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ННІ педагогіки 2019 
№ Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Тема дипломної 

роботи 

Науковий керівник Рецензент 

1.  
Аврамчук Юлія 
Володимирівна 

Розвиток у дітей 
старшого дошкільного 

віку зв’язного 
мовлення у 

предметно-ігровому 
середовищі ДНЗ 

Максимова Олена 
Олександрівна 

 

2.  

Дембіцька 
Ірина 

Валеріївна 

Розвиток лічильної 
діяльності дітей 

старшого дошкільного 
віку засобами 
розвиваючого 

математичного 
середовища 

Тарнавська Наталія 
Петрівна 

 

3.  
Кручак Галина 

Миколаївна 

Формування у дітей 
середнього 

дошкільного віку 
правильної 

звуковимови та 
слововимови 

Коновальчук Іван 
Іванович 

 

4.  

Плахотнюк 
Наталія 

Миколаївна 

Формування в дітей 
старшого дошкільного 
віку понять про число 

та лічбу в контексті 
ідей освіти сталого 

розвитку 

Тарнавська Наталія 
Петрівна 

 

5.  
Сікан Олена 
Валеріївна 

Формування в дітей 
старшого дошкільного 

віку логіко-
математичної 

компетенції засобами 
технології 

моделювання 

Тарнавська Наталія 
Петрівна 

 

6.  

Соловйова 
Наталія 

Григорівна 

Розвиток ігрової 
компетентності дітей 

старшого дошкільного 
віку засобами 

сюжетно-рольової гри 

Федорова Марія 
Анатоліївна 

 

7.  

Кваша 
Христина 

Вадимівна 

Реалізація 
міжпредметних 

зв’язків у процесі 
формування 

англомовної лексичної 
компетентності дітей 

дошкільного віку 

Гуманкова Ольга 
Сергіївна 

 

8.  
Нестерчук Юлія 

Вікторівна 

Формування у дітей 
старшого дошкільного 

віку екологічної 
компетентності 

засобами народних 
традицій та мистецтва 

Вознюк Олександр 
Васильович 
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9.  
Олійник 
Дарина 

Сергіївна 

Розвиток фізичних 
якостей у дітей 

середнього 
дошкільного віку 

засобами гри 

Максимова Олена 
Олександрівна 

 

10.  

Осипчук Віра 
Петрівна 

Розвиток у дітей 
старшого дошкільного 

віку пізнавальних 
інтересів засобами 

казки 

Вознюк Олександр 
Васильович 

 

11.  
Петрук Юлія 

Олександрівна 

Формування лексичної 
компетентності в дітей 

молодшого 
дошкільного віку 

Федорова Марія 
Анатоліївна 

 

12.  

Поліщук Олена 
Володимирівна 

Формування у дітей 
старшого дошкільного 

віку комунікативної 
готовності до навчання 

в школі 

Коновальчук Іван 
Іванович 

 

13.  

Тагієва 
Катерина 

Володимирівна 

Формування у дітей 
старшого дошкільного 

вікуціннісного 
ставлення до власного 

здоров’я в процесі 
занять фізичною 

культурою 

Максимова Олена 
Олександрівна 

 

14.  
Тринос 

Катерина 
Олександрівна 

Групова творча гра як 
інноваційна форма 

виховання 
дошкільників 

Литньов Володимир 
Євгенович 

 

15.  

Тюлєнєва 
Наталія Іллівна 

Спільна робота ДНЗ і 
родини у вихованні 

самостійності дитини 
старшого дошкільного 

віку 

Вознюк Олександр 
Васильович 

 

16.  

Гембей  

Сніжана 

Юріївна 

Особливості роботи 

вчителя початкової 

школи з ліворукою 

дитиною  

(92 сторінки) 

доцент кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Мирончук Наталія 

Миколаївна 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

навчально-виховної роботи 

Комунально-соціально-

реабілітаційної установи 

«Житомирське вище 

професійне училище-

інтернат» Житомирської 

обласної ради  

Сахневич Ірина Дем'янівна 

17.  

Існюк  

Лілія 

Олександрівна 

Розвиток пізнавальних 

інтересів молодших 

школярів засобами 

інтерактивних 

технологій  

(105 сторінок) 

доцент кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Корінна Людмила 

Віталіївна 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти 

молодших медичних 

спеціалістів КВНЗ 

«Житомирський інститут 
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медсестринства» 

Житомирської обласної ради  

Шарлович Зоя Павлівна 

18.  

