
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 2018 

№ 
Прізвище, ім’я 

студента 

Тема магістерської 

роботи 
Науковий керівник Рецензент 

1.  

Бовсунівська 

Антоніна 

Ігорівна                                                                                          
 

Особливості 

міжособистісних 

стосунків підлітків із 

благополучних і 

неблагополучних сімей 

кандидат медичних наук, 

старший викладач 

кафедри теоретичної та 

практичної психології 

Шаюк Алла Василівна  

кандидат психологічних 

наук, завідувач кафедри 

«Психологія» 

Житомирського інституту 

Міжрегіональної 

Академії управління 

персоналом Дідора 

Марія Іллівна  

2.  

Буравський 

Віталій 

Миколайович                                                 

 

Психологічні 

особливості 

відображення 

авторами в 

літературних творах 

власних стратегій 

поведінки в 

конфліктних 

ситуаціях 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент наукового 

центру неперервної 

освіти НМУ імені О.О. 

Богомольця Мітіна 

Світлана 

Володимирівна   

3.  
Бродовська 

Аліна Вікторівна                                                                                           
 

Особливості 

формування 
згуртованості 

молодших школярів в 

умовах соціально-

психологічно тренінгу 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Котлова 

Людмила 

Олександрівна 

кандидат псих.наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини Якимчук Іван 

Петрович 

4.  
Буніс Алла 

Олексіївна                                                                               
 

Психологічні 
особливості етнічної 
ідентичності школярів 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

теоретичної та  

практичної психології  

Журавльова Лариса 

Петрівна  

кандидат псих.наук., 

доцент, завідувач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Бойко Ірина Іванівна  

5.  
Левченко Ілона 

Вікторівна                                                                                     
 

Гендерні особливості 

копінг-стратегій 

військовослужбовців з 

різним рівнем 

стресостійкості 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології 

Кулаковський Тарас 

Юрійович  

кандидат медичних наук, 

лікар невропатолог КУ 

Центральної міської 

лікарні Шаюк Алла 

Василівна  

6.  
Буткус Зофія 

Валеріюсівна                                                                                          
 

Аналіз фахових 

компетентностей у 

сфері психологічної 

допомоги випускників 

психологічних 

спеціальностей 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Никончук 

Наталя Олександрівна 

кандидат псих.наук., 

доцент кафедри  

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Кльоц Любов Антонівна  

7.  

Веселовська 

Аліна 

Олександрівна                                                     
 

Особливості інтернет 

залежності у 

різновікових групах 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Кириченко 

Віктор Васильович  

заступник начальника ДУ 

«Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських», кандидат 

психологічних наук, 

доцент Чабанюк Наталя 

Іванівна  

8.  
Вигівська 

Оксана 
Психологічні 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

кандидат псих.наук., 

доцент кафедри  



Володимирівна                                                                       
 

механізми формування 

професійної 

ідентичності 

студентів-випускників 

спеціальності 

“Психологія” 

теоретичної та практичної 

психології  

Гавриловська Ксенія 

Петрівна 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Кльоц Любов Антонівна  

9.  

Гарбовська Інна 

Леонідівна                                                                                             

 

Гендерні відмінності в 

уявленнях про 

“вродливу жінку” 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Котлова 

Людмила 

Олександрівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини Якимчук Іван 

Петрович 

10.  

Дорошенко 

Дарія Сергіївна                                                                                                 

 

Психологічний аналіз 

стратегій спілкування 

та особливостей 

переживання 

самотності в 

юнацькому віці 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Тичина Ірина 

Миколаївна  

кандидат псих.наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини Шулдик Галина 

Олексіївна  

11.  

Залезинська 

Тетяна Сергіївна                                                                            

 

Гендерні особливості 

професійного 

самовизначення 

старшокласників 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології 

Кулаковський Тарас 

Юрійович 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

кафедри психології КЗ  

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Завязун Тетяна 

Володимирівна  

12.  

Захарчук Ольга 

Миколаївна                                                                         

 

Гендерні особливості 

взаємозв’язку 

самооцінки та 

успішності у навчанні 

в молодшому 

підлітковому віці 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології 

Кулаковський Тарас 

Юрійович 

кандидат медичних наук, 

лікар невропатолог КУ 

Центральної міської 

лікарні Шаюк Алла 

Василівна  

13.  

Клименко 

Олександр 

Ігорович                                                               

Психологічні 

механізми політичної 

активності 

особистості в 

юнацькому віці 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  

Гавриловська Ксенія 

Петрівна 

в.о.завідувача кафедри 

клінічної психології УКУ, 

кандидат психологічних 

наук, доцент Аврамчук 

Олександр Сергійович 

14.  

Корзун Віктор 

Вікторович                                                                          

 

Образ злочинця у 

свідомості працівників 

патрульної поліції 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Портницька 

Наталія Федорівна 

заступник начальника ДУ 

«Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських», кандидат 

психологічних наук, 

Чабанюк Наталя 

Іванівна  

15.  

