
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені  В.  Н.  КАРАЗІНА  

Н А К А З  
         _______________м.Харків                № __________________  

Факультет психології 

Денна форма навчання 

за державним замовленням 

 

Про затвердження тем 

дипломних робіт 

 1. Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних робіт 

студентам 4 курсу за освітньо-професійною програмою – бакалавр та призначити 

керівника диплому:  

 

Напрям підготовки – «Психологія» 

1. ГЕРАСІМОВА Романа Сергіївна – «Психологічні особливості 

взаємозв’язку синдрому емоційного холоду та готовності до шлюбу у 

дівчат юнацького віку та ранньої зрілості», керівник  диплому – викл. 

Харченко А.О.      

2. ГОРБАЧЕВСЬКА Анастасія Олександрівна – «Взаємозв'язок уявлень 

студентів про академічну доброчесність та інтелектуальну власність», 

керівник  диплому – ст. викл. Яновська С.Г. 

3. ГОРЯЧКОВСЬКА Таїсія Сергіївна – «Взаємозв’язок особливостей 

ціннісних орієнтацій та конфліктності у сімейних пар», керівник  диплому 

– доц. Яворовська Л.М. 

4. ГРИЩЕНКО Вікторія Олексіївна – «Взаємозв'язок відчуття самотності та 

психологічного благополуччя у матерів, що виховують немовлят», 

керівник  диплому – ст. викл. Гуляєва О.В. 

5. ДЕЛЮКІНА Ксенія Дмитрівна – «Адаптація україномовної версії 

короткої шкали самоконтролю», керівник  диплому – доц. Олефір В.О. 

6. ЄВЛАНІНКОВА Софія Володимирівна – «Зв’язок успішності вирішення 

інтелектуальних завдань з переживаннями негативних емоцій», керівник  

диплому – доц. Гімаєва Ю.А. 

7. ЗЮЗЮКІНА Валерія Валеріївна – «Взаємозв'язок почуття власної 

значущості та рівня особистісних домагань у старших підлітків та 

юнаків», керівник  диплому – ст. викл. Зотова Л.М. 

8. ІВАНОВА Альона Ігорівна – «Взаємозв'язок життєстійкості з 

екологічними установками та копінг-стратегіями», керівник  диплому – 

доц. Кряж І.В. 

9. КАЧАЛОВА Діана Дмитрівна – «Гендерні особливості батьківських 

почуттів у період очікування дитини», керівник  диплому – ст. викл. 

Зімовіна Т.Є. 

 



10. КИЄНКО Юлія Андріївна – «Зв’язок самовідношення, почуття самотності 

та видів  агресії у юнаків», керівник  диплому – доц. Гімаєва Ю.А. 

11. КОРОБКІНА Регіна Сергіївна – «Особливості навчальної мотивації у 

студентів», керівник  диплому – доц. Невоєнна О.А. 

12. ЛАТИШ Марина Олександрівна – «Особливості уявлення молоді про 

людей з ОМЗ (обмеженими особливостями здоров'я) та інвалідністю», 

керівник  диплому – ст. викл. Яновська С.Г. 

13. ЛИХАЧ Валерія Андріївна – «Автобіографічна пам’ять і часова 

перспектива у осіб з репресивним типом реагування», керівник  диплому 

– проф. Іванова О.Ф. 

14. ЛЮБЕНКО Катерина Юріївна – «Особливості екзистенційних 

переживань жінок після розлучення», керівник  диплому – ст. викл. 

Зімовіна Т.Є. 

15. ЛЯННА Яна Ігорівна – «Зв'язок емоційного інтелекту з вразливістю до 

маніпулятивного впливу», керівник  диплому – доц. Луценко О.Л. 

16. МИКОЛЕНКО Аліна Олександрівна – «Взаємозв'язок почуття самотності 

та копінг-стратегій у студентів», керівник  диплому – ст. викл. Зотова Л.М. 

17. ПОЛАПА Ганна Ігорівна – «Зв'язок шкільної успішності з 

кіберзалежністю», керівник  диплому – доц. Луценко О.Л. 

18. ПОТАПОВА Анастасія Олександрівна – «Психологічні особливості 

взаємозв’язку емоційного інтелекту та я-концепції у жінок на пре-  та 

постнатальному етапах», керівник  диплому – викл. Харченко А.О. 

