
№ П.І.Б. студента  Тема роботи 

1.  
Левчук Емілія Петрівна 

«Стратегія управління мотивацією праці на 

підприємстві (на матеріалах ТОВ 

«Агромакстрейд»)» 

2.  
Недірова Айджахан Акмурадівна 

«Підвищення ефективності управління системою 

маркетингових комунікацій підприємства (на 

матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»)» 

3.  
Османова Тиллагозел Бабаєвна 

«Стан та шляхи підвищення 

конкурентоспроможності послуг підприємства (на 

матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»)» 

4.  
Басараб Віктор Анатолійович 

«Психологічні особливості мотиваційних послань 

у телевізійній рекламі харчових продуктів» 

5.  
Драган Світлана Іванівна 

«Аналіз гендерних особливостей ставлення до 

грошей у студентському середовищі» 

6.  
Звєрєва Ірина Олегівна 

«Порівняльний аналіз особливостей мотиваційної 

сфери професійних військовослужбовців та 

студентів, що навчаються за програмою підготовки 

офіцерів запасу» 

7.  
Коваленко Євген Дмитрович 

«Вплив музики на психофізіологію мислення в осіб 

із різним профілем латеральної організації мозку» 

8.  
Луцишин Дмитро Олександрович 

«Особливості шкільної адаптації першокласників 

залежно від стилю педагогічного спілкування 

вчителя» 

9.  
Пригарський Віталій Миколайович 

«Порівняльне дослідження особливостей 

патріотичних цінностей молоді з різних регіонів 

України» 

10.  
Пулін Валентин Анатолійович 

«Порівняльний аналіз рефлексії розвитку 

професійних здібностей студентів педагогічних 

спеціальностей» 

 

11.  
Руденко Ярослав Сергійович 

«Порівняльний аналіз ціннісно-мотиваційної сфери 

старшокласників сільських і міських шкіл» 

12.  
Рудницький Олександр Олександрович 

«Вплив елементів бренду на споживчу поведінку 

(на матеріалах неймінгу споживчих товарів)» 

13.  
Скрицька Катерина Леонідівна 

«Чинники формування Інтернет-залежності в 

підлітковому віці» 

14.  
Троценко Андрій Леонідович 

«Типологічні відмінності нервової системи як 

чинник комунікативної взаємодії» 

15.  
Шаховець Юлія Анатоліївна 

«Психологічні особливості емоційної сфери дітей 

із синдромом Дауна» 

16.  
Шевчук Леонід Маєвич 

«Порівняльний аналіз професійних цінностей 

майбутніх психологів та соціальних педагогів» 

17.  
Шугайло Володимир Юрійович 

«Динаміка рефлексії особистісної якості 

«відважний» у молодшому шкільному віці» 

18.  
Ганжа Іванна Сергіївна 

«Особливості міжстатевого сприймання у групах із 

різним статевим розподілом» 

19.  
Гончарук Олександр Миколайович 

«Порівняльний аналіз зв’язку типу гендерної 

ідентичності та стилю поведінки у конфліктних 

ситуаціях у юнацькому та дорослому віці» 

20.  
Дончев Філіп Альбінович 

«Дослідження образу тіла в свідомості 

трансгуманістів» 

21.  
Закусило Юлія Олегівна 

«Соціально-психологічна адаптація і особливості 

професійної мотивації сучасних педагогів» 

22.  
Ковальчук Дана Олегівна 

«Структура емоційного інтелекту програмістів на 

різних етапах професіоналізації» 

23.  
Листопадська Марина Андріївна 

«Дослідження рівня готовності до професійного 

самовизначення учнів старшого шкільного віку» 
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24.  
Мошковська Інна Миколаївна 

«Психологічна підтримка осіб з депресією у 

світовій практиці та в Україні» 

25.  
Панченко Віра Леонідівна 

«Психологічна підтримка осіб з панічними 

розладами у світовій практиці та в Україні» 

26.  
Петрученко Марина Вікторівна 

«Емпатія як чинник розвитку впевненості у собі в 

зрілому юнацькому віці» 

27.  
Смирнова Ольга Ігорівна 

«Особливості мотиваційної регуляції діяльності 

підлітків-правопорушників» 

28.  
Соколюк Сергій Олександрович 

«Динаміка рефлексії професійних умінь студентів 

денної та заочної форми навчання» 

29.  
Чернушич Ірина Олександрівна 

«Динаміка рефлексії особистісної якості «чесний» 

у молодшому шкільному віці» 

30.  
Батюк Інна Олегівна 

Оцінка ефективності маркетингової діяльності 

фірми (на матеріалах ТОВ «АВТОРИТЕТ») 

