
Соціально-психологічний факультет 2020 

№ 

п\п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

Тема роботи 
Відомості про наукового 

керівника роботи 

Відомості про рецензента 

роботи 

1.  

Гресь Тетяна 

Олексіївна 

Економічна діагностика 

та напрями зростання 

ефективності 

використання 

виробничого потенціалу 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Боцян Тетяна 

Вікторівна  

фінансовий директор 

П.П. «Укрпалетсистем»  

Білецька Т.В. 

2.  

Гуменюк 

Ярослав 

Миколайович 

Конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції на 

зовнішніх ринках 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Боцян Тетяна 

Вікторівна  

директор ПП «СКІФ-К» 

Купрійчук В.В.  

3.  

Лисак Іван 

Сергійович 

Формування та реалізація 

стратегії маркетингової 

діяльності підприємства 

професор кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, доктор 

економічних наук 

Саух Ірина Василівна 

доцент кафедри 

економічної теорії, 

інтелектуальної 

власності і публічного 

адміністрування 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету к.е.н.

 Захаріна О.В.  

4.  

Никодюк 

Сніжана 

Анатоліївна 

Аналіз міграційної 

рухливості населення 

України в рамках 

євроінтеграційних 

процесів 

доцент (б.в.з.) кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук  

Пойта Ірина 

Олександрівна 

доцент кафедри 

економіки і 

підприємства 

Житомирської філії 

Київського інституту 

бізнесу і технологій 

університету к.е.н.

 Скиба Т.В.. 

5.  

Шомко Ірина 

Анатоліївна 

Управління логістичними 

процесами на 

підприємстві 

старший викладач  

кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Калініченко Олена 

Олександрівна 

професор кафедри 

економіки і 

підприємства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету, д.е.н. 

Мороз Ю.Ю.  

6.  

Аликсюк Анна 

Миколаївна 

Стратегія управління 

мотивацією праці на 

підприємстві 

старший викладач  

кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук  

Ніколаєнко Сергій 

Миколайович 

доцент кафедри 

міжнародних 

економічних відносин 

та європейської 

інтеграції 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету, кандидат 

економічних наук 

 Степура М.О. 

7.  
Волощук 

Альона 

Василівна 

Маркетингові комунікації 

в системі управління 

підприємством 

доцент (б.в.з.) кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

керівник відділення 

філії Житомирського 

обласного управління 

публічного 

акціонерного 



Пойта Ірина 

Олександрівна 

товариства 

«Державний 

ощадний банк 

України»  Бондар І.В. 

8.  

Існюк Світлана 

Миколаївна 

Управління фінансовими 

ризиками організації 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Боцян Тетяна 

Вікторівна  

бухгалтер ПП ТОВ 

«Даніко» Гнатюк Л.Є. 

9.  

Козачук Віта 

Іванівна 

Оцінка ефективності 

організації роботи 

органів корпоративного 

управління 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Боцян Тетяна 

Вікторівна  

директор 

Житомирського 

відділення №1 

комерційного банку 

«Приватбанк» 

Тишкевич М.О. 

10.  

Корнійчук 

Дарина 

Миколаївна 

Впровадження системи 

управління якістю в 

організації 

Старший викладач 

кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук  

Ніколаєнко Сергій 

Миколайович 

доцент Житомирської 

філії Київського 

інституту бізнесу і 

технологій 

університету, кандидат 

економічних наук  

Шиманська В.В. 

11.  

Кузовлєва Анна 

Русланівна 

Управління маркетингом 

в організації 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Вікарчук Ольга Іванівна 

директор ТОВ «Лука 

Галамар» Столяров 

О.М. 

12.  

Кучерук 

Вікторія 

Вікторівна 

Маркетинговий 

потенціал підприємства 

та стратегія його 

розвитку 

професор кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Павловська 

ЛюдмилаДенисівна 

старший викладач 

кафедри менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету, кандидат 

економічних наук 

Місевич М.А. 

13.  