Кубайчук Ольга 

Валентинівна                                                                        

 

Розвиток 

самоактуалізації 

особистості в період 

ранньої дорослості 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Загурська 

Інна Станіславівна  

кандидат псих.наук., 

доцент кафедри  

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Кльоц Любов Антонівна  

16.  
Левченко Тамара 

Вікторівна                                                                     

Вікова динаміка 

мотивації спортивної 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

в.о.завідувача кафедри 

клінічної психології УКУ, 



 діяльності теоретичної та практичної 

психології Савиченко 

Ольга Михайлівна  

кандидат психологічних 

наук, доцент Аврамчук 

Олександр Сергійович 

17.  
Лобода Ольга 

Дмитрівна                                                              

Психологічні 

особливості 

прокрастинації 

студентів 

гуманітарних 

спеціальностей 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

теоретичної та  

практичної психології  

Моляко Валентин 

Олексійович  

кандидат псих.наук, 

молодший співробітник 

лабораторії психології 

творчості Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка  

Шепельова Марія 

Василівна  

18.  

Манілов Юрій 

Миколайович                                                                       

 

Ціннісно-мотиваційні 

чинники політичної 

активності 

громадських та 

політичних лідерів 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Савиченко 

Ольга Михайлівна  

в.о.завідувача кафедри 

клінічної психології УКУ, 

кандидат психологічних 

наук, доцент Аврамчук 

Олександр Сергійович 

19.  

Марчук Анна 

Павлівна                                                                                  

 

Психологічний аналіз 

сімейних цінностей 

гетеросексуальних 

людей і людей з ЛГБТ-

спільноти 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Тичина Ірина 

Миколаївна 

кандидат псих.наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини Шулдик Галина 

Олексіївна  

20.  

Мельник Ольга 

Миколаївна                                                                         

 

Особливості 

самоактуалізації 

особистості як 

фактор формування 

політичних 

орієнтацій в період 

ранньої дорослості 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент наукового 

центру неперервної 

освіти НМУ імені О.О. 

Богомольця Мітіна 

Світлана 

Володимирівна   

21.  
Оксаніч Лілія 

Леонідівна                                                                                

Ефективність 

використання методів 

арт-терапії в роботі з 

девіантними 

підлітками 

кандидат медичних наук, 

старший викладач 

кафедри теоретичної та 

практичної психології 

Шаюк Алла Василівна  

кандидат психологічних 

наук, завідувач кафедри 

«Психологія» 

Житомирського інституту 

Міжрегіональної 

Академії управління 

персоналом Дідора 

Марія Іллівна  

22.  

Опанчук Тетяна 

Олегівна                                                                              

 

Гендерні відмінності у 

переживанні кохання 

особами різного віку 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  

Гавриловська Ксенія 

Петрівна 

заступник начальника ДУ 

«Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських», кандидат 

психологічних наук, 

Чабанюк Наталя 

Іванівна  

23.  

Осіпова 

Анастасія 

Сергіївна                                                                          

 

Психологічний аналіз 

проявів копінг-

стратегій молодих 

письменників у 

літературних творах 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Тичина Ірина 

Миколаївна 

кандидат псих.наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини Шулдик Галина 

Олексіївна 

24.  

Павловська 

Ірина 

Анатоліївна                                                                       

 

Розвиток 

психологічної 

готовності дитини до 

школи 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

теоретичної та  

практичної психології  

Журавльова Лариса 

Петрівна  

кандидат псих.наук., 

доцент, завідувач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 



педагогічної освіти» ЖОР 

Бойко Ірина Іванівна  

25.  

Пугайчук 

Валентина 

Миколаївна                                                                   

 

Особливості 

психологічного 

благополуччя на різних 

етапах онтогенезу 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

теоретичної та  

практичної психології  

Моляко Валентин 

Олексійович  

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини Якимчук Іван 

Петрович 

26.  

Ткачук Ольга 

Романівна                                                                                     

 

Гендерні особливості 

образу коханої людини 

в період ранньої 

дорослості» 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Загурська 

Інна Станіславівна  

кандидат псих.наук., 

доцент кафедри  

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» ЖОР 

Кльоц Любов Антонівна 

27.  

Хом`якова 

Олена 

Геннадіївна                                                                          

 

Психологічні 

особливості 

стресостійкості осіб, 

схильних до 

ризикованої поведінки 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

теоретичної та  

практичної психології  

Моляко Валентин 

Олексійович  

кандидат псих.наук, 

молодший співробітник 

лабораторії психології 

творчості Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка  

Шепельова Марія 

Василівна  

28.  

