
Прізвище 
студента 

Назва роботи 

Номер, під яким 
робота рахується у 

бібліотеці 

Авраменко М.І. 

Система антикризового управління на 

підприємстві (на матеріалах ДП 

"Мехбудсервіс"фірми Житомирінвест ВАТ") 
14 

Адамович Н.П. 
Динаміка самооцінки учбових здібностей у 

підлітковому віці 
182 

Антонян-Шевчук 

Б.Л. 

Технологія здійснення анімаційної 

діяльності соціального педагога ЗОШ 60 

Бадик І.І. 

Організація та управління маркетинговою 

діяльністю підприємства (на матеріалах 

ВАТ"Шляхово-будівельне управління № 19") 
15 

Басюк М.В. Професійна адаптація соц. педагога 

сільської загальноосвітньої школи 

92 

Бахур В.А. 
Особливості психічного розвитку дітей, 

народжених шляхом кесарського розтину 
149 

Бахур Ю.Б. 
Специфіка конфліктів молодого подружжя в 

залежності від соціально-психологічних чинників 
183 

Башинська Б.І. 
Регулювання оплати праці на підприємстві 

(на матеріалах ЖФДП «Гарантія маркет») 1 

Біготська В.А. 

 

Маркетингове дослідження ринку як фактор 

формування стратегії підприємства (на 

матеріалах Черняхівського районного центру 

зайнятості) 

24 

Білінська О.О. 

Організація та управління маркетинговою 

діяльністю підприємства (на матеріалах ЖРУ 

ПАТ КБ «Приватбанк») 
25 

Бількевич Н.М. Кейс-технології соціального педагога ЗОШ з 

формування здорового способу життя 

підлітків 

93 

Болотна Л.О. 

 

Удосконалення управління продуктивністю 

праці (на матеріалах ТОВ "ІТЦ-ЕЛТЕХ") 26 

Бондар А.В. Попередження відхилень у соціалізації 

студентів-першокурсників непедагогічних 

спеціальностей університету 

69 

Бондаренко Ю.В. 
Формування гендерних стереотипів та їх вплив на 

поведінку людини залежно від віку 
150 

Бондарчук К.В. 
Дослідження образу сім’ї у свідомості дітей, що 

перебувають у притулку 
151 
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Бочкова А.В. Зміст та сутність розвитку професійної 

мотивації соціального педагога у процесі 

фахової підготовки 

94 

Бржеська С.В. Коло читання як агент соціалізації дитини з 

функціональними обмеженнями здоров’я 

95 

Бублик К.Ю. Технології профорієнтаційної діяльності 

соціального педагога ЗОШ 

96 

Бяла О.В. Аксеологічні характеристики соціально-

педагогічної взаємодії сім’ї та школи 

97 

Вагіна І.І. 
Cпецифіка рольових очікувань шлюбних 

партнерів в залежності від попереднього досвіду 
шлюбно-сямейних стосунків 

206 

Варенко О.В. 
Вплив позанавчальних умінь на регуляцію 

навчальної діяльності студентів 
152 

Вдовиченко І.В. 
Вплив ситуації успіху на розвиток самооцінки в 

молодшому шкільному віці 
153 

Вдовиченко О.В. Електронні підручники як засоби підготовки 

майбутніх соціальних педагогів 

70 

Вітер О.В. 
Удосконалення системи управління 

персоналом підприємства (на матеріалах ПП 

«Стєкло-Плюс») 
2 

Власовець М.О. Проблеми соціального захисту дітей та 

молоді у засобах масової інформації Волині 

у другій половині ХІХ ст. - поч. ХХ ст. 

71 

Вознюк Л.В. 
Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 

1 класу 
184 

Войтенко А.О. 
Вивчення особливостей педагогічних стереотипів 

вчителів залежно від досвіду роботи 
129 

Волинець А.П. Професійно обумовлені деформації 

викладачів як соціально-педагогічна 

проблема 

72 

Володькіна О.О. Формування стресостійкості соціальних 

педагогів у процесі професійної комунікації 61 

Гавриловський Т.М. 
Динаміка самооцінки здібностей у дошкільному 

віці 
154 

Гатченко О.В. Соціально-педагогічні характеристики 

процесу формування статевої культури 

підлітків в умовах ЗОШ 

98 

Герасимчук Г.С. 
Взаємозвязок оцінювання вчителя та розвитку 

самооцінки в молодшому шкільному віці 
155 

Голуб Я.В. Порівняльний аналіз структури мотивації 156 
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досягнення підлітків з нормальним рівнем 
розвитку та з розумовою відсталістю 

Гольцман Б.О. 