Кучинська 

Анастасія 

Олександрівна 

Управління трудовим 

потенціалом організації 

професор кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Павловська Людмила 

Денисівна 

старший викладач 

кафедри менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету, кандидат 

економічних наук 

Присяжнюк О.Ф.  

14.  

Маковійчук 

Людмила 

Олександрівна 

Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Вікарчук Ольга Іванівна 

директор центру 

професійно-технічної 

освіти м. Житомира , 

кандидат економічних 

наук  

Перелигін М.М. 

15.  
Маленька 

Оксана 

Олександрівна 

Управління якістю 

інноваційного проекту 

старший викладач  

кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

доцент Житомирської 

філії Київського 

інституту бізнесу і 

технологій університету 



Калініченко Олена 

Олександрівна 

кандидат економічних 

наук Шиманська В.В. 

16.  

Новіцька Ольга 

Миколаївна 

Вдосконалення 

управління персоналом в 

організації 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Вікарчук Ольга Іванівна 

директор центру 

професійно-технічної 

освіти м. Житомира , 

кандидат економічних 

наук  

Перелигін М.М 

17.  

Мишура 

Олександра 

Ігорівна 

Стан та шляхи 

підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції 

 

професор кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Павловська Людмила 

Денисівна 

доцент кафедри 

економіки і 

підприємства  

Житомирського 

національного 

агроекологічного   

університету. к.е.н. 

Ходаківський В.М 

18.  

Повніч Марія 

Михайлівна 

Формування і оцінка 

стратегії розвитку 

персоналу підприємства 

 

професор кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, доктор 

економічних наук 

Саух Ірина Василівна 

директор 

«Житомиртранссервіс» 

Остапчук К.М. 

19.  

Ромашкан Аліна 

Андріївна 

Управління рекламною 

діяльністю організації в 

умовах ринку 

 

доцент кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Вікарчук Ольга Іванівна 

доцент кафедри 

економіки і 

підприємництва 

Житомирської філії 

Київського інституту 

бізнесу і технологій 

кандидат економічних 

наук Момонт Т.В. 

20.  

Саранчук 

Володимир 

Миколайович 

Управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства 

 

старший викладач 

кафедри 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, кандидат 

економічних наук 

Калініченко Олена 

Олександрівна 

доцент Житомирської 

філії Київського 

інституту бізнесу і 

технологій університету 

кандидат економічних 

наук  Шиманська В.В. 

21.  

Борисова 

Олександра 

Олегівна 

Технологія соціальної 

роботи з батьками, які 

виховують дітей з вадами 

слуху 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Остапчук О.Л. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

маркетингу Вищого 

навчального закладу 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки 

торгівлі»  

 Карманенко В.В. 

22.  

Вольська 

Вікторія 

Сергіївна 

Система надання 

соціальних послуг сім'ям 

з дітьми в умовах 

територіальних центрів 

соціального 

обслуговування 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Залібовська-Ільницька 

З.В. 

кандидат психологічних 

наук, завідувач 

ресурсного центру 

підтримки інклюзивної 

освіти  КЗ 

«Житомирський ОІППО» 

ЖОР Голентовська О.С. 

23.  

Гаврилова 

Тетяна Сергіївна 

Соціально- психологічна 

підтримка дошкільнят з 

неадаптивною 

поведінкою, засвоєною в 

доктор психологічних 

наук, доцент кафедри 

соціальної та 

практичної психології 

Горбунова В.В. 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Уманського 

педагогічного 

університету імені 



ході наслідування 

дорослих 

Павла Тичини Білецька 

І.О. 

24.  

Годованець 

Діана 

Миколаївна 

Статева соціалізація 

дитини в умовах закладу 

дошкільної освіти 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

соціальних технологій  

Сейко Н.А. 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

теорії та технології 

соціально роботи 

факультету соціально-

економічної освіти НПУ 

імені М.П.Драгоманова 

Савельчук І.Б. 

25.  

Губіна Олена 

Генадіївна 

Технології соціальної 

роботи з сім'ями груп 

ризику в умовах 

об'єднаних 

територіальних громад 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

соціальних технологій  

Сейко Н.А. 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії 

та технології 

соціально роботи 

факультету 

соціально-

економічної освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Савельчук І.Б. 