Кльоц  

Катерина 

Ігорівна 

Використання 

технології критичного 

мислення у процесі 

навчання іншомовного 

діалогічного мовлення 

учнів початкової школи  

(94 сторінки) 

доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

у дошкільній та 

початковій освіті, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Михайлова Оксана 

Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кубрак Сніжана 

Василівна 

19.  

Корінчук 

Олександр 

Володимирови

ч 

Акмеологічні засади 

життя та діяльності 

В. Ф. Шаталова 

(75 сторінок) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, доцент  

Сидорчук  

Нінель Герандівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Колесникова Ірина Василівна 

20.  

Мацюк  

Ольга 

Вікторівна 

Розвиток пізнавальної 

самостійності 

молодших школярів в 

освітньо-виховному 

середовищі школи 

(99 сторінок) 

доцент кафедри 

дошкільної освіти і 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Рудницька  

Неля Юріївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, керівник науково-

методичної лабораторії 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради 

Шигонська Наталія 

Вікторівна 

21.  

Назаренко 

Олена 

Олександрівна 

Формування культури 

поведінки молодших 

школярів в освітньо-

виховному середовищі 

школи 

(117 сторінок) 

доцент кафедри 

дошкільної освіти і 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Рудницька  

Неля Юріївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, керівник науково-

методичної лабораторії 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради  

Шигонська Наталія 

Вікторівна 

22.  

Павлюк  

Вікторія 

Дмитрівна 

Формування основ 

підприємницької 

компетентності учнів 

початкової школи в 

процесі навчання 

англомовного читання 

завідувач кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

у дошкільній та 

початковій освіті, 

кандидат педагогічних 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кубрак Сніжана 
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(118 сторінок) наук, професор 

Самойлюкевич  

Інна Володимирівна 

Василівна 

23.  

Паламарчук 

Олена Ігорівна 

Формування 

лексикографічної 

компетентності 

студентів в умовах 

інформаційного 

освітнього простору 

(126 сторінок) 

завідувач кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови, 

доктор педагогічних 

наук, професор 

Климова  

Катерина Яківна_ 

кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

української мови Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка Попова Анжеліка 

Олександрівна 

24.  

Попадюк  

Наталія 

Борисівна 

Формування вмінь 

усної взаємодії учнів 

початкової школи на 

засадах інтегрованого 

підходу 

(94 сторінки) 

завідувач кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

у дошкільній та 

початковій освіті, 

кандидат педагогічних 

наук, професор 

Самойлюкевич  

Інна Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач лабораторією 

упровадження освітніх 

інновацій Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти»  

Калінін Вадим 

Олександрович 

25.  

Садова  

Тетяна 

Валентинівна 

Формування умінь он-

лайн взаємодії у 

процесі навчання 

англійської мови учнів 

початкової школи 

(115 сторінок) 

старший викладач 

кафедри англійської мови 

з методиками 

викладання у дошкільній 

та початковій освіті, 

кандидат педагогічних 

наук Мазко  

Олена Петрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних 

мов Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету Кубрак Сніжана 

Василівна 

26.  

Сетнік  

Вікторія 

Валеріївна 

Формування естетичної 

компетентності 

молодших школярів у 

позаурочний час 

(101 сторінка) 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Гужанова  

Тетяна Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, керівник науково-

методичної лабораторії 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради  

Шигонська Наталія 

Вікторівна 

27.  

Сингаївська 

Аліна Олегівна 

Розвиток креативності 

учнів початкової школи 

засобами 

образотворчого 

мистецтва 

(100 сторінок) 

доцент кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Павленко  

Віта Віталіївна 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради  

Шарлович Зоя Павлівна 
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28.  

Хоцінська 

Альона 

Сергіївна 

Формування 

інформаційно-

цифрової 

компетентності учнів 

3-4-х класів у процесі 

навчання писемного 

мовлення  

(106 сторінок) 

старший викладач 

кафедри англійської мови 

з методиками 

викладання у дошкільній 

та початковій освіті, 

кандидат педагогічних 

наук Мазко  

Олена Петрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач 

лабораторією упровадження 

освітніх інновацій 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти»  

Житомирської обласної ради  

Калінін Вадим 

Олександрович 

29.  

