№
1

П.І.Б. студента
Левчук Емілія
Петрівна

Тема роботи
«Вплив особистих якостей керівника на ефективність управління
(на матеріалах Державного підприємства Навчально-дослідного
господарства «Україна»)»
«Маркетингова цінова політика підприємства і шляхи її
вдосконалення (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Замкове»)»
«Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на матеріалах
відкритого акціонерного товариства «Новоград-Волинський
м’ясокомбінат»)»
«Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрями
її підвищення (на матеріалах Публічного акціонерного товариства
«Житомирський маслозавод»)»
«Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві (на
матеріалах публічного акціонерного товариства «Житомирський
завод огороджувальних конструкцій»)»

2

Набатчиков Антон
Ігорович

3

Новик Андрій
Сергійович

4

Семенюк Ірина
Миколаївна

5

Хоцька Юлія
Анатоліївна

6

Шусть Віталій
Олександрович

7

Андрющенко
Марина
Анатоліївна

8

Голованов Ігор
Валерійович

9

Левківський
Святослав
Михайлович

10

Ничипоренко
Анна Миколаївна

11

Савчук Наталія
Олегівна

12

Хабчик Роман
Аркадійович

13

Жуковська
Наталія Олегівна

14

Іванюк Ірина
Володимирівна

«Управління розвитком персоналу на підприємстві (на матеріалах
товариства з обмеженою відповідальністю «Грайф Флексібл
Україна»)»
«Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на
матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю «Фарби Лаки
Покриття»)»
«Управління мотивацією праці на підприємстві (на матеріалах
товариства з обмеженою відповідальністю «Агросервіс»)»
«Організація і методика антикризового управління підприємством
(на матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю
«Фундаментспецбуд»)»
«Управління процесом формування і використання фонду оплати
праці на підприємстві (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Ювента Бета»)»

15

Коркушко Марина
Олегівна

«Шляхи підвищення ефективності соціально-психологічних
методів управління (на матеріалах публічного акціонерного
товариства «Овруцьке автотранспортне підприємство -11847»)»

16

Кушніренко
Дмитро
Володимирович
Лігацька Наталія

«Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства (на
матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю
«Екопродукт»)»
«Формування сучасної системи мотивації персоналу на

17

«Система антикризового управління на підприємстві (на
матеріалах відкритого акціонерного товариства «НовоградВолинський м’ясокомбінат»)»
«Управління витратами та цінами на продукцію підприємства (на
матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю «Інженернотехнічний центр «Елтех»)»
«Планування і реалізація рекламної діяльності (на матеріалах
товариства з обмеженою відповідальністю «КОН БРІО. Піцерія
«Маріо»)»
«Регулювання оплати праці на підприємстві (на матеріалах
товариства з обмеженою відповідальністю «Лісцентр»)»

