Соціально-психологічний факультет 2014
№ під яким
зберігається
в бібліотеці
1.

Прізвище студента

НАЗВА РОБОТИ

Васильєва Р. В.

«Управління ефективністю виробництва на
підприємстві (на матеріалах державного
підприємства «Словечанський лісгосп»)»
«Управління економічною безпекою підприємства
(на матеріалах публічного акціонерного товариства
«Житомирський маслозавод»)»
«Управління забезпеченням підприємства
матеріальними ресурсами (на матеріалах публічного
акціонерного товариства «Житомирський
маслозавод»)»
«Стратегія фінансового зростання підприємства (на
матеріалах приватного підприємства будівельної
фірми «Золотий ключ»)»
«Управління використанням робочого часу на
підприємстві (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Пакко Холдинг» Вопак 3203)»
«Стратегія управління операційною системою
підприємства (на матеріалах товариства з
обмеженою відповідальністю «Друкмайстер»)»
«Розробка стратегії підвищення ефективності
логістичного сервісу на підприємстві (на матеріалах
«Новоград-Волинське досвідне лісомисливське
господарство»)»
«Диверсифікація діяльності підприємства (на
матеріалах Крупозавод «Озерянка» товариство з
обмеженою відповідальністю «ІПС»)»
«Управління трудовою кар’єрою на підприємстві (на
матеріалах публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк»)»
«Управління виробничими запасами на підприємстві
(на матеріалах державного підприємства
«Словечанський лісгосп»)»
«Управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства (на матеріалах державного
підприємства «Липницький спиртовий завод»)»
«Управління ефективністю виробництва (на
матеріалах державного підприємства «Словечанське
лісове господарство»)»
«Планування і реалізація рекламної діяльності
підприємства (на матеріалах товариства з
обмеженою відповідальністю «Союз Автомотів»)»

2.

Заремба К. О.

3.

Ільченко М. Т.

4.

Киришун С. В.

5.

Лавринович Т. А.

6.

Назарова А. Д.

7.

Назола А. Ю.

8.

Павленко Л. В.

9.

Пилипчук О. М.

10.

Пузей М. В.

11.

Власюк І. Ю.

12.

Герасимчук О. В.

13.

Гончаренко Н. В.

14.

Грановський О. О.

15.

Грибенюк Я. І.

16.

Козюн А. Л.

17.

Котенко О. О.

18.

Кухарець В. О.

19.

Лісовський А. С.

20.

Марчук О. А.

21.

Миронець І. В.

22.

Недірова А. А.

23.

Османова Т. Б.

24.

Петровський О. В.

25.

Стельмах М. О.

26.

Шапіренко В. Ю.

«Управління логістичними витратами підприємства
(на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Союз Автомотів»)»
«Аналіз маркетингової діяльності підприємства (на
матеріалах публічного акціонерного товариства
«Житомирський маслозавод»)»
«Управління системою стимулювання збуту на
підприємстві (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Союз Автомотів»)»
«Управління товарною політикою на підприємстві
(на матеріалах публічного акціонерного товариства
«Житомирський маслозавод»)»
«Управління системою оплати праці на підприємстві
(на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Союз Автомотів»)»
«Управління маркетинговою політикою розподілу на
підприємстві (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю торгової компанії «ЛідерПродукт»)»
«Управління продуктивністю праці на підприємстві
(на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю торгової компанії «ЛідерПродукт»)»
«Організація прийняття логістичних рішень (на
матеріалах державного підприємства «Словечанське
лісове господарство»)»
«Управління маркетинговою політикою комунікацій
підприємства (на матеріалах публічного
акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк»)»
«Управління маркетинговою ціновою політикою
підприємства (на матеріалах публічного
акціонерного товариства «Житомирський
маслозавод»)»
«Формування системи оцінки персоналу на
підприємстві (на матеріалах публічного акціонерного
товариства «Житомирський маслозавод»)»
«Формування стратегії розвитку підприємства (на
матеріалах приватного підприємства «Брикетуючі
технології»)»
«Оптимізація форм організації праці на підприємстві
(на матеріалах філії Іршанський гірничозбагачувальний комбінат «Приватне акціонерне
товариство Кримський ТИТАН»)»

27.

