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№ під яким 
Зберігається 
в бібліотеці 

Прізвище, ім’я 
студента 

Тема роботи 

1.  Бочковська А. С. «Використання технік позитивної психотерапії у 

роботі з учасниками бойових дій» 

2.  Бредіхина Н. В. «Особливості образу сучасного українця в 

уявленнях підлітків та юнацтва» 

3.  Зелінська Т. О. «Мотивація досягнення успіху у старшокласників 

із різним рівнем тривожності» 

4.  Кащук Я. М. «Стресові переживання як чинник 

психосоматичних хвороб у юнацькому віці» 

5.  Нажук К. П. «Особливості психотерапевтичної роботи з 

переселенцями за методом символдрами» 

6.  Невмержицька Ю. 

С. 

«Ефективність  технік позитивної психотерапії у 

роботі зі старшокласниками з проявами 

емоційного вигорання» 

7.  Онищук І. О. «Особливості використання технік позитивної 

психотерапії у роботі практичного психолога в 

системі інклюзивної освіти» 

8.  Попенко В. В. «Порівняльний аналіз рефлексії особистісної 

якості «хитрий» молодших школярів, які 

навчаються у загальноосвітній та спеціалізованій 

школах» 

9.  Прохорчук С. П. «Порівняльний аналіз образу «Я» у свідомості 

підлітків, представників різних субкультур» 

10.  Савчук Т. В. «Вплив системи поцінувань навчальних успіхів на 

рівень домагань молодших школярів в 

інклюзивних класах» 

11.  Сторожук В. А. «Особливості соціальних уявлень про 

справедливість учасників АТО» 

12.  Строган А. П. «Динаміка рефлексії особистісної якості 

«відважний» у молодшому шкільному віці» 

13.  
Гончарова Д. В. 

«Гендерні відмінності проявів девіантної 

поведінки у підлітковому віці» 

14.  
Завадський О. В. 

«Взаємозв’язок комунікабельності та 

сором’язливості в юнацькому віці» 

15.  
Касумова Е. П. 

«Діагностика психологічної готовності до 

шкільного навчання у дітей з мовними 

порушеннями» 

16.  
Лисенко А. В. 

«Методи розвитку мотивації досягнення юнаків у 

хореографічній діяльності» 

 



17.  
Панасюк К. А. 

«Особливості дитячо-батьківських відносин у 

сім'ях після розлучення» 

18.  
Рєткова А. В. 

«Розвиток мотивації молодших школярів в умовах 

інклюзивної освіти» 

19.  
Рожкова Н. В. 

«Зв’язок копінг-поведінки та емоційного 

вигорання співробітників правоохоронних органів 

в стресових ситуаціях» 

20.  
Таргонська Т. Л. 

«Особливості рефлексії педагогами фахової 

діяльності на різних етапах професійного 

становлення» 

21.  
Хомчук Д. В. 

«Конфліктна поведінка подружжя в сім'ях із 

різним рівнем задоволеності шлюбом» 

22.  
Білорус І. В. 

«Гендерні особливості конфліктних форм 

поведінки в дорослому віці» 

23.  

Борківський С. В. 

«Взаємозв’язок рефлексії та розвитку самооцінки 

професійно значимих здібностей у працівників 

технічних спеціальностей із різним стажем 

роботи» 

24.  
Галіч А. В. 

«Корекція стосунків в системі «викладач-студент» 

засобами транзакційного аналізу» 

25.  
Годун Б. В. 

«Динаміка соціально-психологічних установок 

педагогів у процесі професіоналізації» 

26.  
Грищенко А. В. 

«Психологічні особливості прийняття ідеї 

пермакультури студентами» 

27.  
Гузєєв А. Я. 

«Зв’язок структури мотиваційної сфери 

працівників контакт-центрів із результативністю 

їхньої діяльності» 

28.  
Дзядевич С. А. 

