
Навчально-науковий інститут педагогіки 2020 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

здобувача вищої 

освіти 

Тема кваліфікаційної 

роботи (кількість 

сторінок) 

Відомості про 

наукового керівника 

кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про рецензента 

кваліфікаційної роботи 

1.  
Гущина Аліна 

Олександрівна 

Формування художньо-

естетичних цінностей 

учнівської молоді 

засобами музичного 

мистецтва 

доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Плотницька Оксана 

Віталіївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у Житомирській 

області, Сахневич І.Д. 

2.  
Котков Богдан 

Володимирович 

Використання 

комп’ютерних 

технологій на уроках 

музичного мистецтва у 

загальноосвітній школі 

доцент кафедри 

мистецьких 

дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних 

наук, Луценко 

Віктор 

Васильович 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Житомирського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти Житомирської 

обласної ради, Бовсуновський В.М. 

3.  
Лук’янчук Іванна 

Василівна 

Застосування вокально-

виконавських прийомів 

звуковидобування у 

сучасному направленні 

«симфо-метал» 

доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Цюряк Ірина 

Олександрівна 

Заслужений працівник культури 

України, старший викладач 

Житомирського музичного 

училища імені В.С. Косенка, Чумак 

В.Т. 

4.  
Люшненко 

Олександр 

Валерійович 

Становлення та 

розвиток української 

диригентської школи в 

діаспорі США і Канади 

(ХІХ-ХХ ст.) 

доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Бовсунівська Наталія 

Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

природничих та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради, Круковська І.М. 

5.  
Пустохіна Ірина 

Андріївна 

Особливості 

українського хорового 

мистецтва доби бароко 

доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Олійник Світлана 

Василівна 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри вокально-хорової 

підготовки та методики музичної 

освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського, Кравцова 

Н.Є. 

6.  
Свиридюк 

Анастасія 

Петрівна 

Візуалізація музичних 

образів як засіб 

активізації творчої уяви 

учнів основної школи 

доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Моісєєва Маргарита 

Аркадіївна 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри педагогіки 

мистецтва і фортепіанного 

виконавства факультету мистецтв 

імені Анатолія Авдієвського НПУ 

імені М.П. Драгоманова, Паньків 

Л.І. 

7.  
Сторощук Марина 

Андріївна 

Формування вокально-

хорових навичок у 

школярів початкових 

класів 

доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і 

методик навчання, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Плотницька Оксана 

Віталіївна 

Заслужений працівник культури 

України, старший викладач 

Житомирського музичного 

училища імені В.С. Косенка, Чумак 

В.Т. 



8.  
Баранюк Лідія 

Костянтинівна 

Формування уявлень 

про форми та 

геометричні фігури в 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами паличкових 

наборів 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Шанскова Тетяна 

Ігорівна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко І.І. 

9.  
Білик Тетяна 

Євгенівна 

Соціальне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку на 

основі казок В. 

Сухомлинського 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, доцент, 

кандидат 

педагогічних 

наук, Басюк 

Наталія 

Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри «Сестринська 

справа», завідувач відділенням 

післядипломної освіти молодих 

медичних спеціалістів 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради, Шарлович З.П. 

10.  
Бусько Леся 

Олександрівна 

Формування 

комунікативної 

готовності дітей 

старшого дошкільного 

віку до навчання у 

школі 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Костюшко Юрій 

Олексійович 

кандидат психологічних наук, 

викладач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Вознюк О.М. 

11.  
Вакуленко Ольга 

Петрівна 

Формування 

комунікативної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

фольклору 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

філологічних наук, 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко І.І. 

12.  
Ващук Світлана 

Вікторівна 

Розвиток активного 

словника в дітей 

середнього дошкільного 

віку засобами сюжетно-

рольових ігор 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Рудницька Неля 

Юріївна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри «Сестринська 

справа» Комунального вищого 

навчального закладу 

«Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради, Шигонська Н.В. 

13.  
Дмитренко Ольга 

Вікторівна 

Екологічне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з 

природним довкіллям 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Басюк Наталія 

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. 

14.  
Захарченко 

Катерина 

Сергіївна 

Формування основ 

лінгвосоціокультурної 

компетентності у дітей 

дошкільного віку з 

використанням 

автентичних матеріалів 

доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

у дошкільній та 

початковій освіті, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Гуманкова Ольга 

Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

агроекологічного університету, 

Бурмакіна Н.С. 



15.  
Климчук 

Валентина 

Анатоліївна 

Формування 

монологічної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку на заняттях з 

мовленнєвого розвитку 

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. 

16.  
Кузьменко 

Вікторія Петрівна 

Розвиток зв'язного 

мовлення в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами казки 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Литньов Володимир 

Євгенович 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко І.І. 

17.  
Курова Аріна 

Едуардівна 

Формування в дітей 

старшого дошкільного 

віку граматичної 

правильності мовлення 

засобами дидактичних 

ігор 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Шанскова Тетяна 

Ігорівна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко І.І. 

18.  
Лисенко Вікторія 

Валеріївна 

Виховання в дітей 

старшого дошкільного 

віку культури мовного 

спілкування як частини 

етикету 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Шанскова Тетяна 

Ігорівна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко І.І. 

19.  
Макарчук 

Оксана 

Володимирівна 

Виховання звукової 

культури мовлення у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами 

дидактичних ігор та 

вправ 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Рудницька Неля 

Юріївна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради. Бойко І.І. 

20.  
Марущак 

Катерина 

Василівна 

Педагогічні умови , 

формування 

природодоцільної 

поведінки в дітей 

середнього 

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. 

21.  

Микитюк 

Роксолана 

Геннадіївна 

Формування 

математичної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

дидактичних ігор і 

вправ 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Костюшко Юрій 

Олексійович 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради. Бойко І.І. 



22.  
Михеєва Тетяна 

Анатоліївна 

Розвиток пізнавальної 

активності в дітей 

старшого 

дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з 

природним довкіллям 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Шанскова Тетяна 

Ігорівна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко І.І. 

23.  
П'ятничка 

Тетяна 

Вікторівна 

Ознайомлення дітей 

старшого 

дошкільного віку 3 

часом засобами 

моделювання 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Рудницька Неля 

Юріївна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради. Бойко І.І. 

24.  
Парій Вікторія 

Миколаївна 

Розвиток лексики в 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами 

дидактичних ігор і 

вправ 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Костюшко Юрій 

Олексійович 

кандидат психологічних наук, 

викладач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Вознюк О.М. 