Олександрівна

18

Науменко Надія
Василівна

19

Пархомець
Вікторія Ігорівна

20

Поліковський
Віталій Вілімович

21

Башинська
Богдана Ігорівна

22

Заглада Наталя
Михайлівна

23

Захаров Роман
Сергійович

24

Захарчук Олеся
Федорівна
Клюйко Ліля
Володимирівна

25

26

Лугина Ганна
Володимирівна

27

Лукашишина
Галина
Анатоліївна

28

Малікова Тетяна
Юріївна

29

Онопрієнко
Анастасія
Василівна

30

Пітра Іван
Анатолійович

31

Савчук Марина
Володимирівна

32

Стрельченко
Ганна Петрівна

33

Тамджан
Олександра

підприємстві (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Екопродукт»)»
«Формування системи управління персоналом на підприємстві (на
матеріалах державного підприємства «Радомишльське
лісомисливське господарство»)»
«Оцінка ефективності управління підприємством (на матеріалах
товариства з обмеженою відповідальністю «Фундаментспецбуд»)»
«Стратегія розвитку інвестиційної діяльності підприємства (на
матеріалах публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк»)»
«Управління формуванням та використанням фонду оплати праці
на підприємстві (на матеріалах Дочірнього підприємства «Фуршет
центр»)»
«Формування системи управління продуктивністю праці на
підприємстві (на матеріалах приватного підприємства «Стєклоплюс»)»
«Формування системи управління використанням робочого часу на
підприємстві (на матеріалах приватного акціонерного товариства
«Галичина»)»
«Удосконалення системи управління підприємством (на матеріалах
товариство з обмеженою відповідальністю «Тіамат»)»
«Формування стратегії підвищення ефективності управління на
підприємстві (на матеріалах Житомирської торгово-промислової
палати)»
«Підвищення ефективності організації праці на підприємстві (на
матеріалах Житомирського регіонального управління публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»)»
«Удосконалення управління продуктивністю праці на підприємстві
(на матеріалах Житомирського регіонального управління
публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк»)»
«Формування системи управління якістю продукції на
підприємстві (на матеріалах Публічного акціонерного товариства
«Малинська паперова фабрика-Вайдман»)»
«Удосконалення організації та нормування праці на підприємстві
(на матеріалах Київського загону відомчої воєнізованої охорони
Державного територіально-галузевого об’єднання ПівденноЗахідна залізниця)»
««Удосконалення форми організації праці на підприємстві (на
матеріалах Дочірнього підприємства «Червоноармійський лісгосп
Комунальне агролісогосподарське підприємство»)»
«Формування системи управління ефективністю виробництва на
підприємстві (на матеріалах публічного акціонерного товариства
«Коростенський хлібозавод»)»
«Розробка стратегії розвитку логістичної системи підприємства (на
матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю комунальної
філії «Нова пошта»)»
«Формування системи маркетингових комунікацій підприємства
(на матеріалах державного підприємства «Молочний завод»

Олександрівна
34

Токова Леся
Василівна

35

Хілко Ірина
Миколаївна

36

Ясінська Інна
Анатоліївна

37

Щербакова Тетяна
Іванівна
Козюн Юлія
Леонідівна
Пухальський
Роман Васильович
Войтенко Альона
Олегівна
Паливода Ольга
Григорівна
Костриця Ірина
Вікторівна
Соболевська Анна
Володимирівна
Трушківська
Надія Євгеніївна
Кабанова Юлія
Анатоліївна
Кот Юлія
Петрівна
Оверчук Юлія
Володимирівна
Зінчик Лілія
Олександрівна
Булушева Тетяна
Василівна
Дацюк Сніжана
Олександрівна
Севрук Людмила
Петрівна
Яковенко Наталія
Вікторівна
Бахур Віталія
Анатоліївна
Темченко Альона
Володимирівна
Бондарчук
Катерина
Валентинівна
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товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна фабрика
«Рейнфорд»)»
«Формування системи управління витратами та цінами на послуги
підприємства (на матеріалах Готельно-ресторанного комплексу
«Тополя»)»
«Формування системи управління розвитком персоналу на
підприємстві (на матеріалах Житомирського заводу металевих
конструкцій)»
«Формування стратегії розвитку підприємства (на матеріалах
публічного акціонерного товариства «Овруцьке автотранспортне
підприємство -11847»)»
«Лідерство в системі управління підприємством (на матеріалах
Житомирської філії фермерського господарства «Аделаїда») »
Динаміка самооцінки учбових здібностей підлітків із девіантною
поведінкою
Розвиток самооцінки здібностей у юнацькому віці
Порівняльний аналіз професійних стереотипів музикантів, що
працюють у різних стилях музики
Співвідношення вербальних і невербальних складових у структурі
креативності учасників команд КВН
Особливості стратегіальної регуляції діяльності дітей, позбавлених
батьківського піклування
Вікова динаміка рефлексії розвитку спортивних здібностей
Динаміка рефлексії проградієнтності здібностей учнів 4 класу
Вивчення копінг-поведінки сім'ї в стресових ситуаціях з різним
стажем подружнього життя
Конфліктність в молодій сім'ї в період первинної адаптації
Стиль поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях в залежності
від рівня їх тривожності
Динаміка ціннісно-орієнтаційної єдності студентів першого курсу
Особливості емоційної спрямованості пересічної та творчо
обдарованої особистості
Особливості професійної ідентичності студентів-психологів
залежно від досвіду роботи
Розвиток рефлексії професійних здібностей студентів-психологів у
процесі навчання
Особливості рефлексії здібностей дітей-інвалідів, що здобувають
освіту в умовах домашнього та інклюзивного навчання
Особливості мотивації навчально-професійної діяльності медичних
сестер залежно від досвіду роботи
Особливості професійної ідентичності медичних сестер залежно
від досвіду роботи
Образ сім’ї у свідомості дітей, що перебувають в інтернатних
закладах
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Слободенюк
Лариса
Володимирівна
Голуб Ярослава
В`ячеславівна
Міліневський
Артем
Анатолійович
Герасимчук Ганна
Сергіївна
Шафранович
Ольга
Володимирівна