31.  
Войтюк Євгеній Ілліч 

Управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві (на матеріалах ТОВ «Рекламне 

Джерело») 

32.  
Володько Олеся Анатоліївна 

Управління оптовою торгівлею підприємства (на 

матеріалах ТОВ «ТДС Коростень») 

33.  
Дяченко Тетяна Сергіївна 

Удосконалення маркетингової товарної політики 

на підприємстві (на матеріалах ЖД УДППЗ 

«Укрпошта») 

34.  
Коберник Олександра Анатоліївна 

Управління маркетинговою діяльністю 

підприємства сфери послуг (на матеріалах 

Червоноармійського РСТ) 

35.  
Ольшевська Людмила Станіславівна 

Удосконалення збутової стратегії підприємства (на 

матеріалах ДП «Ружин-молоко») 

36.  
Осецька Ольга Іванівна 

Удосконалення маркетингової комунікаційної 

політики на підприємстві (на матеріалах ТОВ 

«Фабрика Класум») 

37.  
Романюк Олена Іванівна 

Організація служб маркетингу на підприємстві (на 

матеріалах ДП Коростишевський лісгосп АПК) 

38.  
Свінціцький Віталій Юрійович 

Удосконалення цінової політики підприємства (на 

матеріалах ПАТ «Житомирський завод 

огороджувальних конструкцій») 

39.  
Шищук Ірина Олегівна 

Управління роздрібною торгівлею підприємства 

(на матеріалах кафе-магазину «Фелікс») 

40.  
Ярмоченко Олена Володимирівна 

Організація маркетингової діяльності на 

промисловому підприємстві (на матеріалах ДП 

«ЄВРОГОЛД ІНДЕСТРІЗ ЛТД») 

41.  
Білоцький Віталій Сергійович 

«Удосконалення фінансового планування на 

підприємстві» (на матеріалах КБ  «Приватбанк») 

42.  
Гудочкіна Тетяна Михайлівна 

«Оплата праці в системі управління персоналом» 

(на матеріалах ТОВ «Горинь Агро») 

43.  Зоря Олена 

Ігорівна 

«Удосконалення управління розвитком персоналу 

в організації» (на матеріалах ТОВ «Олімпік 

Фарба») 

44.  
Коробейник Вікторія Віталіївна 

«Удосконалення управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства» 

(на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК») 

45.  
Кравчук Сергій Олександрович 

«Управління персоналом на підприємстві» (на 

матеріалах ПАТ «Житомирський маслозавод») 

46.  Мурга Дар`я 

Олегівна 
«Мотивація в системі управління персоналом» (на 

матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК») 

47.  
Рубченко Ігор Ігорович 

«Удосконалення організаційної структури 

підприємства» (на матеріалах ПАТ КБ  

«Приватбанк») 



48.  
Семенюк Яна Дмитрівна 

«Конкурентоспроможність продукції підприємства 

та резерви її підвищення» (на матеріалах ДП ПАТ 

«Київхліб» Хлібокомбінат №11) 

49.  
Борисов Василь Сергійович 

«Маркетингове дослідження ринку як фактор 

формування стратегії підприємства» (на матеріалах 

ТОВ «Аквасвіт - Україна») 

50.  
Власюк Юлія Вікторівна 

«Удосконалення управління продуктивності праці» 

(на матеріалах ПАФ «Єрчики»») 

 

51.  
Гарасим`юк Наталія Василівна 

«Мотивація в системі управління персоналом» (на 

матеріалах ТОВ «Продовольча компанія Лідер-

Продукт») 

52.  
Дроздюк Ярослава Валеріївна 

«Продуктивність праці та шляхи її підвищення» 

(на матеріалах ДП «Коростишівський лісгосп 

АПК») 

53.  
Іванченко Таїса Олегівна 

«Управління конкурентоспроможністю 

підприємства» (на матеріалах ТОВ ТК  «Полісся-

Продукт») 

54.  
Колесник Юлія Юріївна 

«Управління ефективністю виробництва на 

підприємстві» (на матеріалах Київського 

автомобільного ремонтного заводу) 

 

55.  
Романюк Євгенія Юріївна 

«Управління цінами» (на матеріалах ТОВ  

«Торговий дім «ТРЕЙД») 

56.  
Сотнікова Юлія Іванівна 

«Формування корпоративної культури як елемент 

системи стратегічного управління підприємства» 

(на матеріалах ПП «FARO») 

57.  
Артерчук  Вікторія Олександрівна 

«Вплив особистих якостей керівника на 

ефективність управління» (на матеріалах ПАТ 

«Житомир-Авто») 

