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Природничий факультет 2019 
№ Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Тема дипломної 

роботи 

Науковий керівник Рецензент 

1.  

Бондаренко 

Галина Павлівна 

Застосування 

технології 

дистанційного 

навчання для 

формування вмінь 

учнів 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

виконувати 

лабораторний 

хімічний експеримент 

у 9 класі (77с.) 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри хімії 

Романишина Людмила 

Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, 

директор КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

2.  

Єрко Дмитрій 

Володимирович 

Можливості 

дистанційного 

вивчення хімії учнями 

8-9 класу 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

(43 с.) 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри хімії Анічкіна 

Олена Василівна 

кандидат педагогічних наук, 

директор КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

3.  

Завінська Інна 

Олександрівна 

Можливості 

використання 

електронних 

навчальних матеріалів 

власного виробництва 

в ході систематизації 

знань учнів із курсу 

хімії 8 класу 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

(46 с.) 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри хімії Анічкіна 

Олена Василівна 

кандидат педагогічних наук, 

директор КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

4.  

Костриця Ольга 

Миколаївна 

Особливості 

застосування 

інформаційних 

технологій у 

самостійній проектній 

діяльності учнів 8 

класу 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

(57 с.) 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри хімії 

Романишина Людмила 

Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, 

директор КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

5.  Мельничук Галина 
Можливості 

використання 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кандидат педагогічних наук, 

директор КЗВО 
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Григорівна електронних 

навчальних матеріалів 

власного виробництва 

в ході систематизації 

знань учнів із курсу 

хімії 9 класу закладах 

загальної середньої 

освіти (44 с.) 

кафедри хімії Анічкіна 

Олена Василівна 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

6.  

Новицький 

Дмитро 

Вячеславович 

Використання 

віртуальних екскурсій 

в ході вивчення хімії 

учнями 8-9 класу 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

(55 с.) 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри хімії Анічкіна 

Олена Василівна 

кандидат педагогічних наук, 

директор КЗВО 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

7.  

Андрієнко Юлія 

Юріївна 

Особливості 

використання блок-

схем під час вивчення 

біології людини 

(123 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття Шелюк 

Юлія Святославівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

8.  

Борканин 

Олександра 

Миколаївна 

Методичні засади 

реалізації 

міжпредметних 

зв’язків  при 

викладанні біології та 

хімії в основній школі 

(55 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Мельниченко 

Руслана Костянтинівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

9.  

Геля Світлана 

Леонідівна 

Теорія та методика 

викладання теми 

«Екологія» з 

навчального предмету 

«Біологія та екологія» з 

використанням 

комп’ютерних 

технологій (288 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Першко 

Ірина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 
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Наталія Миколаївна 

10.  

Деюн Людмила 

Миколаївна 

Проблемне навчання 

як засіб розвитку 

здібностей учнів у 

процесі навчання 

біології і профільних 

класах (108 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Муж Галина 

Василівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

11.  

Драчук Оксана      

Петрівна 

Природознавчі 

екскурсії як засіб 

формування 

екологічної культури 

(64 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Єрмошина 

Тетяна Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

12.  

Жуковська 

Віолетта 

Миколаївна 

Використання творчо-

пошукових  завдань у 

процесі підготовки 

вчителя біології 

(76 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Астахова 

Лариса Євгеніївна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

13.  

Коц Сніжана 

Василівна 

Методика формування 

біологічних понять на 

тему: «Репродукція 

живих організмів» 

(122 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

Пацюк Марина 

Костянтинівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

14.  

Кузьмінчук 

Владислав 

Вадимович 

Методика формування 

біологічних понять при 

вивченні теми: 

«Селекція та 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Муж Галина 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 
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біотехнологія» (73 с.) Василівна «Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

15.  

Куликівська 

Катерина 

Леонідівна 

Методика формування 

біологічних понять при 

вивченні теми: 

«Спадковість і 

мінливість» (156 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

Пацюк Марина 

Костянтинівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

16.  

Купрійчук 

Катерина Іванівна 

Теорія і методика 

викладанні теми: 

«Біологічні основи 

здорового способу 

життя» з навчального 

предмету «Біологія та 

екологія» з 

використанням 

комп’ютерних 

технологій (106 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Першко 

Ірина 

Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

17.  

Лиса Ганна 

Олександрівна 

Особливості 

використання  блок-

схем під час вивчення 

загальної біології у 

класах із поглибленим 

вивченням біології 

(77 с.) 

