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Тема роботи

1.

Андрушко Л. В.

2.

Горбалюк-Трохименко В. С.

3.

Гуменюк Т. М.

4.

Гуменюк Т. С.

«Шляхи оптимізації взаємодії у групах
підлітків»
«Діагностика та корекція конфліктної
взаємодії у підлітковому віці»
«Вікові особливості емоційно-вольової
сфери молодших школярів»
«Вікові особливості самооцінки та рівня
домагань старшокласників»
«Діагностика та корекція психологічної
готовності дитини до шкільного
навчання»
«Психологічні детермінанти агресивності
у молодшому шкільному віці»
«Психологічні чинники адаптації дітей
дошкільного віку до навчання в
загальноосвітньому навчальному закладі»
«Психологічні умови адаптації персоналу
до професійної діяльності у сфері
торгівлі»
«Психокорекція в роботі з батьками дітей
із особливими потребами»
«Розвиток лідерських якостей менеджерів
у сфері торгівлі»
«Діяльність психолога з вирішення
конфліктів між батьками та підлітками»
«Формування умінь конструктивної
взаємодії у дітей молодшого шкільного
віку»
«Психокорекція комунікативних проблем
дітей із розумовою відсталістю»
«Психокорекція тривожних станів у
клієнтів із зниженим зором»

5.

6.
7.

8.

Дмитрієнко О. М.
Карпович О. Б.
Ковальчук Т. В.

Колесник Т. Ю.

9.

Костеньова О. В.

10.

Лапшина Д. О.

11.

Левицька О. С.

12.

Маліновська І. В.

13.

Мілевська Г. М.

14.

Миргульська Г. В.

15.

Петрук О. М.

«Психологічні умови формування

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

Редчиць Ю. В.
Риба Л. Л.
Свинаренко І. І.
Стрижко І. В.

Терещук В. В.

Трикіша Ю. К.

Хом’як Н. М.

23.

Шалько Л. В.

24.

Шевчук І. А.

25.

Юськова З. М.

26.
Заверуха І. І.

27.

28.

Ковальчук Н. Ю.
Колесник Олександр
Васильович

професійної свідомості у студентів
економічних спеціальностей»
«Особливості спілкування в колективі
старшокласників»
«Співвідношення діалогічних та
монологічних стратегій взаємодії у
процесі психологічного консультування»
«Психологічні основи профорієнтаційної
роботи з учнями старших класів»
«Формування стресостійкості медичних
працівників у процесі первинної адаптації
до професійної діяльності»
«Особливості психіки засуджених,
схильних до вчинення повторних
злочинів»
«Розвиток професійно-психологічних
якостей працівника фармацевтичної
сфери»
«Психологічні умови формування
ефективної команди працівників
торгівельного підприємства»
«Особливості роботи з підлітками різних
типів акцентуацій»
«Психологічні особливості розвитку
емоційної сфери дошкільників»
«Діяльність шкільного психолога щодо
оптимізації міжособистісних стосунків
старшокласників»
«Робота соціального педагога щодо
попередження негативного впливу засобів
масової інформації на соціалізацію
молоді»
«Робота соціального педагога з підлітками
з багатодітних сімей, схильними до
делінквентної поведінки»
«Соціально-педагогічна корекція
важковиховуваності дитини-сироти в
усовах прийомної сім’ї»

29.

Кузьменко О. М.

30.
Мухіна І. В.

31.

32.

33.

Омельчук А. В.

Степанець Н. Ю.

Бойко М. М.

34.
Кравчук Р. І.

35.

36.

Ліпінський І. А.

Романюк Л. Л.

37.

Вербівський Д. С.

38.

Геращенко А. П.

39.
40.

Долганов О. С.
Ковальчук О. А.

41.

Коротун О. В.

42.
43.

Мартинюк Л. А.
Прокопенко І. В.

«Формування соціальної компетентності
підлітків з обмеженими функціональними
можливостями, які виховуються в сім’ї»
«Попередження девіантної поведінки
обдарованих учнів у діяльності
соціального педагога загальноосвітньої
школи»
«Робота соціального педагога щодо
попередження сімейного насилля над
підлітками»
«Технологія роботи соціального педагога з
дітьми, постраждалими від аварії на
ЧАЕС»
Удосконалення управління
продуктивністю праці (на матеріалах КБ
ПАТ «Приватбанк»)
Оцінка системи менеджменту
підприємства та шляхи підвищення її
ефективності (на матеріалах ПАТ
«Головенський граніт»)
Удосконалення управління необоротними
активами на підприємстві (на матеріалах
ПАТ «Головенський граніт»)
Управління товарною політикою на
підприємстві (на матеріалах ПАТ
«Житомирський маслозавод»)
Електронні бібліотеки України
Математичні методи та моделі в фізичній
географії
Застосування лінійної алгебри в економіці
Розробка сайту дистанційної освіти з
динамічним керуванням контенту
Розробка програмного забезпечення для
контролю рівня знань учнів засобами
Delphi
Хмарні сховища даних
Застосування методів диференційного
числення в економічних дослідженнях

44.

Сербин Б. В.

45.

Тимощук В. П.

46.

Ханчич І. С.

47.

Мішина О. С.

48.

Сухацька Л. В.

49.

Зюбрівська Л. В.

50.
51.
52.

Коломійчук В. Е.
Макаревич С. В.

53.

Штепа І. В.

Мельник К. Ю.

54.
Грицюк Л. М.

55.
Коломієць О. О.

56.

Гайдай М. І.

57.

Заблоцька Н. П.

58.

Осадчук Л. В.

59.

Холоденко Н. І.

Технічні аспекти створення сайтів за
допомогою CMS
Розробка та реалізація алгоритмів
розв’язування діофантових рівнянь
Розробка математичного та програмного
забезпечення для мобільних засобів
комунікацій
«Польське повстання 1863 – 1864 рр. на
Правобережній Україні»
«Релігійне становище в Україні другої
половини XVI – першої половини XVII
ст.»
«Спеціальні методи доведення
нерівностей»
«Елементи варіаційного числення»
«Цілі і мезоморфні функції»
«Методи обчислень границь
послідовностей»
«Дискретна нерівність Єнсена та її
застосування»
Реалізація мовленнєвої змістової лінії на
уроках української мови та літературного
читання у початкових класах засобами
журналу «Барвінок»
Технологія використання програми
«Електронний конструктор уроку» у
процесі розвитку зв’язного мовлення учнів
початкових класів
Психологізм оповідань Івана Франка для
дітей
Образ маргінальної особистості у романах
Панаса Мирного
Творчість Тараса Шевченка у
літературознавстві ХХ століття
Історіософські мотиви у творчості поетівшістдесятників