19. РАКОВСЬКА Анастасія Едуардівна – «Вплив різних видів фізичних 

тренувань на психічний стан жінок», керівник  диплому – доц. Луценко 

О.Л. 

20. РОМАХ Катерина Геннадіївна – «Саморегуляційні чинники 

прокрастинації студентів», керівник  диплому – доц. Кочарян І.О. 

21. РУДЕНКО Олександра Олександрівна – «Взаємозв'язок самовідношення 

та психологічного благополуччя у студентів старших курсів», керівник  

диплому – ст. викл. Гуляєва О.Л.  

22. СЕРВІНСЬКИЙ Вячеслав Володимирович – «Психометрична оцінка 

опитувальника діагностики есенційної саморегуляції (ОДЕС)», керівник  

диплому – доц. Кочарян І.О. 

23. СЕРИЦЬКА Вікторія Олегівна – «Особливості копінг-стратегій у 

ранньому юнацькому віці», керівник  диплому – доц. Яворовська Л.М. 

24. СЄРІКОВА Марія Олексіївна – «Особливості адаптації до стресу батьків , 

які виховують дітей з особливими потребами», керівник  диплому – доц. 

Кочарян І.О. 

25. СКАКУН Анна Геннадіївна – «Психологічні особливості копінг-стратегій 

у військовослужбовців юнацького віку», керівник  диплому – викл. 

Харченко А.О. 

26. СКРИПКІНА Діана Дмитрівна – «Особливості взаємозв'язку соціально-

політичних уявлень та настанов студентів ВНЗ», керівник  диплому – доц. 

Москаленко В.В. 

27. СТАРОДУБЦЕВА Карина Валентинівна – «Особливості професійного 

самовизначення у старшокласників», керівник  диплому – доц. Невоєнна 

О.А.  



28. ТИМЧУК Єлизавета Андріївна – «Зв’язок мотиваційних особливостей 

ставлення до професії у курсантів університету внутрішніх справ», 

керівник  диплому – доц. Гімаєва Ю.А. 

29. ТИХОНОВА Ольга Андріївна – «Зв'язок рівня домагань та психологічного 

благополуччя спортсменів командних та індивідуальних видів спорту», 

керівник  диплому – доц. Милославська О.В. 

30. УЛЬЮК Еліна Сергіївна – «Вплив стилів батьківського виховання на 

формування страхів у дітей дошкільного віку», керівник  диплому – доц. 

Федосєєв В.А. 

31. ФЕЩЕНКО Катерина Андріївна – «Особливості взаємозв'язку ставлення 

до свого тіла та самоставлення у жінок різного віку», керівник  диплому – 

доц. Луценко О.Л. 

32. ФОМІНА Марія Андріївна – «Психологічні особливості самопрезентації 

продавців», керівник  диплому – доц. Сорока А.В. 

33. ФРОЛОВА Евеліна Володимирівна – «Взаємозв'язок між стилями 

спілкування та самооцінкою особистості у студентів з різним профілем 

навчання», керівник  диплому – проф. Крутій О.М. 

34. ХУДИШИНА Анна Олегівна – «Психологічні особливості особистості 

підприємців – внутрішньо переміщених осіб», керівник  диплому – ст. 

викл. Яновська С.Г. 

35. ЧЕРКАШИНА Вікторія Андріївна – «Особливості Я-концепції молодших 

підлітків, що навчаються за системою Монтессорі», керівник  диплому – 

ст. викл. Зотова Л.М. 

36. ЧЕРНІКОВА Анастасія Олегівна – «Психологічні особливості 

макіавелізму в підлітковому віці», керівник  диплому – доц. Олефір В.О. 

37. ШВАЧКО Ксенія Вячеславівна – «Взаємозв'язок рівня самооцінки зі 

схильністю до конформізму у студентів», керівник  диплому – доц. Сорока 

А.В. 

38. ШЕРЕМЕТ Анна Віталіївна – «Взаємозв'язок ставлення до свого тіла із 

суб'єктивним благополуччям особистості », керівник  диплому – доц. 

Кряж І.В. 

39. ШТЕПА Єлизавета Вячеславівна – «Взаємозв’язок інтелекту та 

механізмів психологічного захисту особистості», керівник  диплому – доц. 

Сорока А.В. 