Широкова М. А.

28.

Шмідт А. В.

29.

Левчук Е. П.

30.

Набатчиков А. І.

31.

Новик А. С.

32.

Семенюк І. М.

33.

Хоцька Ю. А.

34.

Шусть В. О.

35.

Андрющенко М. А.

36.

Ничипоренко А. М.

37.

Савчук Н. О.

38.

Хабчик Р. А.

39.

Антонюк О. В.

«Аналіз і підвищення конкурентоспроможності
підприємства (на матеріалах публічного
акціонерного товариства комерційного банку
«Платинум банк»)»
«Формування стратегії інвестиційної діяльності
підприємства (на матеріалах публічного
акціонерного товариства «Всеукраїнський
акціонерний банк»)»
«Удосконалення системи управління персоналом на
підприємстві (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Агростем»)»
«Удосконалення політики управління цінами (на
матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Замкове»)»
«Удосконалення організації праці на підприємстві
(на матеріалах публічного акціонерного товариства
«Новоград-Волинського м’ясокомбінату»)»
«Управління ефективністю маркетингових
досліджень на підприємстві (на матеріалах
публічного акціонерного товариства «Житомирський
маслозавод»)»
«Удосконалення системи мотивації праці персоналу
(на матеріалах публічного акціонерного товариства
«Житомирський завод огороджувальних
конструкцій»)»
«Удосконалення стратегії підприємства (на
матеріалах публічного акціонерного товариства
«Новоград-Волинський м’ясокомбінат»)»
«Оптимізація витрат в системі менеджменту якості
підприємства ( на матеріалах товариства з
обмеженою відповідальністю «Інженерно Технічний
Центр «Елтех»)»
«Удосконалення управління розвитком персоналу в
організації (на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю «Грайф Флексіблс Україна»)»
«Підвищення ефективності системи менеджменту
підприємства (на матеріалах товариства з
обмеженою відповідальністю «Фарби. Лаки.
Покриття.»)»
«Підвищення ефективності матеріального
стимулювання праці на підприємстві (на матеріалах
підприємства товариства з обмеженою
відповідальністю «Агросервіс»)»
Порівняльний аналіз рольових очікувань і домагань у
шлюбі на різних етапах сімейного життя

40.

Білорус І. В.

41.

Борківський С. В.

42.

Боровська В. В.

43.

Волотівська А. Л.

44.

Ворощук О. С.

45.

Врублевська О. В.

46.

Галіч А. В.

47.

Годун Б. В.

48.

Грабчук А. М.

49.

Дзядевич С. А.

50.

Дорошенко К. О.

51.

Єфімович А. І.

52.

Завадський О. В.

53.

Іваніцька Н. В.

54.

Касумова Е. П.

55.

Ковтун М. І.

56.

Лисенко А. В.

57.

Лісовська Н. І.

58.

Невмержицький І. П.

59.

Панасюк К. А.

Особливості регуляції навчальної діяльності
студентів, які відвідують навчальні психологічні
групи
Розвиток рефлексії професійно значимих здібностей
у юнацькому віці
Динаміка мотивації першокласників у процесі
адаптації до шкільного навчання
Образ злочинця у свідомості підлітків, які здійснили
дрібне правопорушення
Соціально-психологічні установки в професійній
підготовці майбутніх економістів
Психологічні засади використання анімалотерапії у
роботі психолога
Транзакційний аналіз студентсько-викладацької
взаємодії в різних учбових ситуаціях
Соціально-психологічні установки в професійній
підготовці майбутніх менеджерів
Соціально-психологічні установки в професійній
підготовці майбутніх інженерів
Диспозиційні особливості осіб схильних до
соціальної бажаної поведінки в юнацькому віці
Динаміка рефлексії особистісної якості
"працьовитий" у молодшому шкільному віці
Особливості інтелектуальної сфери осіб з різним
рівнем релігійності
Вплив корекційно-розвивальної роботи психолога на
подолання тривожності та сором’язливості в
юнацькому віці
Ціннісно-рольова реконструкція образу світу осіб із
проявами соціофобії
Вікові особливості психологічної готовності жінок
до материнства
Особливості мотивації педагога у зв’язку з
переживанням справедливого / несправедливого
ставлення до себе
Розвиток мотиваційної регуляції юнаків в
утруднюючих умовах хореографічної діяльності
Особливості ставлення до власного тіла в осіб
схильних до анорексії та ожиріння у підлітковому
віці
Соціально-психологічні установки в професійній
підготовці майбутніх агрономів
Особливості прояву емпатії школярів у віртуальній
міжособистісній взаємодії