25.  
Перехожук 

Ольга 

Вікторівна 

Формування 

валеологічної культури 

в дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами сюжетно- 

рольових ігор 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Басюк Наталія 

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. 

26.  
Поліщук Тетяна 

Сергіївна 

Формування . 

лінгводіалогічної 

компетентності в 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами сюжетно- 

рольових ігор 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

педагогічних наук, 

Литньов Володимир 

Євгенович 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради, Бойко 1.1. 

27.  
Пушкар Жанна 

Вікторівна 

Формування словесно-

логічного мислення в 

дітей старшого 

дошкільного віку на 

заняттях з 

мовленнєвого розвитку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, доктор 

педагогічних наук, 

Шанскова Тетяна 

Ігорівна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради. Бойко І.І. 

28.  
Степанчук Ірина 

Петрівна 

Використання наочних 

методів у розвитку 

мовлення дітей 

молодшого 

дошкільного віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доцент, кандидат 

філологічних наук, 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна 

кандидат психологічних наук, 

завідувач кафедри психології 

Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної 

ради. Бойко І.І. 



29.  
Бойко 

Марина 

Олексіївна 

Формування писемної 

мовленнєвої 

компетентності учнів 3-

4-х класів з 

використанням 

інтерактивних 

технологій 

(113 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті, 

Самойлюкевич І. В. 

Кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного 

університету «Житомирська 

політехніка» 

Могельницька Л. Ф. 

30.  
Бортник Вікторія 

Миколаївна 

Формування іншомовної 

фонетичної 

компетентності в учнів 

початкової школи 

засобами усної народної 

творчості 

(105 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри англійської 

мови з методиками 

викладання в 

дошкільній та 

початковій освіті, 

Михайлова О. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

Бурмакіна Н. С. 

31.  
Гогола 

Ірина 

Олександрівна 

Інноваційні методи 

навчання учнів 

початкової школи 

(107 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Яценко С. Л. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

32.  
Гоц 

Тетяна Петрівна 

Активізація пізнавальної 

діяльності молодших 

школярів у процесі 

використання 

дидактичних ігор 

(96 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Яценко С. Л. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

33.  
Гурманчук 

Діана Вікторівна 

Педагогічні умови 

застосування ігрових 

технологій у початковій 

школі 

(109 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Власенко О. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

34.  
Дембіцька 

Олена Григорівна 

Підготовка педагога у 

закладах вищої освіти 

Польщі та України: 

порівняльний аспект 

(114 стор.) 

Доктор педагогічних 

наук, професор, 

професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Вітвицька С. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, директор Комунального 

закладу «Житомирський обласний 

ліцей-інтернат для обдарованих 

дітей» Житомирської обласної ради 

Корінна Л. В. 

35.  
Демиденко Марія 

Василівна 

Розвиток творчих 

здібностей молодших 

школярів засобами 

навчальної гри 

(99 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Яценко С. Л. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 



36.  
Залізко 

Дарина 

Миколаївна 

Формування 

лінгвосоціокультурної 

компетентності в учнів 

початкової школи з 

використанням прийомів 

драматизації 

(103 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті, 

Самойлюкевич І. В. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

Бурмакіна Н. С. 

37.  
Зінчук 

Ганна 

Костянтинівна 

Формування позитивної 

мотиватиції молодших 

школярів до навчання в 

умовах нової української 

школи 

(88  стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Мірошниченко О. А. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології 

Житомирської філії Київського 

інституту бізнесу та технологій 

Миценко Д. В. 

38.  
Корнієцька 

Кристіна 

Сергіївна 

Формування іншомовної 

лінгвосоціокультурної 

компетентності засобами 

літературних творів 

(123 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті 

Кравець О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Кубрак С. В. 

39.  
Корсовецька 

Марина 

Едуардівна 

Формування 

англомовної 

компетентності в 

діалогічному мовленні 

учнів початкової школи з 

використанням прийомів 

драматизації 

(104  стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті, 

Михайлова О. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Кубрак С. В. 

40.  
Котенко 

Іванна Сергіївна 

Адаптація 

першокласників до 

освітнього простору 

початкової школи 

(110 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Мірошниченко О. А. 

Кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

психології Житомирської філії 

Київського інституту бізнесу та 

технологій 

Дубравська Н. М. 

41.  
Кравець 

Валерія Сергіївна 

Формування 

підприємницької 

компетентності в учнів 

початкової школи в 

процесі навчання 

англомовного говоріння 

(240 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті, 

Самойлюкевич І. В. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Кубрак С. В. 

42.  
Кравченко 

Ірина Василівна 

Формування 

громадянських 

цінностей молодших 

школярів у процесі 

вивчення гуманітарних 

дисциплін (95 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Власенко 

О. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 



43.  
Кулик 

Анжела 

Олександрівна 

Формування соціальної 

компетентності в учнів 

початкової школи в 

процесі навчальної та 

позанавчальної процесі 

(112  стор.) 

Доктор педагогічних 

наук, професор, 

професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Вітвицька С. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, директор Комунального 

закладу «Житомирський обласний 

ліцей-інтернат для обдарованих 

дітей» Житомирської обласної ради 

Корінна Л. В. 

44.  
Носюк 

Оксана 

Анатоліївна 

Педагогічні засади 

діяльності педагога-

організатора в умовах 

сільської школи 

(90 стор.) 

Доктор педагогічних 

наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Сидорчук 

Н. Г. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних предметів 

Комунального закладу 

Житомирського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Житомирської обласної ради 

Колеснікова І. В. 

45.  
Остапчук 

Соломія 

Олександрівна 

Формування почуття 

патріотизму у молодших 

школярів у позакласній 

роботі вчителя 

(136 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Власенко 

О. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

46.  
Прокопович 

Ольга 

В′ячеславівна 

Формування іншомовної 

фонетичної 

компетентності в учнів 

початкової школи 

засобами усної народної 

творчості 

(130 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Яценко С. Л. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

47.  
Рабін 

Валерія 

Вікторівна 

Розвиток пізнавальної 

активності учнів 

початкової школи 

засобами дослідницької 

діяльності 

(82 стор.) 

Доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами, 

Антонова О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Шарлович З. П. 

48.  
Романюк 

Ольга Миколаївна 

Використання 

відеоматеріалів у процесі 

формування англомовної 

компетентності в 

діалогічному мовленні у 

молодших школярів 

(86 стор.) 