58.  
Барановська Ольга Євгеніївна 

«Аналіз конкурентоспроможності підприємства й 

основні напрямки її підвищення» (на матеріалах 

ПАТ «ЕМЗ «Металіст») 

59.  Гилюк Юлія Володимирівна 

 

«Удосконалення соціально-психологічних методів 

управління» (на матеріалах ПАТ «Ємільчинський 

хлібзавод») 

60.  Ковальчука Олександра Анатолійовича 

 

«Розвиток системи соціального партнерства 

підприємства (на матеріалах ПАТ «Житомирський 

маслозавод») 

61.  Короцинська Яна Антонівна 

 
«Управління розвитком персоналу на 

підприємстві» (на матеріалах ТОВ «Корал») 

62.  Лазаренко Маргарита Віталіївна 

 
«Управління маркетинговою стратегією 

підприємства» (на матеріалах ТОВ «Вінзор») 

63.  Маковицька Тетяна Валеріївна 

 

«Маркетингова товарна політика та шляхи її 

удосконалення (на матеріалах ПАТ «Житомирська 

пересувна механізована колона №6») 

64.  
Недірова Зохре Акмурадівна 

«Маркетингова політика комунікацій підприємства 

ї шляхи її вдосконалення» (на матеріалах ПАТ КБ 

«ПриватБанк») 

65.  
Османова Оразгуль Баваєвна 

«Організація маркетингу на підприємстві» (на 

матеріалах ПАТ КБ «ПриватБанк») 

66.  
Перепелиця Іван Євгенійович 

 

 

«Управління інвестиційною діяльністю 

підприємства» (на матеріалах ПрАТ «ЖПМК №6») 

67.  
Прокопова Оксана Олегівна 

«Удосконалення системи управління персоналом 

підприємства» (на матеріалах ПП «Агенство 

Індустріального Маркетингу»). 



68.  Самаріна Кіра Андріївна 

 
«Управління мотивацією праці на підприємстві» 

(на матеріалах ПАТ «Фаворит Компані») 

69.  
Самчик Валерія Володимирівна 

«Удосконалення системи розвитку персоналу 

підприємства (на матеріалах ПАТ «Житомирський 

маслозавод») 

 

70.  
Сингаєвська Анна Олегівна 

«Event – менеджмент як складова маркетингової 

системи підприємства» (на матеріалах ТОВ «КОН 

БРІО») 

71.  
Стельникович Вікторія Миколаївна 

«Удосконалення структури управління 

підприємством» (на матеріалах ТОВ «Овруцький 

молочноконсервний комбінат») 

72.  
Ступак Катерина Дмитрівна 

«Форми організації праці та їх удосконаленя» (на 

матеріалах ТОВ «Тусмо») 

73.  
Школьна Анна Віталіївна 

«Управління забезпеченням підприємства 

матеріальними ресурсами» (на матеріалах ТОВ 

«МАЗИС») 

74.  
Шубан Аліна Юріївна 

«Продуктивність праці та шляхи її підвищення» 

(на матеріалах ПП «Виробнича компанія 

«Металіст») 

75.  
Бабіч Марина Сергіївна 

«Маркетингова цінова політика підприємства та 

шляхи її вдосконалення»  (на матеріалах ТОВ 

«САВ-Дістрибьюшн») 

76.  
Бабіч Руслан Олексійович 

«Управління стратегічним потенціалом 

підприємства»  (на матеріалах ПАТ «Прогрес») 

77.  
Бєлікова Дар’я Вікторівна 

«Планування і реалізація рекламної діяльності 

підприємства» (на матеріалах ТОВ «Мода з 

доставкою») 

78.  
Власовець Валентина Павлівна 

«Управління ефективністю виробництва на 

підприємстві» (на матеріалах ПП «Професіонал») 

79.  
Дацюк Аліна Валеріївна 

«Удосконалення управління системою 

стимулювання збуту на підприємстві» (на 

матеріалах ТОВ «Дельта Текс») 

80.  
Демченко Ярослав Петрович 

«Стратегія фінансового зростання підприємства 

(на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі») 

81.  
Зелінська Інна Вікторівна 

«Удосконалення структури управління 

підприємством» (на матеріалах ПрАТ СК 

«Провідна») 

82.  Іваницький Анатолій Олегович 

 
«Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на 

матеріалах ТОВ «Грайф Флексіблс Україна») 

83.  
Кокоріна Віта Олегівна 

«Маркетингова політика комунікацій підприємства 

і шляхи її вдосконалення» (на матеріалах ПАТ КБ 

«ПриватБанк») 

84.  Кравчук Тамара Сергіївна 

 
«Стратегія фінансового зростання підприємства ( 

на матеріалах ТОВ «ДЦ Україна») 