                       

Підстава: службова записка 

 

Проректор  з науково-педагогічної                                             А.В.Пантелеймонов 

роботи 

 Проект вносить                                                                                    ПОГОДЖЕНО: 

 Декан факультету психології                                                 Начальник управління 

                          Н.П. Крейдун                                                                   якості освіти 

                                                                                                                    Л.О.Іваненко 

Провідний юрисконсульт 

І.В.Мерзлікіна 
  



 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені  В.  Н.  КАРАЗІНА  

Н А К А З  

         _______________м.Харків                № ___________________  

Факультет психології 

Денна форма навчання 

на контрактній основі 

Про затвердження тем 

дипломних робіт 

 

1. Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних 

робіт студентам 4 курсу за освітньо-професійною програмою – бакалавр 

та призначити керівників диплому:  

 

Напрям підготовки «Психологія» 

 

1. БУДЯНСЬКИЙ Данило Олександрович – «Взаємозв’язок між 

рефлексивністю та агресивністю у юнацькому віці», керівник  диплому – 

доц. Заїка Є.В.                       

2. ГРИГОРЕНКО Анастасія Романівна – «Взаємозв’язок стилів 

батьківського виховання та емоційного інтелекту у школярів», керівник  

диплому – доц. Федосєєв В.А.                        

3. ДІДЕНКО Ксенія Вячеславівна – «Психологічні особливості 

готовності к партнерським стосункам у молодих жінок», керівник  

диплому – доц. Барінова Н.В.                                  

4. ДОБРОСКОК Владислава Валеріївна – «Психологічні 

особливості образу батьків у юнаків-геймерів», керівник  диплому – викл. 

Харченко А.О.                      

5. ЗАКУТСЬКИЙ Олександр Іванович – «Особливості 

психологічного захисту у юнаків та дівчат підліткового віку», керівник  

диплому – ст. викл. Пуертас С.Д.К.                             

6. КЕРЕКИЛИЦЯ Людмила Олександрівна – «Базові життєві 

переконання  сіблінгів старшого юнацького віку», керівник  диплому – 

доц.  Зуєв І.О.               

7. КОВТУН Катерина Сергіївна – «Образ "чоловічого" у юнаків з 

неповних сімей», керівник  диплому – доц. Барінова Н.В.                                   

8. ПАЛЬЧИК Аліна Олександрівна – «Взаємозв’язок мотивації 

досягнення успіху та уникнення невдач у студентів з різними життєвими 

сценаріями», керівник  диплому – доц. Зуєв І.О.                             

9. ПЕЙЧЕВА Анастасія Костянтинівна – «Особливості прояву 

 



авторитаризму у студентів різних спеціальностей», керівник  диплому – 

доц. Москаленко В.В.                         

10. ПЕТРОВА Аліна Олегівна  – «Екзистенційна сповненість як 

фактор психологічного благополуччя у студентів», керівник  диплому – 

доц.  Москаленко В.В.                                      

11. ПОЛЯКОВА Марина Володимирівна – «Психологічна готовність 

підлітків з неповних сімей до конструктивної взаємодії з соціумом», 

керівник  диплому – доц.  Зуєв І.О.                   

12. ПОНОМАРЕНКО Вікторія Віталіївна – «Роль особистісних 

особливостей в адаптації учнів п’ятих класів до навчання у середній 

школі», керівник  диплому – доц. Терещенко Н.М.                     

13. СИДОРЕНКО Аліна Олександрівна – «Особливості 

психологічного здоров'я у жінок, які займаються спортом», керівник  

диплому – доц.  Барінова Н.В.                        

14. СОЛОНИНА Михайло Сергійович – «Особливості мотивації та 

академічні успішність учнів», керівник  диплому – ст. викл. Пуертас 

С.Д.К.                           

15. ШАЛУХАН 

Володимир Павлович – «Зв’язок інтернет залежності з соціально-

психологічною адаптацією у першокурсників», керівник  диплому – доц.  

Невоєнна О.А.                         

   

Підстава: службова записка 

 

Проректор  з науково-педагогічної                                      А.В.Пантелеймонов 

роботи 

 Проект вносить                                                                             ПОГОДЖЕНО: 

 Декан факультету психології                                          Начальник управління 

                          Н.П. Крейдун                                                           якості освіти 

                                                                                                            Л.О.Іваненко 

Начальник відділу контрактного навчання 

Л.М.Максименко 

Провідний юрисконсульт 

Л.М.Сорокіна 

 
  



 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені  В.  Н.  КАРАЗІНА  

Н А К А З  
         _______________м.Харків                № ___________________  

Факультет психології 

Денна форма навчання 

За контрактом 

Про затвердження тем 

дипломних робіт 

2. Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ тему дипломної 

роботи студентам 4 курсу за освітньо-професійною програмою – бакалавр 

та призначити керівника диплому: 

 

Напрям підготовки «Психологія» 

1. КОРКМАЗ СЕРДЖАН /Туреччина/ – «Вплив синдрому емоційного холоду на 

задоволеність шлюбом у турецьких чоловіків», керівник  диплому – ст. викл. 