 

Удосконалення системи мотивації та 

стимулювання праці (на матеріалах ТОВ "Ланда 

ЛТД") 
27 

Гончаренко К.О. Реабілітація наркозалежних в Україні та за 

кордоном: порівняльний аналіз 

99 

Горай О.В. Компаративний аналіз профільної 

підготовки соціального педагога в освітніх 

системах Франції та України 

100 

Горбалюк В.С. Соціально-педагогічні характеристики 

гендерної соціалізації обдарованих 

старшокласників 

73 

Грабчук О.Л. 
Взаємозв’язок міжпівкульної асиметрії і 

когнітивного стилю у учнів старших класів 
157 

Гулак І.В. 
Особливості ціннісної сфери школярів - 

переможців предметних олімпіад та конкурсів 
наукових робіт 

158 

Гульчевська О.В. 
Рольова взаємодія як чинник професійного 

становлення студентів 
185 

Гурська Ю.Л. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства й 

основні напрямки її підвищення (на матеріалах 

ТОВ "Бердичівський пивоварний завод") 
28 

Давидюк І.В. 
Управління ефективністю виробництва (на 

матеріалах ПАТ "Козятинхліб") 16 

Даховник Л.О. 
Вплив диференційованого оцінювання на 

розвиток самооцінки першокласників 
159 

Дацюк С.О. 
Розвиток особистісної ідентичності психолога в 

процесі професійного становлення 
130 

Дереновська Т.І. 
Особливості розвитку рефлексії здібностей 

обдарованих підлітків 
197 

Дмитрієва Л.С. Соціально-педагогічні характеристики 

діяльності інтернатних закладів в Україні 

(20-80 рр. ХХ ст.) 

74 

Добровольська Н.О. Вплив особистих якостей керівника на 

ефективність управління (на матеріалах ТОВ 

«Фундаментспецбуд») 
42 

Добровольська Т.В. 
Особливості копінг-стратегій гаджет-аддиктивних 

підлітків 
131 

Довженко В.В. 
Рольові конфлікти в процесі професійного й 

особистісного зростання студентів-психологів 
186 

Дорош І.В. 
Динаміка мотиваційної регуляції професійної 

діяльності військовослужбовців 
187 
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Дуванова І.В. 
Уявлення про майбутнього чоловіка і дружину у 

процесі адаптації до подружнього життя 
160 

Дурицький В.М. Соціально-педагогічний зміст позашкільної 

освіти в Україні 

75 

Єрмілова Д.В. 
Дослідження образу світу засобами психодрами і 

транзакційного аналізу 
207 

Журавська В.Ю. 
Ціннісно-рольова реконструкція особистісної 
проблематики клієнтів засобами монодрами 

208 

Заглада Н.М. 
Продуктивність праці та шляхи її 

підвищення (на матеріалах ПП «Стєкло-

Плюс») 
3 

Загоруйко А.В. Формування громадянської відповідальності 

майбутнього соціального педагога у процесі 

навчання у ВНЗ 

101 

Захаров Р.С. 
Управління використанням робочого часу на 

підприємстві (на матеріалах ПрАТ 

«Галичина») 
4 

Зацепін В.Г. 
Управління мотивацією праці на 

підприємстві (на матеріалах ТОВ 

«Бердичівський пивоварний завод») 
5 

Зданевич А.К. 

 

Стратегія підвищення ефективності управління 

та її вплив на рівень прибутковості (на 

матеріалах ЖРУ ПАТ КБ "Приватбанк") 
29 

Зінчик І.С. PR-технології у соціально-педагогічній 

сфері 62 

Зінчик С.С. Зміст навчального процесу як чинник 

формування стресостійкості майбутніх 

соціальних педагогів 
63 

Золотуха Ю.І. Електронний підручник у системі 

підготовки волонтерів студентських 

соціальних служб для молоді 

102 

Іванова М.Л. Формування системи корпоративної 

соціальної відповідальності підприємства 

(на матеріалах ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк») 
43 

Іванюк І.В. Регулювання оплати праці на підприємстві 

(на матеріалах ТОВ «Ювента Бета») 44 

Іващенко Н.В. Технологія соціально-педагогічної 

діяльності в умовах дитячої лікувальної 

установи 

103 

Ілінська О.Ю. Порівняльний аналіз образу батьківської та 161 
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власної сім'ї у свідомості молодих подружніх пар 

Ілінська Т.О. 