85.  
Омельчук Віталій Петрович 

«Аналіз конкурентоспроможності підприємства й 

основні напрями її підвищення ( на матеріалах 

ТДВ «Житомирські ласощі») 

86.  
Ружина Марія Дмитрівна 

«Планування і реалізація рекламної діяльності 

підприємства ( на матеріалах РА ТОВ «ПРО-

Консалт») 

87.  
Тичина Наталія Олександрівна 

«Аналіз маркетингової діяльності ( на матеріалах 

ТОВ «Луковецьке») 

88.  Троніна Анастасія Олександрівна 

 

«Організація маркетингу на підприємстві» (на 

матеріалах ТОВ «Український центр радіаційної 

безпеки») 

89.  
Хацанівська Марина Андріївна 

«Управління виробничими запасами на 

підприємстві (на матеріалах ПрАТ «Детвілер 



Ущільнюючі Технології Україна») 

90.  
Цехмейструк Альона Олександрівна 

«Удосконалення управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства» 

(на матеріалах ПСП «Батьківщина») 

 

91.  
Шнайдер В’ячеслав В’ячеславович 

«Вплив особливостей якостей керівника на 

ефективність управління» ( на матеріалах Музею 

космонавтики ім..С.П. Корольова Житомирської 

обласної ради) 

92.  
Яковенко Роман Юрійович 

«Управління персоналом підприємства ( на 

матеріалах ПАТ «ПБК Радомишль») 

 

93.  Байдюк Анна Павлівна 
Психологічний аналіз цінностей сучасних підлітків 

у процесі ідентифікації з героями-симулякрами та 

медіаперсонами 

94.  Бойківська Алла Петрівна 
Психологічний аналіз уявлень про здоров я та 

хворобу в українському фолькльорі 

95.  Буравський Віталій Миколайович 
Психологічні особливості поведінки в конфліктних 

ситуаціях осіб, які займаються літературною 

творчістю 

96.  Гуменчук Христина Ігорівна 
Динаміка рефлексії особистісної якості 

“тактовний” у молодшому шкільному віці 

97.  Жигун Юлія Володимирівна 
Взаємозв’язок мотивів вибору професії та типів 

професійної спрямованості учнів старших класів 

98.  Козловець Дарія Сергіївна 
Динаміка рефлексії особистісної якості “лагідний” 

у молодшому шкільному віці 

99.  Кубайчук Ольга Валентинівна 
Взаємозв’язок рівня домагань та мотивів вибору 

професії у ранньому юнацькому віці 

100.  Курлянчик Анна Олександрівна 
Динаміка рефлексії особистісної якості 

“милосердний” у молодшому шкільному віці 

101.  Кухарчук Вікторія Володимирівна 

Взаємозв’язок самооцінки тривожності та 

самоставлення у юнацькому віці (на прикладі 

студентів 1 курсу напряму підготовки 

“Сестринська справа”) 

102.  Лобода Ольга Дмитрівна 
Порівняльний аналіз рівня розвитку креативності у 

молодшому шкільному та підлітковому віці 

103.  Малахова Анна Володимирівна 
Психологічні особливості кризи “середини 

навчання” у студентів-психологів 

104.  Мельник Ольга Миколаївна 
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій 

користувачів соціальних мереж 

105.  Михайлівський Сергій Олександрович 
Психологічні особливості політичних орієнтацій 

працюючої молоді 

106.  Нікітіна Анастасія Василівна 
Особливості поведінки студентів-психологів у 

стресових ситуаціях 

107.  Омеленчук Микола Русланович 
Психологічні особливості політичних орієнтацій 

студентів-психологів 

108.  Радченко Анна Вікторівна 
Особливості рольових установ подружжя в перші 

роки сімейного життя 

109.  Рудь Євгенія Вікторівна 
Рівень емоційного вигорання у педагогічних 

працівників спеціалізованих училищ-інтернатів 

залежно від стажу роботи 

110.  Соболевська Анастасія Вікторівна 
Особливості професійної деформації працівників 

дошкільних навчальних закладів 

111.  Степанюк Людмила Олександрівна 
Особливості образу “учасник АТО” в уявленнях 

старшокласників 

112.  Ткачук Ольга Романівна 
Психологічні особливості образу вчителя у 

першокласників на початку та вкінці навчального 

року 



113.  Хлань Вікторія Вікторівна 
Динаміка рефлексії особистісної якості 

“самостійний” у молодшому шкільному віці 

114.  Чулаєвська Олена Юріївна 
Дослідження мотивів вибору професії міліціонерів 

у процесі реформування системи органів 

внутрішніх справ 

115.  Шкодич Богдан Аркадійович 
Діагностика особистісних якостей фахівців у сфері 

