
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по- батькові 

студента 
Тема роботи 

1.  Зубрицька Ольга Адамівна 

Формування основ англомовної лексичної 

компетентності  учнів початкової школи з 

використанням  засобів драматизації. 

2.  Кравченко Юлія Леонідівна 
Використання прийомів візуалізації в процесі 

навчання аудіювання учнів початкової школи. 

3.  Мартинюк Ольга Русланівна 

Формування писемної мовленнєвої компетентності 

учнів початкової школи з використанням 

інтерактивних технологій. 

4.  Бичківська Лідія Петрівна 
Взаємозв’язок розумової та естетичної діяльності в 

позакласній роботі з учнями початкової школи. 

5.  Березун Анна Радиківна 
Екологічне виховання молодших школярів у 

позаурочній діяльності. 

6.  Висоцька Юлія Михайлівна 
Формування здоров’я збережувальної компетентності 

учнів початкової школи. 

7.  Волощук Галина Олександрівна 
Розвиток творчих здібностей молодших школярів 

засобами казки. 

8.  Вознюк Надія Леонідівна 
Формування культури поведінки старших 

дошкільників. 

9.  Головченко Тетяна Романівна 
Початкова освіта на Поділлі XIX- на початку XX 

століття. 

10.  Грузда Ірина Володимирівна 
Реалізація ідей Вольдорфської педагогіки у сучасній 

початковій школі України. 

11.  Гроліч  Олена Василівна 
Педагогічні умови застосування інноваційних 

технологій в початковій школі. 

12.  Жукова Катерина В’ячеславівна 
Психологічно- педагогічні засади оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи. 

13.  Загарія Олена Петрівна 
Формування готовності дитини 6-ти річного віку до 

навчання у школі. 

14.  Забродська Наталія Леонідівна 
Інклюзивна освіта в Україні: становлення та 

перспективи. 

15.  
Кучеренко 

Аліна Миколаївна 

Формування інформаційних компетенцій учнів 

молодших класів у процесі навчання природничо- 

математичних дисциплін. 

16.  
Москаленко Оксана 

Миколаївна 

Формування  комунікативно- мовленнєвих умінь 

першокласників у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

17.  Пожарко Ірина Петрівна 
Формування психічного та фізичного здоров’я учнів 

початкової школи. 

18.  Покотило Юлія Василівна 
Розвиток творчої уяви першокласників на уроках 

іноземної мови 

19.  
Слюсарчук Валентина 

Леонідівна 

Дидактичні засади застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально- виховному 

процесі початкової школи. 

20.  Тишкевич Анна Володимирівна Громадське виховання учнів початкових класів. 

21.  Остапчук Ольга Юріївна 

Формування основ англомовної лексичної 

компетентності учнів початкової школи на засадах 

навчальної автономії 

22.  Лагутова Анастасія Євгенівна 
Організація позакласної роботи з англійської мови 

молодших школярів у літньому лінгвістичному таборі 
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23.  Ожоженко Марина Сергіївна 

Формування основ соціокультурної компетентності 

учнів початкової школи у процесі навчання 

монологічного мовлення 

24.  Кучер Таміла Сергіївна 

«Використання засобів сугестопедії у навчанні 

молодших школярів» 

 

25.  Парійчук Ірина Петрівна 

«Формування громадянської компетентності 

молодших школярів засобами колективно-творчої 

діяльності» 

 

26.  Марченко Галина Віталіївна 

«Формування моральних цінностей молодших 

школярів за умов впливу соціально-педагогічного 

середовища» 

 

27.  Зарицька Олена Федорівна 

«Психолого-педагогічні умови формування 

моральних цінностей у молодших школярів» 

 

28.  
Башинська Світлана 

Валентинівна 

Формування англомовної монологічної мовленнєвої 

компетентності дітей дошкільного віку на основі 

використання методу асоціативних символів 

29.  
Рибчинська Катерина 

Вікторівна 

Формування основ англомовної лексичної 

компетентності дітей дошкільного віку на основі 

використання автентичних матеріалів 

30.  Богданова Ольга Вікторівна 
Психологічні особливості розвитку зв'язного 

мовлення дітей дошкільного віку 

31.  Саух Ірина Володимирівна 
Співпраця дошкільних навчальних закладів з 

родинами в реалізації інклюзивної освіти дітей 

32.  Рибак Юлія Вікторівна 

Виховання міжособистісної толерантності у дітей 

старшого дошкільного віку засобами комунікативно- 

ігрових ситуацій 

33.  Сірик Ірина Миколаївна 

Формування соціальної компетентності дітей 

старшого дошкільного віку в контексті освіти 

сталого розвитку 

34.  Руденко Ксенія Миколаївна 
Організація конкурентної освітньої політики 

загальноосвітнього навчального закладу 

35.  Мусевич Наталія Антонівна 
Особливості системного управління у дошкільному 

навчальному закладі 

36.  Машевська Олена Іванівна 
Управління дошкільним навчальним закладом на 

засадах людиноцентриського підходу закладу 

37.  Пудрій Наталія Георгіївна 
Акмеологічний підхід в управлінській діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального закладу 