 

Організація управління інвестиційною 

діяльністю на підприємстві (на матеріалах ТОВ 

"Баранівський молокозавод") 
30 

Кабанова Ю.А. 
Вивчення мотивації вибору професії студентами 

соціально-психологічного факультету 
132 

Казмічева К.О. Буллінг як соціально-педагогічна проблема 
64 

Кенда Д.О. 
Дослідження типологічних особливостей 

користувачів соціальних мереж 
162 

Кищук М.М. Соціальна адаптація випускників 

інтернатних закладів для дітей-сиріт 

104 

Кіслий В.І. Соціально-педагогічна профілактика ХПСШ 

у студентському середовищі 

105 

Клюйко Л.В. 

Ефективність управління та її вплив на 

рівень прибутковості підприємства (на 

матеріалах Житомирської торгово-

промислової палати) 

6 

Кобзун В.С. Соціально-педагогічний аналіз проблеми 

вільного часу старшокласників ЗОШ 

106 

Коваль А.В. Система соціального захисту 

малозабезпечених сімей в Україні 

107 

Коваль О.В. 

Удосконалення управління системою 

маркетингової товарної політики на 

підприємстві (на матеріалах ПП "Люкс") 
17 

Ковальська Т.Й. 

 

Удосконалення системи управління 

підприємством (на 10матеріалах ТОВ "ЕКО") 31 

Ковальчук Л.М. Самостійна робота як чинник формування 

професійної готовності майбутнього 

соціального педагога 

108 

Когут Л.В. 
Особистісно-ціннісні детермінанти розвитку 
здібностей у дітей старшого шкільного віку 

163 

Козлова М.В. 
Порівняльний аналіз особливостей професійного 

самовизначення підлітків з різним досвідом 
девіантної поведінки 

209 

Козюн Ю.Л. 
Особливості розуміння справедливості 

правопорушниками 
133 

Колосов Р.В. Соціальна адаптація студентів ВНЗ до 

проживання в умовах гуртожитку 

109 

Комоєдова Л.О. Технологія роботи соціального педагога з 76 
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конфліктними сім’ями 

Копаченя А.В. Формування професійних цінностей у 

майбутніх соціальних педагогів під час 

навчання у ВНЗ 

110 

Кордолевська Д.В. Технологія соціально-педагогічної 

експертизи та прогнозування в умовах ЗОШ 

111 

Коркушко М.О. Удосконалення соціально-психологічних 

методів управління на підприємстві (на 

матеріалах ВАТ «Овруцьке АТП-11847») 
45 

Костриця І.В. 
Динаміка стратегіальної регуляції школярів у 

різних видах активності 
134 

Костюченко А.О. 
Особливості професійної спрямованості 

випускників спеціалізованих та загальноосвітніх 
шкіл 

164 

Кот Ю.П. 
Проблеми соціально-психологічної адаптації учнів 

міських та сільських шкіл 
135 

Котенко О.І. Соціально-педагогічні характеристики 

виховання дитини в однодітній сім’ї 

77 

Кравченко М.О. 
Особливості мотивації досягнення студентів 

залежно від рівня успішності навчання 
198 

Кравченко О.А. 
Вплив мультфільмів про спорт на розвиток 

мотивації досягнення дошкільників та молодших 
школярів 

136 

Кравченко О.П. Діяльність соціального педагога ЗОШ щодо 

профілактики ХПСТ 

78 

Кравчук В.С. Соціально-педагогічне посередництво у 

діяльності соціального педагога ЗОШ 

112 

Кравчук О.Л. Соціально-педагогічний зміст 

профорієнтації глухонімих дітей 

113 

Кравчук О.М. 