26.  

Дуняшенко 

Анастасія 

Ігорівна 

Технологія соціальної 

роботи з профілактики 

юнацького кібермобінгу 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Котловий С.А. 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини  

Білецька І.О. 

27.  

Карпенко Алла 

Анатоліївна 

Психологічні засади 

соціального захисту 

молодих сімей 

доктор психологічних 

наук, доцент кафедри 

соціальної та 

практичної психології 

Горбунова В.В. 

кандидат психологічних 
наук, завідувач 
ресурсного центру 
підтримки інклюзивної 
освіти  КЗ 
«Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
Голентовська О.С. 

28.  

Корзун 

Анастасія 

Русланівна 

Історія становлення 

неформальної освіти в 

Україні 

доктор психологічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій  

Павлик Н.П 

доктор педагогічних 
наук, професор, 
Уманський державний 
педагогічний 
університет імені Павла 
Тичини Білецька І.О. 

29.  

Костенко 

Катерина 

Андріївна 

Система соціальних 

послуг, що надаються 

службою зайнятості 

людям з інвалідністю 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ілліна О.В. 

кандидат педагогічних 
наук викладач завідувач 
відділенням «Сестринс 
ька справа» 
Житомирського 
медичного інституту  
наук  
  Поплавська С.Д. 

30.  

Котвицька Ірина 

Петрівна 

Профілактика 

соціального виключення 

у підлітковому та 

старшому шкільному віці 

в умовах закладу 

середньої освіти 

доктор психологічних 

наук, професор кафедри 

соціальних технологій  

Сейко Н.А. 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії 

та технології 

соціально роботи 

факультету 

соціально-

економічної освіти 



НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Савельчук І.Б. 

31.  

Кужель Наталія 

Анатоліївна 

Гендерні стереотипи у 

змісті підготовки 

майбутніх фахівців 

соціальної сфери 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Остапчук О.Л. 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
маркетингу Вищого 
навчального закладу 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі» 
 Карманенко В.В. 

32.  

Маєвська Юлія 

Валентинівна 

Соціально - 

психологічний супровід 

дітей з аутизмом 

доктор психологічних 

наук, доцент кафедри 

соціальної та 

практичної психології 

Горбунова В.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

завідувач ресурсного 

центру підтримки 

інклюзивної освіти  

КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Голентовська О.С. 

33.  

Струк Юлія 

Василівна 

Організація доступного 

бібліотечного простору 

як шлях соціальної 

інтеграції людей з 

інвалідністю 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Ілліна О.В. 

кандидат педагогічних 
наук викладач завідувач 
відділенням 
«Сестринська справа» 
Житомирського 
медичного інституту  
наук  
Поплавська С.Д. 

34.  

Супрунчук 

Аліна 

Вячеславівна 

Фактори внеску в 

розвиток емоційного 

вигорання працівників 

соціальної сфери 

доктор психологічних 

наук, доцент кафедри 

соціальної та 

практичної психології 

Горбунова В.В. 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

Білецька І.О. 

35.  

Толочко Блія 

Вікторівна 

Технологія соціальної 

профілактики відхилень у 

розвитку соціального 

здоров'я підлітків 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Залібовська-Ільницька 

З.В. 

кандидат 

педагогічних наук, 

завідувач відділенням 

«Сестринська 

справа» 

Житомирського 

медичного інституту 

Поплавська С. Д.  

36.  

Шевчук Аліна 

Олександрівна 

Система профілактичної 

роботи з дітьми 

молодшого шкільного 

віку в соціально - 

психологічних центрах 

реабілітаціі 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальних технологій 

Залібовська-Ільницька 

З.В. 

кандидат педагогічних 

наук, завідувач 

відділенням 

«Сестринська справа» 

Житомирського 

медичного інституту 

Поплавська С. Д. 

37.  