завідувач кафедри, 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття Шелюк 

Юлія Святославівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

18.  

Литвиненко 

Галина 

Олександрівна 

Формування 

самостійної 

пізнавальної 

діяльності в процесі 

вивчення біології 

(81 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Єрмошина 

Тетяна Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 
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Василівна 

19.  

Лопоцюк Раїна 

Анатоліївна 

Теорія і методика 

викладання теми: 

«Сталий розвиток і 

збалансоване 

природокористування 

» з навчального 

предмету «Біологія та 

екологія» (141 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття  Першко 

Ірина Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

20.  

Мороз Галина 

Миколаївна 

Вплив токсичного і 

паразитичного 

факторів на 

стабільність 

гомеостазу гемолімфи 

калюжниці (Mollusca, 

Gastropoda, 

Viviparidae) (69 с.) 

завідувач кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи, доктор 

біологічних наук, 

професор Стадниченко 

Агнеса Полікарпівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

21.  

Мороз Олена  

Миколаївна 

Біохімічні і фізіологічні 

пристосування 

Planorbarius sp. 

(Mollusca, Gastropoda, 

Bulinidae) до умов 

обсихання (57 с.) 

завідувач кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи, доктор 

біологічних наук, 

професор Стадниченко 

Агнеса Полікарпівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

22.  

Петрук Марина 

Миколаївна 

Методика формування 

біологічних понять при 

вивченні теми: 

«Саморегуляція і 

адаптація живих 

організмів» (150 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

Пацюк Марина 

Костянтинівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

23.  

Пономаренко 

Ярослава 

Володимирівна 

Методика формування 

біологічних понять при 

вивченні теми: 

«Розвиток живих 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Астахова 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 
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організмів» (112 с.) Лариса Євгеніївна інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

24.  

Присяжнюк Ірина 

Віталіївна 

Вміст пестицидів та 

нітратів у 

сільськогосподарській 

продукції, воді та 

грунті Житомирщини 

(методичний і 

практичний аспекти) 

(85 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Мельниченко 

Руслана Костянтинівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

25.  

Разбіцький Віталій 

Вікторович 

Формування 

предметних 

компетентностей 

старшокласників із 

загальної біології в 

умовах інтерактивних 

технологій навчання 

(78 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження Астахова 

Лариса  Євгеніївна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

26.  

Сапронова Юлія 

Русланівна 

Використання 

інтерактивних 

технологій на уроках 

біології (на прикладі 

вивчення типу 

Хордові) 

(98 с.) 

завідувач кафедри, 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття Шелюк 

Юлія Святославівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

27.  

Сивковська Марія 

Миколаївна 

Інноваційні технології 

при викладанні курсу: 

«Загальна 

паразитологія» у 

вищих навчальних 

закладах (70 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Павлюченко 

Олеся Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

28.  Сорока Ольга Методика організації кандидат біологічних кандидат педагогічних наук, 
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Віталіївна гурткової роботи 

природничого 

(біологічного ) 

спрямування (218 с.) 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття  Першко 

Ірина Олександрівна 

старший викладач кафедри 

методики викладання 

навчальних предметів КЗ 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної 

освіти»Житомирської 

обласної ради Поліщук 

Наталія Миколаївна 

29.  

Хвостик Олена 

Петрівна 

Утриманні та 

розведення Taniehthys 

albonubes Lin Shu 

Jen,1932 в умовах 

шкільного акваріума 

(58 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Вискушенко 

Дмитро Андрійович 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

30.  

Хомчук Дарія 

Валеріївна 

Інноваційні технології 

при викладанні курсу: 

«Спеціальна 

паразитологія» у 

вищих навчальних 

закладах (79 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Павлюченко 

Олеся Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

31.  

Войналович 

Марина 

Миколаївна 

Особливості хімічного 

травлення CdTe  в 

травильних 

композиціях системи 

K2Cr2O7 - HBr- 

органічний розчинник 

(64 с.) 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Чумак Володимир 

Валентинович 

ор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри лабораторна 

діагностика КВНЗ  

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради 

Заблоцька О.С. 

32.  

Глєбова Юлія 

Олександрівна 

Використання 

наноструктур з 

функціоналізованою 

карбоном поверхнею 

(46) 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Кусяк Наталія 

Володимирівна 

кандидат хімічних наук, 

доцент  кафедри хімії 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Дорохов Віктор 

Іванович 

33.  Григорусь Ненасичені аміди та їх кандидат хімічних наук, кандидат хімічних наук, 
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Олександра 

Сергіївна 

синтез за реакцією 

Віттіга (33 с.) 