«Психологічна готовність студентів до життя в 

різних типах екосистем» 

29.  
Ковтун М. І. 

«Емпатія вчителів як умова розвитку впевненості в 

собі старшокласників» 

30.  
Лісовська Н. І. 

«Особливості емоційного стану осіб, які 

підлягають військовій мобілізації в ситуації АТО» 

31.  
Могілевська К. В. 

«Психологічні особливості розвитку когнітивної 

сфери дітей дошкільного віку» 

32.  
Невмержицький І. 

П. 

«Порівняльний аналіз соціально-психологічних 

установок студентів, що навчаються за різними 

напрямами» 

33.  
Хойда Д. В. 

«Емпатія як чинник розвитку нонконформізму та 

асертивності особистості підліткового віку» 

34.  

Чирко А. Ю. 

«Взаємозв’язок стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях та рівня емоційного вигоряння (на 

прикладі вихователів дошкільних навчальних 

закладів із різним стажем роботи)» 



35.  
Гарцули О. М. 

"Взаємозв’язок стильових особливостей 

саморегуляції та рівня самоактуалізації в 

дорослому віці" 

36.  
Антоневська К. В. 

«Ціннісна підтримка розвитку мотивації 

досягнення спортсменів» 

37.  
Воронюк О. П. 

«Вікові відмінності взаємозв’язку фрустраційних 

реакцій та рівня агресивності» 

38.  
Горбань В. А. 

«Мотиваційні характеристики інтеракційного 

простору соціальних мереж у сприйманні їх 

користувачами різного віку» 

39.  
Єрастова Н. В. 

«Образ тіла у структурі «Я-концепції» осіб із 

надлишковою та недостатньою вагою» 

40.  
Курінна В. В. 

«Гендерні відмінності у сприйманні вагітності 

подружжям» 

41.  
Оверчук Ю. В. 

«Ефективність використання соціально-

психологічного тренінгу у подоланні конфліктних 

форм поведінки підлітків» 

42.  
Соловей О. О. 

«Соціально-психологічні особливості екологічної 

антиципації студентства» 

43.  
Сорочинська М. Ю. 

«Особливості емоційної сфери дітей, що 

виховуються в родинах із різним  соціально-

психологічним кліматом» 

44.  
Якухно І. Д. 

«Соціальні стереотипи образу  українців, що 

представляють різні регіони України» 

45.  
Білоцький В. С. 

Стратегія фінансового зростання підприємства (на 

матеріалах ТОВ "Полісся") 

46.  
Борисов В. С. 

Маркетингова товарна політика підприємства та 

шляхи її вдосконалення (на матеріалах ТОВ 

"Аквасвіт-Україна") 

47.  
Гарасим’юк Н. В. 

Управління мотивацією праці на підприємстві (на 

матеріалах ТОВ ТК "Лідер-Продукт") 

48.  
Добровольська О. 

М. 

Логістичні системи та їх створення на 

підприємстві (на матеріалах ТОВ ТК "Полісся-

продукт") 

49.  Добровольський Д. 

Й. 

Удосконалення структури управління 

підприємством (на матеріалах ТОВ ДЦ «Україна») 

50.  
Дроздюк Я. В. 

Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на 

матеріалах ДП "Коростишівський лісгосп АПК") 

51.  
Зайцева В. С. 

Ефективність управління та її вплив на рівень 

прибутковості підприємства (на матеріалах ТОВ 

ТК "Лідер продукт") 

52.  
Іванченко Т. О. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства та 

основні напрямки її підвищення (на матеріалах 

ТОВ ТК "Полісся-продукт") 



53.  
Колесник Ю. Ю. 

Управління ефективністю виробництва на 

підприємстві (на матеріалах Київського 

автомобільного ремонтного заводу) 

54.  
Лотоцька В. Ю. 

Удосконалення системи оцінки персоналу на 

підприємстві  ( на матеріалах ТОВ «Барви 

Полісся») 

55.  
Марковська О. О. 