Професор кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті, 

доктор педагогічних 

наук, професор Вознюк 

О. В. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

49.  
Савицька 

Олександра 

Ігорівна 

Формування 

англомовної лексичної 

компетентності учнів 

початкової школи з 

використанням 

відеоматеріалів 

(108 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри англійської 

мови з методиками 

викладання в 

дошкільній та 

початковій освіті, 

Михайлова О. С. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

Бурмакіна Н. С. 



50.  
Сарнавська 

Вікторія 

Володимирівна 

Організаційно-

педагогічні засади 

роботи вчителя-

вихователя групи 

продовженого дня в 

умовах нової української 

школи 

(90 стор.) 

Доктор педагогічних 

наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Сидорчук 

Н. Г. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики 

викладання навчальних предметів 

Комунального закладу 

Житомирського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Житомирської обласної ради 

Колеснікова І. В. 

51.  
Сич 

Алла Борисівна 

Формування іншомовної 

граматичної 

компетентності в учнів 

початкової школи з 

використанням ігрової 

діяльності 

(72 стор.) 

 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті 

Кравець О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

Бурмакіна Н. С. 

52.  
Стратійчук 

Діана Миколаївна 

Організація навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів початкових класів 

в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін 

(100 стр.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Власенко 

О. М. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

53.  
Ткачук 

Вероніка Павлівна 

Формування 

англомовної фонетичної 

компетентності і учнів I 

класу з використанням 

відеоматеріалів 

(106 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті, 

Самойлюкевич І. В. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов 

Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Кубрак С. В. 

54.  
Федчук 

Маргарита 

Юріївна 

Формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності учнів 

початкової школи у 

контексті реалізації 

концепції нової 

української школи 

(101 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Мірошниченко О. А. 

Кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

психології Житомирської філії 

Київського інституту бізнесу та 

технологій 

Дубравська Н. М. 

55.  
Фомін 

Вікторія Сергіївна 

Формування 

пізнавальних інтерсів 

молодших школярів у 

позанавчальній 

діяльності 

(111 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Мірошниченко О. А. 

Кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

психології Житомирської філії 

Київського інституту бізнесу та 

технологій 

Дубравська Н. М. 

56.  
Хаюк 

Ангеліна 

Анатоліївна 

Формування писемної 

мовленнєвої 

компетентності в 

ситуаціях комп’ютерно-

опосередкованої 

взаємодії (англійська 

мова, початкова школа) 

(152 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті 

Кравець О. Є. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету 

Бурмакіна Н. С. 



57.  
Хом′як 

Анна 

Олександрівна 

Психолого-педагогічна 

корекція тривожності і 

страхів у дітей 

молодшого шкільного 

віку 

(101 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Мірошниченко О. А. 

Кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології 

Житомирської філії Київського 

інституту бізнесу та технологій 

Миценко Д. В. 

58.  
Шевчук 

Наталія 

Вікторівна 

Організаційні засади 

просвітницької 

діяльності батьків дітей з 

особливими потребами 

(85 стор.) 

Доктор педагогічних 

наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Сидорчук 

Н. Г. 

Кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

Житомирського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти Житомирської 

обласної ради 

Орлова О. А. 

59.  
Шибистюк 

Аліна 

Володимирівна 

Патріотичне виховання 

учнів початкової школи 

в умовах дитячого 

оздоровчого центру 

(116 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Яценко С. Л. 

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної 

ради 

Березюк Ю. В. 

60.  
Юхимчук 

Анастасія 

Олегівна 

Педагогічні умови 

інтеграції різних видів 

мистецтв на уроках 

літературного читання 

(143 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової 

мови 

Підлужна Г. В. 

Доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри 

іноземних мов Житомирського 

національного агроекологічного 

університету Климова К. Я. 

61.  

Беліца 

Інна 

Миколаївна 

 

Розвиток творчих 

здібностей молодших 

школярів у процесі 

вивчення мови й 

читання (4 клас). 

(79 стор.) 

 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Усатий 

В'ячеслав Дмитрович. 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна 

62.  

Блиндюк 

Анжела 

Олексіївна 

 

Роль народного 

мистецтва в формуванні 

емоційно-почуттєвої 

сфери молодших 

школярів. 

(104 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Березюк 

Олена Станіславівна 

 

Викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Самборська Наталія Миколаївна. 

63.  

Виніченко 

Юлія 

Олександрівна 

 

Використання 

відеоматеріалів у 

процесі формування 

англомовної 

компетентності в 

діалогічному мовленні 

учнів початкової 

школи. 

(88 стор.) 

 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті 

Гуманкова 

Ольга Сергіївна 

 

Доцент кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук Кубрак Сніжана 

Василівна. 



64.  

Вовк 

Катерина 

Андріївна 

 

Вплив сімейних 

стосунків у родині на 

формування пізнавальної 

активності дитини 

початкової школи. 

(52 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Агапов 

Юрій Юрійович 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

65.  

Волинець 

Ольга 

Володимирівна 

 

Дидактична гра як засіб 

формування творчих 

здібностей молодших 

школярів при вивченні 

гуманітарних дисциплін. 

(132 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Березюк Олена 

Станіславівна 

Викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Самборська Наталія Миколаївна. 

66.  

Гаврилюк 

Марина 

Миколаївна 

 

Формування 

інформаційно-

комунікативних 

компетенцій  молодших 

школярів в процесі 

вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

(102 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор, 

професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Березюк 

Олена Станіславівна 

Викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Самборська Наталія Миколаївна. 

67.  

Глушко 

Ірина 

Євгеніївна 

 

Розвиток читацької 

культури молодших 

школярів засобами 

сучасних дитячих творів 

у процесі навчальної 

діяльності. 

(49 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Борейко 

Олександр Михайлович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

68.  

Гриценко 

Оксана 

Михайлівна 

 

Формування соціальної 

компетентності дітей з 

розумовими вадами у 

початковій школі. 

(81 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Борейко 

Олександр Михайлович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

69.  

Гуменюк 

Ганна 

Миколаївна 

 

Науково-методичні 

засади формування 

виразності читання в 

учнів початкових 

класів. 

(100 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підлужна 

Галина Володимирівна 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

70.  

Гуменюк 

Оксана 

Олександрівна 

 

Формування соціальної 

компетентності дітей з 

розумовими вадами у 

початковій школі. 

(90 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Агапов 

Юрій Юрійович 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 



71.  

Гурманчук 

Євгенія 

Володимирівна 

 

Формування 

англомовної 

граматичної 

компетентності в учнів 

початкової школи з 

використанням 

інтерактивних 

технологій. 

(98 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті 

Михайлова 

Оксана Сергіївна 

Доцент кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук Кубрак Сніжана 

Василівна. 