Амелічкіна 

Вікторі 

Вікторівна 

Особливості агресивності 

в дошкільному віці 

Кандидат медичних 

наук, доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

 Шаюк А.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Л.А.Кльоц 



38.  

Байдала Юлія 

Романівна 

Психологічні особливості 

его-станів сучасних 

підлітків різних типів 

сімей 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Можаровська Т.В. 

доктор психологічних 

наук, професор, 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова 

І.С.Булах 

39.  

Бізін Павло 

Сергійович 

Психологічні особливості 

просоціальності 

особистості в юнацькому 

віці.  

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Котлова Л.О. 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини 

І.П.Якимчук 

40.  

Габрук Катерина 

Сергіївна 

Ціннісні компоненти 

соціально-політичної 

активності молодих 

українців і поляків 

Доктор психологічних 

наук, завідувач кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Журавльова Л.П. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувачка 

кафедри психології 

ЖФ КІБІТ 

Н.М.Дубравська 

41.  

Ганошина 

Альона Іванівна 

Прияв'язаність до батьків 

як чинник подружніх 

стосунків 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Можаровська Т.В. 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувачка 

кафедри психології 

ЖФ КІБІТ 

Н.М.Дубравська 

42.  

Грабовець Анна 

Анатоліївна 

Особливості стратегій 

прийняття рішень 

представниками 

чоловічої та жіночої 

статті у ситуації 

обмеженого часу 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Коломієць Т.В. 

кандидат психологічних 

наук, доцент, викладач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Л.А.Кльоц 

43.  

Громницька 

Олена Петрівна 

Прияв'язаність 

старшокласників до 

батьків як чинник 

становлення їх 

професійної ідентичності 

Доктор психологічних 

наук, завідувач кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Журавльова Л.П. 

кандидат психологічних 

наук, доцент , завідувач 

кафедри психології ЖФ 

КІБІТ 

 Н.М.Дубравська 

44.  

Данилюк 

Марина 

Олександрівна 

Психологічні 

дослідження 

мотиваційної сфери 

творчої особистості 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Литвинчук А.І. 

кандидат психологічних 

наук, доцент, викладач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

ОІППО»ЖОР 

Л.А.Кльоц 

45.  

Данилюк Олена 

Ярославівна 

Особливості цінністно-

мотиваційної сфери 

жінок з небажаною 

вагітністю 

Доктор психологічних 

наук, завідувач кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Журавльова Л.П. 

професор кафедри 

суспільних наук 

кандидат психологічних 

наук, доцент 

Є.Г.Староконь 

46.  

Заріцька Віта 

Валеріївна 

Психологічні особливості 

емоційного вигорання 

середнього медичного 

персоналу 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Кулаковський Т.Ю. 

кандидат 

психологічних наук, 

старший викладач 

кафедри психології 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»  

Житомирської 



обласної ради 

Т.В.Завязун 

 

47.  

Зінченко 

Марина 

Олегівна 

Психологічні особливості 

конфліктних форм 

поведінки студентів з 

різним рівнем інтелекту 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Котлова Л.О. 

кандидат 

психологічнихх наук, 

доцент кафедри 

психології 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини 

І.П.Якимчук 

 

48.  

Кацімон 

Катерина 

Андріївна 

Особливості ставлення до 

грошей працюючих та 

непрацюючих студентів: 

крос-культурне 

дослідження 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Коломієць Т.В. 

кандидат психологічних 

наук, старший викладач 

Кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Т.В.Завязун 

49.  

Мартиненко 

Аліна Василівна 

Соціально-психологічні 

чинники ставлення до 

грошей дітей молодшого 

шкільного віку 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Кулаковський Т.Ю. 

доцент, кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри  

психології та педагогіки 

Навчально-наукового 

гуманітарного інституту 

Таврійського 

національного 

університету імені В.І. 

Вернадського 

С.В.Мітіна 

50.  

Мартинюк 

Вікторія 

Юріївна 

Роль інтелектуальних 

здібностей у розвитку 

креативності осіб 

юнацького віку 

Кандидат медичних 

наук, доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Шаюк А. В. 

