
Центр післядипломної освіти 2014 
 

№ під яким 

зберігається 

в бібліотеці 

 

Прізвище студента 

 

НАЗВА РОБОТИ 

1.  Горбалюк О. В. «Корекція гіперактивності у дітей молодшого 

шкільного віку методами арт-терапії» 

2.  Балаховська О. В. «Профілактика та попередження сімейних конфліктів 

в роботі практичного психолога» 

3.  Гергало В. В. «Психологічний супровід адаптації учнів п’ятого 

класу до навчання в базовій школі» 

4.  Козловець О. В. «Особливості міжособистісних стосунків у 

студентських групах» 

5.  Вербило Р. В. «Формування позитивної «Я-концепції» у молоді 

засобами танцювально-рухової терапії» 

6.  Левчук І. М. «Шляхи формування творчих здібностей у 

підлітковому віці» 

7.  Демчук О. І. «Психологічна профілактика «емоційного 

вигорання» особистості в операторів call-центру» 

8.  Богатирчук Т. В. «Розвиток мислення підлітків у навчально-

виховному процесі» 

9.  Горлова О. В. «Діяльність практичного психолога щодо вирішення 

внутрішньо-сімейних конфліктів між батьками та 

дітьми» 

10.  Євдокимова Ю. М. «Чинники оптимізації взаємодії в підлітковому віці» 

11.  Нелеп О. О. «Попередження агресії в учнів підліткового віку у 

практичній роботі психолога» 

12.  Серебрянська О. І. «Психокорекція конфліктних ситуацій у трудовому 

колективі менеджерів з продажу» 

13.  Сушко Л. В. «Робота практичного психолога з дітьми, схильними 

до правопорушень» 

14.  Міськова О. М. «Психодіагностика емоційної сфери обдарованих 

дітей дошкільного віку» 

15.  Лещинська О. В. «Психодіагностика професійної готовності 

майбутніх психологів центру післядипломної освіти» 

16.  Ширмук Р. М. «Особливості мотиваційної сфери рок-музикантів» 

17.  Федорчук О. М. «Вікові особливості пам’яті підлітків та їх зв'язок з 

успішністю учнів» 

18.  Моргун Л. В. «Медіаторство у вирішенні міжособистісних 

конфліктів серед дошкільнят» 

19.  Сич В. В. «Вплив мотивації на показники результативності у 

бодібілдінгу» 

20.  Харченко Т. Ю. «Система роботи шкільного психолога щодо 

формування толерантних відносин в учнівському 

колективі» 

 



21.  Ліщина І. С. «Технологія роботи соціального педагога з 

молодшими школярами, що потерпають від 

сімейного насильства» 

22.  Тржецяк Н. В. «Робота соціального педагога з підлітками з 

неповних сімей» 

23.  Каменчук Т. І. «Робота соціального педагога щодо забезпечення 

адаптації дітей до навчання в початковій школі» 

24.  Шапочнікова Л. В. «Діяльність соціального педагога з розвитку творчих 

здібностей школярів підліткового віку» 

25.  Лисицька К. О. «Профілактика девіантної поведінки дітей 

підліткового віку у роботі соціального педагога» 

26.  Тимошик-Філінюк І. В. «Соціально-педагогічна корекція агресивної 

поведінки підлітків» 

27.  Шутенко Б. В. «Робота соціального педагога з учнями із соціально 

незахищених верств населення в умовах професійно-

технічного навчального закладу» 

28.  Лук’янчук В. І. «Соціальна адаптація молоді до сучасних умов 

державотворення в діяльності соціального педагога» 

29.  Заліщук Л. О. «Рідновір’я (неоязичництво) в Україні: історія та 

сьогодення» 

30.  Каплун Ю. В. «Соціально-економічний розвиток Волині у ІІ пол. 

XVIII – І пол. XIX ст.» 

31.  Шкідченко М. В. «Голодомор 1932 – 1933 років на Житомирщині у 

документах і спогадах очевидців» 

32.  Неділько О. Ю. Удосконалення стратегічного планування в 

організації (на матеріалах ТОВ «Житомирський 

м’ясокомбінат» 

33.  Пелехач Т. Ю. Управління персоналом підприємства (на матеріалах 

Хустського державного підприємства технічної 

інвентаризації) 

34.  Чекаліна О. В. Організація фінансового планування на підприємстві 

(на матеріалах Новоград-Волинської центральної 

міськрайонної аптеки №217) 

35.  Бурмака О. А. «Створення сайту підтримки виховного процесу в 

середній школі» 

36.  Дрозд Т. О. «Розробка програмного засобу «Matches» для 

операційної системи Android» 

37.  Іванова-Голан С. О. «Розробка сайту підтримки вивчення української 

мови засобами редактора сайтів uCoz» 

38.  Катриченко Ю. А. «Застосування програмного забезпечення GRAN на 

уроках математики» 

39.  Клименко О. А. «Розробка мультимедійно-дидактичного комплексу з 

курсу «Інформатика» в старших класах» 

40.  Пашкевич М. В. «Створення автоматизованої інформаційної системи 

обігу бібліотечного фонду» 

 



41.  Плоткіна Л. П. «Створення web-сайту «Студентський портал» 

Житомирського інституту медсестринства з метою 

впровадження системи дистанційного навчання в 

медичній освіті» 

42.  Повар А. В. «Створення макросів MS WORD для проведення 

оцінювання навчальних досягнень» 

43.  Руцька Ж. Л. «Педагогічні програмні засоби підтримки шкільного 

курсу математики» 

44.  Яценко О. І. Розробка проекту локальної комп’ютерної мережі 

школи 
 