72.  

Дем’янчук 

Анастасія 

Іванівна 

 

Формування 

особистості молодших 

школярів засобами 

образотворчого 

мистецтва у 

позаурочній діяльності. 

(79 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Борейко 

Олександр Михайлович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

73.  

Дорожкевич 

Тетяна 

Олександрівна 

 

Особливості 

застосування 

інтерактивних методів 

навчання у початковій 

школі. 

(115 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Борейко 

Олександр Михайлович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

74.  

Захарчук 

Софія 

Вікторівна 

 

Формування 

громадянської культури 

учнів початкової школи 

у процесі викладання 

гуманітарних 

дисциплін. 

(102 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Власенко 

Ольга Миколаївна 

Викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Комунального вищого навчального 

закладу "Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Березюк Юлія Валеріївна. 

75.  

Козакевич 

Сніжана 

Вікторівна 

 

Застосування 

креативного підходу у 

побудові освітнього 

середовища Нової 

української школи. 

(91 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Павленко 

Віта Віталіївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич 

Ірина Дем'янівна. 

76.  

Корзун 

Анастасія 

Русланівна 

 

Використання 

інтерактивних методів у 

процесі вивчення творів 

зарубіжних авторів на 

уроках літературного 

читання. 

(111 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Гордієнко 

Олена Анатоліївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 

77.  

Кравченко 

Любов 

Олександрівна 

 

Формування культури 

поведінки молодших 

школярів засобами 

народної педагогіки. 

(77 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Новіцька 

Інеса Василівна 

Старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти"Житомирської обласної 

ради Орлова Ольга  Анатоліївна. 



78.  

Кривіцька 

Катерина 

Іванівна 

 

Формування техніки 

мовлення в учнів 

початкових класів на 

уроках читання. 

(95 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Марущак 

Олександра Миколаївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 

79.  

Мигловець 

Тетяна 

Миколаївна 

 

Формування 

патріотичних якостей 

молодших школярів 

засобами казок. 

(78 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Новіцька 

Інеса Василівна 

 

Старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

"Житомирської обласної ради 

Орлова Ольга  Анатоліївна. 

80.  

Наумович 

Юлія 

Миколаївна 

 

Соціокультурне 

виховання учнів 

початкової школи в 

процесі навчання 

іншомовного читання. 

(75 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри англійської 

мови з методиками 

викладання в 

дошкільній та 

початковій освіті 

Михайлова 

Оксана Сергіївна 

Доцент кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, кандидат 

педагогічних наук Кубрак Сніжана 

Василівна. 

81.  

Олійник 

Наталія 

Леонідівна 

 

Розвиток креативності 

молодших школярів на 

уроках української 

мови. 

(104 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Усатий 

В'ячеслав Дмитрович 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

82.  

П’ятничка 

Тетяна 

Вікторівна 

 

Формування 

англомовної 

граматичної 

компетентності учнів 

початкової школи з 

використанням 

дитячого фольклору. 

(86 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри 

англійської мови з 

методиками викладання 

в дошкільній та 

початковій освіті 

Гуманкова 

Ольга Сергіївна 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

83.  

Пилипчук 

Наталія 

Степанівна 

 

Розвиток творчих 

здібностей молодших 

школярів на уроках 

літературного читання. 

(86 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підлужна 

Галина Володимирівна 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

84.  

Приймак 

Валентина 

Олегівна 

 

Розвиток креативного 

мислення молодших 

школярів у процесі 

навчальної діяльності: 

засобами інноваційних 

технологій. 

(78 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Павленко 

Віта Віталіївна 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 



85.  

Сошнєва 

Наталія 

Сергіївна 

 

Виховання культури 

поведінки молодших 

школярів засобами 

народних традицій. 

(72 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, Борейко 

Олександр 

Михайлович. 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

86.  

Степаненко 

Наталія 

Іванівна 

 

Розвиток креативності 

особистості студента у 

навчальному процесі 

вищої школи. 

(103 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Павленко 

Віта Віталіївна 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

87.  

Стрельченко 

Юлія 

Віталіївна 

 

Виховання у молодших 

школярів моральних 

цінностей на уроках 

інтегрованого курсу 

"Я досліджую світ". 

(82 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри 

дошкільної освіти і 

педагогічних інновацій 

Коновальчук 

Іван Іванович 

 

завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук  

Шарлович Зоя Павлівна. 

88.  

Стрілковська 

Алла 

Миколаївна 

 

Розвиток креативності 

молодших школярів у 

навчальному процесі 

засобами ігрової 

діяльності 

(99 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Павленко 

Віта Віталіївна 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

89.  

Ткачук 

Олеся 

Борисівна 

 

Розвиток творчих 

здібностей учнів 

початкової школи 

засобами проблемного 

навчання. 

(82 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Агапов 

Юрій Юрійович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

90.  

Цендрівська 

Світлана 

Олександрівна 

 

Формування 

інтерактивної 

компетентності учнів 

початкової школи в 

процесі навчання 

англомовного 

писемного мовлення 

(98 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри англійської 

мови з методиками 

викладання в 

дошкільній та 

початковій освіті 

Вознюк 

Олександр Васильович 

Доцент кафедри іноземних мов 

Житомирського військового 

інституту ім. С. П. Корольова, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Осадчук 

Наталія Петрівна. 

91.  

Штиль 

Таміла 

Анатоліївна 

 

Розвиток творчої уяви 

учнів початкової школи 

засобами художнього 

мистецтва 

(103 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Агапов 

Юрій Юрійович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 



92.  

Яковіцька 

Юлія 

Віталіївна 

 

Підготовка майбутнього 

вчителя до створення 

освітнього простору у 

початковій школі 

(75 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами, 

Агапов 

Юрій Юрійович 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

93.  

Ящук 

Олена 

Миколаївна 

 

Вивчення творчості 

письменників рідного 

краю на уроках 

позакласного читання в 

початкових класах. 

(95 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Голубовська 

Ірина Владиславівна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

94.  

Адаміцька 

Тетяна 

Миколаївна 

 

Екологічне виховання 

учнів початкової школи 

у навчально-виховному 

процесі. 

(94 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Новіцька Інеса 

Василівна 

 

Старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

"Житомирської обласної ради 

Орлова Ольга  Анатоліївна. 

95.  

Артемій 

Лариса 

Василівна 

 

Формування читацьких 

інтересів молодших 

школярів на уроках 

літературного читання. 

(85 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Голубовська 

Ірина Владиславівна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

96.  