Біографічний аналіз професійного розвитку творчо обдарованої
особистості

Гавриловський
Тарас
Михайлович
Грабчук Олена
Леонідівна
Ілінська Оксана
Юріївна
Романюк Віта
Володимирівна
Варенко Олена
Володимирівна
Гулак Ірина
Вікторівна
Кенда Дмитро
Олександрович
Приходько
Варвара
Олександрівна
Юзепчук Ксенія
Миколаївна
Курта Юлія
Сергіївна

Динаміка самооцінки здібностей у дошкільному віці: лонгетюдне
дослідження

Горай Оксана
Валентинівна
Золотуха Юлія
Ігорівна
Колосов Руслан
Володимирович
Кордолевська
Дар`я
Володимирівна
Кравчук Оксана
Леонідівна
Куранова
Катерина
Олександрівна

Інклюзивне навчання в системі освіти західноєвропейських країн
та його соціально-педагогічні характеристики
Порівняльний аналіз системи соціального захисту дітей-сиріт в
Україні та США
Соціальні інтернет-мережі як чинник соціальної адаптації
студента-першокурсника
Соціально-педагогічні характеристики конфесійного простору
сучасної ЗОШ

Контент-аналіз структури мотивації досягнення в літературі для
дітей
Структура мотивації досягнення студентів у різних видах учбової
діяльності
Взаємозвязок оцінювання вчителя та розвитку самооцінки
здібностей при переході з молодших до середніх класів
Взаємозвязок соціометричного статусу та розвитку самооцінки
творчих здібностей у дошкільному віці

Розвиток творчих здібностей в учнів старших класів із різними
типами міжпівкульної асиметрії
Динаміка образу батьківської та власної сім’ї у свідомості
подружніх пар на різних етапах спільного життя
Порівняльний аналіз образу майбутнього у свідомості підлітків із
ЗПР та розумовою відсталістю
Структура мотивації досягнення у силових видах спорту
Структура мотивації досягнення в ситуаціях життєвого вибору у
юнацькому віці
Особливості рефлексії особистісної якості "наполегливий" учнів 3
класу
Ціннісна підтримка формування наполегливості молодших
школярів засобами усної народної творчості
Вивчення конфліктних форм поведінки старшокласників з
благополучних та неблагополучних сімей
Мотивація досягнення як чинник успіху в навчальній діяльності
підлітків

Історичний досвід соціальної опіки дітей з вадами слуху і зору в
Україні в ХІХ - поч. ХХ ст.
Формування позитивного соціального досвіду в учнів
загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів
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Кушніренко Надія
Анатоліївна
Покотило Юлія
Ігорівна
Басюк Марина
Василівна
Бількевич Наталія
Миколаївна
Бондарчук
В`ячеслав
В`ячеславович
Бржеська Світлана
Володимирівна
Бровчук Олена
Вікторівна
Бублик Катерина
Юріївна
Гаращук Іванна
Вікторівна
Загоруйко Аліна
Вікторівна
Іващенко Наталія
Вікторівна
Кищук Мирослава
Миколаївна
Кіслий Віталій
Іванович
Коваль Анжеліка
Валеріївна
Коренівська
Олена
Володимирівна
Ковальчук Любов
Миколаївна
Копаченя Альона
Володимирівна
Кравчук Вадим
Степанович
Муравська Ірина
Василівна
Назарець Марина
Валеріївна
Підвисоцька Юлія
Вікторівна
Пількевич Оксана
Володимирівна
Репанчук Тетяна
Олегівна
Романюк Світлана
Степанівна
Рудницька Аліна