 

доцент кафедри хімії 

Листван Володимир 

Миколайович 

доцент  кафедри хімії 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

Дорохов Віктор Іванович 

34.  

Кошелик Тетяна 

Валеріївна 

Можливості 

використання 

електронних 

навчальних матеріалів 

власного виробництва 

в ході систематизації 

знань студентів з теми 

«Кисень» (76 с.) 

доктор фізико-

математичних наук, 

професор кафедри хімії 

Горбик Петро Петрович 

кандидат педагогічних наук, 

директор КВНЗ 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

35.  

Панасюк Дмитро 

Юрійович 

Закономірності хіміко-

динамічного 

полірування твердих 

розчинів Zn x Cd1-xTe в 

бромвиділяючих 

травильних системах 

K2Cr2O7- HBr- 

органічний розчинник 

(65 с.) 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Тітов Юрій 

Олександрович 

доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри лабораторна 

діагностика КВНЗ  

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради 

Заблоцька О.С 

36.  

Саковець Марія 

Володимирівна 

Можливості 

використання 

електронних 

навчальних матеріалів 

власного виробництва 

в ході систематизації 

знань студентів з теми 

«Вода» (54 с.) 

доктор фізико-

математичних наук, 

професор кафедри хімії 

Горбик Петро Петрович 

кандидат педагогічних наук, 

директор КВНЗ 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

37.  

Селюк Тетяна 

Володимирівна 

Можливості 

використання 

електронних 

навчальних матеріалів 

власного виробництва 

в ході систематизації 

знань студентів з теми 

«Початкові хімічні 

поняття» (46 с.) 

завідувач кафедри, 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри хімії Анічкіна 

Олена Василівна 

кандидат педагогічних наук, 

директор КВНЗ 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Бойчук Ірина Дмитрівна 

38.  

Чмут Єлизавета 

Ігрівна 

Хімічна взаємодія 

монокристалів CdxHg1-

xTe з розчинами 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Чумак Володимир 

доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри лабораторна 
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системи K2Cr2O7- HBr- 

органічний розчинник 

(52 с.) 

Валентинович діагностика КВНЗ  

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради  Заблоцька 

О.С. 

39.  

Шпакович Оксана 

Олександрівна 

Нові похідні 

ізонікотинової кислоти 

на основі ізоніазиду 

(51 с.) 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Листван Володимир 

Миколайович 

кандидат хімічних наук, 

доцент  кафедри хімії 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Дорохов Віктор 

Іванович 

40.  

Бабич Юлія 

Василівна 

Вплив різних 

концентрацій 

хромхлориду на 

фізико-хімічні 

показники гемолімфи 

ставковика (Mollusca, 

Gastropoda, 

Lymnaеidae) 

(57 с.) 

завідувач кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи, доктор 

біологічних наук, 

професор Стадниченко 

Агнеса Полікарпівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

41.  

Громова Катерина 

Сергіївна 

Розмірно-вікова 

структура поселень 

перлівниць (Mollusca, 

Unionidae, 

Unioninadae) водних 

об’єктів басейну 

Дніпра 

(119 с.) 

доктор біологічних наук, 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Шевчук Лариса 

Миколаївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

42.  

Гульчевський 

Володимир 

Ігорович 

Еколого-біологічна 

характеристика 

гетеротрофних 

джгутикових деяких 

водотоків Житомира 

(74 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Шевчук Світлана 

Юріївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

43.  

Давидюк Наталія 

Ігорівна 

Голі амеби Львівської 

області (фауна, 

таксономія, екологія) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент : 
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(52 с.) біорізноманіття  Пацюк 

Марина 

Костянтинівна 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки   

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

44.  

Жданова Тетяна 

Дмитрівна 

Біохіміко-генетична 

ідентифікація сортів 

пшениці з 

використанням 

електрофорезу білків в 

поліакриламідному 

гелі (58 с.) 

доктор біологічних наук, 

професор кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини Гарбар 

Олександр Васильович 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент : 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки   

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

45.  

Забела Валентина 

Сергіївна 

Фауна та екологічні 

особливості мокриць  

Ємільчинського 

району 

(60 с.) 

доктор біологічних наук, 

професор кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини, Гарбар 

Олександр Васильович 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент : 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки   

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

46.  