Бугаєнко 

Юлія 

Володимирівна 

 

Формування лексичної 

компетентності учнів 

початкових класів на 

уроках рідної мови 

(102 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підгурська 

Валентина Юріївна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

97.  

Васюхно 

Альона 

Володимирівна 

 

Особливості 

профорієнтаційної 

роботи вчителя 

початкової школи з 

учнями. 

(84 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Мирончук 

Наталія Миколаївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

98.  

Войналович 

Тетяна 

Вікторівна 

 

Розвиток мовлення 

учнів 2-3 класів 

засобами театралізації 

на уроках літературного 

читання 

(90 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Гордієнко 

Олена Анатоліївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 



99.  

Грищак 

Тетяна 

Юріївна 

 

Розвиток творчого 

мислення учнів 

початкової школи у 

процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін 

(75 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Мирончук 

Наталія Миколаївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

100.  

Єщенко 

Олена 

Олександрівна 

 

Педагогічний супровід 

інклюзивної дитини у 

першому класі Нової 

української школи. 

(89 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Мирончук 

Наталія Миколаївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

101.  

Загребельна 

Олена 

Олександрівна 

 

Особливості 

використання наочних 

засобів на уроках рідної 

мови в початкових 

класах. 

(89 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підгурська 

Валентина Юріївна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

102.  

Ільчук 

Наталія 

Володимирівна 

 

Вивчення української 

літературної казки на 

уроках читання в 

початкових класах. 

(88 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Голубовська 

Ірина Владиславівна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

103.  

Клімова 

Катерина 

Сергіївна 

 

Формування 

орфографічної 

грамотності молодших 

школярів на уроках 

рідної мови. 

(94 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підлужна 

Галина Володимирівна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

104.  

Карпенко 

Катерина 

Сергіївна 

 

Формування 

пізнавальної активності 

молодших школярів 

засобами ігрової 

діяльності. 

(90 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Мирончук 

Наталія Миколаївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

105.  

Клименко 

Ірина 

Юріївна 

 

Розвиток емоційного 

інтелекту молодших 

школярів на уроках 

читання 

(88 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підлужна 

Галина Володимирівна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 



106.  

Когут 

Марина 

Вікторівна 

 

Використання 

образотворчого 

мистецтва як засобу 

розвитку зв’язного 

мовлення учнів 2-4 

класів на уроках 

української мови та 

літературного читання 

(86 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Гордієнко 

Олена Анатоліївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 

107.  
Колесник 

Аріанна Ігорівна 

 

Особливості роботи 

вчителя початкової 

школи з правового 

виховання учнів 

(168 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Мирончук 

Наталія Миколаївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

108.  

Кондратьєва 

Марія 

Василівна 

 

Формування 

орфоепічних навичок 

молодших школярів в 

умовах діалектного 

мовного оточення 

(87 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

завідувач кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Марущак 

Олександра Миколаївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 

109.  

Корженко 

Інна 

Михайлівна 

 

Розвивальна 

спрямованість роботи 

над прозовими творами 

на уроках літературного 

читання. 

(98 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Гордієнко 

Олена Анатоліївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 

110.  

Кравченко 

Людмила 

Олексіївна 

 

Формування культури 

мовлення учнів 

початкових класів на 

уроках рідної мови. 

(95 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підгурська 

Валентина Юріївна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

111.  

Куликівська 

Світлана 

Віталіївна 

 

Формування системи 

літературознавчих 

понять в учнів 

початкових класів на 

уроках читання. 

(96 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Голубовська 

Ірина Владиславівна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

112.  

Луценко 

Тетяна 

Олегівна 

 

Підготовка учнів 

початкової школи до 

включення у самостійну 

навчальну роботу. 

(92 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Новіцька 

Інеса Василівна 

 

Старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської обласної 

ради Орлова Ольга  Анатоліївна. 



113.  

Павловська 

Юлія 

Леонідівна 

 

Вивчення творів 

зарубіжних 

письменників на уроках 

літературного читання в 

початкових класах. 

(87 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Голубовська 

Ірина Владиславівна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

114.  

Поліщук 

Тетяна 

Анатоліївна 

 

Формування культури 

мови учнів початкової 

 школи на уроках 

української мови. 

(79 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Усатий 

В'ячеслав Дмитрович 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

115.  

Сафонова 

Оксана 

Костянтинівна 

 

Підготовка до 

розв'язання 

винахідницьких задач у 

початковій школі в 

навчальній діяльності. 

(80 стор.) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Павленко 

Віта Віталіївна 

 

Методист Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної 

освіти у Житомирській області, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Сахневич Ірина Дем'янівна. 

116.  

Тарасова 

Оксана 

Олександрівна 

 

Диференційовані 

завдання з розвитку 

мовлення на уроках 

української мови та 

літературного читання. 

(92 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Гордієнко 

Олена Анатоліївна 

 

Професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного 

університету, доктор педагогічних 

наук, професор Клімова Катерина 

Яківна. 

117.  

Тверда 

Тетяна 

Василівна 

 

Формування 

комунікативної 

компетентності учнів 

початкових класів на 

уроках рідної мови. 

(94 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підгурська 

Валентина Юріївна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

118.  

Томчук 

Мар’яна 

Петрівна 

 

Методичні особливості 

формування 

каліграфічних умінь та 

навичок учнів 

початкових класів. 

(98 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Підгурська 

Валентина Юріївна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

119.  

Хаймьонова 

Наталія 

Стефанівна 

 

Психолого-педагогічні 

основи адаптації 

першокласників до 

навчально-пізнавальної 

діяльності. 

(79 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Ковальчук 

Валентина Антонівна 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 



120.  

Швець 

Юлія 

Юріївна 

 

Розвиток зв’язного 

мовлення учнів 

початкової школи у 

процесі вивчення 

іменників та 

прикметників. 

(84 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Усатий 

В'ячеслав Дмитрович 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

121.  

Шеремет 

Олеся 

Миколаївна 

 

Розвивальна 

спрямованість уроків 

вивчення дієслова та 

прислівника. 

(92 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

лінгвометодики та 

культури фахової мови 

Усатий 

В'ячеслав Дмитрович 

 

Учитель вищої категорії 

Комунального закладу 

"Березівський навчально-

реабілітаційний центр" 

Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

Мелешко Лілія Володимирівна. 

122.  

Білоус 

Ольга 

Володимирівна 

 

Реалізація освітніх ідей 

Джона Локка у сучасній 

педагогіці. 

(93 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Антонова 

Олена Євгеніївна 

 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук  

Шарлович Зоя Павлівна. 