60.

Поліщук О. О.

61.

Рафаловська Н. В.

62.

Рєткова А. В.

63.

Рожкова Н. В.

64.

Синяк С. В.

65.
66.

Сурскова Т. М.
Талько А. Л.

67.
68.

Таргонська Т. Л.
Хойда Д. В.

69.

Хомчук Д. В.

70.

Шевцова С. М.

71.

Антоневська К. В.

72.

Безуглий Р. О.

73.

Бочковська А. С.

74.

Бредіхина Н. В.

75.

Волковська С. С.

76.

Волошина О. А.

77.
78.

Грищук А. І.
Довгалюк І. В.

79.

Дяченко В. А.

80.

Зелінська Т. О.

81.

Зіник А. В.

Особливості зв’язку задоволеності шлюбом з
позицією щодо справедливості у взаєминах
подружжя
Гендерна особливості мотивації вибору майбутньої
професії в юнацькому віці
Порівняльний аналіз структури мотивації досягнення
в учбовій та ігровій діяльності дошкільників
Проблема емоційного вигорання співробітників
правоохоронних органів
Зв'язок типу гендерної ідентичності та рівня
розвитку агресії в юнацькому віці
Емпатія як чинник нонконформізму особистості
Динаміка образу сім ї на різних етапах подружнього
життя в юнацькому віці
Особливості особистісної рефлексії педагогів
Особливості структури мотивації досягнення у
реальному та віртуальному життєвому просторі
прихильників різних політичних поглядів
Соціальні атитюди подружньої пари як умова їх
задоволеності шлюбом
Особливості сприймання партнерів по спілкуванню в
умовах нових та старих контактів
Ситуаційні чинники мотиваційної регуляції
спортивної діяльності
Порівняльний аналіз образу «Я батько» чоловіків в
залежності від домінуючих его-станів
Розвиток мотивації досягнення старшокласників
методами позитивної психотерапії
Особливості зв’язку уявлень про справедливість
старшокласників з їх домінуючим стилем
конфліктної взаємодії
Соціально-психологічні установки в підготовці
майбутніх ветеренарів
Особливості правової свідомості осіб із різним
рівнем прагнення до самоактуалізації
Міжособистісна атракція в цивільному шлюбі
Вплив характеру інформації на психофізіологічний
стан людини похилого віку (на матеріалі ТБ
передач)»
Особливості уявлень про «справедливість світу»
підлітків, що навчаються в інклюзивних класах
Мотивація досягнення у старшокласників із різним
рівнем тривожності
Зв'язок самооцінки з особливостями поведінки у
фруструючих ситуаціях

82.

Каменчук Д. М.

83.

Кащук Я. М.

84.

Козленко І. О.

85.

Кондратенко Т. А.

86.

Курінна В. В.

87.

Мосієнко Є. В.

88.

Невмержицька Ю. С.

89.

Онищук І. О.

90.

Пилипчук Д. В.

91.

Попенко В. В.

92.

Савчук Т. В.

93.

Сидоренко І. В.

94.

Соколянська А. О.

95.

Соловей О. О.

96.
97.

Солоп А. В.
Сорочинська М. Ю.

98.

Столяр А. О.

99.

Строган А. П.

100.

Шемітько І. Ю.