продажу 

116.  Яценко Альона Петрівна 
Імпліцитні теорії командної взаємодії працівників 

дитячого табору “АРТЕК” 

117.  Поліщук Юлія Вікторівна 
Проблема емоційного вигорання співробітників 

правоохоронних органів 

118.  Артемчук Вікторія Олександрівна 
Образ учасника АТО у дітей-переселенців із 

східних областей 

119.  Атаманська Олександра Анатоліївна 
Динаміка потребово-ціннісних складових творчої 

активності в юнацькому віці 

120.  Багінська Альона Йосипівна 
Взаємозв’язок самооцінки і тривожності у 

представників молодіжних субкультур 

121.  Багінська Вікторія Валентинівна 
Особливості поведінки у конфліктних ситуаціях 

підлітків, що потребують корекції розумового 

розвитку 

122.  Баранчук Олена Іванівна 
Особливості структури мотивації досягнення у 

реальному та віртуальному життєвому просторі 

прихильників різних політичних поглядів 

123.  Бродовська Аліна Вікторівна 
Вплив корекційної роботи психолога на подолання 

шкільної тривожності у дітей молодшого 

шкільного віку 

124.  Волинець Богдан Олегович 
Взаємозв язок соціального інтелекту та схильності 

до девіантної поведінки в юнацькому віці 

125.  Гончаренко Валерія Сергіївна 
Вікові особливості уявлень про міжособистісні 

стосунки самотніх жінок 

126.  Гончарук Вадим Миколайович 
Гендерні особливості емоційного вигорання 

вчителів загальноосвітніх шкіл 

127.  Дорошенко Дарія Сергіївна 
Особливості рефлексії професійних здібностей 

студентів-психологів, які беруть участь у 

навчальних психотерапевтичних проектах 

128.  Дубова Софія Олексіївна 

Ціннісно-мотиваційна сфера лідерів польських 

громадських організацій Житомирщини як чинник 

їхньої політичної участі у політичному житті на 

муніципальному рівні 

129.  Захарчук Ольга Миколаївна 
Особливості мотивації молодших школярів із 

низьким рівнем навчальної успішності 

130.  Карпович Ольга Вікторівна 
Особливості пізнавальної сфери молодших 

школярів із вадами зору 

131.  Косянчук Марія Володимирівна Особливості особистісних утворень педагогів 

132.  Лашевич Олена Олегівна 
Психологічні особливості агресивної поведінки у 

підлітковому віці 

133.  Левченко Ілона Вікторівна 
Гендерні відмінності проявів феномену 

алекситимії у військовослужбовців 

134.  Лисюк Юлія Володимирівна 
Особливості мотивації студентів-психологів, що 

додатково здобувають військову спеціальність 

135.  Манілов Юрій Миколайович 

Ціннісно-мотиваційна сфера громадсько-

політичних лідерів Житомирщини з числа осіб 

польської національної меншини як детермінанта 

їх політичної активності на локальному рівні (на 

прикладі м.Житомира, вибори 2015 року) 

136.  Невеська Людмила Володимирівна 
Дослідження мотивації досягнення у молодих 

працівників органів внутрішніх справ 

137.  Олексенко Наталія Вікторівна Гендерні особливості проявів астенічного 



синдрому у підлітковому віці 

138.  Опанчук Тетяна Олегівна 
Гендерні відмінності у психологічній готовності до 

шлюбу в юнацькому віці 

139.  Осіпова Анастасія Сергіївна 
Психологічний аналіз образу майбутнього у 

свідомості людей, які вивчають іноземну мову 

140.  Саух Тетяна Миколаївна 
Характер взаємодії у конфліктних ситуаціях 

подружжя з відмінним досвідом сімейного життя 

141.  Сверчкова Ганна Олександрівна Особливості професійної самосвідомості педагогів 

142.  Сиротіна Тетяна Миколаївна 
Психологічні особливості сприймання негативної 

інформації про тютюнові вироби курцями 

143.  Содель Анжела Сергіївна 
Особливості шкільної адаптації першокласників 

залежно від рівня психологічної готовності до 

навчання 

144.  Фурман Олександра Ігорівна 
Особливості Я-концепції осіб, які перебувають у 

неформальних релігійних організаціях 

145.  Хом`якова Олена Геннадіївна 
Особливості ціннісної регуляції навчальної 

діяльності студентів із середнім рівнем академічної 

успішності 

146.  Шиманський Павло Станіславович 
Особливості мотиваційної структури особистості 

волонтерів 

147.  Бондаренко Лілія Валеріївна 
«Динаміка рефлексії особистісної якості 

«жадібний» у молодшому шкільному віці» 