Управління витратами та цінами на продукцію 

підприємства (на матеріалах ПАТ « 

Житомирський маслозавод РУДЬ») 

56.  
Романюк Є. Ю. 

Маркетингова цінова політика підприємства і 

шляхи її вдосконалення (на матеріалах ТОВ ТД 

"Трейд") 

57.  
Алексейчук О. О. 

Управління розвитком персоналу на підприємстві 

(на матеріалах ПраТ СК «ПЗУ-Україна») 

58.  
Андрушко А. С. 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства й 

основні напрямки її підвищення (на матеріалах 

ЖФ ТОВ «Укравтозапчастина») 

59.  
Бордзань С. П. 

Удосконалення соціально-психологічних методів 

управління на підприємстві (на матеріалах ПАТ 

«Житомирський комбінат силікатних виробів») 

60.  
Гудочкіна Т. М. 

Регулювання оплати праці на підприємстві (на 

матеріалах ТОВ «Горинь Агро») 

61.  
Довбня Ю. В. 

Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на 

матеріалах ПАФ «Єрчики») 

62.  
Зоря О. І. 

Удосконалення системи оцінки персоналу на 

підприємстві (на матеріалах ТОВ «Олімпік 

фарба») 

63.  
Коробейник В. В. 

Удосконалення управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства (на матеріалах ДП 

«Малинський лісгосп» АПК) 

64.  
Кравчук С. О. 

«Удосконалення системи управління персоналом 

підприємства (на матеріалах ПАТ «Житомирський 

маслозавод»)» 

65.  
Маляр І. О. 

Форми організації праці та їх удосконалення (на 

матеріалах ТОВ «Первоцвіт-фарм») 

66.  
Мурга Д. О. 

Управління мотивацією праці на підприємстві (на 

матеріалах ДП «Малинський лісгосп» АПК) 

67.  
Рубченко І. І. 

Удосконалення структури управління 

підприємством (на матеріалах ПАТ КБ 

«ПриватБанк») 

68.  

Семенюк Я. Д. 

Аналіз маркетингової діяльності підприємства (на 

матеріалах ДП ПАТ «Київхліб» хлібокомбінат 

№11) 

 



69.  
Тимчук Ю. О. 

Маркетингова політика комунікацій підприємства 

і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ 

«ПриватБанк») 

70.  
Юр’єв І. С. 

Удосконалення виробничої стратегії підприємства 

(на матеріалах ТОВ «Олімпік фарба») 

71.  
Васильєв Р. В. 

Управління ефективністю підприємства (на 

матеріалах ДП «Лісгосп «АПК») 

72.  
Заремба К. О. 

Управління економічною безпекою підприємства 

(на матеріалах публічного акціонерного 

товариства «Житомирський маслозавод») 

73.  
Пилипчук О. М. 

Організація та шляхи удосконалення системи 

управління персоналом (на матеріалах ПАТ КБ 

«ПриватБанк») 

74.  
Власюк І. Ю. 

Організація та управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства (на матеріалах ДП 

«Укрспирт» Липницьке МПД №31) 

75.  
Герасимчук О. В. 

Управління ефективністю підприємства (на 

матеріалах державного підприємства 

«Словечанське лісове господарство») 

76.  
Грановський О. О. 

Управління персоналом на підприємстві (на 

матеріалах товариства з обмеженою 

відповідальністю «Союз Автомотів») 

77.  

Грибенюк Я. І. 

Організація та управління маркетинговою 

діяльністю підприємства (на матеріалах 

публічного акціонерного товариства 

«Житомирський маслозавод») 

78.  
Кухарець В. О. 

Оплата праці в системі управління персоналом (на 

матеріалах товариства з обмеженою 

відповідальністю «Союз Автомотів») 

79.  
Марчук О. А. 

