ННІ педагогіки 2017

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові
студента

Тема роботи

1.

Бусько Вікторія Олександрівна

Формування комп’ютерної грамотності
в учнів початкових класів

2.

Войтенко Діана Олегівна

Педагогічні умови виховання
громадянської позиції особистості учнів
початкової школи

3.

Грушак Ірина Андріївна

Формування естетичних компетенцій
молодших школярів засобами
моделювання педагогічних ситуацій

4.

Дмитрук Ірина Юріївна

5.

Зєлєнова Тетяна Андріївна

Формування в учнів початкової школи
ціннісного ставлення до природного
довкілля
Розвиток творчих здібностей молодших
школярів засобами етнопедагогіки

6.

Музиченко Наталія Сергіївна

7.

Самчук Ольга Юріївна

8.

Прокоф’єва Маргарита Вікторівна

9.

Рябчук Альона Олександрівна

10.

Туз Юлія Сергіївна

11.

Шадура Марія Анатоліївна

12.

Шевчук Олена Миколаївна

13.

Шпонарська Юлія Йосипівна

Технології розвивального навчання, як
засіб формування пізнавального
інтересу молодих школярів

14.

Третьякова Юлія Романівна

Особливості автентичного виконання
хорової музики Епохи Ренесансу
сучасними співаками

Реалізація ідей гуманної педагогіки в
умовах модернізації сучасної
початкової школи
Формування основ навчальностратегічної компетентності учнів
початкової школи у процесі навчання
англійської мови
Дидактичні засади впровадження
ігрових технологій у навчальний процес
початкової школи
Розвиток інтелектуальних здібностей
молодших школярів засобами
дидактичної гри
Формування життєвих навичок в
молодших школярів засобами
виховуючих ситуацій
Шляхи впровадження системи
В.Ф. Шаталова в умовах модернізації
сучасної початкової школи
Реалізація індивідуального підходу у
контексті інклюзивної освіти молодших
школярів засобами арт-терапії

15.

Крижанівська Віра Анатоліївна

Використання національнорегіонального компонента у викладанні
мистецьких дисциплін

16.

Марченко Ірина Анатоліївна

Формування національної свідомості
учнівської молоді засобами
кобзарського мистецтва

17.

Мисько Сергій Родіонович

18.

Наконечна Альона Володимирівна

Музично-просвітницька діяльність
Григорія Сковороди в контексті
розвитку української культури ХУІІІ
століття
Розвиток індивідуальних здібностей
молодшого школяра засобами
музичного мистецтва у позаурочний час

19.

Римарчук Микола Миколайович

Музично-естетичне виховання
учнівської молоді засобами духовної
музики

20.

Слунський Сергій Юрійович

Діяльність видатних митців ВолиніЖитомирщини на ниві музичної освіти
(ХІХ-ХХ століття)

21.

Устимчук Олександра Миколаївна

Розвиток традицій мистецького
виховання у ХХ-ХХІ столітті

22.

Хомяк Катерина Віталіївна

Феномен інтеграції дисциплін
художньо-естетичного циклу у
формуванні особистості майбутнього
вчителя музичного мистецтва

23.

Адамович
Світлана
Вадимівна

Патріотичне виховання у молодших
школярів

24.

Багрій
Тетяна
Юріївна

Розвиток комунікативної культури
молодших школярів в процесі вивчення
гуманітарних дисциплін

25.

Гаврилюк
Альона
Валеріївна

Формування здоров’язберігаючої
компетентності учнів початкових класів
у навчально-виховному процесі

26.

Голомах
Віта
Миколаївна

Формування емоційно-почуттєвої сфери
молодшого школяра засобами
дидактичної гри

27.

Гречковська
Юлія
Володимирівна

Соціально-педагогічна підтримка
виховання учнів шкіл-інтернатів

28.

Добрянська
Катерина
Володимирівна

Застосування інтерактивних технологій
на уроках математики в початковій
школі

29.

Кобилинська
Яна
Олександрівна

Застосування проектних технологій у
роботі вчителя початкових класів

30.

Кральковська
Людмила
Сергіївна

Формування пізнавального інтересу до
навчання в учнів початкової школи

31.

Мунтян
Катерина
Василівна

32.