кандидат 

психологічних наук, 

ст..викладач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти» 

Житомирської 

обласної ради 

Т.В.Завязун 

51.  

Мартинюк Діана 

Володимирівна 

Соціально-психологічні 

чинники ставлення до 

грошей особистості 

підліткового віку 

Доктор психологічних 

наук, завідувач кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Журавльова Л.П 

кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри психології ЖФ 

КІБІТ   Н.М.Дубравська 

52.  

Мельник Олег 

Ігорович 

Психологічні особливості 

мотивації досягнення 

дітей-сиблінгів 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Можаровська Т. В. 

доктор психологічних 

наук, професор, декан 

факультету психології 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова 



53.  

Михайлюк 

Вікторія 

Михайлівна 

Роль емоційних факторів 

у розвитку креативності 

студентів ЗВО 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Литвинчук А. І. 

доктор психологічних 

наук, професор 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова 

І.С.Булах 

54.  

Міров Дмитро 

Романович 

Психологічні особливості 

взаємозв̓язку політичних 

орієнтацій сучасної 

молоді з психічним 

здоров̓ям 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Пирог Г. В. 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини          

С.Ю. Діхтяренко 

55.  

Мозолевська 

Наталія Ігорівна 

Профілактика шкільного 

булінгу серед підлітків в 

умовах соціально-

психологічного тренінгу 

Кандидат медичних 

наук, доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Шаюк Алла Василівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Л.А.Кльоц 

56.  

Мосійчук Віктор 

Сергійович 

Психологічні особливості 

взаємозв̓язку політичних 

орієнтацій сучасної 

молоді з агресивністю 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки 

Навчально-наукового 

гуманітарного інституту 

Таврійського 

національного 

університету імені 

В.І.Вернадського 

С.В.Мітіна 

57.  

Нагорна Юлія 

Миколаївна 

Гендерні особливості 

конфліктних форм 

поведінки дорослих з 

різним рівнем розвитку 

емоційного інтелекту  

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Котлова Людмила 

Олександрівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри психології ЖФ 

КІБІТ  

 Н.М.Дубравська  

58.  

Петрова Яна 

Сергіївна 

Особливості 

когнітивного розвитку 

дітей раннього віку, які 

відвідують та не 

відвідують школи 

раннього розвитку 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Можаровська Тетяна 

Вікторівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувачка 

кафедри психології 

ЖФ КІБІТ 

Н.М.Дубравська 

 

59.  

Портницька 

Анна Андріївна 

Особливості 

психологічного 

благополуччя дівчат з 

різним досвідом 

позанавчальної 

діяльності 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Литвинчук А.І. 

доктор психологічних 

наук,  провідний 

науковий співробітник 

лабораторії психології 

особистості Інституту 

соціальної та політичної 

психології АПН 

України В.О.Климчук 

60.  
Романов 

Олексій 

Юрійович 

Взаємозв'язок між рівнем 

макіавеллізму та 

базовими особистісними 

характеристиками 

студенток-психологів 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри психології 

комунікативного 



Кулаковський Тарас 

Юрійович 

закладу 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти»Житомирської 

обласної ради 

І.І.Бойко 

61.  

Рубан Наталія 

Іванівна 

Гендерні відмінності Я-

образу в період 

дорослішання 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Коломієць Тетяна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини 

І.П.Якимчук 

62.  

Сардаковський 

Ян 

Анатолійович 

Психологічні особливості 

соціальної ідентичності 

молодих українців і 

поляків 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології та педагогіки 

Навчально-наукового 

гуманітарного інституту 

Таврійського 

національного 

університету імені 

В.І.Вернадського 

С.В.Мітіна 

63.  

Свєтяш Антон 

Артемович 

Психологічні особливості 

становлення етнічної 

самоідентфікації 

студентів ЗВО 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Литвинчук Алла 

Іванівна 

кандидат психологічних 

наук,доцент кафедри 

психології  Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини 

І.П.Якимчук 

64.  