Управління діловою кар'єрою функціональних 

менеджерів (на матеріалах ТОВ "СФ-

Фармеком") 
18 

Криворучко О.С. 
Динаміка самооцінки творчих здібностей у 

підлітковому віці 
210 

Куванцова М.О. 
Динаміка ціннісної регуляції розвитку професійних 

здібностей 
188 

Кузміч Я.А. 
Розробка та реалізація програми стимулювання 
психосоціального розвитку дитини молодшого 
шкільного віку з розладами зі спектру аутизму 

165 

Кузьмінська О.В. 
Управління персоналом на підприємстві (на 

матеріалах ЖРУ ПАТ КБ "Приватбанк") 19 
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Купіна К.В. 

 

Удосконалення організаційної структури 

підприємства (на матеріалах ЖРУ ПАТ КБ 

"Приватбанк") 
32 

Куранова К.О. Недільна школа як чинник соціалізації 

особистості 

114 

Курту Ю.С. 
Гендерні особливості поведінкових стереотипів у 

залежності від відмінностей у ставленні батьків до 
дитини 

166 

Кушніренко Д.В. Аналіз конкурентоспроможності 

підприємства й основні напрями її 

підвищення (на матеріалах 

ТОВ «Екопродукт») 

46 

Кушніренко Н.А. Соціально-педагогічна профілактика куріння 

серед підлітків ЗОШ 

115 

Лігацька Н.О. Управління мотивацією праці на 

підприємстві (на матеріалах 

ТОВ «Екопродукт») 
47 

Лісовець В.В. 

 

Конкурентоспроможність продукції 

підприємства і резерви її підвищення (на 

матеріалах ПАТ "Кварцсамоцвіти") 
33 

Лойко Г.В. Соціально-педагогічна діяльність в умовах 

сільського ДНЗ 

79 

Лугина Г.В. Форми організації праці та їх удосконалення 

(на матеріалах ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк») 48 

Лукашишина Г.А. Продуктивність праці та шляхи її 

підвищення (на матеріалах ЖРУ ПАТ КБ 

«Приватбанк») 
49 

Лялевич Ж.В. 
Стратегіальна регуляція розвитку здібностей 

студентів в утруднюючих умовах 
189 

Макарова А.В. 
Вплив темпераменту на стиль поведінки в 

конфліктних ситуаціях 
190 

Максимкіна О.Б. 

 

Удосконалення управління розвитком персоналу 

в організації (на матеріалах ТОВ "Айс-Тім") 34 

Малікова Т.Ю. Удосконалення управління якістю продукції 

на підприємстві (на матеріалах ПАТ 

«Малинська паперова фабрика-Вайдманн») 
50 

Мамай Н.О. 
Вигода як чинник ігрової діяльності студентів та 

викладачів ВНЗ 
211 

Маринич Т.В. Особливості психосемантичної структури 137 
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самосвідомості педагогів на етапі завершення 
професійного шляху 

Мельник А.М. Розвиток професійної творчості майбутніх 

соціальних педагогів в процесі практики із 

соціальної роботи 

116 

Міліневський А.А. 
Біографічний аналіз мотивації досягнення як 

чинника розвитку професійних здібностей 
167 

Міщенко І.А. Соціально-педагогічний аналіз усного 

дитячого фольклору як чинник соціального 

виховання особистості 

80 

Міщенко К.В. 
Порівняльний аналіз ціннісної сфери дітей з 

повних сімей та із школи-інтернату 
168 

Мурин О.С. 
Дослідження особливостей прояву шкільної 

тривожності підлітків з різним рівнем успішності 
212 

Назарець М.В. Соціально-педагогічна технологія 

кроскультурного виховання підлітків 

117 

Наконечна Я.С. 
Психологічні особливості міжособистісного 

взаєморозуміння у молодого подружжя 
213 

Науменко Н.В. Удосконалення системи управління 

персоналом (на матеріалах ДП 

«Радомишльське лісомисливське 

господарство») 

51 

Науменко О.Г. 
Порівняльний аналіз прийомів подолання 
перенасичення діяльностями різного рівня 

регламентованості у дошкільному віці 

199 

Недашковська А.А. 