Чернякова  

Аліна 

Русланівна 

Формування моральних 

цінностей у навчально-

виховному процесі 

початкової школи в 

умовах розвивального 

навчання 

(94 сторінки) 

 

доцент кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Павленко  

Віта Віталіївна 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський  медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради  

Шарлович Зоя Павлівна 

30.  

Шевчук  

Марія 

Вікторівна 

Розвиток 

інтелектуальних умінь 

учнів початкової школи 

засобами дидактичних 

ігор 

(71 сторінка) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, доцент  

Сидорчук  

Нінель Герандівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Колесникова Ірина Василівна 

31.  

Бринзюк  

Світлана 

Борисівна 

Педагогічні умови 

розвитку пізнавальних 

інтересів молодших 

школярів у процесі 

навчання 

(82 сторінки) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Колесникова Ірина Василівна 

32.  

Войтюк  

Людмила 

Василівна 

Формування 

народознавчої 

компетентності 

молодших школярів у 

процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін 

(112 сторінок) 

професор кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, 

професор  

Березюк  

Олена Станіславівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач вищої категорії 

Житомирського 

технологічного коледжу 

Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури 

Глазунова Леся 

Олександрівна 
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33.  

Мельник  

Оксана Юріївна 

Роль української 

педагогіки у 

формуванні 

педагогічної культури 

батьків учнів 

початкових класів 

(136 сторінок) 

професор кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, 

професор  

Березюк Олена 

Станіславівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

сестринської справи, 

завідувач навчально-

методичною лабораторією 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради 

Шигонська Наталія 

Вікторівна 

34.  

Мілошек 

Світлана 

Павлівна 

Формування моральних 

якостей учнів 

молодшого шкільного 

віку засобами виховних 

традицій 

(102 сторінки) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, 

професор Дубасенюк  

Олександра Антонівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Колесникова Ірина Василівна 

35.  

Нелеп  

Людмила 

Миколаївна 

Розвиток творчих 

здібностей молодших 

школярів в умовах 

групи продовженого 

дня 

(91 сторінка) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Колесникова Ірина Василівна 

36.  

Пейс Анна 

Юріївна 

Педагогічні умови 

національно-

патріотичного 

виховання учнів 

початкової школи 

(80 сторінок) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Колесникова Ірина Василівна 

37.  

Стрільчук 

Альона 

Сергіївна 

Організація ігрової 

діяльності молодших 

школярів у групі 

продовженого дня 

(86 сторінок) 

професор кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 
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Колесникова Ірина Василівна 

38.  

Шаховець Анна 

Анатоліївна 

Педагогічні умови 

формування якостей 

відповідального 

громадянина у 

старшокласників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(85 сторінок) 

доцент кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Корінна Людмила 

Віталіївна 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти 

молодших медичних 

спеціалістів Комунального 

вищого навчального закладу 

«Житомирський інститут 

медсестринства»  

Житомирської обласної ради 

Шарлович Зоя Павлівна 

39.  

Григорчук 

Ольга 

Олександрівна 

Розвиток математичних 

здібностей молодших 

школярів у процесі 

вивчення природничо-

математичних 

предметів 

(80 сторінок) 

доцент кафедри 

педагогіки, доктор 

педагогічних наук, доцент  

Ковальчук  

Валентина Антонівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, проректор з питань 

гуманітарної освіти, 

виховання і міжнародного 

співробітництва 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради  

Горай Ольга Віцентіївна 

40.  

Костриця 

Анастасія 

Сергіївна 

Формування 

інтелектуальних умінь 

учнів початкової школи 

в процесі навчання 

дисциплін 

гуманітарного циклу 

(103 сторінки) 

доцент кафедри 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

Власенко Ольга 

Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

сестринської справи, 

завідувач навчально-

методичною лабораторією 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут»  

Житомирської обласної ради  

Шигонська Наталія 

Вікторівна 

41.  

Оберемська 

Вікторія 

Вікторівна 

Формування 

інформаційно-

комунікативної 

компетентності учнів з 

особливими потребами 

засобами роботи в 

інклюзивному 

читальному залі 

Житомирської обласної 

універсальної наукової 

бібліотеки імені Олега 

Ольжича 

(114 сторінок) 

завідувач кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови, 

доктор педагогічних наук, 

професор  

Климова Катерина Яківна 

кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

української мови Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка Попович Анжеліка 

Станіславівна 
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42.  