Мотивація в системі управління персоналом (на 

матеріалах  ТОВ «ТК «Лідер-Продукт») 

80.  

Петровський О. В. 

Проблеми удосконалення структури персоналу та 

підвищення якості робочої сили на підприємстві 

(на матеріалах публічного акціонерного 

товариства «Житомирський маслозавод») 

81.  

Пузей М. В. 

Удосконалення управління оборотними активами 

на підприємстві  (на матеріалах державного 

підприємства «Словечанське лісове 

господарство») 

82.  

Шапіренко В. Ю. 

Управління організацією праці на підприємстві (на 

матеріалах філії Іршанський гірничо-

збагачувальний комбінат «Приватне акціонерне 

товариство Кримський ТИТАН») 

 



83.  
Широкова М. А. 

Управління ризиками в організації (на матеріалах 

ПАТ «Платинум Банк») 

84.  
Шмідт А. В. 

Удосконалення організаційної структури 

підприємства (на матеріалах ПАТ 

«КРЕДОБАНК») 

85.  Басараб В. А. Соціально-психологічні маркери цільової 

аудиторії споживачів промислової продукції (на 

прикладі трикотажних виробів) 

86.  Бусілкова А. С. Психологічна структура образу ворога у масовій 

свідомості пересічних українців 

87.  Ваховська В. С. Синдром емоційного вигоряння як прояв 

професійної дезадаптації вчителів 

загальноосвітніх шкіл 

88.  Воронюк А. О. Уявлення молоді про справедливість покарання 

залежно від ставлення до права 

89.  Гавловська С. О. Образ майбутнього у військовослужбовців, які 

повернулися із зони АТО 

90.  Гаркавлюк К. С. Соціально-психологічний аналіз причин 

комп’ютерної залежності підлітків 

91.  Дзендзельовська Н. 

А. 

Психологічні особливості самооцінки та рівня 

домагань юнаків з вадами слуху 

92.  Дідківська В. М. Зв’язок рівня комунікативності та інтернет-

залежності в юнацькому віці 

93.  Долінчук І. О. Гендерні відмінності образу партнера у свідомості 

молодих людей, що перебувають у 

громадянському шлюбі 

94.  Драган  С. І. Соціальні уявлення про національну валюту 

студентів із різними видами ціннісно-смислового 

ставлення до грошей 

95.  Звєрєва І. О. Особливості мотиваційної сфери 

військовослужбовців 

96.  Карплюк І. В. Психологічні особливості правової 

відповідальності в юнацькому віці 

97.  Коваленко Є. Д. Характерологічні особливості музикантів, які 

працюють у різних стилях 

98.  Ковальчук В. О. Динаміка професійної мотивації студентів-

психологів перших та п’ятих курсів 

99.  Ковальчук І. В. Ефективність застосування тренінгових форм 

роботи  при формуванні здорового способу життя 

у школярів 

100.  Луцишин Д. О. Соціально-психологічні маркери образу ворога у 

свідомості студентів 

101.  Мазурець І. В. Образ українця та росіянина у свідомості дітей 

молодшого шкільного віку 



102.  Махінчук О. О. Образ українця та росіянина у свідомості підлітків 

 

