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№ ПІБ здобувача 

PhD 

Тема дисертаційного дослідження Науковий керівник Схвалено рішенням 

Міжвідомчої ради з 

координації наукових 

досліджень з педагогічних 

та психологічних наук в 

Україні НАПН України  

http://naps.gov.ua/ua/iccr/pr

otocols/ 

Вченої ради УМО 

Аспіранти 2016 року прийому. 

1. Кравцова О. К. Психологічні особливості стресостійкості 

підлітків, які перебували в зоні збройного 

конфлікту 

д. психол. н., 

проф. Бондарчук О. І. 

28.03.2017 №2 21.12.2016, 

протокол №13 

2 Кулаєва Т. В. Психологічні особливості переживання 

самотності в дорослому віці 

д. психол. н., 

проф. Бондарчук О. І. 

28.03.2017 №2 21.12.2016 , 

протокол №13 

3 Павлюк О. Д. Психологічні умови розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ  

д. психол. н., 

проф. Бондарчук О. І. 

29.11.2016 №7 21 11. 2016 

протокол № 12 

4 Власенко А. А Психологічні особливості когнітивного 

стилю особистості майбутніх фахівців 

соціономічних професій  

канд. психол. н., 

доц. Москальова А. С.  

28.03.2017 №2 08.02.2017 року, 

протокол №1 

 

5 Лушин В. П. Толерантність до невизначеності як чинник 

продуктивної діяльності підприємців сфери 

малого бізнесу 

д. психол. н., 

проф. Волянюк Н.  

20.06.2017 №4 

 

08.02.2017 року 

протокол №1 

6 Решетнік О. А. Внутрішньоособистісний конфлікт як 

чинник розвитку життєстійкості у 

юнацькому віці 

д. психол. н., 

проф. Лушин П. В. 

 

 

 

28.03.2017 №2 

 

08.02.2017 року, 

протокол №1 

http://naps.gov.ua/ua/iccr/protocols/
http://naps.gov.ua/ua/iccr/protocols/


Аспіранти 2017 року прийому. 

1 Балахтар К. С. Особливості впливу креативності на 

суб’єктивне благополуччя вчителів закладів 

середньої освіти  

канд.. психол. н., 

доц. Москальова А. С.  

29.05.2018 №3 20.12.17, протокол 

№9 

2 Прошукало І. Л. Організаційна культура як чинник 

забезпечення психологічного здоров’я 

працівників сервісних організацій 

канд. психол. н., 

доц. Євтушенко І. В. 

29.01.2019 , протокол №1 

 

20.12.17, протокол 

№9 

3 Гуменюк І. А. Психологічні особливості розвитку 

особистісного потенціалу вчителів в умовах 

реформування початкової школи 

канд.. психол. н., 

доц. Москальова А. С.  

29.05.2018 №3 

 

20.12.17, протокол 

№9 

4 Кравець Г. В. Психологічні особливості формування 

резильєнтності дорослих у період життєвої 

кризи 

д. психол. н., 

проф. Лушин П. В. 

29.05.2018 №3 

 

20.12.17, протокол 

№9 

5 Кошель Н. А.   Психологічні особливості смислоутворення 

у дорослому віці 

д. психол. н., 

проф. Лушин П. В. 

27.03.2019 №2 

 

20.12.17, протокол 

№9 

6 Тягур Л. М. Психологічна безпека освітнього 

середовища як чинник самоактуалізації 

викладачів педагогічного коледжу 

д. психол. н., 

проф. Бондарчук О. І 

29.05.2018 №3 

 

20.12.17, протокол 

№9 

7 Нашиба О. А. Психологічні чинники суб’єктивного 

благополуччя персоналу промислових 

підприємств  

д. психол. н., 

проф. Балахтар В. В. 

29.05.2018 №3 

 

20.12.17, протокол 

№9 

8 Танасійчук В. І. Психологічні особливості лідерства у 

фахівців соціальних служб 

д. психол. н., 

проф. Балахтар В. В. 

27.03.19 №2 

 

20.12.17, протокол 

№9 

9 Середяк Н. Ю Перфекціонізм як чинник самореалізації 

студентської молоді  

канд. психол. н. Грубі Т. 