Шкодич Богдан 

Аркадійович                                                                              

 

Психологічні фактори 

радикальної 

політичної поведінки 

студентів 

кандидат психологічних 

наук , доцент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології  Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент наукового 

центру неперервної освіти 

НМУ імені О.О. 

Богомольця Мітіна 

Світлана Володимирівна  

29. 

Архипчук 

Роксолана 

Вікторівна 

 

Технологія соціальної 

адаптації соціальних 

сиріт в умовах 

соціально-

реабілітаційних 

центрів 

завідувач кафедри 

соціальних технологій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Коляденко Світлана 

Миколаївна 

кандидат пед.наук, 

доцент, доктор наук в 

галузі соціології, 

професор МКА, директор 

Житомирського інституту 

МАУП Семенюк Тамара 

Всеволодівна 

30. 

Бабенко 

Катерина 

Леонідівна 

 

Методика 

використання 

Інтернет-ресурсів у 

професійній 

діяльності соціальних 

працівників 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально- гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

31. 

Болденко Ірина 

Олександрівна 

 

Проектування 

системи соціального 

захисту студентських 

сімей 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

32. 

Горностай Ольга 

Миколаївна 

 

Соціально-дозвіллєва 

діяльність з 

профілактики 

проректор з наукової та 

міжнародної роботи, 

доктор педагогічних наук, 

доктор педагогічних 

наук, проректор з 

наукової роботи 



агресивності в умовах 

закладів для дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

професор кафедри 

соціальних технологій 

Сейко Наталія 

Андріївна 

Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти  

Пастовенський 

Олександр Вікторович 

33. 

Іщенко Анна 

Юріївна 

 

Методика реалізації 

когнітивної функції 

спілкування у роботі 

соціального 

працівника 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Залібовська-Ільніцька 

Зоя Володимирівна 

  

канд.пед.наук, завідувач 

відділення «Сестринська 

справа» КВНЗ 

«Житомирського 

медичного інституту» 

Житомирської обласної 

ради Поплавська 

Світлана Дмитрівна 

34. 

Кисельова 

Тетяна Олегівна 

 

Технологія планування 

кар’єри майбутніх 

соціальних працівників 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Павлик Надія Павлівна 

 

доктор педагогічних 

наук, проректор з 

наукової роботи 

Житомирського 

обласного інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти  

Пастовенський 

Олександр Вікторович 

35. 

Саванчук Інна 

Олексіївна 

 

Соціально-

педагогічний зміст 

діяльності служб 

планування сім’ї 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ілліна Ольга 

Володимирівна 

канд.педаг.наук, директор 

КЗ «Житомирський 

обласний інтернат-ліцей 

для обдарованих дітей» 

Житомирської обласної 

ради Корінна Людмила 

Віталіївна 

36. 

Кобилинська 

Вікторія 

Олександрівна 

 

Проектування 

системи соціального 

захисту дітей 

трудових мігрантів 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Котловий Сергій 

Анатолійович 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

37. 

Ковальчук 

Вікторія Іванівна 

 

Методика 

використання PR-

технологій у 

професійній 

діяльності соціальних 

працівників 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

38. 

Котлярова 

Тетяна Олегівна 

 

Соціально-педагогічні 

технології розвитку 

відповідального 

материнства у 

дівчат-підлітків 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Котловий Сергій 

Анатолійович 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 



Миколаївна 

39. 

Марусова Яна 

Олександрівна 

 

Зміст і форми 

соціального 

партнерства 

соціального 

працівника щодо 

супроводу прийомних 

сімей 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

40. 

Никитюк Леся 

Володимирівна 

 

Соціальний 

компонент діяльності 

територіальних 

громад 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Залібовська-Ільніцька 

Зоя Володимирівна 

 

канд.пед.наук, завідувач 

відділення «Сестринська 

справа» КВНЗ 

«Житомирського 

медичного інституту» 

Житомирської обласної 

ради Поплавська 

Світлана Дмитрівна 

41. 

Петренко Леся 

Миколаївна 

 

Професійна 

самореалізація 

майбутніх соціальних 

працівників у процесі 

волонтерської 

діяльності 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ілліна Ольга 

Володимирівна 

канд.педаг.наук, директор 

КЗ «Житомирський 

обласний інтернат-ліцей 

для обдарованих дітей» 

Житомирської обласної 

ради Корінна Людмила 

Віталіївна 

42. 

Соколюк 

Анастасія 

Леонідівна 

 

Методика роботи 

соціального 

працівника з 

внутрішньопереміщув

аними особами 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

 

канд.пед наук, доцент, 

завідуюча кафедрою 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

43. 

Сорока Інна 

Ігорівна 

 

Соціальна адаптація 

дітей в умовах 

спеціалізованої ЗОШ-

інтернату 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ілліна Ольга 

Володимирівна 

канд.педаг.наук, директор 

КЗ «Житомирський 

обласний інтернат-ліцей 

для обдарованих дітей» 

Житомирської обласної 

ради Корінна Людмила 

Віталіївна 

44. 