Соціально-педагогічний супровід розвитку професійного інтересу
у школярів різних вікових груп
Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти підлітків з
функціональними обмеженнями
Методичне забезпечення соціально-педагогічного консультування
Телефону Довіри у ВНЗ
Соціально-педагогічний зміст студентського дозвілля у ВНЗ
Соціально-педагогічна корекція емоційного вигорання вчителів
ЗОШ
Порівняльний аналіз сімейних цінностей в Україні та США
Соціально-педагогічні характеристики уявлень про сім‘ю:
гендерний аспект
Соціально-педагогічний зміст діяльності дитячих оздоровчих
таборів
Корекційна робота соціального педагога районного ЦСССДМ
щодо проявів агресії у неповнолітніх правопорушників
Організація дозвіллєвої діяльності дітей і молоді фахівцем
соціальної роботи
Формування ціннісних установок у дітей середнього шкільного
віку
Соціально-педагогічний супровід студентів з ослабленим
здоров‘ям в умовах ВНЗ
Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах
коледжу
Соціально-педагогічний зміст взаємодії вихователів дошкільних
навчальних закладів з батьками
Соціально-педагогічна робота з дітьми засобами арт-терапії
Соціально-педагогічний компонент виховної роботи у
дошкільному закладі сільської місцевості
Соціально-педагогічні особливості емоційного вигорання
викладачів ВНЗ
Гендерна експертиза законодавства України про освіту
Формування соціального здоров‘я учнів в умовах шкільного
навчання
Вплив комунікативного середовища на становлення особистості
дошкільників
Організація діяльності районних центрів СССДМ з педагогічнозанедбаними дітьми з багатодітних сімей
Соціальні характеристики рівня домагань студентської молоді
Розвиток толерантного ставлення до людей з особливими
потребами у старшокласників
Соціально-педагогічна характеристика комунікативного простору в
учнів підліткового віку
Емпатія як фактор ефективності соціально-педагогічного
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Володимирівна
Сікорська Ірина
Вікторівна
Умінська
Олександра
Олегівна
Байдик Ірина
Анатоліївна
Безсмертна
Вікторія Ігорівна
Бобрусь Ольга
Андріївна
Бондар Валентина
Павлівна
Борова Світлана
Олександрівна
Бронза
Олександра
Сергіївна
Возна Вікторія
Олександрівна
Гладченко Ольга
Валеріївна
Гриньов В`ячеслав
Михайлович
Джура Ніна
Олегівна
Котвіцька Тетяна
Вікторівна
Лакида Інна
Володимирівна
Ледвінко Олексій
Олександрович
Луценко
Анастасія
Сергіївна
Назарівська Віра
Миколаївна
Адамович Анна
Вікторівна
Остапенко
Катерина
Миколаївна
Остапчук
Світлана Сергіївна
Поздєєва Валерія
Олександрівна
Прус Аліна
Анатоліївна
Самойлюк
Марина Сергіївна

спілкування
Соціально-педагогічні умови організації інтерактивного навчання
наркозалежних клієнтів
Соціально-педагогічне партнерство у ВНЗ
Методичний інструментарій індивідуальної роботи соціального
педагога ЗОШ
Вплив гендерних освітніх центрів на соціалізацію студентської
молоді
Формування статевої культури сучасного студентства
Міжособистісне спілкування як фактор соціалізації студента ВНЗ
Вторинна зайнятість студентів в процесі навчання у ВНЗ
Система діяльності регіональних центрів соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді України
Формування соціального досвіду молодших школярів в умовах
загальноосвітньої школи
Соціально-педагогічний супровід дітей-інвалідів в умовах
загальноосвітньої школи
Соціалізація дітей і молоді в організаціях національного
спрямування в Україні (перша половина ХХ століття)
Соціально-педагогічна підтримка дітей молодшої школи з
дисфункціональних сімей
Система роботи шкільного соціального педагога з дистантними
сім’ями
Дитячо-батьківські стосунки у прийомних сім‘ях як об‘єкт
діяльності соціального педагога
Музика як агент соціалізації підлітка
Формування соціальним педагогом правової культури
старшокласників
Соціально-педагогічний зміст діяльності позашкільних навчальних
закладів
Соціально-педагогічна адаптація п’ятикласників до навчальновиховного процесу загальноосвітньої школи
Вплив дитячої телепродукції на соціалізацію молодших школярів
Соціалізація молоді в умовах сільських закладів культури
Характеристика конфліктів у студентському середовищі
Соціальне партнерство ЗОШ та сімей, що виховують дитину з
функціональними обмеженнями
Соціально-етичні характеристики професійної діяльності
соціального педагога ЗОШ
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Свінціцька Тетяна
Вікторівна
Сичук Лілія
Володимирівна
Харькова Наталя
Петрівна
Хімач Вікторія
Володимирівна
Цвєткова Наталія
Леонідівна
Човнюк Юлія
Юріївна
Шупікова Вікторія
Іванівна
Щур Світлана
Вікторівна
Бабенко Юлія
Олександрівна
Бенедичук Юлія
Юріївна
Ващенко Олег
Валентинович
Вісковатих
Анастасія
Михайлівна
Грабар Олег
Сергійович
Гуня Інна
Михайлівна
Дем`янчук Юлія
Володимирівна
Деняченко
Світлана Іванівна
Зелінська Віта
Станіславівна
Киричок Юлія
Анатоліївна
Конончук Регіна
Ігорівна
Кругова Тетяна
Юріївна
Лавник Ольга
Юріївна
Ліщук Олександр
Петрович
Мазур Юлія
Ігорівна
Мілашевська
Ірина Сергіївна
Наконечна
Наталія