101.

Якухно І. Д.

102.

Бабійчук К. С.

103.

Воронюк О. П.

Особливості ціннісної сфери юнаків з особливими
потребами
Сором’язливість як чинник поведінки у підлітковому
віці
Особливості Я-концепції осіб із різним рівнем
мотивації досягнень
Взаємозв’язок розвитку базових здібностей членів
подружжя та конфліктності молодих сімей
Особливості поведінкових стратегій у підлітків із
повних і неповних сімей
Соціально-психологічні характеристики гендерних
стереотипів у юнаків та дівчат студентів
Зв'язок рівня само актуалізації та емоційного
вигорання у навчальній діяльності
Особливості використання арт-терапевтичних технік
у розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку
із вадами розвитку
Особливості ціннісно-смислової сфери осіб з різним
рівнем легітимності правових норм
Динаміка рефлексії особистісної якості «хитрий» в
молодшому шкільному віці
Система поцінувань навчальних успіхів: погляд
вчителів та учнів в інклюзивних класах
Використання тренінгових форм роботи для
підвищення самооцінки підлітків з особливими
потребами
Соціально-психологічні установки в готовності
студентів економістів до підприємницької діяльності
Особливості уявлень старшокласників про
справедливість у зв’язку з їх ставленням до права
Особливості професійної самосвідомості педагогів
Взаємозв'язок особливостей емоційної сфери дітей та
соціально-психологічного клімату родини
Порівняльний аналіз очікувань і домагань у шлюбі
жінок з різним сімейним статусом
Особливості психологічної готовності до школи
дітей, які відвідують логопедичні групи
Особливості психологічної готовності до школи
дітей з особливими потребами
Конструкти справедливості і законності як оціночні
шкали агресивної поведінки в ході аналізу
студентами нормативно-правових ситуацій
Взаємозв’язок комунікабельності та розвитку
самооцінки здібностей у юнацькому віці
Особливості зв’язку тривожності і типу нервової
системи

104.

Дацюк Ю. С.

105.

Каніковська М. В.
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Климчук П. С.

107.

Огненко О. М.

108.

Палій В. А.

109.

Перчук О. О.

110.

Радул О. С.

111.

Храпко А. А.

112.

Цимбалюк А. І.

113.

Яковенко Ю. М.

114.

Яценко О. М.

115.

Агаєва М. В.

116.

Блажевський Р. Ю.

117.

Калугіна Г. О.

118.

Клочкова О. А.

119.

Корзун К. Ю.

120.

Костенко Д. М.

121.

Маліновська К. К.

122.

Мороз О. П.

123.

Нечай Л. В.

Динаміка рефлексії особистісної якості "совісний" у
молодшому шкільному віці
Зв'язок рівня комунікативності та проявів інтернет
залежності в підлітковому віці
Прагнення до самоактуалізації в структурі життєвих
домагань особистості
Вплив розвивальної роботи практичного психолога
на підвищення рівня рефлексії професійно значимих
здібностей у юнацькому віці
Динаміка рефлексії проградієнтності здібностей
учнів 2 класу, які навчаються за традиційною та
розвивальною системами навчання
Емоційний інтелект як чинник прояву синдрому
емоційного вигорання
Ціннісно-рольові суперечності в імпліцитних теоріях
навчальної успішності студентів та викладачів вишів
Особливості стилю поведінки в конфліктних
ситуаціях підлітків із різним груповим статусом у
класі
Дослідження психометричних характеристик
методики "Індивідуальна мотиваційна картографія"
Динаміка рефлексії особистісної якості "чуйний" у
молодшому шкільному віці
Стереотипізація образу професійного майбутнього
студентів психологів: зв’язок із життєвими планами
Динаміка життєвих перспектив особистості у процесі
працевлаштування
Особливості вияву підліткової агресії в аверсивних
ситуаціях
Роль генотипу й середовища у формуванні харчової
поведінки
Психологічні особливості конфліктних форм
поведінки віськовослужбовців
Психологічний аналіз образу професіонала у
свідомості практичних психологів на різних етапах
професійного становлення
Порівняльний аналіз мотивації професійної
діяльності віськовослужбовців із різним строком
служби
Порівняльний аналіз уявлень про майбутню
професію студентів-психологів, які здобувають
одинарну та подвійну спеціальність
Функціональна латералізація мозку та особливості
емоційної сфери особистості
Розвиток рефлексії здібностей юнаків із проявами
девіантної поведінки
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Онищенко Т. О.
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Пастухов Р. С.
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Польова Т. В.