103.  Мельничук Ю. О. Особливості уявлень про справедливість студентів 

психологічних і непсихологічних спеціальностей 

104.  Мороз А. М. Дослідження психологічної адаптації студентів-

юнаків призивного віку в умовах соціально-

політичних змін 

105.  Нечипорук В. С. Психологічні особливості сприймання здоров’я та 

хвороби юнаками з хронічними соматичними 

захворюваннями 

106.  Орловський Б. Ю. Особливості емоційної експресивності 

користувачів соціальних мереж із різним рівнем 

Інтернет-залежності 

107.  Осіпчук Л. О. Психологічні особливості стилю поведінки в 

конфліктних ситуаціях студентів із різним 

соціометричним статусом у групі 

108.  Осіпчук М. В. Вивчення вікових особливостей домінуючих 

емоційних станів у сучасних геймерів 

109.  Паренюк О. В. Динаміка рефлексії особистісної якості 

«доброзичливий» у молодшому шкільному віці 

110.  Попп Е. І. Суперечності між декларованими цінностями та 

реальною поведінкою студентів гуманітарних 

спеціальностей 

111.  Попроцький Н. О. Структура емоційної регуляції працівників 

силових структур 

112.  Пригарський В. М. Розвиток патріотичних цінностей молоді у 

сучасних соціально-політичних умовах 

113.  Пулін В. А. Рефлексія розвитку професійних здібностей 

студентів спеціальностей «Психологія» і 

«Менеджмент та адміністрування 

114.  Роїк І. І. Порівняльний аналіз домінуючих емоційних 

станів молодих матерів із різним соціальним 

статусом 

115.  Рубченко О. П. Зв'язок комунікативних навичок та конфліктності 

у підлітковому віці 

116.  Руденко Я. С. Особливості ціннісної сфери старшокласників 

сільських шкіл 

117.  Рудницький О. О. Соціально-психологічні маркери образу-носія 

реклами харчової продукції 

118.  Рясенчук Н. В. Комплексне вивчення особистості 

правопорушника як умова планомірного 

перевиховного впливу 

119.  Скрицька К. Л. Чинники формування інтернет-залежності в 

юнацькому віці 



120.  Сусловець Г. М. Зв’язок індивідуальних особливостей особистості 

зі стратегіями розв’язання міжособистісних 

конфліктів серед працівників органів внутрішніх 

справ 

121.  Троценко А. Л. Схильність до ризикованої поведінки в осіб із 

різним типом нервової системи 

122.  Хмельова К. І. Образ українця та росіянина у свідомості 

старшокласників 

123.  Хуторна Ю. В. Уявлення молоді про справедливість розподілення 

економічних пільг у державі 

124.  Шаховець Ю. А. Особливості емоційної сфери дітей, хворих на 

синдром Дауна 

125.  Шугайло В. Ю. Структура мотивації досягнення спортсменів 

командних видів спорту 

126.  Юрчук В. І. Динаміка структури мотивації юнаків із різним 

рівнем навчальної успішності 

127.  Білошицька Ю. В. Особливості емоційної сфери в осіб з 

післятравматичним синдромом 

128.  Ганжа І. С. Особливості ставлення до осіб протилежної статі в 

академічних групах із нерівномірним статевим 

розподілом 

129.  Гиляка Р. Ю. Техніки позитивної психотерапії як засіб 

самодопомоги у ситуації працевлаштування 

випускників вишів 

130.  Гончарук О. М. Зв’язок типу гендерної ідентичності та стилю 

поведінки в конфліктних ситуаціях у юнацькому 

віці 

131.  Горяча А. А. Волонтерська діяльність як чинник професійного 

становлення майбутніх психологів 

132.  Демчук К. В. Вплив розвивальної роботи практичного 

психолога на підвищення рівня психологічної 

готовностішестирічок до навчання в школі 

133.  Дончев Ф. А. Психосемантичний аналіз образу світу в 

свідомості «трансгуманістів» 