Черкавська 

Маргарита 

Анатоліївна 

 

Соціально-

педагогічний зміст 

діяльності 

територіальних 

центрів соціального 

обслуговування 

пенсіонерів та 

одиноких 

непрацездатних 

громадян 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Залібовська-Ільніцька 

Зоя Володимирівна 

 

канд.пед.наук, завідувач 

відділення «Сестринська 

справа» КВНЗ 

«Житомирського 

медичного інституту» 

Житомирської обласної 

ради Поплавська 

Світлана Дмитрівна 



45. 

Войтюк 

Євгеній Ілліч 

Планування і 

реалізація рекламної 

діяльності 

підприємства 

кандидат економічних 

наук, старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу  
Шиманська Вікторія 

Василівна 

кандидат економічних 

наук, доцент ЖДТУ 

Юшкевич Олена 

Олександрівна  

46. 

Григорусь Юля 

Сергіївна 

Продуктивність праці 

та шляхи її 

підвищення 

кандидат економічних 

наук , професор 

Павловська Людмила 

Денисівна 

директор Держаного 

підприємства 

«Радомишльське 

лісомисливське 

господарство» 

Житомирського 

обласного управління 

лісового та 

мисливського 

господарства  

Дмитрієнко Іван 

Васильович  

47. 

Короцинська 

Яна Антонівна 

Удосконалення 

управління розвитком 

персоналу в організації 

кандидат економічних 

наук, старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу  
Шиманська Вікторія 

Василівна 

директор ТОВ «Корал» 

Довбиського 

фарфорового заводу  

Курбатов Аліджан 

Борисович 

48. 

Недірова Зохре 

Акмурадівна 

Організація та 

управління власним 

капіталом 

підприємства 

кандидат економічних 

наук, доцент  

Саух Ірина Василівна 

керівник відділення 

ПАТ КБ «ПриватБанк» 

Голій Алла Василівна 

49. 

Омельчук 

Олеся 

Анатоліївна 

Управління 

мотивацією праці на 

підприємстві 

кандидат економічних 

наук , доцент  

Боцян Тетяна 

Вікторівна 

директор 

Коростишівського ДНЗ 

№ 5  «Льонок» 

Коростишівської 

міської ради Вергун 

Лілія Антонівна 

50. 

Османова 

Оразгуль 

Баваєвна 

Організація та 

управління 

маркетинговою 

діяльністю 

підприємства 

кандидат економічних 

наук , доцент  

Саух Ірина Василівна 

керівник відділення 

ПАТ КБ «ПриватБанк» 

Голій Алла Василівна  

51. 

Прокопова 

Оксана 

Олегівна 

Організація та шляхи 

удосконалення 

системи управління 

персоналом 

кандидат економічних 

наук , старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу   

Мосійчук Ірина 

Вікторівна 

кандидат економічних 

наук, доцент кафедри 

економіки Київського 

інституту бізнесу та 

технологій  

Скиба Тетяна 

Володимирівна  



52. 

Сингаєвська 

Анна Олегівна 

Формування івент-

менеджменту як 

ефективного 

інструментарію 

сучасного управління в 

організації 

кандидат економічних 

наук, старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу  
Шиманська Вікторія 

Василівна 

івент-менеджер ТОВ 

«КОН БРІО» 

Гончаренко Наталя 

Валентинівна 

53. 

Школьна Анна 

Віталіївна 

Управління 

забезпеченням 

підприємства 

матеріальними 

ресурсами 

кандидат економічних 

наук , професор кафедри 

менеджменту і 

адміністрування  

Павловська Людмила 

Денисівна 

головний бухгалтер 

ТОВ «Мазіс» 

Заболотна Людмила 

Віталіївна  

54.  

Дискант Юлія 

Романівна 

«Особливості «Его-

станів» підлітків, що 

перебувають у 

конфліктній 

взаємодії» 

старший викладач 

Фальковська Людмила 

Миколаївна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» Житомирської 

обласної ради Олена 

Володимирівна 

Косигіна 

55.  

Ігнатенко 

Тетяна 

Анатоліївна 

«Особливості 

альтруїстичних 

тенденцій та 

мотивації допомоги 

іншому у сиблінгів» 

старший викладач 

Фальковська Людмила 

Миколаївна 

кандидат 

психологічних наук, 

перший заступник 

начальника ДУ 

«Житомирський  

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських» 

Чабанюк Наталія 

Іванівна 

56.  

Ільніцька 

Тетяна 

Анатоліївна 

«Психічне здоров’я 

працівників ДСНС з 

різним досвідом 

професійної 

діяльності» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Никончук 

Наталія Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

перший заступник 

начальника ДУ 

«Житомирський  

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських» 

Чабанюк Наталія 

Іванівна 

57.  