Піскун Ольга 

Володимирівна 

Історико-педагогічне 

дослідження наукового 

доробку викладачів 

Житомирського 

державного 

університету імені Івана 

Франка у галузях 

лінгвометодики та 

культури мови 

(128 сторінок) 

завідувач кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови, 

доктор педагогічних наук, 

професор  

Климова Катерина Яківна 

кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

української мови Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка Попович Анжеліка 

Станіславівна 

43.  

Бех Анатолій 

Віталійович 

Система управління 

закладом загальної 

середньої освіти в 

умовах об’єднаної 

територіальної 

громади. 

Кількість сторінок: 89.3 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Яценко 

Світлана Леонідівна. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

44.  

Вознюк Євгенія 

Олександрівна 

Формування 

управлінської 

компетентності 

керівника закладу 

дошкільної освіти. 

Кількість сторінок: 89. 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Яценко 

Світлана Леонідівна. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

45.  

Георгієва Алла 

Павлівна 

Реалізація 

управлінського 

потенціалу у процесі 

професійної діяльності 

керівника 

структурного 

підрозділу закладу 

вищої освіти. 

Кількість сторінок: 83. 

 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки 

Агапов Юрій Юрійович. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

46.  Горностай 

Олена 

Олександрівна 

Управління 

інноваційним 

процесом в закладах 

загальної середньої 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Яценко 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 
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освіти. 

Кількість сторінок: 98. 

 

Світлана Леонідівна. Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

47.  

Григорчук 

Ольга 

Олександрівна 

Управління закладом 

загальної середньої 

освіти на засадах 

проектних технологій. 

Кількість сторінок: 75. 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Яценко 

Світлана Леонідівна. 

Кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

"Сестринська справа" 

комунального вищого 

навчального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської 

обласної ради Поплавська 

Світлана Дмитрівна. 

48.  

Гуменюк 

Богдан 

Валентинович 

Управління 

підготовкою 

майбутнього вчителя 

інформатики на основі 

комп’ютерних 

технологій. 

Кількість сторінок: 98.3 

 

Кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології 

Фриз Ірина 

Володимирівна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

зав. відділення 

післядипломної освіти 

молодших медичних 

спеціалістів комунального 

вищого навчального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської 

обласної ради Шарлович Зоя 

Павлівна. 

49.  

Джунь Лариса 

Петрівна 

Управління закладом 

загальної середньої 

освіти на засадах 

ресурсного підходу. 

Кількість сторінок: 114. 

 

Кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології 

Фриз Ірина 

Володимирівна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

50.  

Зелінська-

Тищенко 

Вікторія 

Тадеушівна 

Впровадження 

здоров’язбережувальни

х технологій в закладах 

спортивної освіти.. 

Кількість сторінок: 79.3 

 

Доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій 

Вознюк Олександр 

Васильович. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри суспільно-

гуманітарних комунального 

закладу "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської 

обласної ради Ренькас 

Броніслава Мирославівна. 
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51.  

Комаренко 

Альона 

Анатоліївна 

Інноваційні підходи до 

управління закладом 

загальної середньої 

освіти. 

Кількість сторінок: 92.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Яценко 

Світлана Леонідівна. 

Кандидат педагогічних наук, 

зав. відділення 

післядипломної освіти 

молодших медичних 

спеціалістів комунального 

вищого навчального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської 

обласної ради Шарлович Зоя 

Павлівна. 

52.  

Костриця 

Анастасія 

Сергіївна 

Управління системою 

забезпечення якості 

освітньої діяльності 

закладів вищої освіти. 

Кількість сторінок: 80.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій 

Басюк Наталія 

Анатоліївна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри суспільно-

гуманітарних комунального 

закладу "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської 

обласної ради Ренькас 

Броніслава Мирославівна. 

53.  

Кузнецова 

Тетяна 

Миколаївна 

Управління якістю 

роботи закладів 

дошкільної освіти. 

Кількість сторінок: 

103.3 

 

Доцент, завідувач 

кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 

інновацій, доктор 

педагогічних наук 

Коновальчук Іван 

Іванович. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри суспільно-

гуманітарних комунального 

закладу "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської 

обласної ради Ренькас 

Броніслава Мирославівна. 

54.  