148.  Вигівська Оксана Володимирівна 
«Гендерні та вікові особливості сприймання 

образу ідеальної роботи» 

149.  Горбань Марія Вікторівна 

«Порівняльний аналіз стратегій поведінки у 

конфліктних ситуаціях юнаків із різним 

соціометричним статусом»  

150.  Желізко Віра Анатоліївна 

«Психологічні особливості образу сім’ї в 

уявленнях підлітків та юнаків»  

 

151.  Залезинська Тетяна Сергіївна 
«Психологічні особливості професійного 

самовизначення у підлітків з неповних сімей»  

152.  Катюха Анастасія Дмитрівна 
«Гендерні особливості професійного 

самовизначення старшокласників»  

153.  Ковальчук Юлія Вікторівна 

«Процесуальні відмінності мислення дітей із 

розумовою відсталістю та нормою 

інтелектуального розвитку»  

154.  Мисечко Катерина Володимирівна 
«Психологічні особливості образу брехуна в 

підліткому та юнацькому віці» 

155.  Омелянчук Анастасія Володимирівна 
«Гендерні та вікові особливості сприймання 

майбутньої професії студентами-психологами» 

156.  Оникійчук Оксана Олександрівна 
«Взаємозв’язок рівня самооцінки та 

агресивності у підлітковому віці» 

157.  Пузовик Юлія Анатоліївна 

«Гендерні особливості гнучкості/ригідності 

пізнавального контролю студентів 

психологічних спеціальностей»  

158.  Рафальська Ольга Петрівна 
«Самооцінка професійно важливих якостей 

студентами першого та випускного курсів» 

159.  Рибачек Сергій Володимирович 

«Діагностичні можливості та обмеження 

використання методики «Темпінг-тест» для 

вивчення сили нервових процесів» 



160.  Стасюк Тетяна Миколаївна 

«Психологічні особливості образу сім ї у дітей 

дошкільного віку»  

 

161.  Ткачук Юлія Миколаївна 

«Особливості ціннісної сфери спортсменів-

важкоатлетів»  

 

162.  Хмельницька Марія Фуадівна 

«Особливості сприйняття юнаками 

невербальних образів політичної реклами»  

 

163.  Черняєва Вікторія Олександрівна 

«Розробка та аналіз психометричних 

характеристик тесту мотиваційної 

грамотності» 

164.  Божук Інна Геннадіївна 

«Ефективність використання еротичних 

образів у рекламі»   

 

165.  Буткус Зофія Валеріюсівна 

«Особливості агресивної поведінки 

працівників кол-центрів на різних етапах 

професійного розвитку»  

166.  Гарбовська Інна Леонідівна 

«Гендерні відмінності в уявленнях про 

ідеального керівника організації»  

 

167.  Горбик Дмитро Олександрович 

«Особливості адаптації до умов навчання у 

вишах студентів-першокурсників із різними 

смисложиттєвими орієнтаціями» 

168.  Горностай Катерина Володимирівна 
«Особистісні характеристики спортсменів-

важкоатлетів із різним рівнем самооцінки» 

169.  Гусева Анжела Володимирівна 

«Психологічні особливості мотивації до 

професійної діяльності заміжніх жінок з 

дітьми»  

 

170.  Каплун Оксана Олександрівна 

«Психологічні чинники емоційного вигорання 

працівників Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій» 

171.  Карпенко Катерина Миколаївна 

«Порівняльний аналіз особливостей Его-

ідентичності студентів першого та четвертого 

курсів» 

172.  Кас`ян Костянтин Сергійович 
«Вплив обмеженого вибору на суб'єктивне 

сприймання споживчих якостей товару» 

173.  Клименко Олександр Ігорович 
«Особливості мотивації вступу сучасної 

молоді до правих громадянських рухів» 

174.  Ковальчук Вадим Володимирович 

«Ціннісно-рольова готовність до професійної 

діяльності психолога студентів вишів»  

 

175.  Ковальчук Юлія Василівна 

«Особливості образу військовослужбовця у 

свідомості військових контрактної форми та 

цивільної молоді» 

176.  Ковтун Валентина Миколаївна 
«Вплив корекційно-розвивальної роботи 

психолога на підвищення рівня 



комунікативності підлітків»   

177.  Левченко Тамара Вікторівна 

«Ціннісно-мотиваційна сфера громадсько-

політичних лідерів Житомирщини з числа осіб 

польської національної меншини як 

детермінанта їх політичної активності на 

локальному рівні (на прикладі м. Коростеня, 

вибори 2015 року)»  

178.  Мошківський Богдан Леонідович 
«Гендерні відмінності у рівні домагань 

спортсменів-легкоатлетів» 