Міров Дмитро 

Романович 

«Психічне здоров’я 

юнаків з різним рівнем 

розвитку ігрової 

інтернет-

залежності» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Савиченко 

Ольга Михайлівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 



58.  

Радевич 

Мирослава 

Сергіївна 

«Структура 

потребово-ціннісної 

сфери жінко, 

включених до творчої 

діяльності» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Портницька 

Наталія Федорівна 

кандидат 

психологічних наук, 

молодший науковий 

співробітник 

лабораторії психології 

творчості імені Г.С. 

Костюка Марія 

Володимирівна 

Шепельова 

59.  

Сардаковський 

Ян 

Анатолійович 

«Імпліцитні теорії 

психічного здоров’я 

військових, що 

перебувають в зоні 

бойових дій» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Савиченко 

Ольга Михайлівна 

кандидат 

психологічних наук, 

перший заступник 

начальника ДУ 

«Житомирський  

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських» 

Чабанюк Наталія 

Іванівна 

60.  

Хохлова Ксенія 

Ігорівна 

«Порівняльний аналіз 

образу України в 

етнічній свідомості 

молодших школярів 

та підлітків» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Никончук 

Наталія Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

61.  

Габрук 

Катерина 

Сергіївна 

Оцінка суспільної 

активності польської 

національної меншини 

серед громади м. 

Львова 

кандидат психологічних 

наук, доцент Кириченко 

В.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

молодший науковий 

співробітник 

лабораторії психології 

творчості Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України  Шепельова 

Марія Володимирівна 

62.  

Грабовець 

Анна 

Анатоліївна 

Дослідження 

особливостей 

стратегій прийняття 

рішень 

представниками 

чоловічої статі у 

ситуації обмеженого 

часу 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

кафедри теоретичної та 

практичної психології 

Коломієць Т.В. 

кандидат 

психологічних 

наук,доцент, викладач 

кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Кльоц Любов 

Антонівна 



63.  

Омельченко 

Анастасія 

Федорівна 

Особливості вибору 

ідеального інтимного 

партнера юнаками з 

різним стилем 

прив'язаності 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

кафедри теоретичної та 

практичної психології 

Коломієць Т.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри, 

директор Карпатського 

інституту 

підприємництва 

університету «Україна» 

Кобель Михайло 

Васильович 

64.  

Порозінська 

Юлія Павлівна 

Відмінності образу 

викладача у студентів 

різних курсів 

кандидат психологічних 

наук, доцент Мазяр О.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

молодший науковий 

співробітник 

лабораторії психології 

творчості імені Г.С. 

Костюка Шепельова 

Марія Володимирівна 

65.  

Рубан Наталія 

Іванівна 

Оцінка суспільної 

активності польської 

національної меншини 

серед громади м. 

Житомира 

кандидат психологічних 

наук, доцент Кириченко 

В.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

молодший науковий 

співробітник 

лабораторії психології 

творчості Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України  Шепельова 

Марія Володимирівна 

66.  

Волинець 

Тетяна 

Миколаївна 

Особливості 

адаптації 

п'ятикласників до 

нових навчальних 

умов: гендерний 

аспект 

кандидат психологічних 

наук, доцент Котлова 

Л.О. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Якимчук 

Ірина Павлівна 

67.  

Зінченко 

Марина 

Олегівна 

Образ “сімейної 

кризи” в уявленнях 

старшокласників 

старший викладач 

кафедри теоретичної та 

практичної психології 

Фальковська Л.М. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри педагогіки й 

андрогогіки 

Комунального закладу 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Косигіна Олена 

Володимирівна 



68.  

Рихлюк 

Анастасія 

Андріївна 

Особливості розвитку 

завченої безпорадності 

дошкільників, що 

виховуються в сім'ях з 

різним стилем 

батьківського 

виховання 

кандидат психологічних 

наук, доцент Савиченко 

О.М. 

кандидат 

психологічних 

наук,доцент, викладач 

кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Кльоц Любов 

Антонівна 

69.  

Романчук 

Катерина 

Сергіївна 

Порівняльний аналіз 

ролі значимих осіб у 

формуванні ціннісної 

свідомості учнів 4-6 

класів 

кандидат психологічних 

наук, доцент Котлова 

Л.М. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини Якимчук 

Ірина Павлівна 

70.  

Шевчук Оксана 

Петрівна 

Вплив корекційно-

розвивальної роботи 

практичного 

психолога на 

зниження рівня 

тривожності у 

підлітковому віці 

кандидат психологічних 

наук, доцент Загурська 

І.С. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

клінічної психології 

Українського 

католицького 

університету Ніздрань 

Олександра Андріївна 

71.  

Біляченко 

Наталія 

Миколаївна 

«Психологічні 

особливості 

переживання 

професійного 

становлення у 

дорослому віці» 

кандидат філософських 

наук, доцент Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

72.  