Ільєнко 

Олександр 

Сергійович 

Розмірно-вікова 

структура поселень 

беззубок (Mollusca, 

Unionidae, 

Anadontinae) водних 

об’єктів басейну 

Дніпра 

(69 с.) 

доктор біологічних наук, 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Шевчук Лариса 

Миколаївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 



11 
 

47.  

Кас’ян Анна 

Русланівна 

Вікова, статева і 

біотопічна залежність 

вмісту загального білка 

у внутрішньому 

середовищі 

перлівницевих 

(Unionidae) (47 с.) 

завідувач кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи, доктор 

біологічних наук, 

професор Стадниченко 

Агнеса Полікарпівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук, 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

48.  

Лівкович Вікторія 

Олександрівна 

Клен гостролистий 

(Acer platanoides) як 

тест-об'єкт для оцінки 

ступеня забруднення 

навколишнього 

середовища (67 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття Астахова 

Лариса  Євгенівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри загальної 

екології Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Котюк Л.А. 

49.  

Муравська Анна 

Вікторівна 

Круговійчасті інфузорії 

(Ciliophora, Peritrichia) 

річки Хомора( 

Хмельницька область) 

(76 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Константиненко Людмила 

Анатоліївна 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент : 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки   

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

50.  

Опаріна Марина 

Миколаївна 

Вплив різних 

концентрацій хрому на 

основні трофологічні 

показники Lumnaea 

stagnalis (56 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини 

Василенко Ольга 

Миколаївна 

завідувач кафедри 

біоресурсів аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету, кандидат 

сільськогосподарських наук, 

доцент Світельський  

Микола Михайлович 

51.  

Нехрещенюк Віта 

Павлівна 

Екологічні особливості 

круговійчастих 

інфузорій (Ciliophora, 

Peritrichia) 

р.Деревички 

(Хмельницька область) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Константиненко Людмила 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент : 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки   
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(87 с.) Анатоліївна життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

52.  

Пилипчук Наталія 

Володимирівна 

Загальні реакції 

дощових червів 

родини Lumbricidae на 

хронічний 

електромагнітний 

стрес (104 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи Власенко 

Руслана Петрівна 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

53.  

Суй Вікторія 

Олександрівна 

Еколого-ценотична 

характеристика 

екосистем корінних 

лісів  Центрального 

Полісся (71 с.) 

кандидат екологічних 

наук, доцент кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини Хом’як 

Іван Владиславович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк О.Л. 

54.  

Шлапак Дарія 

Володимирівна 

Голі амеби роду 

Mayorella Schaeffer, 

1926 (Amoebozoa, 

Mayorellidae): 

таксономія, 

біорізноманіття (56 с.) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття  Пацюк 

Марина     Костянтинівна 

завідувач кафедри екології 

лісу та безпеки 

життєдіяльності,доктор 

біологічних наук, доцент 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

55.  

Довбня Марія 

Олександрівна 

Молюски підродини 

Unioninae (Mollusca: 

Bivalvia: Unionidae)  

малакологічної 

колекції 

Житомирського 

державного 

університету імені 

Івана Франка (89 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук Єрмошина Тетяна 

Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

56.  

Климчук Петро 

Олександрович 

Склад та еколого-

географічна 

характеристика 

фітопланктону 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

кандидат біологічних наук, 

старший науковий 

співробітник відділу 

санітарної гідробіології та 



13 
 

водосховища 

м.Новоград-

Волинський (75 ст.) 

біологічних наук 

Константиненко Людмила 

Анатоліївна 

гідропаразитології Інституту 

гідробіології НАН України 

Семенюк Наталія Євгенівна 

57.  

Михайленко 

Карина Вікторівна 

Структурно-

функціональна 

характеристика 

фітопланктону 

Дідового озера 

(Олевський район, 

Житомирської області) 

(69 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук Шелюк 

Юлія Святославівна 

кандидат біологічних наук, 

старший науковий 

співробітник відділу 

санітарної гідробіології та 

гідропаразитології Інституту 

гідробіології НАН України 

Семенюк Наталія Євгенівна 

58.  

