 

клієнт-сервер 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент, кафедри 

системного програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного навчання 

Альошин О.М 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14240 

110. Ходиревська Ірина 

Юріївна 

Правове регулювання 

опитувань із застосуванням 

поліграфа в Україні та за 

кордоном 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14241 

111. Худенко Віолета 

Євгеніївна 

Вплив тривожності юнаків на 

механізми соціальної адаптації 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Кременчуцька МК 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14242 

112. Чхайло Олег 

Олександрович 

Індивідуально- психологічні 

особливості схильності до 

ризику та ризикової поведінки 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Кирилішина М.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14243 

113. Шаповалова 

Анастасія 

Олександрівна 

Психологічні 

характеристики пацієнтів 

косметологічного кабінету 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

соціальної роботи Розанов 

В. А. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14244 

114. Шевчик Тетяна 

Костянтинівна 

Поведінка жінки в ситуації 

конфліктної взаємодії в 

контексті різних типів сімейних 

відносин 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська М.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14245 

115. Шестакова Аліна 

Анатоліївна 

Індивідуально-особистісні 

якості психологів і здатність до 

емпатії 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14246 

116. Шибанов Нікіта 

Юрійович 

Дослідження 

психофізіологічних показників 

реактивності за каналом 

електродермальної активності 

(за допомогою датчиків КГР) 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

14247 

117. Щапов Олексій 

Вікторович 

Дослідження особливостей 

взаємозв'язку 

психологічної установки і 

ймовірності розпізнавання 

прихованої інформації у осіб з 

різними 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

14248 



 

  
індивідуально- 

психологічними 

особливостями 

  

   Д/Р_ 

14249 

118. Щипак Олена 

Сергіївна 

Особистісні особливості 

агресивної поведінки підлітків 

к. філос. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14250 

119. Юхимова 

Олександра 

Володимирівна 

Психологічні особливості 

керівника та їх вплив на стиль 

керівництва 

ст. викладач кафедри 

клінічної психології 

Комашко Л.Г. 

клінічної 

психології 
   Д/Р_ 

14251 

120. Якубова 

Катерина 

Віталіївна 

Вплив інтелектуальної 

обдарованості дитини на 

адаптацію до школи 

старший викладач кафедри 

соціальних теорій 

Барабаш О. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14252 