Соболєва 

Єлизавета 

Сергіївна 

Психологічні особливості 

образу політика у 

свідомості сучасної 

молоді 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

суспільних наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

О.М.Шевченко 

65.  

Тверська Анна 

Костянтинівна 

Соціально-психологічні 

чинники здорового 

способу життя молоді 

Доктор психологічних 

наук, завідувач кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Журавльова Лариса 

Петрівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри психології ЖФ 

КІБІТ  Н.М.Дубравська 

66.  

Тимощук 

Христина 

Вікторівна 

Психобіографічне 

дослідження життєпису 

Володимира Шинкарука 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Можаровська Тетяна 

Вікторівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри психології ЖФ 

КІБІТ  Н.М.Дубравська 

67.  Ткачук 

Валентина 

Іванівна 

Психологічні чинники 

задоволеності шлюбом на 

різних етапах дорослості  

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

кандидат 

психологічних наук, 

старший викладач 



психології розвитку та 

консультування 

Коломієць Тетяна 

Володимирівна 

кафедри психології 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської 

обласної ради 

Т.В.Завязун 

 

68.  

Трохимчук 

Мирослав 

Валерійович 

Гендерні особливості 

соціальної ідентичності в 

ранній дорослості 

Кандидат 

психологічних наук, 

асистент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Литвинчук Алла 

Іванівна 

доктор психологічних 

наук, професор 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова 

І.С.Булах 

69.  

Харченко 

Людмила 

Миколаївна 

Гендерні особливості 

здорового стилю життя 

молоді 

Доктор психологічних 

наук, завідувач кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Журавльова Лариса 

Петрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри психології 

ЖФ КІБІТ  

Н.М.Дубравська  

 

70.  

Хохлова Ксенія 

Ігорівна 

Психологічні особливості 

національно-патріотичної 

свідомості сучасних 

українців 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Пирог Ганна 

Володимирівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

суспільних наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

О.М.Шевченко 

 

71.  

Цимбалюк Ірина 

Миколаївна 

Гендерні особливості 

чесної поведінки у 

дорослому віці 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Котлова Людмила 

Олександрівна 

кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

психології Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини 

С.Ю.Діхтяренко 

72.  

Шевчук Оксана 

Петрівна 

Психологічні особливості 

рольового конфлікту 

працюючих жінок 

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Котлова Людмила 

Олександрівна 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Павла Тичини    С.Ю. 

Діхтяренко 

73.  

Шуляренко 

Світлана 

Іванівна 

Особливості професійної 

мотивації молодих жінок 

з дітьми  

Кандидат 

психологічних наук, 

доцент кафедри 

психології розвитку та 

консультування 

Кулаковський Тарас 

Юрійович 

 кандидат 

психологічних наук, 

старший викладач 

кафедри психології 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 



Житомирської 

обласної ради 

Т.В.Завязун 

74.  

Кириченко 

Надія 

Володимирівна 

Управління мотивацією 

праці на підприємстві 

ТОВ «Ашан» 

професор 

економіки,менеджменту 

та маркетингу, доктор 

економічних наук 

Харчишина Олена 

Володимирівна 

доцент кафедри 

інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Поліського 

національного 

університету, кандидат 

економічних наук 

Левківська Л.М. 

75.  

Соложенцева 

Маріанна 

Василівна 

Розвиток навичок "SOFT 

SKILLS" як засіб 

соціальної адаптації 

школярів із розпадами 

інтелектуал ьного 

розвитку 

Горбунова В.В. - доктор 

психологічних наук, 

професор кафедри 

соціальної та 

практичної 

Перший заступник 

начальна ДУ 

"Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських", 

кандидат психологічних 

наук - Н.І. Чабанюк 

76.  

Тополюк 

Оксана 

Олександрівна 

Гендерні особливості 

уявлень студентів про 

шлюб 

Горбунова В.В. - доктор 

психологічних наук, 

професор кафедри 

соціальної та 

практичної 

Перший заступник 

начальна ДУ 

"Житомирський 

навчальний центр 

підготовки 

поліцейських", 

кандидат психологічних 

наук - Н.І. Чабанюк 

 