Серветник Анна 

Михайлівна 

Особливості 

формування 

водоростевих 

угрупувань планктону 

антропогенно 

створених водойм (на 

прикладі кар’єрів 

Коростенського 

району Житомирської 

області) (51 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук 

Константиненко Людмила 

Анатоліївна 

кандидат біологічних наук, 

старший науковий 

співробітник відділу 

санітарної гідробіології та 

гідропаразитології Інституту 

гідробіології НАН України 

Семенюк Наталія Євгенівна 

59.  

Боднар Іванна 

Юріївна 

Фітопланктон р. 

Полква (Білогірський 

район, Хмельницька 

область) (60 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук Шелюк 

Юлія Святославівна 

кандидат біологічних наук, 

старший науковий 

співробітник відділу 

санітарної гідробіології та 

гідропаразитології Інституту 

гідробіології НАН України 

Семенюк Наталія Євгенівна 

60.  

Лисюк Тарас 

Юрійович 

Особливості дії 

фосфат-іонів на 

показники білкового 

обміну в живих 

організмах (75 ст.) 

професор кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, доктор 

біологічних наук Киричук 

Галина Євгеніївна 

доктор біологічних наук, 

доцент кафедри екології лісу 

та безпеки 

життєдіяльності 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Житова Олена 

Петрівна 

61.  

Омельчук Марія 

Олександрівна 

Гетеротрофні 

джгутикові річки Случ, 

їх видове багатство та 

структура угруповань 

(48 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук Шевчук Світлана 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 
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Юріївна національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

62.  

Рекеда Наталія 

Миколаївна 

Молюски підродини 

Anodontinae (Mollusca: 

Bivalvia: Unionidae)  

малакологічної 

колекції 

Житомирського 

державного 

університету імені 

Івана Франка (63 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук Єрмошина Тетяна 

Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

63.  

Білявська 

Вероніка 

Болеславівна 

Рослинність селітебних 

екосистем долини 

річки Гуйва в районі 

міста Андрушівка (42 

ст.) 

старший викладач 

кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Костюк 

Віталій Степанович 

кандидат біологічних наук, 

доцент, викладач ЦМК 

медико-біологічних 

дисциплін КЗВС 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Першко Ірина Олександрівна 

64.  

Вишневська 

Наталія Юріївна 

Динаміка ареалів 

видів роду 

Пальчатокорінник 

(Dactilorhiza) в умовах 

глобальних змін 

клімату (70 ст.) 

професор кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини, доктор 

біологічних наук Гарбар 

Олександр Васильович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

65.  

Гордієнко Віта 

Володимирівна 

Оцінка впливів на 

навколишнє природне 

середовище на 

прикладі гірничо-

добувного 

підприємства 

Житомирської області 

(59 ст.) 

старший викладач 

кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Коцюба 

Ірина Юріївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

66.  

Данилюк Марія 

Миколаївна 

Структура популяції та 

екологічні особливості 

Arion lusitanicus на 

території м. Житомира 

(48 ст.) 

професор кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини, доктор 

біологічних наук Гарбар 

Олександр Васильович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 
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67.  

Домославський 

Олександр 

Русланович 

Флуктуююча асиметрія 

білатеральних ознак 

риб Словечансько-

Овруцького кряжу, як 

біоіндикатор 

несприятливих впливів 

на гідро екосистему 

(52 ст.) 

професор кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини, доктор 

біологічних наук Гарбар 

Олександр Васильович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

68.  

Драгальчук Вадим 

Михайлович 

Динаміка відновлення 

рослинності в лісових 

біогеоценозах 

порушених 

добуванням бурштину 

(58 ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук 

Василенко Ольга 

Миколаївна 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

доцент, завідувач кафедри 

біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Світельський 

Микола Михайлович 

69.  

Лаговський 

Володимир 

Зигмундович 

Обгрунтування 

біомеліоративних 

заходів в акваторії 

Житомирського 

водосховища на основі 

оцінки фітомаси 

водних макролітів (48 

ст.) 

професор кафедри 

екології, 

природокористування та 

біології людини, доктор 

біологічних наук Гарбар 

Олександр Васильович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

70.  

Мосійчук Вікторія 

Вікторівна 

Смертність та 

середньовікова 

структура населення 

Житомирської області 

за останні 30 років (56 

ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Онищук 

Ірина Петрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР, 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

71.  

Невмержицький 

Вячеслав 

Валентинович 

Особливості 

протікання 

адаптаційних процесів 

у людей в умовах 

підвищеної вологості і 

температури (75 ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Онищук 

Ірина Петрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР, 

Круковська Ірина 

Миколаївна 

72.  Никончук Євгеній 
Еколого-ценотична 

характеристика 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 
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Валентинович ценопопуляції Heder 

helix L. на території 

Словечансько-

Овруцького кряжу (49 

ст.) 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Хом’як 

Іван Владиславович 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

73.  