Божук Інна 

Геннадіївна 

«Сімейні конфлікти 

як чинник емоційного 

вигорання» 

кандидат філологічних 

наук, асистент кафедри 

теоретичної та практичної 

психології Марчук 

Катерина Анатоліївна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

університету імені 

Павла Тичини Ірина 

Павлівна. Якимчук 

73.  

Горбань Марія 

Вікторівна 

«Особливості 

конфліктної поведінки 

в підлітковому та 

юнацькому віці» 

доктор психологічних 

наук, професор, дійсний 

член НАПН України 

Моляко Валентин 

Олексійович 

кандидат 

психологічних наук, 

молодший науковий 

співробітник 

лабораторії психології 

творчості Інституту 

психології імені 



Г.С. Костюка НАПНН 

України Марія 

Володимирівна 

Шепельова 

74.  

Ковальчук  

Олена 

Миколаївна 

«Психологічні 

особливості 

виникнення 

тривожності у 

студентів психологів в 

процесі професійної 

підготовки» 

кандидат медичних наук, 

старший викладач 

кафедри теоретичної та 

практичної психології 

Шаюк Алла Василівна 

кандидат 

психологічних наук, 

старший викладач 

кафедри педагогіки та 

психології 

Педагогічного 

інституту Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Світлана Олексіївна. 

Подофей 

75.  

Коробко Дар’я 

Сергіївна 

«Психологічні 

особливості 

професійного 

самовизначення 

старшокласників, які 

знаходяться у 

складних життєвих 

обставинах» 

кандидат філософських 

наук, доцент Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

76.  

Кухарчук 

Вікторія 

Володимирівна 

«Аналіз соціальних 

навичок дошкільників, 

які відвідують 

розвивальні заняття 

за методикою 

Монтессорі» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Мазяр Олег 

Васильович 

доктор психологічних 

наук, професор, 

завідувач лабораторії 

психології творчості 

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

Валентин Олексійович 

Моляко 

77.  

Лозійчук 

Крістіна 

Геннадіївна 

«Особливості 

міжособистісної 

взаємодії підлітків з 

повних та неповних 

сімей» 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

Коломієць Тетяна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

старший викладач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Завязун Тетяна 

Володимирівна 

78.  

Мисечко 

Катерина 

Володимирівна 

«Особливості 

емоційного вигорання 

педагогічних 

працівників» 

доктор психологічних 

наук, професор, дійсний 

член НАПН України 

Моляко Валентин 

Олексійович 

кандидат 

психологічних наук, 

молодший науковий 

співробітник 

лабораторії психології 

творчості Інституту 

психології імені 



Г.С. Костюка НАПНН 

України Марія 

Володимирівна 

Шепельова 

79.  

Павленко 

Богдана 

Олександрівна 

«Соціокультурні 

особливості роботи за 

програмою SSET 

(Підтримка учнів, які 

зазнали травм) в 

Україні» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Мазяр Олег 

Васильович 

доктор психологічних 

наук, професор, 

завідувач лабораторії 

психології творчості 

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

Валентин Олексійович 

Моляко 

80.  

Пономаренко 

Дарія 

Володимирівна 

«Психологічні 

особливості 

взаємозв'язку емпатії 

та прихильності в 

дорослому віці» 

доктор психологічних 

наук, професор, 

Журавльова Лариса 

Петрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент завідувач 

кафедри психології ЖФ 

КІБІТ Наталія 

Миколаївна Дубравська 

81.  

Пузовик Юлія 

Анатоліївна 

«Типологічні 

відмінності 

інформаційної 

залежності осіб 

юнацького віку» 

кандидат філологічних 

наук, доцент Кириченко 

Віктор Васильович 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

клінічної психології 

Українського 

Католицького 

Університету 

Олександр Сергійович 

Аврамчук 

82.  

Романенко 

Тетяна Ігорівна 

«Особливості 

сприймання 

молодшими 

школярами осіб із 

розладами психічного 

здоров’я» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Никончук 

Наталія Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

83.  

Сидоренко 

Наталія 

Олександрівна 

«Образ дитини 

раннього віку у 

свідомості батьків: 

гендерні відмінності» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Портницька 

Наталія Федорівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

клінічної психології 

Українського 

Католицького 

Університету 

Олександр Сергійович 

Аврамчук 



84.  

Содель Анжела 

Сергіївна 

«Емоційна зрілість як 

чинник 

міжособистісної 

взаємодії підлітків» 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

Коломієць Тетяна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

85.  

Степанюк 

Людмила 

Олександрівна 

«Порівняльний аналіз 

рефлексії особистісної 

якості “відважний” 

молодших школярів 

та підлітків» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Никончук 

Наталія Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

викладач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Олександр 

Миколайович Вознюк 

86.  