127.

Тарнавська О. П.
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Татаріна А. О.
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Шевчук Т. В.
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Абаронова Н. О.
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Бурчак О. І.

132.

Волинкін К. В.
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Гонохіна М. О.
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Грозь Н. І.
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Гультяєва Тетяна
Володимирівна
Загоровський В. В.

137.

Козюк К. С.

138.

Кошин С. С.

139.

Кутишенко Я. Ю.

140.

Лагута А. В.

141.

Лойко Н. О.

142.

Пашкевич В. О.

Ефективність використання соціальнопсихологічного тренінгу в подоланні агресивності
учнів підліткового віку
Динаміка рефлексії особистісної якості
"доброзичливий" у молодшому шкільному віці
Особистісна рефлексія як чинник професійного
становлення педагога
Соціометричний статус як чинник первинної
шкільної дезадаптації
Зв’язок рівня домагань та життєвих планів юнаків із
розумовою відсталістю
Вплив розвивальної роботи психолога на підвищення
рівня диференційованості самооцінки професійно
значимих здібностей у юнацькому віці
Динаміка рефлексії особистісної якості «щедрий» у
молодшому шкільному віці
Гендерні особливості особистісних властивостей
військовослужбовців
Взаємозв’язок структури мотивації та розвитку
самооцінки здібностей юнаків із проявами девіантної
поведінки
Гендерні відмінності життєвої перспективи
працівників УМВС
Узгодження потреб і цінностей підлітків і їх батьків
як чинник вирішення дитячо-батьківських конфліктів
Особливості копінг-поведінки особистості у ситуації
безробіття
Особливості психологічної готовності
військовослужбовців до миротворчої діяльності
Структура образу "Я у сімейних стосунках" юнаків,
що пережили розлучення батьків
Синдром емоційного вигорання як прояв професійної
дезадаптації вчителів спеціалізованих навчальних
закладів для дітей з вадами розвитку
Вплив стилю сімейного виховання в повних сім’ях
на відношення до себе
Психологічні особливості міжособистісних
конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх
профілактики
Особливості формування стресостійкості соціальних
працівників в умовах роботи з соціальними «групами
ризику
Академічні здібності студентів-психологів як
передумова успішності особистості в професійній
діяльності

143.

Таран О. О.

144.

Шпаківська Т. П.

145.

Адамович А. В.

146.

Бобрусь О. А.

147.

Ващенко О. В.

148.

Возна В. О.

149.

Гладченко О. В.

150.

Джура Н. О.

151.

Киричок Ю. А.

152.

Луценко А. С.

153.

Назарівська В. М.
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157.

Остапенко Катерина
Миколаївна
Остапчук О. В.
Поздєєва Валерія
Олександрівна
Савченко О. С.

158.

Самойлюк М. С.
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160.

Свінціцька Т. В.
Сичук Л. В.

161.

Слободенко Л. Ю.

162.

Харькова Н. П.

163.

Хімач В. В.

164.

Цвєткова Н. Л.

165.

Щур С. В.

155.
156.