Тимченко Анна 

Юріївна 

Характеристика 

екосистем автогенних 

сукцесій гірничих 

виробок в долині річки 

Гуйва (30 ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Хом’як 

Іван Владиславович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

74.  

Саргеліс Ангеліна 

Вікторівна 

Характеристика 

еколого-ценотичного 

профілю долини річки 

Гуйва (60 ст.) 

старший викладач 

кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Костюк 

Віталій Степанович 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

75.  

Конопліцька Юлія 

Вікторівна 

Гематологічні та 

імунологічні 

показники організму 

інтактних мишей за дії 

фітонцидів рослин (47 

ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу  

та охорони  природи, 

кандидат біологічних 

наук  Власенко Руслана 

Петрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

76.  

Лазарчук 

Олександр 

Григорович 

Адвентивний 

компонент іхтіофауни 

басейну р. Тетерів (89 

ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу  

та охорони  природи, 

кандидат біологічних 

наук Власенко Руслана 

Петрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

77.  

Паляничка Сергій 

Андрійович 

Розподіл важких 

металів серед 

компонентів 

природних водотоків 

Житомирського 

району (106 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук 

Перепелиця Людмила 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 
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Олександрівна Олександр Леонідович 

78.  

Безпятчук Тетяна 

Дмитрівна 

Сезонна міграція 

важких металів у 

водних екосистемах 

Бердичівського району 

(135 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук 

Перепелиця Людмила 

Олександрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

79.  

Гайченя Назар 

Григорович 

Динаміка заростання 

порушених дерново-

підзолистих ґрунтів 

півночі Центрального 

Полісся (63 ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Хом’як 

Іван Владиславович 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

80.  

Горбач Галина 

Василівна 

Аномалії в будові 

черепашки беззубок 

(Mollusca: Bivalvia: 

Unionidae) водних 

басейнів України (107 

ст.) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та охорони 

природи , доктор 

біологічних наук Шевчук 

Лариса Миколаївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

81.  

Довбня Анастасія 

Василівна 

Фауна та поширення 

прісноводних 

черевоногих молюсків 

у водоймах України (за 

матеріалами 

малакологічного 

фонду музею природи 

Житомирського 

державного 

університету імені 

Івана Франка) (92 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук Мельниченко 

Руслана Костянтинівна 

(Васільєва Людмила 

Анатоліївна) 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

82.  

Зайченко Аліна 

Миколаївна 

Оцінка якості і 

властивостей меду 

Малинського району 

(70 ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, доктор 

біологічних наук Уваєва 

Олена Іванівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 
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університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

83.  

Лангер Ірина 

Володимирівна 

Таксономічний склад 

та просторова 

структура чагарників у 

зелених насадженнях 

міста Житомира (72 

ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук Астахова 

Лариса Євгеніївна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри загальної 

екології Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Котюк 

Людмила Анатоліївна 

84.  

Литвинчук Євгеній 

Петрович 

Особливості 

утримання та 

розведення Asolene 

spixi (Mollusca, 

Gastropoda, 

Ampullariidae) (55 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи , 

кандидат біологічних 

наук Вискушенко Дмитро 

Андрійович 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

85.  

Прус Лілія 

Михайлівна 

Важкі метали в 

екосистемах прісних 

водойм Чуднівського 

району (85 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук 

Перепелиця Людмила 

Олександрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

86.  

Роговченко 

Василь 

Володимирович 

Комплексна 

екологічна оцінка 

вмісту важких металів 

у водних екосистемах 

Житомирського 

району (92 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук 

Перепелиця Людмила 

Олександрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

87.  

Сухініч Аліна 

Миколаївна 

Біоіндикаційне 

значення 

популяційних 

характеристик 

калюжниць (Mollusca, 

Gastropoda, 

Viviparidae)  у 

водоймах 

Центрального Полісся 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, доктор 

біологічних наук Уваєва 

Олена Іванівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 
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(64 ст.) 

88.  

Тимошенко Надія 

Андріївна 

Морфологічні та 

екологічні особливості 

Theodoxus fluviafilis р. 

Гуйва (65 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук Тарасова Юлія 

Вікторівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

89.  