38.  Широкопояс Ольга Ігорівна 

Формування управлінської культури майбутніх 

вчителів у діяльності органів студентського 

самоврядування 

39.  
Гавриловський Сергій 

Олексійович 

Управління науково-дослідною діяльністю студентів 

вищих навчальних закладів з використанням 

інформаційних технологій 

40.  Кобильник Віта Валеріївна 

Якість освіти у системі управління загальноосвітнім 

навчальним закладом на засадах інноваційних 

технологій 

41.  Бочко Сільвія Михайлівна 
Формування управлінської компетентності керівника 

дошкільного навчального закладу 

42.  
Остапчук Оксана 

Валентинівна 

Управління вищим навчальним закладом на засадах 

маркетингових стратегій 



43.  Верещак Людмила Борисівна 
Формування управлінських умінь у педагогічних 

працівників дошкільного навчального закладу 

44.  Кулик Тетяна Василівна 
Формування конкурентноспроможності ВНЗ на 

засадах бенчмаркінгу 

45.  Мірошник Наталія Вікторівна 
Управління професійним розвитком педагогічних 

працівників позашкільного навчального закладу 

46.  
Сташкевич Дмитро 

Русланович 

Організація контрольно-аналітичної діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального закладу 

47.  
Подолянко Олена 

Володимирівна 

Стиль керівництва як фактор управлінської 

діяльності керівника загальноосвітнього навчального 

закладу 

48.  Вознюк Юлія Миколаївна 
Формування іміджу керівника вищого навчального 

закладу 

49.  Бондарчук Тетяна Анатоліївна 
Моніторинговий підхід в управлінні навчальним 

закладом 

50.  Назарук Інна Василівна 
Управління загальноосвітнім навчальним закладом 

на засадах адаптивного підходу 

51.  
Кончуковська Людмила 

Анатоліївна 

Діяльність керівника дошкільного навчального 

закладу у процесі згуртування колективу 

педагогічних працівників 

52.  
Дорожинська Людмила 

Олександрівна 

Управління професійним розвитком молодих 

спеціалістів дошкільного навчального закладу 

53.  Шермер Марія Іванівна 
Управління інклюзивним навчанням в 

загальноосвітньому навчальному закладі 

54.  
Ковальчук Наталія 

Володимирівна 

Морально-етичні аспекти управління навчальним 

закладом 

55.  Отрощенко Ольга Іванівна 
Впровадження інноваційного менеджменту в 

систему дошкільного навчального закладу 

56.  Федосєєва Юлія Юріївна 

Профілактика та попередження конфліктів в 

діяльності керівника дошкільного навчального 

закладу 

57.  
Тихончук Мирослава 

Степанівна 
Комунікативна культура керівника закладу освіти 

58.  Осипчук Анна Іванівна 
Формування організаторських умінь майбутніх 

керівників навчальних закладів 

59.  Кучерук Неля Миколаївна 
Реалізація системного підходу в управлінні 

професійно-технічним навчальним закладом 

60.  Паламарчук Тетяна Сергіївна 
Моделювання інноваційної освітньої діяльності у 

загальноосвітньому навчальному закладу 

61.  Федорова Вікторія Русланівна 
Управління дистанційним навчанням учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

62.  Максюта Аліна Сергіївна 
Управління методичною роботою в 

загальноосвітньому навчальному закладі 

63.  Корбут Марія Леонідівна 
Інноваційна компетентність керівника 

загальноосвітнього навчального закладу 

64.  Сухая Дарина Сергіївна 
Управлінські технології в системі діяльності 

дошкільного навчального закладу 

65.  Андреєва Ольга Сергіївна 
Управління виховним процесом в сучасному 

загальноосвітньому навчальному закладі 

66.  Гевко Олеся Миколаївна 
Управління розвитком дошкільного навчального 

закладу в сучасних умовах 

67.  Малашевич Юрій Павлович 
Формування громадсько-державного управління 

освітою в умовах району 



 

 

 

68.  Федорець Юлія Вікторівна 
Управління закладом освіти на основі «м’якого» 

системного підходу 

69.  
Хронюк Тетяна 

Володимирівна 

Управління професійною адаптацією педагогів в 

дошкільних навчальних закладах в сучасних умовах 


