
Прізвище 

студента 
Назва роботи 

Номер, під 

яким робота 

рахується у 

бібліотеці 
Атанова Є.М. Типологія міжособистісних відносин в 

академічній групі 

24 

Базурін Віталій 

Миколайович 

Використання середовища візуального 

програмування Delphi для створення 

програмного продукту з підтримки 

моделювання одягу 

12 

Балабашина О.В. Робота соціального педагога щодо 

формування здорового способу життя 

дітей середнього шкільного віку 

16 

Бень Н.В. Формування мотивації до 

працевлаштування у безробітних 

25 

Васянович О.М. Психологічні особливості «емоційного 

вигорання» банківських працівників 

26 

Голуб Т.В. Соціально-педагогічна корекція 

важковиховуваності дошкільників 

засобами ігрової діяльності 

17 

Гончаренко Н.Ю. Формування моральних цінностей в учнів 

молодшого шкільного віку 

27 

Горбовський Ю.В. 

Удосконалення організаційної 

структури підприємства (на матеріалах 

ТОВ «Будівельно-монтажна компанія 

«Новий-град») 

1 

Дворник А.Г. Формування захисних механізмів психіки 

у процесі становленні особистості 

28 

Дудзян Т.В. Соціально-психологічний аспект розвитку 

лідерських якостей особистості 

29 

Єремейчук О.Г. Розвиток адекватної самооцінки та її 

психокорекція у дітей шкільного віку 

30 

Іллющенко І.В. Психокорекція ЗПР дітей дошкільного 

віку 

31 

Козир І.М. Вирішення міжособистісних конфліктів у 

трудовому колективі у діяльності 

психолога 

32 

Коломієць Н.О. Підготовка майбутніх менеджерів до 

подолання міжособистісних бар’єрів 

комунікації у професійній діяльності 

33 

Король А.П. Розробка та впровадження 

інформаційно-довідкової системи для 

потреб районних відділів освіти 

засобами об’єктно-орієнтованого 

програмування 

9 

Кравченко Н.М. Розвиток інтелектуальних можливостей у 

дітей з особливими потребами 

34 

Ленартович Г.А. Організація корекційної роботи щодо 

подолання ґендерних стереотипів при 

неврозах у жінок середнього віку 

35 



Лихошвед-Біджанова 

Н.В. 

Врахування особливостей соціалізації 

учнів у системі роботи соціального 

педагога ЗОШ 

18 

Максимець Ю.М. Розробка програмного забезпечення 

для реалізації математичного апарату 

теорії ігор 

11 

Мисько Ю.Л. Історія Баранівського фарфорового заводу 15 
Міцуріна О.С. Театральне життя Житомира в ХІХ на 

початку ХХІ століття 
13 

Міщишина А.М. 

Попередження девіантної поведінки 

підлітків у роботі соціального педагога 

ЗОШ 

19 

Мосієнко О.В. Психологічний аспект формування 

економічної поведінки молоді 

36 

Назаренко М.П. 

Управління персоналом на 

підприємстві (на матеріалах ПАТ 

„Полонський гірничий комбінат”) 

3 

Орлова О.С. Арт-терапія як засіб соціалізації 

особистості молодшого школяра 
20 

Панова Г.С. Голокост на Житомирщині 14 
Письменюк В.В. Особливості роботи соціального педагога 

загальноосвітньої школи з підлітками, що 

потерпають від насильства в сім’ї 

21 

Савицька О.С. Корекція негативних емоційних станів 

юнацького віку 

37 

Семенчук С.П. Розробка програми управління 

виробничим процесом (на прикладі 

ТОВ «Житомир-агробудіндустрія») 

10 

Семченкова Л.О. Психокорекція негативних емоційних 

станів у безробітних 

38 

Солодка Н.Б. Розвиток соціально-значущих якостей 

особистості студентської молоді 

39 

Супруненко С.С. Мотивація в системі управління 

персоналом (на матеріалах СТК 

ТСОУ) 

6 

Тернопільський 

І.С. 

Особливості налаштування та 

оптимізації операційних систем 

платформи Windows 

8 

Федоренко Г.С. Особливості діяльності соціального 

педагога загальноосвітньої школи з 

обдарованими учнями 

22 

Фещенко Н.В. 
Удосконалення управління цінами (на 

матеріалах ТОВ «Умілець») 

4 

Фомюк І.П. Психологічна складова комунікативної 

компетентності працівника торгівлі у 

процесі професійної підготовки 

40 

Чумальчук Г.Є. Соціально-психологічний тренінг як засіб 

попередження внутрішньогрупових 

конфліктів 

 

41 



Шибецька І.К. 
Розробка Web-сайту для підтримки 

діяльності Інтернет-аптеки» 

7 

Шиманська О.В. Психокорекція девіантної поведінки у 

дітей підліткового віку з вадами слуху 

42 

Шкарупій С.В. 

Удосконалення управління 

оборотними активами на підприємстві 

(на матеріалах ТОВ «Глорія») 

5 

Якименко О.І. Корекція делінквентної поведінки 

старшокласників у роботі соціального 

педагога ЗОШ 

23 

Янович О.А. Управління персоналом на 

підприємстві (на матеріалах 

комунальної установи «Житомирська 

міська станція швидкої та невідкладної 

медичної допомоги») 

2 

 


