
 

 

 

 

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 

 

 

         Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних робіт 

студентам 2 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою – 

магістр, та призначити керівника диплому:  

 

Спеціальність – «Психологія» 

1. БРОВКО Дар’я Олегівна – «Особливості жіночого гендерного ідеалу у 

юнаків із різною статево-рольовою ідентичністю», керівник  диплому – доц. 

Терещенко Н.М.                               

2. БУРКОВСЬКА Аліна Олександрівна – «Стресостійкість практичних 

психологів з урахуванням гендерних особливостей», керівник  диплому – доц. 

Луценко О.Л. 

3. ВАСІНА Маргарита Олександрівна – «Готовність до середньої школи у 

молодших школярів», керівник  диплому – доц. Гімаєва Ю.А. 

4. ГАЛУЩАК Анна Сергіївна – «Особливості стресостійкості людей різної 

професійної спрямованості», керівник  диплому – доц. Яворовська Л.М. 

5. ГУЖВА Любов Володимирівна  – «Структура мотиваційної сфери 

працівників із дистанційним видом зайнятості», керівник  диплому – доц. 

Гімаєва О.А. 

6. ЗІБАРОВА Юлія Володимирівна – «Особливості уявлення про жінку у 

підлітків, що виховуються у різних умовах», керівник  диплому – доц. 

Невоєнна О.А.                  

7. КИСЛИЦЯ Аліна Костянтинівна – «Особливості прийняття фінансових 

рішень українськими і китайськими студентами», керівник  диплому – доц. 

Павленко В.М. 

8. КРЕМЕНЬ Анастасія Сергіївна – «Особливості структури мотивації 

працюючих та непрацюючих студентів», керівник  диплому – доц. Невоєнна 

О.А.           

 



9. КРИВА Валентина Андріївна – «Психосемантичні особливості 

особистісного простору у людей, які сповідують різні релігійні конфесії», 

керівник  диплому – доц. Терещенко Н.М.  

10. МАРЧЕНКО Карина Юріївна – «Особливості організації метакогнітивних 

здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки», керівник  диплому 

– доц. Фролова Є.В.           

11. МЕЛЬНИКОВА Альона Олександрівна – «Взаємозв'язок комунікативних 

установок особистості та особливостей сприйняття партнера в шлюбі», 

керівник  диплому – ст. викл. Зімовіна Т.Є.  

12. МОЛЧАНОВ Микита Петрович – «Взаємозв’язок стилів гумору із 

соціальною адаптацією особистості», керівник  диплому – доц. Яворовська 

Л.М. 

13. МОРОЗ Наталія Геннадіївна – «Динаміка конвергентного та 

дивергентного мислення в різному віці», керівник  диплому – доц. Невоєнна 

О.А. 

14. МОРОЗОВА Наталія Олексіївна – «Особливості ціннісно-смислової сфери 

осіб з функціональними обмеженнями, що займаються спортом», керівник  

диплому – доц. Сорока А.В.  

15. НАГОРНА Анна Леонідівна – «Особливості есенційної саморегуляції 

молоді з високим рівнем особистісного благополуччя», керівник  диплому – 

доц. Кочарян І.О. 

16. ОСАВОЛЮК Ігор Костянтинович – «Особливості емоційного інтелекту у 

підлітків, схильних до девіантної поведінки», керівник  диплому – доц.  

Барінова Н.В.  

17. САМАТОВА Олена Рустамівна – «Психологічні особливості образу 

реального і віртуального «Я»», керівник  диплому – проф. Іванова О.Ф. 

18. САМСОНЕНКО Ольга Сергіївна – «Психологічні особливості особистості 

менеджерів різних рівнів управління на державному виробничому 

підприємстві», керівник  диплому – доц. Кряж І.В. 

19. САФОНОВА Євгенія Сергіївна – «Особливості взаємозв’язку агресивності 

з властивостями темпераменту у старшокласників», керівник  диплому – доц. 

Сорока А.В.                     

20. СІРИК Людмила Вікторівна – «Взаємозв'язок часової перспективи та 

життєвих цінностей у жінок-чайлдфрі», керівник  диплому – ст. викл. Зотова 

Л.М. 