134.  Єгорова Т. О. Гендерні особливості стратегії поведінки в 

конфліктній ситуації у осіб з різним типом 

мислення 

135.  Закусило Ю. О. Психологічні особливості використання бренду у 

якості зовнішнього атрибуту соціального 

позиціонування у юнацькому віці 

136.  Залужна Т. В. Взаємозв’язок структури мотивації та самооцінки 

тривожності старшокласників 

137.  Ковальчук Д. О. Особливості емоційної регуляції професійної 

діяльності програмістів 



138.  Крепчук Т. В. Ціннісні орієнтації студентів в сучасних 

соціально-політичних умовах 

139.  Листопадська М. А. Особливості використання технік позитивної 

психотерапії у профорієнтаційній роботі зі 

старшокласниками 

140.  Мельник І. М. Особливості особистісних утворень педагогів на 

етапі завершення професійного шляху 

141.  Мошковська І. М. Ціннісні орієнтації військовослужбовців, які 

повернулися із зони АТО 

142.  Панченко В. Л. Рівень тривожності військовослужбовців, які 

повернулися із зони АТО 

143.  Петрученко М. В. Емпатія як чинник розвитку впевненості в собі в 

ранньому юнацькому віці 

144.  Смирнова О. І. Дослідження образу злочинця у свідомості 

правопорушника 

145.  Соколюк С. О. Динаміка рефлексії професійних умінь 

студентами-психологами 

146.  Чернушич І. В. Взаємозв’язок структури мотивації та самооцінки 

тривожності юнаків (на прикладі студентів 

першого курсу спеціальності «Психологія») 

147.  Янчевська В. С. Взаємозв’язок структури мотивації та самооцінки 

творчих здібностей старшокласників позбавлених 

батьківської опіки 

148.  Козій Д. І. Соціальні запити української молоді в діяльності 

недержавних молодіжних організацій 

149.  Михнюк С. В. Соціально-педагогічні основи волонтерської 

діяльності в умовах військового медичного 

закладу 

150.  Папченко В. Ю. Соціально-педагогічні характеристики акцентуації 

характеру учнів підліткового віку в умовах міста 

151.  Рудюк Г. М. Практико-орієнтована підготовка соціальних 

педагогів в умовах університету 

152.  Саустян І. Д. Взаємодія соціального педагога ЗНЗ з сім’ями 

старшокласників щодо розвитку їх 

громадянськості 

153.  Сірик А. П. Соціально-педагогічні характеристики 

формування громадянського ідеалу сучасного 

старшокласника 

154.  Шелестюк А. А. Трансформація соціально-педагогічних 

характеристик толерантності користувачів 

Інтернет в умовах військової агресії 

155.  Антонюк М. С. Соціально-педагогічна характеристика готовності 

старших дошкільників до школи в умовах ДНЗ 

 



156.  Базилюк А. А. Аксіологічні характеристики громадянської 

соціалізації студентів 

157. . Близнюк Г. С. Соціально-педагогічна діяльність у дитячих 

центрах 

158.  Бондар О. О. Соціально-педагогічна робота щодо сприяння 

професійного самовизначення старшокласників 

159.  Бондарчук К. М. Соціально-педагогічні характеристики 

формування здорового способу життя в умовах 

діяльності клубів за місцем проживання 

160.  Герасимчук Г. В. Соціально-педагогічні характеристики творчої 

діяльності дітей початкової школи 

161.  Дергачова Ю. О. Динаміка розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів 