123.  

Бондарчук 

Ярослав 

Васильович 

 

Упровадження 

здоров'язбережувальних 

технологій в освітній 

процес закладів вищої 

освіти. 

(94 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Антонова 

Олена Євгеніївна 

 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук  

Шарлович Зоя Павлівна. 

124.  

Виговська 

Наталія 

Вікторівна 

 

Підготовка майбутнього 

вчителя початкової 

школи до партнерських 

стосунків з батьками 

учнів. 

(94 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Антонова 

Олена Євгеніївна 

 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук  

Шарлович Зоя Павлівна. 

125.  

Власюк 

Юлія 

Петрівна 

 

Формування 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи. 

(84 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

 

Старший науковий співробітник 

Інституту професійно-технічної 

освіти НАН України, викдадач-

методист Коростишівського 

педагогічного коледжу імені І. Я. 

Франка, доктор педагогічних наук 

Самойленко Оксана Анатоліївна. 



126.  

Іванчук 

Софія 

Анатоліївна 

 

Підготовка майбутніх 

учителів до морального 

виховання учнів 

початкової школи. 

(115 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

 

Старший науковий співробітник 

Інституту професійно-технічної 

освіти НАН України, викдадач-

методист Коростишівського 

педагогічного коледжу імені І. Я. 

Франка, доктор педагогічних наук 

Самойленко Оксана Анатоліївна. 

127.  

Ковальчук 

Тетяна 

Юріївна 

 

Розвиток творчого 

потенціалу майбутніх 

медичних сестер у 

процесі фахової 

підготовки. 

(90 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

 

Старший науковий співробітник 

Інституту професійно-технічної 

освіти НАН України, викдадач-

методист Коростишівського 

педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка, доктор педагогічних 

наук Самойленко Оксана 

Анатоліївна. 

128.  

Кондратюк 

Олександр 

Миколайович 

 

Розвиток професйної 

компетентності 

вчителів початкової 

школи. 

(62 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

 

Старший науковий співробітник 

Інституту професійно-технічної 

освіти НАН України, викдадач-

методист Коростишівського 

педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка, доктор педагогічних 

наук Самойленко Оксана 

Анатоліївна. 

129.  

Кот 

Альона 

Олександрівна 

 

Формування 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх педагогів 

засобами ігрових 

технологій у процесі 

вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

(117 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Вітвицька 

Світлана Сергіївна 

 

Директор Житомирського базового 

фармацевтичного фахового 

коледжу, кандидат педагогічних 

наук Бойчук Ірина Дмитрівна. 

130.  

Купріяненко 

Анжела 

Василівна 

 

Формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх магістрів 

медсестринства у 

процесі вивчення 

фахових дисциплін 

(91 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Вітвицька 

Світлана Сергіївна 

 

Директор Житомирського базового 

фармацевтичного фахового 

коледжу, кандидат педагогічних 

наук Бойчук Ірина Дмитрівна. 



131.  

Лисакович 

Олег 

Григорович 

 

Формування 

полікультурної 

компетентності 

майбутніх педагогів 

засобами інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

(87 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Вітвицька 

Світлана Сергіївна 

 

Директор Житомирського базового 

фармацевтичного фахового 

коледжу, кандидат педагогічних 

наук Бойчук Ірина Дмитрівна. 

132.  

Мацієвська 

Ольга 

Анатоліївна 

 

Психолого-педагогічні 

засади подолання 

синдрому емоційного 

вигорання у медичних 

сестер. 

(58 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Сидорчук Нінель 

Герандівна 

 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Шарлович Зоя Павлівна. 

133.  

Молочковський 

Володимир 

Михайлович 

 

Формування 

інформаційно-

аналітичних умінь 

майбутнього вчителя в 

процесі вивчення 

гуманітарних 

дисциплін. 

(102 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Березюк 

Олена Станіславівна 

 

Викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Самборська 

Наталія Миколаївна. 

134.  

Наумова 

Анна 

Володимирівна 

 

Підготовка майбутнього 

вчителя до 

використання 

художньо-проектної 

технології. 

(99 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Березюк 

Олена Станіславівна 

 

Викладач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Самборська 

Наталія Миколаївна. 

135.  

Остапчук 

Альона 

Олексіївна 

 

Формування 

професійних 

практичних умінь у 

майбутніх медсестер у 

процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

(98 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Ковальчук 

Валентина Антонівна 

 

Проректор з питань гуманітарної 

освіти виховання і міжнародного 

співробітництва Комунального 

закладу "Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Горай 

Ольга Віцентіївна. 

136.  

Рябич 

Ольга 

Віталіївна 

 

Підготовка вчителів 

початкової школи у 

закладах освіти 

Житомирщини (кінець 

XIX - I половина XX 

століття.). 

(74 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Ковальчук 

Валентина Антонівна 

 

Проректор з питань гуманітарної 

освіти виховання і міжнародного 

співробітництва Комунального 

закладу "Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Горай 

Ольга Віцентіївна. 



137.  

Савчук 

Вікторія 

Петрівна 

 

Підготовка майбутніх 

учителів початкової 

школи до організації 

дозвіллєвої діяльності 

учнів. 

(71 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Ковальчук 

Валентина Антонівна 

 

Проректор з питань гуманітарної 

освіти виховання і міжнародного 

співробітництва Комунального 

закладу "Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Горай 

Ольга Віцентіївна. 

138.  

Самойленко 

Данило 

Олегович 

 

Підготовка вчителів 

англійської мови в 

Словаччині та Україні: 

порівняльний аспект. 

(86 стор.) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Ковальчук 

Валентина Антонівна 

 

Проректор з питань гуманітарної 

освіти виховання і міжнародного 

співробітництва Комунального 

закладу "Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук 

Горай Ольга Віцентіївна. 

139.  

Тимофєєва 

Наталія 

Леонідівна 

 

Підготовка вчителя 

початкових класів у 

контексті 

концептуальних засад 

"Нової Української 

школи". 

(103 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Антонова 

Олена Євгеніївна 

 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук  

Шарлович Зоя Павлівна. 

140.  

Чумак 

Таїсія 

Андріївна 

 

Підготовка педагога-

організатора до 

виховної діяльності в 

дитячому оздоровчому 

таборі. 

(71 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Сидорчук Нінель 

Герандівна 

 

Старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської обласної 

ради Колеснікова Ірина Василівна. 

141.  

Фомюк 

Яна 

Петрівна 

 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників у системі 

методичної роботи 

закладу дошкільної 

освіти. 