179.  Пелешок Ганна Петрівна 

«Динаміка образу майбутнього у студентів 

психологічних спеціальностей протягом 

навчання у виші» 

180.  Суксіна Юлія Анатоліївна 

«Особливості емоційної регуляції навчальної 

діяльності молодших школярів у процесі 

адаптації до шкільного навчання»  

181.  Шпінь Марина Юріївна 

«Рівень задоволеності шлюбом сімейних пар із 

різними стратегіями поведінки в конфліктних 

ситуаціях» 

182.  Якубович Аліна Олександрівна 

«Психологічні особливості інтернет-

залежності підлітків із повних та неповних 

сімей» 

183.  Яцинюк Дарина Анатоліївна 

«Психологічні особливості споживчої 

поведінки молоді»  

 

184.  
Барвінська Ірина Сергіївна 

Референтне середовище молодшого школяра 

як об`єкт діяльності соціального педагога ЗНЗ 

185.  
Бойко Людмила Мечиславівна 

 

Соціально-педагогічна діяльність Римсько-

Католицької Церкви в Україні (кінець ХХ-ХХІ 

ст.) 

186.  

Клименко Вікторія Михайлівна 

Соціально-педагогічна діяльність в державних 

i недержавних дошкільних навчальних 

закладах освіти: порівняльний аналіз 

187.  
Лобановська Марина Леонідівна 

Соціально-педагогічні тренінги у роботі 

соціального педагога зі старшокласниками 

188.  Лознєва Інна Миколаївна 

 

Технології соціально-педагогічної адаптації 

дошкільників до навчання у ЗНЗ 

189.  
Підопригора Катерина Олегівна 

Соціально-педагогічний зміст неформальної 

освіти старшокласників 

190.  
Рублік Руслана Василівна 

Методи трансферту у діяльності соціального 

педагога ЗНЗ 

191.  Щесюк Варвара Олександрівна 

 

Сімейне консультування засобами арт-терапії 

у діяльності соціального педагога ЗНЗ 

192.  

Бабенко Катерина Леонідівна 

Технологія роботи соціального педагога ЗНЗ 

щодо профілактики протиправної поведінки 

підлітків 

193.  
Барановська Тетяна Олександрівна 

Здоров’язберігаючі технології в системі 

соціально-педагогічної діяльності 

194.  
Березовська Наталія Володимирівна 

Технологія взаємодії соціального педагога з 

сім’єю 

195.  
Бовсунівська Антоніна Ігорівна 

Соціально-педагогічний супровід формування 

навичок здорового способу життя у дітей в 



умовах ДНЗ 

196.  

Болденко Ірина Олександрівна 

Діяльність соціального педагога ПТНЗ з 

профілактики міжособистісних конфліктів 

серед учнів 

197.  

Бурячок Світлана Володимирівна 

Діяльність соціального педагога ЗНЗ із 

врегулювання міжособистісних конфліктів 

батьків та дітей 

198.  

Весельська Діна Вікторівна 

Моделювання соціально-педагогічної 

діяльності соціального педагога з різними 

категоріями сімей 

199.  
Войтевич Оксана Володимирівна 

Тренінг як метод профілактичної роботи 

соціального педагога в умовах ЗНЗ 

200.  Герасимчук Богдана 

Дмитрівна 

Методика соціально-педагогічної діяльності з 

багатодітними сім’ями в умовах ЗНЗ 

201.  
Горностай Ольга Миколаївна 

Соціально-педагогічна профілактика синдрому 

«емоційного вигоряння» у прийомних батьків 

202.  
Дзюба Катерина Сергіївна 

Соціально-педагогічна робота з молодшими 

школярами у групах продовженого дня 

203.  
Жук Наталія Костянтинівна 

Соціально-педагогічний зміст формування 

соціальної толерантності  у підлітків 

204.  
Захарова Оксана Іванівна 

Професійна адаптація учнів ПТНЗ для осіб з 

обмеженими функціональними можливостями 

205.  
Іщенко Анна Юріївна 

Клімат шкільного класу як об’єкт діяльності 

соціального педагога ЗНЗ 

206.  
Кисельова Тетяна Олегівна 

Соціально-педагогічна робота з молодшими 

школярами засобами ігротерапії 

207.  

Кобилинська Вікторія Олександрівна 

Діяльність соціального педагога ЗНЗ щодо 

розвитку міжетнічної толерантності 

старшокласників 

208.  
Ковальчук Вікторія Іванівна 

Формування соціального досвіду молодших 

школярів в умовах ЗНЗ 

209.  