Муравська 

Наталія 

Володимирівна 

Удосконалення 

системи мотивації 

праці вчителів у 

закладах загальної 

середньої освіти. 

Кількість сторінок: 85. 

 

Кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології 

Фриз Ірина 

Володимирівна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач суспільно-

гуманітарних дисциплін 

комунального закладу 

"Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти" 

Житомирської обласної ради 

Орлова Ольга Анатоліївна. 

55.  

Кузьмук 

Катерина 

Олександрівна 

Маркетингова 

діяльність керівника 

позашкільного закладу 

освіти. 

Кількість сторінок: 80 3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій  

Рудницька Неля Юріївна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри суспільно-

гуманітарних комунального 

закладу "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської 
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обласної ради Ренькас 

Броніслава Мирославівна. 

56.  

Мазяр 

Володимир 

Станіславович 

Управління дитячими 

оздоровчими 

закладами на засадах 

інноваційних 

технологій 

Кількість сторінок: 

103.3 

 

Кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

57.  

Мельник 

Дмитро 

Андрійович 

Управління закладом 

загальної середньої 

освіти на засадах піар-

технологій. 

Кількість сторінок: 81.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Яценко 

Світлана Леонідівна. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

58.  

Мельник 

Олена Петрівна 

Управління освітнім 

процесом закладу 

загальної середньої 

освіти з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

Кількість сторінок: 67.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Борейко 

Олександр Михайлович. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської 

обласної ради Колеснікова 

Ірина Василівна. 

59.  

Підсуха Ольга 

Володимирівна 

Управління закладом 

дошкільної освіти 

приватної форми 

власності на засадах 

системного підходу. 

Кількість сторінок: 97. 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Борейко 

Олександр Михайлович. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології 

Житомирської філії КІБІТ 

Миценко Даніїл 

В’ячеславович. 

 

60.  
Рудик Анна 

Віталіївна 

Формування 

професійної 

компетентності: 

управлінський аспект у 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Борейко 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри психології 

Житомирської філії КІБІТ 

Миценко Даніїл 
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майбутніх учителів 

математики на засадах 

інформаційних 

технологій. 

Кількість сторінок: 88.3 

Олександр Михайлович. 

 

В’ячеславович. 

 

61.  

Савицький 

Володимир 

Броніславович 

Управління науково-

дослідною діяльністю 

учнів у закладах 

загальної середньої 

освіти. 

Кількість сторінок: 114. 

 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки 

Агапов Юрій Юрійович. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

62.  

Сахненко Юлія 

Миколаївна 

Управління системою 

мотивації праці 

педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої 

освіти. 

Кількість сторінок: 92.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

соціальної і практичної 

психології Хворова Ганна 

Михайлівна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

63.  

Сіліна 

Олександра 

Ігорівна 

Формування 

управлінської 

компетентності у 

процесі підготовки 

вчителів фізичного 

виховання на засадах 

маркетингових 

технологій. 

Кількість сторінок: 98.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки 

Агапов Юрій Юрійович. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач суспільно-

гуманітарних дисциплін 

комунального закладу 

"Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти" 

Житомирської обласної ради 

Орлова Ольга Анатоліївна. 

64.  

Скрипак 

Людмила 

Володимирівна 

Інноваційна діяльність 

керівника як фактор 

розвитку закладу 

дошкільної освіти. 

Кількість сторінок: 75. 

3 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Корінна 

Людмила Віталіївна. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 
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 академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

65.  

Слідзевська 

Катерина 

Анатоліївна 

Стратегічний підхід як 

чинник розвитку 

управлінської 

компетентності 

керівника закладу 

загальної середньої 

освіти. 

Кількість сторінок: 74.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Корінна 

Людмила Віталіївна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської 

обласної ради Смагіна Таісія 

Миколаївна. 

 

66.  

Трухній Оксана 

Олексіївна 

Управління освітнім 

процесом закладу 

позашкільної освіти 

засобами 

здоров’язберігаючих 

технологій. 

Кількість сторінок: 78.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Корінна 

Людмила Віталіївна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

67.  

Хомюк Олеся 

Володимирівна 

Маркетингові 

технології як чинник 

розвитку іміджу 

закладу загальної 

середньої освіти. 

Кількість сторінок: 92.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Корінна 

Людмила Віталіївна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

68.  