21. СМОЛЯКОВА Аліна Сергіївна – «Зв'язок особистісної зрілості з 

уявленням про життя та смерть у молодому віці», керівник  диплому – доц. 

Гімаєва Ю.А. 

22. СМОРОДІНОВА Оксана Вікторівна – «Особливості фізичного «Я» у 

юнаків з алекситимією», керівник  диплому – доц. Маєвська Н.А. 

23. ФАРТУШНА Катерина Андріївна – «Структура самосвідомості в 

старшому юнацькому віці», керівник  диплому – доц. Олефір В.О. 

24. ФЕДОРОВА Владислава Володимирівна – «Особливості організації та 

методи розвитку творчого мислення у молодших школярів», керівник  диплому 

– доц. Фролова Є.В. 



25. ФІЛОНЕНКО Любов Михайлівна – «Зв'язок образу батька з образом «Я» у 

дівчат із неповних сімей», керівник  диплому – доц. Терещенко Н.М. 

26. ФОМЕНКО Микита Олексійович – «Динаміка криміногенного комплексу 

особистості неповнолітнього правопорушника», керівник  диплому – доц. 

Крейдун Н.П.                   

27.  ШАПОВАЛ Мар’я Андріївна – «Особливості тілесної ідентичності та 

образу «Я» у дівчат – підлітків, схильних до порушень харчової поведінки», 

керівник  диплому – доц. Фролова Є.В. 

   

      Підстава: службова записка. 

 

 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи                                     А.В.Пантелеймонов 

 

 

Проект вносить:                                                                     ПОГОДЖЕНО:            

В.о. декана факультету психології        Начальник Управління якості освіти

          О.А.Невоєнна                                                   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 

за контрактом 

Про затвердження тем 

дипломних робіт 

 

         1. Згідно з навчальним планом ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних робіт 

студентам 2 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою – 

магістр, та призначити керівника диплому:  

 

Спеціальність – «Психологія» 

28. ЗІАРМАНД Анжела Нісарівна – «Особливості психологічного 

благополуччя в залежності від ставлення особистості до екологічного 

оточення», керівник  диплому – доц.  Кряж І.В.                           

29. КАБАКОВА Олександра Русланівна – «Особистісні чинники суїцидальної 

поведінки у студентської молоді», керівник  диплому – доц. Жидко М.Є.                             

30. НЄМЦЕВА Анна Анатоліївна – «Особливості емоційно-регулятивної 

сфери дітей, які займаються тенісом», керівник  диплому – доц. Жидко М.Є.                                   

31. ПОКОЛОДНА Аліна Євгенівна – «Взаємозв'язок рівня самореалізації та 

мотивації у пілонному спорті», керівник  диплому – доц. Москаленко В.В.                         

32. ЧУГРЄЄВА Надія Євгенівна – «Особливості світогляду підлітків з 

ризиком суїцидальної поведінки», керівник  диплому – доц. Маєвська Н.А.                               

  

        Підстава: службова записка. 

 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи                                     А.В.Пантелеймонов 

 

 

Проект вносить:                                                                     ПОГОДЖЕНО:            

В.о. декана факультету психології        Начальник Управління якості освіти

          О.А.Невоєнна                                                   Л.О.Іваненко                                                                                                      

                                                                                   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 

    за контрактом 

 

 

Про затвердження тем дипломних робіт 

студентів 2 курсу (магістерський рівень) 

 

 

 Згідно з навчальним планом факультету ЗАТВЕРДИТИ теми дипломних 

робіт студентів 2 курсу ( магістерський рівень) та призначити керівником 

диплому: 

 

                                Спеціальність – „Психологія” 

 

 

1. БОДРИХ О.О.  « Розробка тренінгу підвищення самоефективності 

                           студентів » 

                             керівник – ст.викл. Зімовіна Т.Є.   

2. ВАСИЛЕНКО П.В.  « Звя’зок  статеворольового типу та особистісної 

                                    зрілості у молодих чоловіків та жінок »                                                                                        

                                         керівник -  доц. Невоєнна О.А. 

3. ГРИШИНА Н.В.  « Особливості соціального інтелекту та  

                                 сенсожиттєвих орієнтацій у працюючих та 

                                 безробітних»                                                                                   

                                      керівник – доц. Яворовська Л.М. 