 

Удосконалення організації управлінської праці 

(на матеріалах ДП "Агросервіс" фірми ВАТ 

Житомирінвест) 
35 

Недзвецька В.П. Індивідуальна благодійність як чинник 

соціального захисту дітей і молоді на Волині 

(ХІХ - поч. ХХ ст.) 

81 

Нестерчук Н.А. 
Ціннісна підтримка розвитку стратегіальної 

регуляції студентів у суспільно-корисній 
діяльності 

214 

Нікончук О.І. 

Удосконалення соціально-психологічних 

методів управління на підприємстві (на 

матеріалах ТОВ «Укрпрофіндустрія 

Гарант») 

7 

Оверчук Ю.В. 
Особистісна рефлексія як чинник професійного 

становлення майбутніх соціальних педагогів 
138 

Олефір О.В. 
Значимі міжособистісні стосунки як чинник 

розвитку професійних здібностей майбутніх 
психологів 

169 

Омелянчук Л.В. Статеві відмінності взаємозв'язку домінуючого 200 

https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711878
https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037713396
https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711838
https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711894
https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711824


типу поведінки у конфліктній ситуації і типу 
реагування у ситуації фрустрації 

Омецінська Л.Л. 
Неадекватна самооцінка в розвитку рольових 

конфліктів старшокласників 
191 

Онопрієнко А.В. Удосконалення організаційної структури 

управління підприємством (на матеріалах 

Київського загону відомчої воєнізованої 

охорони ДТГО П33) 

52 

Орендовська В.М. Етичний компонент в системі професійних 

компетенцій соціального педагога 65 

Остапюк О.Л. 
Дослідження особливостей розуміння 
справедливості працюючою молоддю 

170 

Отрощенко Л.А. Профілактика дитячої злочинності в 

діяльності соціального педагога ЗОШ 

118 

Паливода О.Г. 
Особливості сприймання наукового керівника 

студентами-психологами 
139 

Пархомець В.І. Ефективність управління та її вплив на 

рівень прибутковості підприємства (на 

матеріалах ТОВ «Фундаментспецбуд») 
53 

Пастухова Л.М. 
Особливості розподілу ролей і рольові очікування 

у подружніх пар керівників 
192 

Петрук І.О. 
Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 

2 класу 
215 

Пехшвелашвілі М.В. Соціально-педагогічна корекція системи 

міжособистісних взаємин у класі 

119 

Підвисоцька Ю.В. Діти з розлучених сімей як об’єкт діяльності 

соціального педагога ЗОШ 

120 

Пісенко І.О. Технології роботи соціального педагога 

щодо попередження насильства в сім’ях 

учнів 

82 

Пітра І.А. 
Форми організації та її удосконалення (на 

матеріалах ТОВ «UCC») 8 

Плаксюк Т.П. 

Удосконалення управління процесом 

маркетингової цінової політики на підприємстві 

(на матеріалах ПрАТ "Золотий каравай") 
20 

Покотило Ю.І. Гендерна соціалізація дітей-інвалідів 121 

Поліковський В.В. Управління інвестиційною діяльністю 

підприємства (на матеріалах ЖРУ ПАТ КБ 

«Приватбанк») 
54 

Поліщук В.С. Залежність професійного вибору від 201 
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особливостей професійної спрямованості в 
юнацькому віці 

Потапов В.А. Соціальне медіаторство в середовищі 

молодіжних субкультур 

83 

Приймак О.О. Маркетингова політика комунікацій 

підприємства і шляхи її вдосконалення (на 

матеріалах ДП «Молочна фабрика 

«Рейнфорд») 

55 

Приходько В.О. 
Вплив мотивації вступу до вищого навчального 

закладу на регуляцію навчальної діяльності 
студентів 

171 

Пундель О.В. 
Використання технік арттерапії в роботі психолога 

над адаптацією дитини до умов тривалої 
госпіталізації 

172 

Пухальський Р.В. 
Роль батьківських експектацій у професійному 

виборі старшокласників 
140 

Репанчук Т.О. Іншомовне навчання майбутнього 

соціального педагога як чинник 

професійного становлення фахівця 

122 

Решетник М.В. Соціально-педагогічний зміст дошкільної 

освіти в Україні 

84 

Рожнова О.Ю. 
Ціннісні кризи у свідомості педагогів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з 
вадами розумового розвитку 