Соціально-педагогічні характеристики батьківсько-юнацьких
конфліктів у старшокласників
Тренінгова діяльність соціального педагога ЗОШ
Порівняльний аналіз психологічного і соціально-педагогічного
консультування
Гендерні особливості функціонування неповних сімей
Соціальне партнерство початкової школи і сім’ї учня
Діяльність соціально-реабілітаційних центрів для дітей в Україні
Паблік рілейшнз у роботі соціального педагога загальноосвітньої
школи
Вплив ЗМІ на професійний вибір старшокласників
Профілактика вживання алкоголю в умовах загальноосвітнього
закладу
Життєве самовизначення випускників інтернатних закладів
Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої
діяльності учнів загальноосвітньої школи
Компаративний аналіз профільної підготовки соціального педагога
в освітніх системах країн СНД
Пісенна культура як агент соціалізації особистості студентів ВНЗ
Аксіологічні характеристики навчальної діяльності студентівпершокурсників
Доброчинна діяльність у Київському імператорському університеті
Святого Володимира (1833-1863 рр.)
Соціально-педагогічний зміст теорії і практики діяльності А. С.
Макаренка
Соціально-педагогічний зміст теорії і практики діяльності В. О.
Сухомлинського
Соціальне партнерство соціального педагога ЗОШ з органами
внутрішніх справ
Учнівське самоврядування як фактор соціалізації підлітків
Консультування сім’ї як технологія роботи соціального педагога
ЗОШ
Соціально-педагогічна характеристика комунікативного простору
сучасного підлітка
Профілактика вживання наркотичних речовин в
загальноосвітньому навчальному закладі
Прийомна сім‘я як об‘єкт діяльності СССДМ
Динаміка уявлень студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»
про майбутню професію
Соціально-педагогічний супровід дошкільників, що мають
відхилення у розвитку
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Анатоліївна
Нефьодов Дмитро
Артурович
Орлова
Олександра
Дмитрівна
Остапчук Олена
Валентинівна
Павицька
Олександра
Олександрівна
Рудик Марина
Сергіївна
Савченко Оксана
Сергіївна
Слободенко Лідія
Юріївна
Стельникович
Вадим Сергійович
Хоменко Марина
Валеріївна
Чумак Надія
Андріївна
Юзвячик Інна
Анатоліївна
Бабійчук Катерина
Сергіївна
Бараболюк
Аріанна
Вікторівна
Броновицька
Маріанна Юріївна
Воронюк Олена
Петрівна
Дацюк Юлія
Сергіївна
Дударчик Яніна
Василівна
Климчук Павло
Сергійович
Козенюк Анна
Андріївна
Кузьмінська
Крістіна
Миколаївна
Марценюк
Катерина
Леонідівна