Турчук 

Мирослава 

Юріївна 

«Психологічні 

механізми мотивації 

персоналу» 

кандидат психологічних 

наук, доцент 

Кулаковський Тарас 

Юрійович 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

університету імені 

Павла Тичини Ірина 

Павлівна. Якимчук 

87.  

Черкавська 

Маргарита 

Анатоліївна 

«Порівняльний аналіз 

рефлексії особистісної 

якості “розумний” 

молодших школярів 

та підлітків» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Никончук 

Наталія Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

88.  

Чулаєвська 

Олена Юріївна 

«Психологічні 

особливості 

взаємозв'язку емпатії 

та прихильності в 

юнацькому віці» 

доктор психологічних 

наук, професор, 

Журавльова Лариса 

Петрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 



89.  

Шевченко 

Діана 

Володимирівна 

«Особливості 

сприймання 

підлітками осіб із 

розладами психічного 

здоров'я» 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

Коломієць Тетяна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

клінічної психології 

Українського 

Католицького 

Університету 

Олександр Сергійович 

Аврамчук 

90.  

Шкуріхіна 

Ганна 

Анатоліївна 

«Порівняльний аналіз 

рефлексії швацьких 

здібностей швачок-

початківців та 

досвідчених майстрів 

швейної справи» 

кандидат психологічних 

наук, доцент Никончук 

Наталія Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

житомирської обласної 

ради» Любов 

Антонівна Кльоц 

91.  

Богорадова 

Юлія Юріївна 

Маркетингова 

діяльність в мережі 

Інтернет 

Калініченко Олена 

Олександрівна ‒ кандидат 

економічних наук, 

старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу 

Директор ФОП 

Богорадов Ю.В. 

Богорадов Ю.В. 

92.  

Волощук 

Альона 

Василівна 

Удосконалення 

маркетингової 

комунікаційної 

політики на 

підприємстві 

Пойта Ірина 

Олександрівна ‒  

кандидат економічних 

наук, старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу 

Начальник відділу 

кадрового 

адміністрування АТ 

“Ощадбанк” Нестерчук 

О.І. 

93.  

Дударчик 

Вікторія 

Степанівна 

Організація 

маркетингової 

діяльності на 

промисловому 

підприємстві 

Клімова Інна 

Олександрівна ‒ кандидат 

економічних наук, 

старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу 

Заступник директора 

ДП “Білокоровицьке 

лісове господарство”, 

головний лісничий 

Бондарчук Р.П. 

94.  

Любчак Олена 

Павлівна 

Удосконалення цінової 

політики 

підприємства 

Вікарчук Ольга Іванівна ‒ 

кандидат економічних 

наук, доцент кафедри 

економіки, менеджменту і 

маркетингу 

Директор ТОВ 

“Пропозиція” 

Плахотнюк Т.А. 



95.  

Гресь Тетяна 

Олексіївна 

Управління трудовим 

потенціалом 

організації 

Кащук Катерина 

Миколаївна ‒ кандидат 

економічних наук, 

старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу 

Фінансовий директор 

ПП “Укрпалетсистем” 

Білецька Т.В. 

96.  

Існюк Світлана 

Миколаївна 

Підвищення 

ефективності 

навчання персоналу 

організації 

Кащук Катерина 

Миколаївна ‒ кандидат 

економічних наук, 

старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу 

Головний бухгалтер ПІІ 

ТОВ “Даніко” Гнатюк 

Л.Є. 

97.  

Козачук Віта 

Іванівна 

Оцінка ефективності 

системи 

корпоративної 

культури 

Кащук Катерина 

Миколаївна ‒ кандидат 

економічних наук, 

старший викладач 

кафедри економіки, 

менеджменту і 

маркетингу 

Виконуюча обов’язки 

заступника директора 

відділення ПАТ КБ 

“ПриватБанк” Бас О.А. 

98.  

Маленька 

Оксана 

Олександрівна 

Управління якістю 

інноваційного проекту 

Павловська Людмила 

Денисівна, кандидат 

економічних наук, 

професор кафедри 

економіки, менеджменту і 

маркетингу 

Кандидат економічних 

наук, доцент кафедри 

менеджменту і 

адміністрування 

Київського інституту 

бізнесу та технологій  

Скиба Т.В. 

99.  

Янішевська 

Анастасія 

Володимирівна 

Формування стратегії 

подолання опору 

змінам в організації 

Павловська Людмила 

Денисівна, кандидат 

економічних наук, 

професор кафедри 

економіки, менеджменту і 

маркетингу 

Кандидат економічних 

наук, доцент кафедри 

менеджменту і 

адміністрування 

Київського інституту 

бізнесу та технологій  

Скиба Т.В. 

100.  

Березовська 

Наталія 

Володимирівна 

Технологія роботи 

соціального 

працівника із сім'ями, 

які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Остапчук 

Олена Леонідівна 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувачка кафедри 

педагогіки 

Криворізького 

державного 

педагогічного 

університету Дороніна 

Тетяна Олексіївна 

101.  