Лісеная А.М. 

2. ЧЕЛІК ЯСІН /Туреччина/ – «Зв'язок рівня тривожності та агресивності з 

поведінкою в конфліктних ситуаціях у турецьких студентів», керівник  диплому 

– ст. викл. Лісеная А.М. 

3. ЧЕТІН АХМЕТ /Туреччина/ – «Психологічні особливості статеворольової Я-

концепції дівчат з неповних сімей», керівник  диплому – доц. Барінова Н.В. 

 

 Підстава: службова записка 

 

Проректор                                                                                              З.Ф.Назиров 

 

Проект вносить:                                                                               ПОГОДЖЕНО:  

Декан факультету психології                      Директор Центру міжнародної освіти 

                           Н.П.Крейдун                                                              О.Г.Каграманян 

 

Заступник директора Центру                                                                                       

міжнародної освіти 

                                                                                                               Т.М.Більовська 

 

                                                                Начальник відділу контрактного навчання 

                                                                                                           Л.М.Максименко 

                                                                                          

                                                                                             Провідний юрисконсульт 

                                                                                                                 Л.М.Сорокіна 
  

 



 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В .  Н .  К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

_________________м.Харків                                                     №_________________ 

Факультет психології 

заочна форма навчання 

за контрактом 

Про затвердження тем дипломних робіт 

Згідно з навчальним планом факультету ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних 

робіт студентів 4 курсу, навчання за освітньо-професійною програмою-бакалавр та 

призначити керівників диплому: 

Група  ЗПС - 41 

Спеціальність – “Психологія” 

 

1. БУБЛІКОВА К.С.  «Особливості подружніх настанов та конфліктів 

                                  на різних етапах шляху»  

     керівник – доцент Яворовська Л.М. 

2. ВІХОВАНЕЦЬ О.Б. « Мотивація досягнення успіху як чинник 

                                    результативності в спорті» 

                                              керівник – професор Олефір В.О. 

3. ВОСКРЕСЕНСЬКА І.О. «Взаємозв’язок контролю поведінки й агресивності   

юнацькому віці» 

                                                   керівник -  професор Олефір В.О. 

4. ГОЛЬЄВА Н.К.  « Особливості потребнісно-мотиваційної сфери 

                              злочинців-рецидивістів» 

                                        доцент Невоєнна О.А. 

5. ГРИНЬКОВА Х. « Професійні наміри старшокласників із різним 

                              розвитком  сигнальних  систем» 

                                         керівник – доцент Зуєв І.В. 

6. ГУСЄВА  А.В. « Особливості взаємозв’язку професійного вигоряння 

                            мотиваційних настанов особистості та образу можливого 

майбутнього у працівників Нової пошти та Укрпошти» 

                                     керівник – доцент Гімаєва Ю.А. 

7. ДУДКІН О.М.  « Зв’язок музичних уподобань сучасної молоді з 

                            інтелектом та креативністю» 

                                      керівник – доцент Заїка Є.В.  

8. ІВАНОВ Д.С. « Особливості мотивації старшокласників із високою  

                           прокрастинацією» 

                                    керівник - доцент Зуєв І.В. 

    9. КАТАРГІНА А.В. «Самооцінка старшокласників із різним рівнем                          

домагань» 

  



                                       керівник – доцент Зуєв І.В.. 

10.  КОВАЛЬОВ А.Р.  « Гендерні особливості психологічного благополуччя 

старшокласників» 

                                         керівник – доцент Кочарян І.О. 

 11. КОЗАЧОК Д.В. « Особливості професійно-особистісної деформації 

                                      фельдшерів швидкої допомоги » 

                                      керівник – доцент Сорока А.В. 

12. КОРДЮКОВА К. « Особливості взаємозв’язку мотивації навчальної 

                                       діяльності з пізнавальною активністю  підлітків» 

                                       керівник – доцент Заїка Є.В. 

 13. МАКЕДОНСЬКА О.Б. « Психологічні адаптаційні особливості емігрантів» 

                                                керівник – доцент Луценко О.Л. 