Соціально-педагогічний зміст сайтів загальноосвітніх шкіл
Художня творчість як агент соціалізації дитини з функціональними
обмеженнями здоров‘я
Соціальне здоров‘я учня як об‘єкт діяльності соціального педагога
Дитячий фольклор як фактор соціалізації дітей дошкільного віку
Благодійні організації в Україні: історія становлення і сучасні
тенденції розвитку
Соціально-педагогічний зміст діяльності ДЮСШ
Психотерапевтичні методи в діяльності соціального педагога
Соціальна адаптація студентів-іноземців до навчання у ВНЗ
Здоров’язберігаючі технології у загальноосвітньому навчальному
закладі
Соціально-педагогічна підтримка обдарованого школяра
Життєва компетентність дітей молодшого шкільного віку як об‘єкт
соціально-педагогічної діяльності
Вплив розвивальної роботи практичного психолога на підвищення
рівня диференційованості самооцінки здібностей у підлітковому
віці
Становлення особистісної ідентичності у старшому підлітковому
віці
Динаміка розвитку особистісної ідентичності студентів-психологів
які здобувають подвійну спеціальність
Залежність стилю викладання вчителів від функціональної
асиметрії півкуль головного мозку
Специфіка моральної свідомості дітей молодшого шкільного віку:
зв'язок із рівнем матеріального забезпечення родини
Особливості рефлексії уявлень про професію психолога
першокурсниками: порівняльний аналіз на прикладі
спеціальностей "Практична психологія" та "Початкове навчання.
Спеціалізація: практична психологія"
Гендерні відмінності у прагненні до самоактуалізації
Використання тренінгових форм роботи у формуванні впевненої
поведінки музикантів при підготовці до публічних виступів
Вплив усної народної творчості на зниження рівня тривожності
молодших школярів в учбовій діяльності
Вплив розвивальної роботи практичного психолога на подолання у
юнаків страху публічного виступу
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Огненко Оксана
Миколаївна
Палій Вікторія
Анатоліївна
Перчук
Олександра
Олександрівна
Радул Оксана
Сергіївна
Сологуб Юлія
Валеріївна
Сподобаєва
Анастасія
Сергіївна
(Міщенко)
Ускова
Олександра
Петрівна
Храпко Анастасія
Анатоліївна
Цимбалюк Анна
Ігорівна
Яковенко Юрій
Миколайович
Яценко Ольга
Миколаївна
Абаронова
Наталія
Олександрівна

Очікування щодо навчання у внз як компонент регуляції
навчальної діяльності першокурсників
Динаміка рефлексії проградієнтності здібностей учнів 2 класу

Агаєва Марина
Вікторівна
Білоусова Інна
Василівна
Білоусова Ірина
Василівна
Блажевський
Роман Юрійович
Вахівська Наталія
Анатоліївна
Волинкін
Костянтин
Валентинович
Гарцула Олена
Миколаївна

Динаміка рефлексії навчальних здібностей у студентів під час
роботи над бакалаврським дослідженням
Особливості регуляції навчальної діяльності студентів-психологів
4-го курсу
Образ права у свідомості учнів старших класів

Дослідження емоційного інтелекту консультантів студентської
соціальної служби "Телефон довіри"
Ціннісно-рольова реконструкція імпліцитних теорій життєвого
успіху психологів-консультантів
Динаміка рефлексії проградієнтності здібностей учнів 1 класу
Аналіз нормативно-правових ситуацій актуальних для працюючої
молоді
Особливості рефлексії педагогами фахової діяльності на різних
етапах професійного становлення
Використання тренінгових форм роботи у формуванні впевненої
поведінки студентів при підготовці до публічних виступів
Україномовна адаптація повної версії "Опитувальника внутрішньої
мотивації" Р.Раяна, Е. Дісі
Особливості розвитку рухової сфери і зорово-просторового
сприйняття у дітей із дизграфією і дислексією
Ціннісно-рольова фасилітація у тренінговій роботі з образом
професійного майбутнього студентів-психологів
Досвід уявлень про справедливість серед дошкільників на прикладі
інтерпретації ними казок та казкових героїв