Надворна
Анна
Сергіївна

Психолого-педагогічні засади
профорієнтаційної роботи зі
старшокласниками загальноосвітньої
школи
Дидактичні основи розвивального
навчання в початковій школі

33.

Овчіннікова
Світлана
Леонідівна
Омельчук
Марина
Вікторівна
Пахомова
Діна
Юріївна

Формування патріотичних почуттів
молодших школярів школи-інтернату в
позаурочній діяльності
Формування комунікативних умінь
учнів молодших класів на уроках
гуманітарного циклу початкової школи
Формування навчальної компетентності
в учнів початкової школи

36.

Повар
Аліна
Вікторівна

Виховання ціннісного ставлення до
людини у першокласників у процесі
позакласної роботи вчителя

37.

Сторона
Людмила
Анатоліївна

Взаємодія вчителя з батьками з
вирішення проблем адаптації
першокласників

38.

Сухан
Інна
Геннадіївна
Трачук
Тетяна
Геннадіївна

Роль соціального педагога в адаптації
молодших школярів до навчання в
школі
Акмеологічні засади життя та діяльності
В. Г. Короленка

Цілик
Марина
Анатоліївна
Шащук
Альона
Леонідівна

Організація екологічної освіти учнів
початкової школи

42.

Штепа
Анастасія
Олександрівна

Педагогічні умови застосування
аудіовізуальних засобів у навчальному
процесі початкової школи

43.

Войненко
Катерина Вікторівна

Використання інтерактивних технологій
у процесі навчання письма в ситуаціях
комп’ютерно-опосередкованої взаємодії

34.

35.

39.

40.

41.

Педагогічні засади використання
нестандартних форм та методів
навчання у початковій школі

44.

Євтушок
Віта
Петрівна

Формування мовленнєвої
компетентності у говорінні учнів
початкової школи засобами медіаосвітніх технологій
Використання інтенсивних методів у
процесі навчання англомовного
говоріння учнів початкової школи

45.

Кучер
Таміла
Сергіївна

46.

Левченко
Марія
Олексіївна

47.

Сидорчук
Дарина Володимирівна

48.

Шадура
Катерина Миколаївна

Соціокультурне виховання учнів
початкової школи на уроках англійської
мови

49.

Шкабара
Світлана Сергіївна

Формування англомовної лексичної
компетентності молодших школярів з
використанням аудитивної наочності

50.

Існюк Лілія Олександрівна

Розвиток у молодших школярів
пізнавальних інтересів засобами
інтерактивних технологій

51.

Кальніцька Олена Олександрівна

Формування культури поведінки
молодших школярів в освітньовиховному середовищі школи

52.

Костриця Анастасія Сергіївна

Взаємодія школи і сім’ї у розвитку
обдарованості дітей молодшого
шкільного віку

53.

Кочин Богдана Сергіївна

54.

Мацюк Ольга Вікторівна

Активізація пізнавальної діяльності
молодших школярів засобами
інтерактивних технологій
Розвиток пізнавальної активності
молодших школярів в контексті
проблемного навчання

55.

Сетнік Вікторія Валеріївна

Формування в учнів 4 класу естетичної
компетентності засобами
образотворчого мистецтва

56.

Тушинська Юлія Віталіївна

Виховання у молодших школярів
моральних цінностей засобами народної
педагогіки

57.

Шевчук Марія Вікторівна

Розвиток інтелектуальних здібностей
учнів другого класу засобами
дидактичних ігор

Використання технологій критичного
мислення в процесі формування
англомовної лексичної компетентності
молодших школярів
Використання драматико-педагогічних
технологій у навчанні англійської мови
дітей молодшого шкільного віку у
центрах соціально-психологічної
реабілітації

58.

Біляк Аліна Вікторівна

Навчання групового спілкування у ДНЗ з
використанням інтерактивних технологій

59.

Кулик Неоніла Вікторівна

60.

Рибак Юлія Вікторівна

Формування англомовної діалогічної
мовленнєвої компетентності дітей
дошкільного віку на основі автентичних
матеріалів
Формування англомовної мовленнєвої
компетентності в аудіюванні дітей
дошкільного віку на основі методу
повної фізичної реакції

61.

Нестерчук Юлія Вікторівна

Виховання у дітей дошкільного віку
відповідального ставлення до природного
середовища засобами казки

62.

Поліщук Олена Володимирівна

63.

Туровська Анастасія Сергіївна

64.