Шевчук Аліна 

Юріївна 

Адаптивне управління 

закладом дошкільної 

освіти приватної 

форми власності. 

Кількість сторінок: 913 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки Корінна 

Людмила Віталіївна. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач суспільно-

гуманітарних дисциплін 

комунального закладу 

"Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти" 

Житомирської обласної ради 

Орлова Ольга Анатоліївна. 

69.  Яворська Розвиток самооцінки Кандидат педагогічних Кандидат педагогічних наук, 
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Катерина 

Марянівна 

керівників закладів 

середньої освіти у 

процесі кар’єрного 

зростання. 

Кількість сторінок: 79.3 

 

наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій 

Костюшко Юрій 

Олексійович. 

 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

70.  

Янчевська Леся 

Леонідівна 

Створення 

конструктивного 

комунікаційного 

простору в діяльності 

керівника закладу 

середньої освіти. 

Кількість сторінок: 92.3 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій 

Костюшко Юрій 

Олексійович. 

 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри публічного 

адміністрування та 

менеджменту освіти 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Університет менеджменту 

освіти" Національної 

академії педагогічних наук 

Рожнова Тетяна Євгенівна. 

71.  

Андрушко 

Єлизавета 

Олегівна 

Використання методу 

моделювання у 

розвитку в дітей 

старшого дошкільного 

віку зв’язного 

мовлення 

завідувач кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Коновальчук Іван 

Іванович 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

«Сестринська справа» 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, Шигонська 

Н.В. 

72.  

Булуй Оксана 

Володимирівна 

Формування основ 

здоров’язбережувальн

ої компетентності у 

дітей дошкільного віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних 

інновацій, доцент, 

кандидат 

педагогічних наук, 

Басюк Наталія 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

Комунальної соціально-

реабілітаційної установи 

«Житомирське вище 

професійне училище-

інтернат» Житомирської 

обласної ради, Сахневич І.Д. 

73.  

Гейбатова Анна 

Анатоліївна 

Розвиток рідної мови в 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами народних 

традицій та мистецтва 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

філологічних наук, 

Гужанова Тетяна Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

«Сестринська справа» 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 
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обласної ради, Шигонська 

Н.В. 

74.  

Гулієва Олена 

Володимирівна 

Методика проведення 

занять з формування у 

дітей середнього 

дошкільного віку 

граматичних форм 

мовлення 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Федорова Марія 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської 

обласної ради, Орлова О.А. 

75.  

Жарська Олена 

Валеріївна 

Моральне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі ознайомлення 

з суспільним 

довкіллям 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, Басюк 

Наталія Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

Комунальної соціально-

реабілітаційної установи 

«Житомирське вище 

професійне училище-

інтернат» Житомирської 

обласної ради, Сахневич І.Д. 

76.  

Климчук 

Альона 

Володимирівна 

Виховання 

позитивного ставлення 

до школи в дітей 

старшого дошкільного 

віку 

директор Навчально-

наукового інституту 

педагогіки, доцент, 

кандидат педагогічних 

наук, Литньов Володимир 

Євгенович 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради, Вознюк О.М. 

77.  

Ковалюк 

Тетяна 

Анатоліївна 

Методика формування 

екологічної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Максимова Олена 

Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, Круковська 

І.М. 

78.  

Майстренко 

Раїса 

Миколаївна 

Виховання культури 

мовлення в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами казки 

професор кафедри 

дошкільного виховання та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Вознюк Олександр 

доктор педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

з науково-методичної 

роботи Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 
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Васильович післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської 

обласної ради, 

Пастовенський О.В. 

79.  

Матвійчук 

Тетяна Іванівна 

Ігрові технології 

фізичного виховання 

дітей молодшого 

дошкільного віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

філологічних наук, 

Гужанова Тетяна Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

«Сестринська справа» 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, Шигонська 

Н.В. 

80.  

Терлецька 

Марина 

Миколаївна 

Розвиток координації 

рухів у дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами ритмічної 

гімнастики 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Максимова Олена 

Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, Круковська 

І.М. 

81.  

Трайкун 

Марина 

Петрівна 

Формування 

математичних уявлень 

про величину в дітей 

середнього 

дошкільного віку 

засобами 

конструктивно-

будівельної діяльності 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

філологічних наук, 

Гужанова Тетяна Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, 

Ренькас Б.М. 

82.  