(86 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Дубасенюк Олександра 

Антонівна 

 

Старший науковий співробітник 

Інституту професійно-технічної 

освіти НАН України, викдадач-

методист Коростишівського 

педагогічного коледжу імені І. Я. 

Франка, доктор педагогічних наук 

Самойленко Оксана Анатоліївна. 

142.  

Хайнацька 

Інна 

Олександрівна 

 

Формування духовних 

цінностей у школярів 

мистецьких 

позанавчальних 

закладів засобами 

образотворчого 

мистецтва. 

(89 стор.) 

 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Новіцька 

Інеса Василівна 

 

Старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської обласної 

ради 

Орлова Ольга Анатоліївна. 



143.  

Гладищук 

Тетяна 

Володимирівна 

 

Педагогічні умови 

саморозвитку творчої 

особистості керівника 

інноваційного закладу 

освіти. 

(122 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Вітвицька 

Світлана  Сергіївна 

 

Директор Житомирського базового 

фармацевтичного фахового 

коледжу, кандидат педагогічних 

наук 

Бойчук Ірина Дмітривна. 

144.  

Невойт 

Тетяна 

Миколаївна 

 

Організаційні умови 

функціонування 

інноваційних закладів 

середньої освіти. 

(87 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Вітвицька 

Світлана  Сергіївна 

 

Директор Житомирського базового 

фармацевтичного фахового 

коледжу, кандидат педагогічних 

наук 

Бойчук Ірина Дмітривна. 

145.  

Остапенко 

Вікторія 

Григорівна 

 

Система розвитку 

творчої обдарованої 

особистості учня у 

закладах середньої 

освіти. 

(81 стор.) 

 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Антонова 

Олена Євгеніївна 

 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Комунального закладу 

"Житомирський медичний 

інститут" Житомирської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук  

Шарлович Зоя Павлівна. 

146.  

Павленко 

Наталія 

Володимирівна 

 

Організаційні засади 

діяльності закладу 

середньої освіти на 

концептуальних засадах 

Нової української 

школи. 

(120 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Сидорчук 

Нінель Герандівна 

 

Старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу 

"Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти" Житомирської обласної 

ради Колеснікова Ірина Василівна. 

147.  

Туровський 

Дмитро 

Олександрович 

 

Організаційно-

педагогічні умови 

становлення керівника 

закладу середньої 

освіти. 

(63 стор.) 

Доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами 

Сидорчук 

Нінель Герандівна 

 

Заступник декана факультету 

інформаційно-комунікативних 

технологій, доцент кафедри 

комп'ютерних наук Державного 

університету "Житомирська 

політехніка" кандидат педагогічних 

наук Коротун Ольга 

Володимирівна 

148.  
Алексеєнко 

Тетяна Василівна 

"Формування основ 

світогляду в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

художнього читання і 

розповідання" 

(107 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат філологічних 

наук,  доцент Гужанова 

Тетяна Сергіївна 

Завідувач кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ "Житомирський 

обласний ІППО" - ЖОР, кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Косигіна Олена Володимирівна 



149.  
Березовська 

Катерина 

Сергіївна 

"Пeдaгогічні умoви 

фopмувaння здopoвoгo 

cпocoбу життя у дітeй 

cтapшого дошкільного 

віку" (96 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Максимова Олена 

Олександрівна 

Завідувач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський  медичний 

інститут» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук,  доцент 

Круковська Ірина Миколаївна 

150.  
Бовгиря Олена 

Олександрівна 

"Формування у дітей 

старшого дошкільного 

віку умінь творчої 

розповіді" (101 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Костюшко Юрій 

Олексійович 

Завідувач кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ "Житомирський 

обласний ІППО" - ЖОР, кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Косигіна Олена Володимирівна 

151.  
Васіковська Ірина 

Іванівна 

"Розвиток зв'язного 

мовлення у дітей 

молодшого 

дошкільного віку в 

процесі складання 

розповідей на основі 

наочності" (102 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Федорова 

Марія Анатоліївна 

Завідувач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський  медичний 

інститут» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук,  доцент 

Круковська Ірина Миколаївна 

152.  
Гергало Вероніка 

Вікторівна 

"Формування в дітей 

старшого дошкільного 

віку соціальної 

готовності до навчання 

в школі" 

(110 стор.) 

Завідувач кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

Коновальчук Іван 

Іванович 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Житомирського медичного 

інституту ЖОР Шарлович Зоя 

Павлівна 

153.  
Годлевська Анна 

Сергіївна 

"Формування 

мовленнєвої готовності 

дітей старшого 

дошкільного віку до 

навчання у школі" (103 

стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат психологічних 

наук, доцент  

Тарнавська Наталія 

Петрівна 

Викладач Бердичівського 

педагогічного коледжу, кандидат 

педагогічних наук Бабійчук Тамара 

Василівна 

154.  
Горбачук-

Наровецька Ольга 

Василівна 

"Формування в дітей 

старшого дошкільного 

віку понять 

обчислювальної та 

лічильної діяльності в 

процесі створення 

математичних проектів" 

(103 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат психологічних 

наук, доцент  

Тарнавська Наталія 

Петрівна 

Викладач Бердичівського 

педагогічного коледжу, кандидат 

педагогічних наук Бабійчук Тамара 

Василівна 

155.  
Гудемчук Лариса 

Михайлівна 

"Формування уявлень у 

дітей середнього 

дошкільного віку про 

лічбу в процесі ігрової 

діяльності" (125 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат психологічних 

наук, доцент  

Тарнавська Наталія 

Петрівна 

Викладач Бердичівського 

педагогічного коледжу, кандидат 

педагогічних наук Бабійчук Тамара 

Василівна 

156.  
Дзюба Інна 

Анатоліївна 

"Виховання у дітей 

середнього дошкільного 

віку звукової культури 

мовлення на 

інтегрованих заняттях" 

(100 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Костюшко Юрій 

Олексійович 

Завідувач кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ "Житомирський 

обласний ІППО" - ЖОР, кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Косигіна Олена Володимирівна 



157.  
Жирна Ірина 

Сергіївна 

"Розвиток пізнавальної 

активності в дітей 

старшого дошкільного  

віку в процесі 

ознайомлення з 

структурою множини та 

числом" (127 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Рудницька Неля 

Юріївна 

Викладач Бердичівського 

педагогічного коледжу, кандидат 

педагогічних наук Бабійчук Тамара 

Василівна 

158.  
Задорожна 

Анастасія 

Миколаївна 

"Формування 

дбайливого ставлення 

до органів чуттів у 

дітей молодшого 

дошкільного віку" 