14. МАМЕДОВА Е.І. « Емпатія та соціальний інтелект як предикатори соціальної 

                                     самоефективності у студентів технічних та гуманітарних  

                                     спеціальностей» 

                                     керівник -  професор Олефір В.О. 

15. НУРХАМЄТОВА А.А.  « Взаємозв’язок емоційного інтелекту підлітків 

                                                та їх ставлення  до однолітків» 

                                                керівник - доцент Зуєв І.В. 

16. СТРАКУЛЯ В.К. « Психологічні особливості агресивної поведінки дітей  

                                       дошкільного віку»  

                                      керівник – доцент Сорока А.В. 

17. ТЬОМКІНА В.О.  « Зв'язок особливостей уяви з ціннісними орієнтаціями  

                                        підлітків» 

                                        керівник – ст. викладач Зімовіна Т.Є. 

18. ФЕДУЛОВ А.А.  « Інтелект як чинник професійної успішності робітників 

                                     ІТ- сфери» 

                                     керівник – ст. викладач Гуляєва О.В. 

19. ЮРЧЕНКО Т.О. « Взаємозв’язок рівня відчуття самотності з комунікативною 

                                     компетентністю у старших підлітків» 

                                     керівник – ст. викладач Гуляєва О.В. 

20. ЮРОВА С.Ю.  « Особливості психосоматичних скарг осіб із різним рівнем 

                                емоційного інтелекту» 

                                керівник – ст. викладач Зімовіна Т.Є. 

Підстава: службова записка декана з відповідними резолюціями. 

 

Проректор  з науково-педагогічної                                      А.В.Пантелеймонов 

роботи 

 Проект вносить                                                                             ПОГОДЖЕНО: 

 Декан факультету психології                                          Начальник управління 

                          Н.П. Крейдун                                                           якості освіти 

                                                                                                            Л.О.Іваненко 

                                            Начальник відділу контрактного навчання 

                                                                                                      Л.М.Максименко 

                                                                                         Провідний юрисконсульт 

                                                                                                            Сорокіна Л.М. 
  



 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В .  Н .  К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

_________________м.Харків                                                     №_________________ 

 

Факультет психології 

заочна форма навчання  

 

Про затвердження тем дипломних робіт 

 

 

Згідно з навчальним планом факультету ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних 

робіт студентки 4 курсу, навчання за освітньо-професійною програмою-бакалавр 

та призначити керівників диплому: 

 

Група  ЗПС - 41 

Спеціальність – “Психологія” 

     

           1.ПІХТЄРЄВА Ганна Сергіївна « Особливості професійної мотивації 

              учнів старших класів» 

                               керівник – ст. викл. Лісеная А.М. 

  

 

Проректор  з науково-педагогічної                                      А.В.Пантелеймонов 

роботи 

 Проект вносить                                                                             ПОГОДЖЕНО: 

 Декан факультету психології                                          Начальник управління 

                          Н.П. Крейдун                                                           якості освіти 

                                                                                                            Л.О.Іваненко 

                                                                                       Юрисконсульт 1 категорії 

                                                                                                          О.В.Дмитрієва 

  

  



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В .  Н .  К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

_________________м.Харків                                                     №_________________ 

 

Факультет психології 

заочна форма навчання  

 

Про затвердження тем дипломних робіт 

 

 

Згідно з навчальним планом факультету ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних 

робіт студент 4 курсу, навчання за освітньо-професійною програмою-бакалавр та 

призначити керівників диплому: 

 

Група  ЗПС - 41 

Спеціальність – “Психологія” 

     

1. ПАВЛЕНКО Є.О. « Емоційна саморегуляція інтернет залежних підлітків»  

                                  керівник – доцент Кочарян І.О. 

       2. ЦВІК М.С.  « Психологічні особливості особистості атеїстів» 

                                 керівник – викладач Харченко А.О. 

 

        Підстава: службова записка декана. 

 

 

 

 

Проректор  з науково-педагогічної                                      А.В.Пантелеймонов 

роботи 

 Проект вносить                                                                             ПОГОДЖЕНО: 

 Декан факультету психології                                          Начальник управління 

                          Н.П. Крейдун                                                           якості освіти 

                                                                                                            Л.О.Іваненко 

                                                                                       Юрисконсульт 1 категорії 

                                                                                                          О.В.Дмитрієва 
 

  


