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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

 

 

(1998 рік випуску) 

 

 

8. Назарець Людмила Миколаївна 

Тема: «Особливості емоційної регуляції в формуванні 

пізнавальних інтересів підлітків» 

(науковий керівник – к.п.н.,доцент Павелків Р.В.) 

 (2002 рік випуску) 

 

1. Філоненко Мирослава Мирославівна  

(науковий керівник – к.п.н.,доцент Павелків Р.В.) 

 

 

 

(2009 рік випуску) 

Бабак Костянтин Валерійович 

Тема: Психологічний супровід професійного 

розвитку студентів педагогічного коледжу 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

Димченко Надія Станіславівна 

Тема: Психологічні особливості розвитку 

професійної рефлексії у майбутніх менеджерів-

економістів 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків 

Р.В.) 
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(2010 рік випуску) 

Чала (Шахрайчук) Юлія Миколаївна 

Тема: Проблема розвитку особистісного досвіду у 

майбутніх психологів та шляхи її розв’язання 

(науковий керівник – к.п.н.,професор Михальчук 

Н.О. 

Пивоварчук Тетяна Олександрівна 

Тема: Психологічні чинники розвитку 

комунікативних здібностей студентів-філологів 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків  

Р.В.) 

Демчук Олена Олександрівна 

Тема: Психологічні чинники формування 

життєвої компетентності майбутніх практичних 

психологів 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

 

 

 

 

(2011 рік випуску) 

Самолюк Альона Володимирівна 

Тема: Психологічні механізми формування 

теоретичного мислення студентів- філологів 

(науковий керівник – к.п.н.,доцент Михальчук 

Н.О.) 

Одолінський Віктор Герасимович 

Тема «Психолого-педагогічні умови становлення 

життєвих планів старшокласників» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Максименко 

С.Д.) 
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Ковальчук Тетяна Георгіївна 

Тема «Психологічні умови розвитку творчого 

потенціалу особистості майбутнього вчителя 

іноземної мови» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків 

Р.В.) 

 

 

 

(2012 рік випуску) 

Палагнюк Володимир Вікторович 

Тема «Професійна адаптація викладачів-початківців 

педагогічного ВНЗ» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

Хаусман (Колосюк) Лілія Володимирівна 

Тема «Розвиток етнічної самосвідомості студентів 

філологів у детермінації становлення їх свідомості» 

(науковий керівник – к.п.н.,доцент Михальчук Н.О.) 

Остапчук Наталія Олександрівна 

Тема «Формування у майбутніх педагогів готовності 

до особистісного типу спілкування» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків Р.В.) 

 

 

(2013 рік випуску) 

 

Демянюк Олена Богданівна 

Тема:Психологічні чинники формування 

життєтворчого образу студентів-психологів 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 
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Кириченко Наталія Анатоліївна 

Тема «Психологічні особливості цільових 

орієнтацій у життєвих проектах студентів 

педагогічних ВНЗ» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

 

 

 

(2014 рік випуску) 

Миронець Микола Григорович 

Тема «Психологічні чинники самотності та 

відчуженості у підлітковому та юнацькому віці» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

Кулакова Лариса Миколаївна 

Тема «Формування почуття власної гідності у 

молодших школярів в умовах навчальної 

діяльності» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків 

Р.В.) 

 

(2015 рік випуску) 

Новік (Галабурда) Лідія Олександрівна 

Тема «Психологічні умови формування позитивного 

іміджу студентів - психологів» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

Джеджера Ольга Володимирівна 

Тема «Детермінуючий вплив емоційних переживань 

на ефективність навчальної діяльності студентів» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків Р.В.) 
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Вознюк Юлія Степанівна 

Тема «Психологічні чинники особистісного 

самоствердження юнаків» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор 

Ямницький В.М..) 

 

 

(2016 рік випуску) 

 

Шестопал (Тищенко) Іванна Анатоліївна 

Тема «Психологічні особливості професійної 

самореалізації жінок у зрілому віці» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький 

В.М..) 

 

(2017 рік випуску) 

 

 

 

Березюк Тетяна Петрівна 

Тема: Психологічні особливості формування професійної 

компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків Р.В.) 
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ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

 

 (1998 рік випуску) 

1. Шемошенко Тетяна Василівна 

/відрахована/ 

Тема: «Вплив самовідношення підлітка на 

характер його поведінки в колективі» 

(науковий керівник –к.п.н., доцент Павелків 

Р.В.) 

 

 

 

 

(2010 рік випуску) 

Крупко Тетяна Євгенівна 

Тема «Психолого-педагогічні особливості професійного 

само визнання у період ранньої юності» 

(науковий керівник – д.п.н.,професорПавелків Р.В.) 

 

 

 

(2011 рік випуску) 

 

Лисяк Оксана Миколаївна 

Тема: Психологічні детермінанти внутрішніх конфліктів 

ціннісні смичлової сфери в юнацькому віці 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький В.М..) 

Козачук Олена Анатоліївна 

Тема: Психологічні чинники гомо гендерної сексуальної 

орієнтації в юнацькому віці 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький В.М.) 
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(2013 рік випуску) 

Паскар Юрій Тимофійович 

Тема: Психологічні особливості глибинно детермінованого 

особистого зростання молоді 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Юрченко В.М..) 

 

 

(2015 рік випуску) 

Рибак (Кравець) Вікторія Аркадіївна 

Тема «Психологічний супровід соціально-психологічної 

адаптації студентів з особливими потребами» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький В.М..) 

 

 

(2016 рік випуску) 

Курдибаха Оксана Миколаївна 

Тема «Психологічні особливості гендерної соціалізації 

підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Павелків Р.В.) 

 

 

(2017 рік випуску) 

 

Савенко Діана Олександрівна 

Тема «Материнство як чинник конструктивно-

деструктивних тенденцій у розвитку самоідентичності 

молодої жінки» 

(науковий керівник – д.п.н.,професор Ямницький В.М..) 

 

  