202 

Романенко Ю.Л. 
Порівняльні особливості ціннісної сфери 

студентів, які займаються і не займаються 
творчою діяльністю 

203 

Романюк В.В. 
Дослідження ціннісної сфери підлітків із 

затримкою психічного розвитку 
173 

Рослик Ю.Г. Робота соціального педагога з розумово 

відсталими дітьми 

123 

Рудницька А.В. Вплив соціальних Інтернет-мереж на процес 

соціалізації студентів ВНЗ 

124 

Рудницька С.М. 
Організація та регулювання оплати праці на 

підприємстві (на матеріалах "Кварцсамоцвіти") 21 

Русецька Д.А. 
Імпліцитні теорії професійної успішності 

працівників у свідомості керівників МВС: звязок із 
кадровими рішеннями 

216 

Савчук М.В. 
Управління ефективністю виробництва на 

підприємстві (на матеріалах ВАТ 

«Коростенський хлібзавод») 
9 

Савчук Т.В. Вітагенний підхід до соціально-педагогічної 

діяльності 

125 
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Салійчук В.А. Соціально-педагогічні характеристики 

діяльності дошкільних закладів радянської 

України (20-80-ті рр. ХХ ст.) 

85 

Свєтова В.О. 

 

Оплата праці в системі управління персоналом 

(на матеріалах НВФ "Промсервісдіагостика" при 

інституті ім. Є.О. Патона) 
36 

Севрук Л.П. 
Кризи професійної ідентичності студентів-

психологів 
141 

Сидоренко М.В. 
 

Особливості прояву феномену мотиваційної 
декомпенсації у навчальних ситуаціях 

217 

Симон В.В. 
Мотиваційні стратегії та особливості рольової 

поведінки студентів залежно від рівня успішності 
в навчальній діяльності 

193 

Скаківська З.В. 
Особливості життєвого світу чоловіків, які свідомо 

відмовилися від шлюбних стосунків 
194 

Славінська О.В. Соціально-педагогічна характеристика 

сучасної української молодіжної поезії 66 

Слинчук В.М. 

 

Удосконалення управління якістю продукції (на 

матеріалах ДП "Укрспирт" Липницький МПД 

№31) 
37 

Слободенюк Л.В. 
Біографічний аналіз становлення професійних 
ідентичностей творчо обдарованої особистості 

174 

Слободяник О.В. 
Особливості організації психологічної підтримки 

сім’ї, що виховує неповносправну дитину 
молодшого шк.. віку 

175 

Соболевська А.В. 
Оперативна регуляція діяльності спортсменів як 

чинник зниження передстартової тривожності 
142 

Сочинський А.І. Система роботи міжнародних організацій та 

фондів у сфері соціального захисту в Україні 67 

Степаненко М.А. 
Особливості копінг-стратегій підлітків з різним 

досвідом батьківського ставлення 
143 

Сторожук М.М. 
Розвиток структури емоційної стійкості студентів у 

процесі навчання 
218 

Стрельченко Г.М. 
Логістичні системи та їх створення на 

підприємстві (на матеріалах КФ ТОВ «Нова 

пошта») 
10 

Суббота Л.М. Розвиток соціально-педагогічної науки і 

практики в Російській Федерації (80-ті рр. 

ХХ - 10-ті рр. ХХІ ст.) 

86 

Суй Т.В. 
Динаміка самооцінки учбових здібностей при 

переході з молодших до середніх класів 
176 

Суплік Ю.О. 
Надійність особистісних факторів за 16-

факторним особистісним опитувальником Р. 
Кеттелла 

204 
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Сухан Л.С. Конфесійна опіка в системі соціального 

захисту в Україні (ХVIII - поч. XX ст.) 

87 

Тарасюк П.М. 

 

Організація і планування маркетингових 

досліджень на підприємстві (на матеріалах ТОВ 

ТК "Лідер-Продукт") 
38 

Темченко А.В. Особливості розвитку самооцінки у дітей із ЗПР 177 

Терещук О.П. 
Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 

3 класу 
219 

Тетеря Ю.А. Управління діловою кар’єрою на 

підприємстві (на матеріалах Коростенського 

архітектурного бюро) 
56 

Тимошенко Г.В. Становлення та розвиток системи 

соціального захисту дитини 20-90 рр. ХХ ст. 