162.  Кисла О. І. Соціальні характеристики комунікативного 

середовища педагогічного колективу ЗНЗ 

163.  Ковтонюк О. А. Соціально-педагогічний зміст діяльності груп 

продовженого дня 

164.  Ковтунович О. В. Соціальні характеристики комунікативного 

середовища багатодітної сім’ї 

165.  Козубал Л. В. Динаміка розвитку творчості у майбутніх 

соціальних педагогів 

166.  Кропивницька С. М. Методика формування соціального досвіду 

запобігання конфліктів в учнів старших класів 

167.  Ланчук Г. І. Соціально-педагогічні умови попередження 

лихослів’я у підлітковому середовищі 

168.  Ломакін м. В. Соціально-педагогічна технологія вирішення крос-

культурних конфліктів у Інтернет просторі 

169.  Лук’янчук Д. С. Соціально-педагогічна профілактика 

правопорушень у підлітковому середовищі 

170.  Мазур М. І Соціально-педагогічний зміст ігрової діяльності 

дітей дошкільного віку 

171.  Мамінчук О. В. Соціально-педагогічна складова діяльності 

молодіжних громадських організацій 

172.  Мартинюк С. М. Соціально-педагогічне посередництво у діяльності 

соціального педагога школи 

173.  Марчук О. О. Соціально-педагогічний зміст особистої 

мобільності студентів ВНЗ 

174.  Мороз М. В. Счоціально-педагогічний зміст медіації у 

конфліктних ситуаціях підлітків 

175.  Назарчук Т. М. Соціальнопедагогічна робота з 

військовослужбовцями в умовах медичних 

установ 

176.  Онищук О. С. Формування досвіду соціально-правової поведінки 

старшокласників 



177.  Пально І. В. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з 

обмеженими функціональними можливостями 

178.  Плітко І. В. Організація соціальним педагогом комунікаційних 

кампаній в інтересах дітей 

179.  Подорожня Ю. Л. Історична ретроспектива соціально-педагогічної 

роботи з багатодітними сім’ями в умовах сільської 

громади (20-90 рр. ХХ століття) 
180.  Пузій О. І. Соціально-педагогічна підтримка дітей учасників 

бойових дій в умовах ЗНЗ 

181.  Седляр Н. О. Використання інтерактивних виховних технологій 

у роботі соціального педагога 

182.  Симончук Г. М. Вплив громадських організацій на 

професіоналізацію студентської молоді 

183.  Степанчук І. В. Соціально-педагогічна діяльність щодо 

запобігання конфліктів між батьками та дітьми 

184.  Степанюк О. О. Соціально-педагогічний зміст колискових 

185.  Темнікова О. В. Система роботи соціального педагога у 

спеціальних корекційних дошкільних установах 

дітей з порушеннями розвитку 

186.  Чепель І. А. Система освіти у сфері прав людини 

187.  Шунькевич І. І. Соціально-педагогічна підтримка дітей 

вимушених пересенців 

188.  Юрченко А. В. Громадська соціалізація студентів ВНЗ у 

позанавчальній діяльності 

189.  Ярмолка Ю. М. Динаміка формування соціального досвіду 

майбутніх соціальних педагогів 

190.  Ясінська І. О. Організація дозвілля дітей з особливими 

потребами в умовах початкової школи 

191.  Байдик І. А. Аналіз соціально-педагогічної складової 

молодіжної політики України 

192.  Дрозд О. І. Система діяльності соціального педагога ПТНЗ з 

дітьми-сиротами 

193.  Коваль Ю. О. Взаємодія класного керівника та соціального 

педагога у навчально-виховній діяльності ЗНЗ 

194.  Корженко В. Б. Соціальна реклама як ресурс розвитку 

територіальних громад 

195.  Котвіцька Т. В. Соціально-педагогічні умови формування 

відповідального батьківства у студентських сім’ях 

196.  Кучківська С. А. Біографічна стратегія соціально-педагогічного 

дослідження 

197.  Ледвінко О. О. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями 

військовослужбовців Збройних Сил України 

198.  Лобода Н. М. Технологія розвитку просоціальної активності в 

Інтернет 



199.  Мельниченко О. О. Діти з розлучених сімей як об’єкт діяльності 

соціального педагога у ЗНЗ 

200. . Павицька О. О. Соціально-педагогічний зміст дитячого фольклору 

201.  Петрова Д. С. Методика застосування публічних дискурсів у 

соціально-педагогічній діяльності 

202.  Роговська Ю. В. Соціально-педагогічна робота у пенітенціарних 

закладах України 

203.  Суміш В. В. Соціально-педагогічна діяльність центрів 

підтримки для дітей та сімей 

204.  Човнюк Ю. Ю. Соціально-педагогічні чинники професійної 

зайнятості студентської молоді 

205.  Шупікова В. І. Особливості використання відеометода у роботі 

соціального педагога для профілактики девіантної 

поведінки підлітків 
 