Ковальчук Віта Миколаївна 

Діяльність соціального педагога з формування 

відповідального ставлення до репродуктивного 

здоров’я учнів ПТНЗ 

210.  Козловець Алла Валентинівна Соціальна підтримка дітей з вадами зору 

211.  
Котлярова Тетяна Олегівна 

Соціально-педагогічний зміст підготовки дітей 

до навчання в ЗНЗ 

212.  
Кочебіна Каріна Едуардівна 

Система соціально-педагогічної реабілітації 

наркозалежних в Україні 

213.  

Кравченко Вікторія Олександрівна 

Соціально-педагогічна профілактика 

тютюнозалежності серед підлітків в умовах 

ЗНЗ 

214.  
Кухарчук Інна Володимирівна 

Соціальна адаптація учнів середньої школи як 

об’єкт діяльності соціального педагога 

215.  
Кучер Надія Володимирівна 

Соціально-педагогічна технологія формування 

здорового способу життя учнів ЗНЗ 

216.  
Левіна Катерина Юріївна 

Соціально-педагогічний зміст діяльності 

бібліотек 

217.  

Литвиненко Ольга В`ячеславівна 

Соціально-педагогічна профілактика торгівлі 

людьми в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу 

218.  
Ляшук Леся Іванівна 

Соціально-педагогічний компонент 

патріотичного виховання учнів ЗНЗ 



219.  
Марусова Яна Олександрівна 

Соціальний захист студентської сім’ї в умовах 

ВНЗ 

220.  

Моргулець Тетяна Іванівна 

Соціально-педагогічна підтримка 

професійного самовизначення 

старшокласників 

221.  
Мордас Вадим Валерійович 

Соціально-педагогічні технології збереження 

репродуктивного здоров’я студентської молоді 

222.  
Музичка Роксолана Вікторівна 

Соціально-педагогічна корекція дезадаптації 

першокласників 

223.  
Мусевич Анастасія Леонідівна 

Волонтерська діяльність студентів під час 

навчання у ВНЗ 

224.  
Никитюк Леся Володимирівна 

Соціально-педагогічна технологія підготовки 

студентської молоді до подружнього життя 

225.  
Ніколаєва Анастасія Ігорівна 

Технологія правової просвіти старшокласників 

у системі діяльності соціального педагога ЗНЗ 

226.  
Оксаніч Лілія Леонідівна 

Соціально-педагогічна технологія формування 

відповідальної поведінки учнів ПТНЗ 

227.  
Ольшевська Оксана Вікторівна 

Діяльність соціального педагога з формування 

екологічної свідомості школярів 

228.  

Пеньківська Ольга Володимирівна 

Соціально-педагогічна технологія 

профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

старшокласників 

229.  
Петренко Леся Миколаївна 

Організація волонтерської діяльності учнів в 

умовах ЗНЗ 

230.  
Поліщук Надія Володимирівна 

Технологія роботи соціального педагога в 

інклюзивних класах ЗНЗ 

231.  
Рублевська Віта Анатоліївна 

Соціально-педагогічна діяльність з підлітками 

за місцем проживання 

232.  

Руденко Іванна Анатоліївна 

Соціально-педагогічна робота з сім’ями в 

умовах реабілітаційного центру для дітей-

інвалідів 

233.  
Саванчук Інна Олексіївна 

Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт в 

умовах ПТНЗ 

234.  Скальська Марія Юріївна Медіапедагогіка у системі діяльності ДНЗ 

235.  

Сорока Інна Ігорівна 

Діяльність соціального педагога з 

профілактики правопорушень учнів в умовах 

ПТНЗ 

236.  
Таркуцяк Катерина Олександрівна 

Педагогічна занедбаність молодших школярів 

як соціально-педагогічна проблема 

237.  
Троп Наталія Сергіївна 

Соціально-педагогічний зміст усної народної 

творчості 

238.  

Устич Вікторія Василівна 

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми-

сиротами щодо адаптації їх до самостійного 

життя (в умовах соціального гуртожитку) 

239.  
Фомін Богдан Володимирович 

Соціально-педагогічна адаптація дітей-сиріт до 

навчання у ВНЗ 

240.  
Черкавській Маргариті Анатоліївні 

Соціально-педагогічна робота з 

дезадаптованими підлітками в умовах ЗНЗ 

241.  
Шевчук Валентина Олександрівна 

Соціально-педагогічна профілактика 

насильства серед підлітків 

242.  
Шилюк Леся Дмитрівна 

Мобінг як соціально-педагогічна проблема в 

загальноосвітньому закладі 

243.  Шлапак Ольга Юріївна Соціально-педагогічна корекція конфліктної 



 

поведінки учнів ЗНЗ 

244.  
Якименко Віта Іванівна 

Соціально-педагогічна підтримка дітей-

інвалідів в умовах ЗНЗ 