Герасимчук 

Богдана 

Дмитрівна 

Система діяльності 

соціальних закладів у 

Великобританії та 

Україні 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

наук КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної 

ради  Круковська Ірина 

Миколаївна 



102.  

Левіна 

Катерина 

Юріївна 

Методика соціального 

захисту людей 

похилого віку в 

єврейській 

національній общині 

Україна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Літяга Інна 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

наук КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної 

ради Круковська Ірина 

Миколаївна 

103.  

Левченко 

Вероніка 

Олександрівна 

Система соціального 

захисту одиноких 

матерів 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Залібовська-

Ільніцька Зоя 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової 

освіти Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету 

Яковишина Тетяна 

В'ячеславівна 

104.  

Михалкіна 

Руслана 

Андріївна 

Робота з молодими 

сім'ями, що 

потребують 

соціальної підтримки 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Літяга Інна 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

наук КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної 

ради Круковська Ірина 

Миколаївна 

105.  

Охота  Надія 

Володимирівна 

Сучасні ІТ-технології 

в діяльності 

соціального 

працівника 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Ілліна Ольга 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

наук КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної 

ради  Поплавська  

Світлана Дмитрівна 

106.  

Павленко 

Богдана 

Олександрівна 

Психологічні 

механізми соціальної 

активності молоді 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Павлик 

Надія Павлівна 

доцент кафедри 

психології та 

педагогіки 

Таврійського 

національного 

університету ім. В.І. 

Вернадського  

Юрченко Віктор 

Іванович 

107.  

Панчук Артем 

Федорович 

Особливості 

соціального захисту 

військовослужбовців 

Збройних сил України 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Коляденко 

Світлана Миколаївна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент, доктор 

наук в галузі соціології, 

професор МКА, 

директор 

Житомирського 

інституту МАУП  



Семенюк Тамара 

Всеволодівна 

108.  

Патюк Вікторія 

Вікторівна 

Соціальна інтеграція 

осіб з обмеженими 

функціональними 

можливостями 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Ілліна Ольга 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

наук КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної 

ради  Поплавська  

Світлана Дмитрівна 

109.  

Поліщук 

Катерина 

Миколаївна 

Система діяльності 

соціальних закладів у 

Німеччині та Україні 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Ситняківська Світлана 

Михайлівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

наук КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської обласної 

ради  Круковська Ірина 

Миколаївна 

110.  

Шевчук 

Валентина 

Олександрівна 

Система соціального 

захисту дитячих 

будинків сімейного 

типу 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Залібовська-

Ільніцька Зоя 

Володимирівна 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової 

освіти Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету 

Яковишина Тетяна 

В'ячеславівна 

111.  

Бех Вероніка 

Олексіївна 

Соціально-педагогічна 

діяльність з 

багатодітними 

сім'ями в умовах 

сільських громад 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Остапчук 

Олена Леонідівна 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувачка кафедри 

педагогіки 

Криворізького 

державного 

педагогічного 

університету Дороніна 

Тетяна Олексіївна 

112.  

Борисова 

Олександра 

Олегівна 

Соціально-педагогічна 

робота з сім'ями, які 

мають дітей з вадами 

слуху 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Остапчук 

Олена Леонідівна 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувачка кафедри 

педагогіки 

Криворізького 

державного 

педагогічного 

університету Дороніна 

Тетяна Олексіївна 



113.  

Маєвська Юлія 

Валентинівна 

Технологія соціально-

педагогічної роботи з 

дітьми з аутизмом 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Остапчук 

Олена Леонідівна 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувачка кафедри 

педагогіки 

Криворізького 

державного 

педагогічного 

університету Дороніна 

Тетяна Олексіївна 

114.  

Мурга Лілія 

Володимирівна 

Соціально-педагогічна 

технологія 

профілактики 

делінквентної 

поведінки підлітків в 

умовах ЗНЗ 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Котловий Сергій 

Анатолійович 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Білецька Ірина 

Олександрівна 

115.  

Супрунчук 

Аліна 

Вячеславівна 

Арт-терапевтичні 

технології в соціально-

педагогічній роботі 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Котловий Сергій 

Анатолійович 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Білецька Ірина 

Олександрівна 

116.  

Сюгай Інесса 

Михайлівна 

Технології соціально-

педагогічної роботи з 

подолання соціального 

сирітства в Україні 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Котловий Сергій 

Анатолійович 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Білецька Ірина 

Олександрівна 

117.  

Шевчук 

Вікторія 

Вікторівна 

Інтерактивні форми 

просвітницько-

профілактичної 

роботи соціального 

педагога ЗНЗ 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Котловий Сергій 

Анатолійович 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. Павла 

Тичини Білецька Ірина 

Олександрівна 

 