Андрух Надія 

Михайлівна 

Виховання моральних 

почуттів у дітей 

старшого дошкільного 

віку на заняттях з 

мовленнєвого 

розвитку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Рудницька Неля Юріївна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської 

обласної ради, Орлова О.А. 

83.  Басюк Наталія 

Анатоліївна 

Формування 

моральних почуттів 

дітей старшого 

завідувач кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 
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дошкільного віку в 

процесі ознайомлення 

з суспільним 

довкіллям 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Коновальчук Іван 

Іванович 

Комунальної соціально-

реабілітаційної установи 

«Житомирське вище 

професійне училище-

інтернат» Житомирської 

обласної ради, Сахневич І.Д. 

84.  

Дідур Людмила 

Миколаївна 

Інноваційні 

здоров’язбережувальн

і технології у роботі з 

дітьми дошкільного 

віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

філологічних наук, 

Гужанова Тетяна Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

«Сестринська справа» 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, Шигонська 

Н.В. 

85.  

Кочерова 

Тетяна 

Сергіївна 

Виховання естетичних 

почуттів у дітей 

старшого дошкільного 

віку при ознайомленні 

з природним 

довкіллям 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Рудницька Неля Юріївна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської 

обласної ради, Орлова О.А. 

86.  

Кравець Тетяна 

Володимирівна 

Формування уявлень 

про форму предмета 

та геометричні фігури в 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами 

математичного 

моделювання 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

психологічних наук, 

Тарнавська Наталія 

Петрівна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської 

обласної ради, Орлова О.А. 

87.  

Максимова 

Олена 

Олександрівна 

Методичні засади 

виховання 

міжособистісної 

толерантності у дітей 

старшого дошкільного 

віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Федорова Марія 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради, Круковська 

І.М. 

88.  Трофименко Розвиток творчих доцент кафедри кандидат педагогічних наук, 
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Крістіна 

Юріївна 

здібностей у дітей 

молодшого і 

середнього 

дошкільного віку 

засобами 

театралізованої 

діяльності 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Федорова Марія 

Анатоліївна 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської 

обласної ради, Орлова О.А. 

89.  

Войтенко Леся 

Петрівна 

Організаційно-

педагогічні умови 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх викладачів 

закладів вищої освіти у 

процесі навчання в 

магістратурі 

(115 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки 

Антонова О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР 

Круковська І. М. 

90.  

Воскобойник 

Катерина 

Миколаївна 

Підготовка 

майбутнього вчителя 

до формування 

творчого мислення 

учнів початкової 

школи (109 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки 

Власенко О. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач Комунального 

вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» ЖОР Березюк Ю. В. 

91.  

Голованов 

Дмитро 

Сергійович 

Формування у 

майбутніх медичних 

сестер готовності до 

професійного 

самовдосконалення 

(87 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки 

Антонова О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

методист Комунального 

вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» ЖОР 

Коваленко В. О. 

92.  

Григор’єва Ліна 

Миколаївна 

Підготовка вчителя до 

формування 

моральних цінностей 

молодшого школяра 

на уроках 

гуманітарного циклу в 

умовах 

малокомплектної 

школи 

(158 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки 

Антонова О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри 

педагогіки й андрагогіки 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

Гусак В. М. 

93.  Катинська 

Анастасія 

Підготовка майбутніх 

вчителів до 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, професор 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач методист 
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Вікторівна морального розвитку 

дітей дошкільного віку 

засобами української 

народної педагогіки 

(82 стор.) 

кафедри педагогіки 

Березюк О. С. 

Комунального закладу 

«Бердичівський 

педагогічний коледж» 

Бабійчук Т. В. 

94.  

Лобанчук 

Руслана 

Павлівна 

Підготовка педагога у 

закладах вищої освіти 

Польщі та України: 

порівняльний аспект 

(114 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки Ковальчук В. А. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач методист 

Комунального закладу 

«Бердичівський 

педагогічний коледж» 

Бабійчук Т. В. 

95.  

Надворна 

Олена 

Сергіївна 

Формування 

здоров’язбережувальн

ої компетентності 

викладача закладу 

вищої освіти 

(114 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки 

Сидорчук Н. Г. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР Орлова О. А. 

96.  