4. ДЬОМКІНА Ю.В. « Особливості соціально-психоологічної адаптації 

                                  першокласників в умовах розвивального та 

                                  традиційного навчання»                                                                                                                                                                                 

                                       керівник –  доц. Заіка Є.В. 

5. ІОРДАНІДІ Ю.С. « Психологічна неготовність до материнства як 

  



                               фактор післяпологової депресії» 

                                    керівник – проф. Кочарян О.С. 

6. КОЗАЧКОВА Ю.В. «  Психосемантична близькість образу батька 

                                      та образу партнера» 

                                          керівник – доц. Барінова Н.В. 

7.  КРОВЯКОВА  А.С.  « Вивчення образу Я підлітків із різними типами   

                                     близькості  до матері» 

                                            керівник – доц. Москаленко В.В. 

8. КУЗНЄЦОВ М.О.  « Професійно значущі особистісні якості, що 

                                   визначають успішність роботи страхових 

                                   агентів»                                                             

                                          керівник - доц. Заіка Є.В.  

9. КУТЛУЄВА Д.В.  « Взаємозв’язок креативності та мотивації у 

                                    студентів старших курсів творчих спеціальностей»                                                                                                                                                                                        

                                        керівник – доц. Гімаєва Ю.А. 

10. ЛЕВЕНЕЦЬ Н.В. «  Взаємозв’язок екзістенційної визначеності з 

                                  емоційним інтелектом  та суб’єктивним  

                                  благополуччям»             

                                          керівник – проф. Кряж І.В. 

11. НЕКІПЄЛОВА К.О. « Особливості взаємозв’язку типологічних 

                                     особистісних характеристик і емоційного 

                                     вигорання менеджерів комерційних 

                                              організацій»                                      

                                              керівник – доц. Сорока А.В. 

12. НУДЬГА Н.В.  « Психологічні особливості використання сучасних 

                            гаджетів ( на прикладі смартфонів)» 

                                     керівник – доц. Луценко О.Л. 

13. ПУГАЧ Ю.В. « Вплив мотиваційно-емоційних характеристик на  

                          успішність научіння професії оператора телемаркетингу 

                        в банку»     

                                    керівник –  проф. Іванова О.Ф. 

   14.СИДОРЕНКО Ю.В.  «Особливості емоційно-вольової сфери у молоді 

                                    з різним рівнем алкогольної залежності» 

               керівник – ст.викл. Пуертас Д.М. 

   15.СПАСЬКА І.О.  « Роль соціального інтелекту в забезпеченні психоло- 

                              гічного здоров’я та благополуччя особистості»  

керівник – проф. Кочарян О.С. 

16. СТЕПАНЕЦЬ І.С. « Чинники задоволеності результатами профорієнта- 

                                         ційних тренінгів у батьків та дітей» 

                                         керівник – ст.  викл. Зотова Л.М. 

17. ТКАЧЕНКО  І.В.  « Взаємозв’язок особистісної зрілості та самореалізації 

                                        студентів технічних спеціальностей» 

                                        керівник – доц. Зуєв І.В. 

18. ФЕДОРОВ Г.А. « Гендерні особливості прояву ауто агресії  у студентів» 

                                      керівник –  проф. Крейдун Н.П. 



19. ЧЕПУРНА В.О. «Антиципація як фактор формування професійної  

                                     ідентичності у студентів технічних спеціальностей» 

                                     керівник – доц. Зуєв І.В. 

 

Підстава: службова записка декана з відповідними резолюціями. 

 

Проректор  з науково-педагогічної                                      А.В.Пантелеймонов 

роботи 

Проект вносить:                                                                           ПОГОДЖЕННО:                                                                                                                                                  

декан факультету психології 

                          Н.П.Крейдун                                 Начальник  управління якості               

                                                                                  освіти                                                                                                                                                         

                                                                                                              Л.О.Іваненко 

                                                                             Начальник відділу контрактного 

                                                                             навчання 

                                                                                                      Л.М.Максименко 

                                                                                         Провідний юрисконсульт 

                                                                                                            Сорокіна Л.М. 