Дергачова Юлія Олександрівна

65.

Дранговська Вікторія Валентинівна

66.

Степанчук Інна Вікторівна

67.

Шиманська Аліна Сергіївна

68.

Шкуринська Ліна Адолівна

69.

Дужич Наталія Вікторівна

70.

Ковальчук Світлана Вікторівна

71.

Макарчук Наталія Олегівна

72.

Шафран Наталя Василівна

73.

Шевчук Ольга Юріївна

Формування комунікативної готовності
дітей старшого дошкільного віку до
навчання в школі
Формування екологічної
компетентності в процесі навчання
англійської мови учнів початкової
школи
Формування готовності майбутнього
керівника до управління навчальними
закладами
Управлінська компетентність вчителя
початкових класів у співпраці з
батьками учнів
Тайм-менеджмент в управлінні
професійно-технічним навчальним
закладом
Стимулювання педагогічної творчості
вчителів у роботі керівника
загальноосвітнього навчального закладу
Управління науково-дослідною
діяльністю учнів загальноосвітніх
навчальних закладів
Формування управлінської
компетентності у майбутніх медичних
сестер у вищому навчальному закладі
Моніторинг діяльності педагогічних
працівників загальноосвітніх
навчальних закладів: управлінський
аспект
Модернізація управлінської діяльності
керівника дошкільного навчального
закладу
Управління системою мотивації праці
педагогічних працівників
загальноосвітнього навчального закладу
Управління інноваційною діяльністю
педагогічних працівників дошкільного
навчального закладу на засадах

інформаційних технологій
74.

Красавчикова Олександра Юріївна

75.

Мартинюк Світлана Миколаївна

76.

Мацапура Тарас Вадимович

77.

Назаревич Ірина Станіславівна

78.

Нитута Катерина Олександрівна

79.

Новодон Тетяна Олександрівна

80.

Куширець Олеся Юріївна

81.

Хозноферов Дмитро Михайлович

82.

Дорош Оксана Іванівна

83.

Казаріна Анна Вікторівна

84.

Чекреньова Вікторія Леонідівна

85.

Антонюк Юлія Романівна

86.

Безсмертна Вікторія Ігорівна

87.

Власюк Олександра Андріївна

88.

Грубчак Інна Ігорівна

89.

Гуральчук Дар’я Юріївна

90.

Денисюк Іван Васильович

91.

Номерчук Наталія Іванівна

Управління інноваційним процесом у
загальноосвітньому навчальному
закладі
Інформаційно-аналітична діяльність
керівника загальноосвітнього
навчального закладу
Організація профільного навчання у
загальноосвітньому навчальному
закладі
Інноваційний підхід в управлінні
дошкільним навчальним закладом
Оцінювання ефективності управління
дошкільним навчальним закладом
Самоменеджмент керівника
навчального закладу як складова
організаційної культури
Моніторинг професійно-значимих
якостей суб’єктів навчально-виховного
процесу: управлінський аспект
Розвиток управлінських якостей у
керівника позашкільного навчального
закладу
Управління системою впровадження
інформаційних технологій у процесі
підготовки майбутніх учителів
інформатики
Формування іміджу дошкільного
навчального закладу
Система управління дистанційним
навчанням в умовах вищого
навчального закладу
Компаративний аналіз систем
управління дошкільними навчальними
закладами в Польщі та Україні
Система управління центрами гендерної
освіти при вищих навчальних закладах
України
Управління кафедрами вищих
навчальних закладів на засадах
персоналогії
Управління дошкільними навчальними
закладами на засадах акмеологічного
підходу
Реалізація хмарних технологій у системі
управління дошкільним навчальним
закладом
Задоволення особистісних потреб
дитини в системі управління
позашкільним навчальним закладом
Організація профільного навчання
молоді в умовах реформування

освітньої галузі
92.

Пилипчук Ірина Василівна

93.

Свеста Віталія Вадимівна

94.

Сидоренко Катерина Сергіївна

95.

Сігнаєвська Надія Петрівна

Управління професійно-технічним
навчальним закладом з використанням
інноваційних технологій
Підвищення ефективності управління
сучасною спеціалізованою школою
Інноваційні підходи в управлінні
навчальними закладами
Управління розвитком приватного
загальноосвітнього навчального закладу
в сучасних умовах