88 

Тиркіна І.О. Соціально-педагогічні характеристики 

референтності в системі гендерної 

соціалізації підлітків 

89 

Ткачук О.О. Благодійні організації в Україні у ХІХ - на 

початку ХХ ст. як суб’єкт соціального 

захисту дітей та молоді 

90 

Токова Л.В. 
Управління витратами та цінами на послуги 

підприємства (на матеріалах Готельно-

ресторанного комплексу «Тополя») 
11 

Торопов В.В. 

Удосконалення стратегії фінансового зростання 

підприємства (на матеріалах ЖРУ ПАТ КБ 

"Приватбанк") 
22 

Трушківська Н.Є. 
Особливості рефлексії проградієнтності 

здібностей учнів 4 класу 
144 

Уваєва А.М. Удосконалення системи оцінки персоналу на 

підприємстві (на матеріалах Української 

пожежної страхової компанії) 
57 

Умінська О.О. Соціально-педагогічний зміст освіти у 

пенітенціарних закладах України 

126 

Федорчук К.О. 
Аналіз нормативно-правових ситуацій, актуальних 

для непрацюючої молоді 
145 

Федотюк Л.В. 
Творчість в системі компенсаторної активності 

неуспішніх студентів 
205 

Хілко І.М. 
Управління розвитком персоналу на 

підприємстві (на матеріалах ЖФДП 

«Гарантія-маркет») 
12 

Хомик М.С. Логістичні системи та їх створення на 

підприємстві (на матеріалах ПП «Стєкло-
13 
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Плюс») 

Хоміч Л.О. 
Рефлексія професійних здібностей студентів-

соціальних педагогів 
146 

Хотінська С.Ю. 
Особливості життєвої антиципації 

військовослужбовців в залежності від терміну 
служби 

195 

Хохлова О.С. Соціально-педагогічні характеристики 

міжпоколіннєвої взаємодії 

127 

Цимбалюк І.В. 
Референтно-ціннісні детермінанти розвитку 

професійних здібностей майбутніх менеджерів 
178 

Цьомик В.В. Вулична соціальна робота як форма 

волонтерської діяльності 

91 

Чаюн В.М. 
Динаміка самооцінки учбових здібностей 

студентів спеціальності "Психологія" 
220 

Чвирук Н.М. 
Дослідження семантичної складності понять 

"відповідальність" та "совість" у старшокласників 
та юнаків 

147 

Чернецька О.П. 
Особливості розуміння студентами 

справедливості у зв'язку з їх ставленням до права 
179 

Шафранович О.В. 
Соціометричний статус творчо обдарованої 

особистості у професійному середовищі 
180 

Шевчук І.С. 

 

Мотивація в системі управління персоналом (на 

матеріалах ТОВ "Бердичівський пивоварний 

завод") 
39 

Шилан Т.В. Управління розвитком персоналу на 

підприємстві (на матеріалах 

ТОВ «Пропозиція») 
58 

Шовтюк І.А. 
Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 

4 класу 
196 

Щербакова Т.І. 

 

Лідерство в системі управління підприємством 

(на матеріалах ЗАТ "Галичина") 

 

40 

Юзепчук К.М. 
Особливості ставлення до самогубства особами 

з відмінним релігійним досвідом 
181 

Юзипович О.В. Соціально-педагогічна адаптація учнів 

профільних класів в умовах гімназії 68 

Язвінська А.А. 

 

Форми організації праці та їх удосконалення (на 

матеріалах ДП НАК "Надра України 

"Житомирбуррозвідка."") 
41 

Яковенко Н.В. 
Відмінності у світосприйманні студентів, які 

займаються і не займаються творчою діяльністю 
148 

Ярмолюк Л.В. Гендерна експертиза законодавства України 128 

https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711914
https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711880
https://sunp-universum.zu.edu.ua/personalPage.aspx?pstud=1037711917


про сім’ю 

Ясінська І.А. Управління стратегічним розвитком 

підприємства (на матеріалах ВАТ «Овруцьке 

АТП-11847») 
59 

Яценко А.А. 

Удосконалення процесу планування і реалізації 

рекламної діяльності підприємства (на 

матеріалах ЖРУ ПАТ КБ "Приватбанк") 
23 

 

 


