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Назва роботи 

1 Булковський Г. В. Удосконалення управління ресурсним потенціалом в умовах ДП 

«Коростишівське лісове господарство» 

2 Гусаченко Т.В. Організація та шляхи удосконалення системи управління 

персоналом (на матеріалах ТОВ ТК «Лідер-Продукт») 

3 Заїка Н. В. Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні 

напрямки її підвищення (на матеріалах кінотеатру «Україна» 

ТзОВ «Кінотон») 

4 Куций О. В. Управління діловою кар’єрою функціональних менеджерів (на 

матеріалах ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів») 

5 Борковська Л.В. Система роботи соціального педагога з багатодітними сім’ями в 

умовах сільської школи 

6 Грищук О. П. Попередження девіантної поведінки підлітків з алкозалежних 

сімей 

7 Гузенко О.Л. Соціально-педагогічна діяльність молодіжних громадських 

організацій у сфері дозвілля 

8 Євтушок Т. С. Соціальний супровід прийомних сімей у діяльності соціального 

педагога загальноосвітньої школи 

9 Шимчук Т. В. Діяльність соціального педагога щодо попередження 

делінквентної поведінки дітей з неблагополучних сімей 

10 Оксюк О. В. Робота соціального педагога з неповними сім’ями в умовах ДНЗ 

11 Ситник І. М. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в умовах 

гімназії 

12 Штуль В.М. Соціалізація дітей з обмеженими функціональними 

можливостями в ПТУ інтернатного типу засобами інтернет-

технологій 

13 Бабіч С.А. Використання статистичних методів для дослідження соціально-

економічних причин безпритульності 

14 Баляр Г.В. Створення сучасного шкільного WEB-сайту 

15 Ганашок А.І. Створення автоматизованого робочого місця вчителя 

інформатики 

16 Журавська М.В. Розробка бази даних електронної шкільної документації засобами 

MS Access 

17 Замахаєва Т.Й. Створення електронного ресурсу підтримки організаційно-

методичної діяльності вчителя інформатики 

18 Мельник Н.В. Створення системи контролю знань учнів на уроках інформатики 

19 Насонов К.Г. Розробка програмного забезпечення для підтримки алгоритмів 

перевірки простоти 

20 Полюга Н.Л. Основи еліптичної криптографії 

21 Тарасевич А.М. Використання імовірнісних методів у генетиці 

22 Базилюк І.В. Психологічні виникнення та шляхи подолання міжособистісних 

конфліктів в організаційних структурах 

23 Баранчук Р.М. Вікові особливості проявів темпераменту старшокласників та їх 

урахування у навчально-виховному процесі 

24 Безверха Т.О. Розвиток лідерства у торгівельних представників підприємств зі 

сталими умовами праці 

25 Боцанюк М.В. Професійні інтереси старшокласників та особливості 



профорієнтаційної роботи з ними 

26 Вовк Н.В. Роль практичного психолога у формуванні агресивності дітей 

старшого шкільного віку 

27 Герасимчук Х.Р. Діагностика та корекція конфліктної взаємодії у групах 

ровесників 

28 Гришаєв О.В. Психологічні особливості розвитку професійної комунікативної 

компетенції у майбутніх юристів 

29 Даховнік О.В. Вплив гендерно-рольового конфлікту на самооцінку жінок 

середнього віку 

30 Донецькова В.М. Творча уява студентів вищої школи та шляхи її розвитку 

31 Ковалець В.П. Психологічні особливості формування моральних якостей у 

студентів-програмістів агротехнічних навчальних закладів 

32 Костюшко Ю.Ю. Теоретичні та прикладні аспекти психологічного консультування 

політичних діячів 

33 Круглецька І.О. Створення психологічно безпечного освітнього середовища як 

умова формування гармонійної особистості підлітка 

34 Лагута А.В. Ігри-фантазування як засіб розвитку мовленнєвих творчих 

здібностей у дітей дошкільного віку 

35 Лиза О. О. Зв'язок акцентуацій характеру старшокласників з успішністю 

навчання 

36 Мазуренко М.А. Вплив батьків з психологічними залежностями на формування 

особистості дитини 

37 Мазуркевич Н.В. Профілактика міжособистісних конфліктів у студентському 

середовищі 

38 Марчук О.М. Психологічні умови формування самооцінки у дітей дошкільного 

віку 

39 Миколайчук Т. Г. Причини виникнення агресії в підлітковому віці 

40 Никоненко І.М. Психокорекція при неврозі нав’язливих станів 

41 Ніколайчук О.С. Вплив сім’ї на виникнення агресивності у дошкільників 

42 Новіцький І.Л. Формування антиманіпуляційних психологічних установок у 

майбутніх офіцерів 

43 Петрів А.В. Роль досвіду батьківської сім’ї на формування уявлень про 

майбутню сім’ю 

44 Полчанова Г.С. Розвиток емпатійних здібностей у студентів медичних 

навчальних закладів 

45 Савицький М. М. Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до 

конструктивної взаємодії у професійній діяльності 

46 Сергієнко О.М. Дослідження психологічних станів працівників нижчої ланки в 

умовах авторитарного управління підприємством 

47 Сірош Х.В. Шляхи подолання страхів у жінок середнього віку 

48 Степанюк С. С. Вплив сім’ї на особистісний розвиток підлітків 

49 Хмелевська О.С. Особливості характеру працівників мас-медіа 

50 Шавурська М. О. «Робота практичного психолога щодо корекції деструктивних 

сімейних стосунків молодого подружжя » 

51 Порхун О.М. Хасидизм на Волині (ІІ половина XVIII XX ст.) 

52 Алєксєєв С.Ю. Документи крайового управління архівів, бібліотек та музеїв з 

фонду рейхскомісара України як джерело з дослідження історії 

музеїв на території рейхскомісаріату України за часів німецької 

окупації 

 