В 

 20.12.17, протокол 

№9 

10 Тьо-запал М. А. Гендерна ідентичність як чинник 

професійної самореалізації практичних 

психологів 

Відрахувано за власним бажанням 20.12.17, протокол 

№9 

11 Шаповалов М. І.  Психологічні особливості суб’єктивного 

благополуччя вчителів закладів загальної 

середньої освіти, які постраждали внаслідок 

військового конфлікту 

 

Відрахувано за власним бажанням 20.12.17, протокол 

№9 



Аспіранти 2018 року прийому. 

1 Нестеренко О. М. Забезпечення психологічного благополуччя 

співробітників call-центрів правоохоронних 

органів 

канд. психол. н., 

доц. Пінчук Н. І. 

29.01.2019 , протокол №1 від «20» грудня 

2018 р. 

Протокол №9 

2 Мухіна Л. Я.  Феномен прощення як чинник особистісного 

розвитку людей з християнським 

світоглядом 

д. психол. н., 

проф. Лушин П. В.  

29.01.2019 , протокол №1 від «20» грудня 

2018 р. 

Протокол №9 

3 Коцур Н.О Особливості особистісної готовності 

практичного психолога до роботи з 

молодшими школярами у кризових 

ситуаціях 

канд. психол. н., 

доц. Євтушенко І. В. 

  від «20» грудня 

2018 р. 

Протокол №9 

4 Павук Г.В Вибула у зв’язку з важкою хворобою і загибеллю   

2019 р. 

1 Гомольська Л. П. Соціально-психологічні особливості впливу 

бренд-комунікацій на споживчу поведінку 

студентської молоді 

д. психол. н., 

проф. Данилюк І. В. 

затверджено кафедрою 

психології управління 

ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

протокол №2 від 

12.02.2020 р.) 

 

2 Прокопенко О.А. Психологічні особливості Я-концепції як 

чинника розвитку професіоналізму вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

д. психол. н., 

проф. Бондарчук О. І. 

29.11.2016 №7  

3 Усар Г.Я Психологічні особливості духовного 

розвитку  підлітків засобами інформац́ійно-

комун́ікаційних технологій 

канд. психол. н., 

доц. Москальова А. С.  

затверджено кафедрою 

психології управління 

ЦІПО ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

протокол №2 від 

12.02.2020 р.) 

18.03.20, протокол 

№4 

4 Єфімова А. А. Гендерна ідентичність як чинник 

професійної самореалізації практичних 

психологів  

канд. психол. н., 

доц. Бондаревська І. О. 

 19.02.20 протокол 

№ 3 

5 Рудь О. С Психологічні особливості розвитку 

гендерної компетентності керівників 

канд. психол. н., 

доц. Бондаревська І. О 

готується до обговорення 

на засіданні кафедри 

 



закладів вищої освіти засобами цифрових 

технологій  

психології управління 

6 Єнотаєва Л. Є. Розвиток особистісної готовності вчителів 

до профілактики психологічного насилля в 

закладах загальної середньої освіти  

канд. психол. н., 

доц. Пінчук Н. І. 

  

7 Гусак А. В. Тема у процесі уточнення (напрям наукового 

пошуку – психологічне забезпечення 

підготовки менеджерів організацій в умовах 

неформальної освіти) 

канд. психол. н., 

доц. Пінчук Н. І. 

  

8. Спектор С. Б. Розвиток особистісної готовності вчителів 

закладів загальної середньої освіти до 

роботи з дітьми з особливими потребами  

канд. психол. н., 

Грубі Т. В. 

 19.02.20 протокол 

№3 

9 Вовченко М. М.  Тема у процесі уточнення (напрям наукового 

пошуку – зв'язок організаційної культури 

суб’єктів підприємницької діяльності з їх 

психологічним особливостями) 

канд. психол. н., 

доц. Євтушенко І. В. 

  

10 Григорян Родіон 

Феліксович 

Тема у процесі уточнення 

Академвідпустка 

д. психол. н., 

проф. Лушин П. В.  

  

11 Павлова Яна 

Олегівна 

Тема у процесі уточнення к. психол. н., доцент 

Сухенко Я.В.  

  

12 Галіцина 

Людмила 

Вікторівна  

Розвиток креативності молодших школярів  

в умовах інклюзивного навчання 

Академвідпустка 

д. психол. н., доцент 

Брюховецька О.В.  

№2 від 31.03.2020 р. 19.12.19 № 3 

 