Дослідження особливостей розвитку особистісної ідентичності
користувачів соціальних мереж
Особливості рефлексії професійних здібностей у підлітковому віці
Особистісні якості у структурі здібностей сучасних школярів:
психологічний тезаурус
Особливості ціннісної сфери студентів залежно від рівня їх
самоактуалізації
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Гонохіна Марія
Олександрівна
Грозь Наталія
Іванівна
Демченко Діана
Олександрівна
Загоровський
Володимир
Володимирович
Ішембаєва Айзат
Тилеківна
Клочкова Оксана
Андріївна
Козюк Катерина
Сергіївна
Корзун Катерина
Юріївна
Коритко Марія
Миколаївна
Костенко Дар`я
Миколаївна
Кутишенко Яна
Юріївна
Лаврова Катерина
Костянтинівна
Ляшенко Олег
Григорович
Маркова Тетяна
Василівна
Митникевич Діана
Адамівна
Моргулець Ганна
Олександрівна
Мороз Олена
Петрівна
Нечай Людмила
Віталіївна
Нечипоренко
Анна
Олександрівна
Онищенко Тетяна
Олексіївна
Пастухов Роман
Станіславович
Пашкевич
Вікторія
Олександрівна
Полякова
Світлана Сергіївна
Польова Тетяна

Структура життєвих перспектив працівників УМВС в залежності
від напрямку діяльності
Порівняльний аналіз способів вирішення конфліктів підлітками та
їх батьками
Особливості мотивації професійної діяльності працівників органів
внутрішніх справ з різним стажем роботи
Критерії кількісного та якісного аналізу результатів дослідження за
методикою вивчення динаміки здібностей
Особливості корекційної роботи над проблемною поведінкою
дитини молодшого шкільного віку з розладами спектру аутизму
Динаміка розвитку професійних здібностей у військовослужбовців
Порівняльний аналіз уявлень про творчі здібності менеджерів
дизайнерського та PR-відділів рекламної агенції
Психологічні особливості стереотипного сприймання професії
психолога
Ціннісна підтримка особистості менеджера по торгівлі в період
професійної адаптації
Дослідження мотивації професійної діяльності у
військовослужбовців контрактної служби
Психологічні складові "чутливості до справедливості" у виборі
друзів підлітками
Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності
студентів-психологів
Особистісні якості у структурі здібностей сучасних студентів:
психологічний тезаурус
Дослідження емоційного стану у дітей із СДУГ (синдром дефіциту
уваги і гіперактивності)
Дослідження особливостей рефлексії стрес-факторів професійної
діяльності особистістю із різним ступенем емоційного вигорання
(на матеріалі професійної діяльності юриста)
Емоційні розлади у осіб з порушеннями харчової поведінки
Особливості навчання школярів з різними типами ведучої
модальності і профілем міжпівкульної асиметрії
Дослідження ціннісної сфери школярів, в яких переважає девіантна
поведінка
Особливості рефлексії учбово-професійних умінь
старшокурсниками
Дослідження проявів агресивності у дітей дошкільного віку
Особливості рефлексії професійно важливих здібностей у
студентів, що мают досвід трудової діяльності
Образ професійної успішності у свідомості студентів-психологів 1
та 4 курсу
Динаміка формування ціннісної сфери особистості в період
життєвої кризи
Особливості розвитку рефлексії професійних здібностей студентів-
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215
216
217

218
219

Вікторівна
Розбіцька
Єлизавета
Болеславівна
Руденко Інна
Олександрівна
Синчук Марина
Сергіївна
Слободенюк
Тетяна
Миколаївна
Тарнавська Ольга
Петрівна
Татаріна Анна
Олегівна

220

Ударов Артем
Юрійович

221

Шевчук Тарас
Володимирович

222

Шпаківська
Тетяна Петрівна

психологів
Дослідження особливостей рефлексії стрес-факторів професійної
діяльності особистістю із різним ступенем емоційного вигорання
(на матеріалі професійної діяльності учителя загальноосвітньої
школи)
Психосемантичне дослідження образу дитини з інвалідністю у
свідомості батьків
Дослідження ціннісної свідомості особистості з різним відчуттям
самотності
Особливості ціннісної регуляції наукової діяльності студентів
випускного курсу
«Використання тренінгових форм роботи для підвищення рівня
мотивації менеджерів (на прикладі сфери обслуговування)»
Вікова динаміка рівня домагань школярів, що потребують корекції
розумового розвитку, при переході від молодшого шкільного до
підліткового та від підліткового до юнацького віку
Дослідження відмінностей в уявленнях про справедливість
судійства у різних видах спорту на прикладі учнів спортивної
школи
Вплив розвивальної роботи психолога на підвищення рівня
диференційованості самооцінки учбових здібностей у молодшому
шкільному віці
Застосування арттерапевтичних методик у стимулюванні
психосоціального розвитку дитини із розладами спектру аутизму