(74 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Максимова Олена 

Олександрівна 

Завідувач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський  медичний 

інститут» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук,  доцент  

Круковська Ірина Миколаївна 

159.  
Захарчук Розалія 

Олександрівна 

"Виховання 

позитивного емоційно-

ціннісного ставлення до 

природи у дітей 

середнього дошкільного 

віку засобами 

авторської казки" (101 

стор) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Максимова Олена 

Олександрівна 

Завідувач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський  медичний 

інститут» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук,  доцент 

Круковська Ірина Миколаївна 

160.  
Ільчук Дарина 

Олександрівна 

"Розвиток мовлення в 

дітей середнього 

дошкільного віку 

засобами довкілля і 

природи" (93 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат філологічних 

наук,  доцент Гужанова 

Тетяна Сергіївна 

Завідувач кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ "Житомирський 

обласний ІППО" - ЖОР, кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Косигіна Олена Володимирівна 

161.  
Камінська Наталія 

Миколаївна 

"Формування 

соціальної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі 

ознамомлення з 

суспільним довкіллям" 

(95 стор.) 

Завідувач кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

Коновальчук Іван 

Іванович 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Житомирського медичного 

інституту ЖОР Шарлович Зоя 

Павлівна 

162.  
Кусковецька 

Аліна Миколаївна 

"Ознайомлення дітей 

середнього і старшого 

дошкільного віку з 

часом у процесі 

моделювання" 

(73 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат психологічних 

наук, доцент  

Тарнавська Наталія  

Петрівна 

Учитель вищої категорії КЗ 

"Березівський НРЦ" Житомирської 

обласної ради, кандидат 

педагогічних наук Мелешко Лілія 

Володимирівна 

163.  
Микула Тетяна 

Євгеніївна 

"Формування інтересу 

до книги в дітей 

старшого дошкільного 

віку" (96 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Басюк 

Наталія Анатоліївна 

Учитель вищої категорії КЗ 

"Березівський НРЦ" Житомирської 

обласної ради, кандидат 

педагогічних наук Мелешко Лілія 

Володимирівна 

164.  
Моносюк Ольга 

Миколаївна 

"Ознайомлення дітей 

старшого дошкільного 

віку з кімнатними 

рослинами" (89 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Литньов 

Володимир Євгенович 

Завідувачка кафедри психології  КЗ 

«Житомирський ОІППО»,  

кандидат психологічних наук, 

доцент Бойко Ірина Іванівна 



165.  
Науменко Анна 

Василівна 

"Формування  

елементарних 

математичних уявлень у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами проблемних 

ситуацій" (109 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  

Рудницька Неля 

Юріївна 

Викладач Бердичівського 

педагогічного коледжу, кандидат 

педагогічних наук Бабійчук Тамара 

Василівна 

166.  
Наумович 

Антоніна 

Леонідівна 

"Розвиток пізнавальної 

активності дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами гри" 

(90 стор.) 

Завідувач кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

Коновальчук Іван 

Іванович 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Житомирського медичного 

інституту ЖОР Шарлович Зоя 

Павлівна 

167.  
Нестерук Марина 

Петрівна 

"Формування у старших 

дошкільників ціннісного 

ставлення до рідного 

краю у процесі 

ознайомлення з 

суспільним довкіллям" 

(112 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Басюк 

Наталія Анатоліївна 

Доцент кафедри методик 

викладання навчальних предметів, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Шуневич  Оксана 

Михайлівна 

168.  
Палашкевич 

Олена Юріївна 

"Ознайомлення дітей 

старшого дошкільного 

віку з величиною 

предметів та 

вимірюванням у пpоцесі 

ігpової діяльності" (102 

стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат психологічних 

наук, доцент  

Тарнавська Наталія 

Петрівна 

завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Житомирського медичного 

інституту ЖОР Шарлович Зоя 

Павлівна 

169.  
Перегуда Наталія 

Олександрівна 

"Формуванння фізичного 

здоров'я у дітей шостого 

року життя засобами 

нетрадиційного 

фізкультурного 

обладнання" (82 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Максимова Олена 

Олександрівна 

Завідувач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський  медичний 

інститут» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук,  доцент  

Круковська Ірина Миколаївна 

170.  
Проказюк Ірина 

Миколаївна 

"Методика формування 

правильної звуковимови 

у різновіковій групі дітей 

ЗДО" (101 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Федорова 

Марія Анатоліївна 

завідувач кафедри природничих та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський  медичний 

інститут» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук,  доцент  

Круковська Ірина Миколаївна 

171.  
Савчук Ганна 

Миколаївна 

"Педагогічні умови 

формування 

відображувальної гри у 

дітей раннього 

дошкільного віку" 

(103 стор.) 

доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Федорова 

Марія Анатоліївна 

Доцент кафедри методик 

викладання навчальних предметів, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Шуневич  Оксана 

Михайлівна 

172.  
Сахарна Наталія 

Дмитрівна 

"Педагогічні умови 

формування ігрової 

компетентності в дітей 

середнього дошкільного 

віку в процесі творчих 

ігор" (114 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Федорова 

Марія  Анатоліївна 

Доцент кафедри методик 

викладання навчальних дисциплін, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент Шуневич  Оксана 

Михайлівна 

173.  
Стрельченко 

Альона Василівна 

"Методи і прийоми 

словникової роботи в 

процесі ознайомлення 

дітей середнього 

дошкільного віку з 

казками" (92 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат філологічних 

наук,  доцент Гужанова 

Тетяна Сергіївна 

Завідувач кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ "Житомирський 

обласний ІППО" - ЖОР, кандидат 

психологічних наук, доцент,  

Косигіна Олена Володимирівна 



174.  
Фаренюк 

Катерина 

Вікторівна 

"Розвиток мовлення в 

дітей середнього 

дошкільного віку 

засобами усної народної 

творчості" (112 стор.) 

Доцент кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент  Литньов 

Володимир Євгенович 

Завідувачка кафедри психології  КЗ 

«Житомирський ОІППО»,  

кандидат психологічних наук, 

доцент Бойко Ірина Іванівна 

175.  
Юрчук Анна 

Анатоліївна 

"Розвиток пізнавальної 

активності в дітей 

середнього дошкільного 

віку на заняттях з 

мовленнєвого розвитку" 

(132 стор.) 

Завідувач кафедри 

дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

Коновальчук Іван 

Іванович 

Завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Житомирського медичного 

інституту ЖОР Шарлович Зоя 

Павлівна 

 

 