Нощенко 

Валентина 

Ігорівна 

Застосування 

інноваційних методик 

у підготовці майбутніх 

учителів музики у поза 

навчальній діяльності 

(111 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки 

Вітвицька С. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

директор Комунального 

закладу вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

ЖОР Бойчук І. Д. 

97.  

Орлов Сергій 

Олександрович 

Акмеологічні засади 

життя та діяльності 

Віктора Косенка 

(90 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки 

Сидорчук Н. Г. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР Колеснікова І. В. 

98.  

Перковська 

Світлана 

Миколаївна 

Культурно-

просвітницька 

діяльність бібліотеки зі 

учнівською та 

студентською 

молоддю 

(95 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки 

Вітвицька С. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

директор Комунального 

закладу вищої освіти 

«Житомирський базовий 

фармацевтичний коледж» 

ЖОР Бойчук І. Д. 

99.  Прищепна Формування Доктор педагогічних наук, Кандидат педагогічних наук, 
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Олена 

Миколаївна 

професійної 

компетентності 

майбутніх вихователів 

закладів дошкільної 

освіти для роботи в 

інклюзивних групах 

(161 стор.) 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки Ковальчук В. А. 

викладач Комунального 

закладу «Бердичівський 

педагогічний коледж» 

Бабійчук Т. В. 

100.  

Савенко Олеся 

Миколаївна 

Підготовка вчителя до 

формування 

інформаційних 

компетентностей учнів 

початкової школи 

(151 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки 

Антонова О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР 

Фамілярська Л. Л. 

101.  

Чернецька 

Валентина 

Іларіївна 

Формування 

здоров’язбережувальн

ої компетентності 

майбутніх медичних 

сестер у процесі 

фахової підготовки 

(125 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки 

Антонова О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

методист Комунального 

вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» ЖОР 

Коваленко В. О. 

102.  

Шитікова 

Олеся Петрівна 

Формування 

інтелектуальних умінь 

студентів педагогічних 

коледжів в умовах 

сталого розвитку 

(87 стор.) 

Доктор педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки 

Сидорчук Н. Г. 

Кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів Комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЖОР Смагіна Т. М. 

103.  

Шлапак Дарія 

Володимирівна 

Діяльність закладу 

вищої освіти з 

профорієнтаційної 

роботи зі 

старшокласниками 

(96 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки 

Мирончук Н. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

Комунальної соціально-

реабілітаційної установи 

«Житомирське вище 

професійне училище-

інтернат» 

Сахневич І. Д. 

104.  Журбенко 

Оксана 

Миколаївна 

Формування 

екологічної 

компетентності 

молодших школярів в 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, професор 

кафедри педагогіки 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач вищої категорії 

Житомирського 

технологічного коледжу 
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процесі викладання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

(144 стор.) 

Березюк О. С. Київського національного 

університету будівництва та 

архітектури Глазунова Л. О. 

105.  

Ткачова Діна 

Сергіївна 

Формування основ 

іншомовної 

компетентності в 

аудіюванні учнів 

початкової школи 

засобами музичної 

культури 

(91 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови 

з методиками 

викладання в дошкільній 

та початковій освіті 

Михайлова О. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти 

молодших медичних 

спеціалістів Комунального 

вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради 

Шарлович З. П. 

106.  

Токменко Аліна 

Миколаївна 

Формування 

здоров’язбережувальн

ої компетентності 

молодших школярів у 

процесі позакласної 

роботи 

(177 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, професор 

кафедри педагогіки 

Березюк О. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач вищої категорії 

Житомирського 

технологічного коледжу 

Київського національного 

університету будівництва та 

архітектури Глазунова Л. О. 

107.  

Хоменко Анна 

Петрівна 

Розвиток творчих 

здібностей учнів 

початкової школи 

засобами 

образотворчого 

мистецтва 

(84 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки 

Борейко О. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

Комунальної соціально-

реабілітаційної установи 

«Житомирське вище 

професійне училище-

інтернат» 

Сахневич І. Д. 

108.  

Юрченко 

Оксана 

Олександрівна 

Формування основ 

лексичної 

компетентності учнів 

початкової школи з 

використанням 

англомовного 

фольклору 

(117 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови 

з методиками 

викладання в дошкільній 

та початковій освіті 

Михайлова О. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти 

молодших медичних 

спеціалістів Комунального 

вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської 

обласної ради 

Шарлович З. П. 