Психологічні відмінності харчової поведінки серед
сучасної молоді
Психологічні особливості відображення рослинного
світу в екологічній свідомості студентів
Соціально-педагогічна технологія колективної
творчої діяльності у ЗНЗ
Творчий розвиток учнів як об’єкт діяльності
соціального педагога
Соціально-педагогічний зміст співпраці соціального
педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ щодо
попередження важковиховуваності
Соціально-педагогічна технологія формування
психолого-педагогічної культури батьків у ЗНЗ
Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості
дітей молодшого шкільного віку
Соціально-педагогічна технологія телефонного
консультування учнів середньої та старшої школи
Профілактика дитячої бездоглядності як напрям
діяльності районного центру СССДМ
Формування правової культури у старшокласників
соціальним педагогом ЗНЗ
Соціально-педагогічна діяльність позашкільних
навчальних закладів
Дитяча літературна творчість як провідник
соціалізації особистості у старшому шкільному віці
Соціально-педагогічний аналіз веб-ресурсів для дітей
Соціально-педагогічна корекція конфліктності у
студентському середовищі коледжу
Соціально-педагогічний зміст неперервної освіти в
Україні
Соціально-педагогічні форми та методи
неформальної освіти студентської молоді
Сімейні стереотипи у студентському середовищі
Система забезпечення якості соціально-педагогічної
діяльності ЗНЗ
Психотерапевтичні методи роботи соціального
педагога з дітьми дошкільного віку
Психологічні техніки соціально-педагогічного
консультування
Соціально-педагогічна технологія з розвитку
лідерських якостей підлітків
Соціально-педагогічна характеристика діяльності
дитячих творчих колективів в умовах міста
Планування кар’єри як соціально-педагогічна
технологія ЗНЗ

166.

Юзвячик І. А.

167.
168.

Багінська А. С.
Байдюк Л. С.

169.

Баліцька Н. Б.

170.

Богданець А. І.

171.

Бруліна К. О.

172.

Гетьман О. В.

173.

Гродецький Б. І.

174.

Дорошенко Л. В.

175.

Іванова К. В.

176.

Козій Д. І.

177.

Кондратенко Я. В.

178.

Кот Ю. В.

179.

Михаленко Т. О.
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Михнюк С. В.
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Моргулець О. І.

182.

Папченко В. Ю.

183.

Перішко В. О.

184.

Прістром Я. В.

185.

Романюк О. М.

186.

Рудюк Г. М.

187.

Саустян І. Д.

188.

Хмельовська Ю. А.

Соціально-педагогічна підтримка учнів з
гіперактивним розладом у ЗНЗ
Гендерні стереотипи майбутніх вчителів
Соціально-педагогічний супровід сімей з дітьми з
обмеженими функціональними можливостями
Соціально-педагогічна діагностика обдарованості
дітей основної школи
Телебачення як чинник формування ціннісних
орієнтацій старшокласників
Підліткові субкультури як об’єкт діяльності
соціального педагога
Соціально-педагогічний зміст ігрової діяльності
дошкільників
Індивідуальне консультування в системі діяльності
соціального педагога ЗНЗ
Робота соціального педагога ЗНЗ з формування
міжкультурної толерантності старших школярів
Соціально-педагогічний зміст діяльності соціального
гуртожитку
Соціально-педагогічний зміст профорієнтації дітей з
вадами зору
Робота соціального педагога ЗНЗ з профілактики
віктимної поведінки підлітків
Соціально-педагогічна діяльність щодо організації
дозвілля у дитячих лікувальних закладах
Соціально-педагогічний аналіз традицій вживання
алкоголю в українській сім’ї
Соціально-педагогічні характеристики
інформаційного середовища сучасного ЗНЗ
Мобільні консультаційні пункти в системі
соціальних служб в Україні
Соціально-педагогічний аналіз україномовного
студентського сленгу
Профорієнтація старшокласників у системі
діяльності соціального педагога у ЗНЗ
Соціально-педагогічні характеристики діяльності
центрів раннього розвитку дитини
Соціально-педагогічна технологія формування
навичок безконфліктного спілкування підлітків в
умовах ЗНЗ
Динаміка професійної ідентифікації майбутніх
соціальних педагогів у ВНЗ
Корекційна діяльність соціального педагога з дітьми
з синдромом Дауна
Міжнародне і українське законодавство про
соціальну діяльність: порівняльний аналіз

189.

Шелестюк А. А.

Соціально-педагогічна профілактика ігрової
залежності у підлітків