Чугунова Дар'я 

Вікторівна 

Видовий склад 

дощових червів 

Лугинського району 

(75 ст.) 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу  

та охорони  природи, 

кандидат біологічних 

наук  Власенко Руслана 

Петрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Пінкіна Тетяна 

Василівна 

90.  

Шинкарчук Андрій 

Володимирович 

Вміст та розподіл 

важких металів у 

водних екосистемах 

Лугинського району 

(105 ст.) 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук 

Перепелиця Людмила 

Олександрівна 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

91.  

Ястребова Яна 

Вікторівна 

Heracleum sosnowskyi 

Manden в межах 

Житомирського 

району (44 ст.) 

доцент кафедри екології, 

природокористування та 

біології людини, кандидат 

біологічних наук Хом’як 

Іван Владиславович 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри експлуатації 

лісових ресурсів 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кратюк 

Олександр Леонідович 

92.  

Костриця Ольга 

Миколаївна 

Адсорбційна 

іммобілізація білків 

на поверхні 

магнітокерованих 

композитів, 62с 

професор кафедри 

хімії, доктор фізико-

математичних наук 

Горбик Петро Петрович 

Кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри 

ґрунтознавства та 

землеробства 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Дорохов 
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Віктор Іванович 

93.  

Присяжнюк Ірина 

Віталіївна 

Електрохімічні 

процеси при 

травленні 

ZnxCd1-xTe в 

розчинах K2Cr2O7 – 

HBr – органічний 

розчинник, 42с. 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук Томашик Василь 

Миколайович 

Кандидат хімічних наук, 

викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Комунального закладу 

вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Житомирської обласної 

ради Шелюк Ірина 

Олександрівна 

94.  

Суханова Вікторія 

Геннадіївна 

Закономірності 

електрохімічних 

процесів при 

травленні CdxHg1-x Te 

в розчинах K2Cr2O7 – 

HBr – органічний 

розчинник, 43с. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук Тітов 

Юрій Олександрович 

Кандидат хімічних наук, 

викладач вищої 

кваліфікаційної категорії  

Комунального закладу 

вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Житомирської обласної 

ради Шелюк Ірина 

Олександрівна 

95.  

Бабич Юлія 

Василівна 

Методика 

організації та 

проведення 

практичних занять з 

біології у старшій 

школі, 

101 с. 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Константиненко 

Людмила Анатоліївна 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

Миколаївна 

96.  

Гасс Антоніна 

Михайлівна 

Біологічний 

експеримент як 

метод навчання 

біології, 77с. 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Першко Ірина 

Олександрівна 

Кандидат педагогічних 

наук, вчитель вищої 

категорії, викладач 

Комунальнгого закладу 

вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Житомирської обласної 

ради Мельник Оксана 

Федорівна 

97.  

Нехрещенюк Віта 

Павлівна 

Методика 

використання 

комп’ютерних 

технологій при 

викладанні 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
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біологічних 

дисциплін у старшій 

школі, 150 с. 

Константиненко 

Людмила Анатоліївна 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

Миколаївна 

98.  

Суй Вікторія 

Олександрівна 

Дидактичні основи 

вивчення теми 

«Обмін речовин та 

енергії», 164с.3 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Константиненко 

Людмила Анатоліївна 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

Миколаївна 

99.  

Хоречко Інна 

Валеріївна 

Подразливість і 

рух живих 

організмів, 122с. 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Пацюк Марина 

Костянтинівна 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

Миколаївна 

100.  

Соляр Юлія 

Андріївна 

Закономірності 

електрохімічних 

процесів при 

травленні CdxHg1-xTe 

в розчинах K2Cr2O7 – 

HBr – лимонна 

кислота, 44с. 

кандидат хімічних 

наук, доцент кафедри 

хімії Денисюк Роман 

Олександрович 

Кандидат хімічних наук, 

викладач вищої 

кваліфікаційної категорії  

Комунального закладу 

вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Житомирської обласної 

ради Шелюк Ірина 

Олександрівна 

101.  

Сімчук Руслан 

Олегович 

Кумарини у 

природі. Синтез 

нових похідних 

кумарину, 46с. 

кандидат хімічних 

наук, доцент кафедри 

хімії Листван 

Володимир 

Миколайович 

Кандидат хімічних наук, 

викладач вищої 

кваліфікаційної категорії  

Комунального закладу 

вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

Житомирської обласної 

ради Шелюк Ірина 

Олександрівна 


