
Природничий факультет 2021 

№ п/п 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
здобувача вищої 

освіти 

Тема 
кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про 
наукового керівника 

кваліфікаційної 
роботи 

Відомості про 
рецензента 

кваліфікаційної 
роботи 

1.  
Гаєвська 

Юлія Станіславівна 

«Характеристика 
ритмічних явищ в 
організмі людини» 

доцент кафедри екології та 
географії, кандидат 

біологічних наук 
Онищук І. П. 

проректор з 
навчальної роботи, 

к.б.н, доцент 
кафедри 

природничих та 
соціально- 

гуманітарних 
дисциплін 

Житомирського 
медичного інституту 

Гордійчук С. В. 

2.  

Єфімова 

Емілія 

Станіславівна 

«Особливості 
біологічної адаптації 

до клімато- 
географічних умов 
Полісся у людини» 

доцент кафедри екології та 
географії, кандидат 

біологічних наук 
Онищук І. П. 

проректор з 
навчальної роботи, 

к.б.н, доцент 
кафедри 

природничих та 
соціально- 

гуманітарних 
дисциплін 

Житомирського 
медичного інституту 

Гордійчук С.В. 

3.  
Кульбаневич 

Оксана Петрівна 

«Медико-
демографічна ситуація 

міста Житомира» 

доцент кафедри екології та 
географі, кандидат 

біологічних наук Власенко 
Р. П. 

к.б.н., доцент, 
завідувач кафедри 
експуатації лісових 

ресурсів 
Житомирського 
національного 

агроекологічного 
університету 
Кратюк О. Л. 

4.  
Кучмій 

Катерина Олегівна 

«Особливості 
конхіології та 

каріології 
представників родів 
Fagotia I Microcolpla 

(Mollusca: Gastropoda: 
Pectinibranchia)» 

кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри ботаніки, 
біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 
Перепелиця Л. О. 

к.б.н., доцент, 
викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового фахового 
фармацевтичного 

колежду 
Житомирської 
обласної ради 
Першко І. О. 

5.  
Петрук 

Ліна Вікторівна 

«Еколого-біологічна 
характеристика 
гетеротрофних 

джгутикових річки 
Південний Буг» 

кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри зоології, 
біологічного моніторингу 

та охорони природи 
Шевчук С. Ю. 

к.б.н, доцент 
кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих наук 

Поліського 
національного 
університету 
Пінкіна Т. В. 



6.  
Пешик 

Ганна Сергіївна 

«Особливості 
каріології 

представників родини 
Bithynidae (Mollusca: 

Gastropoda: 
Pectinibranchia)» 

кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри ботаніки, 
біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 
Перепелиця Л. О. 

к.б.н, доцент, 
викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового фахового 
фармацевтичного 

колежду 
Житомирської 
обласної ради 
Першко І. О. 

7.  
Русецька 
Людмила 

Леонідівна 

«Застосування 
методів біологічних 

досіджень в 
організації роботи 

судово- імунологічної 
лабораторії» 

доцент кафедри зоології, 
біологічного моніторингу 

та охорони природи, 
кандидат біологічних наук 

Єрмошина Т.В. 

к.б.н, доцент 
кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 
Пінкіна Т.В. 

8.  
Сергієнко 

Наталія Дмитрівна 
 

«Діяльність клініко- 
діагностичної 

лабораторії 
(біологічні аспекти)» 

доцент кафедри зоології, 
біологічного моніторингу 

та охорони природи, 
кандидат біологічних наук 

Єрмошина Т. В. 

к.б.н, доцент 
кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 
Пінкіна Т. В. 

9.  
Антоненко 

Еліна Сергіївна 

«Безхребетні штучних 
біоценозів 

Житомирського 
Полісся» 

доцент кафедри зоології, 
біологічнго моніторингу та 
охорони природи, кандидат 

біологічних наук 
Павлюченко О. В. 

кандидат 
педагогічних 

наук, старший 
викладач кафедри 

методики 
викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної 
освіти» 

Житомирської 
обласної ради 
Поліщук Н. М. 

10.  
Вікарчук 
Анастасія 

Анатоліївна 

«Використання блок-
схем на уроках 

біології у 10 класі при 
вивченні теми "Обмін 
речовин та енергії"» 

доцент кафедри ботаніки, 
біоресурсів та збереження 
біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук, 
Пацюк М.К. 

завідувач 
кафедри екології 
лісу та безпеки 

життєдіяльності, 
доктор 

біологічних наук, 
доцент Поліського 

національного 
університету 
Житова О.П. 



11.  
Корнійчук 

Ольга Сергіївна 

«Використання 
інформаційно- 

комунікативних 
технологій при 

вивченні біології в 
старшій школі 

(методичний аспект)» 

доцент кафедри зоології, 
біологічного моніторингу 

та охорони природи, 
кандидат біологічних наук 

Єрмошина Т.В. 

доцент кафедри 
зоології, 

біологічного 
моніторингу та 

охорони природи, 
кандидат 

біологічних наук 
Єрмошина Т.В. 

12.  
Кучерук 

Вероніка 

Анатоліївна 

«Застосування 
інтерактивних методів 

навчання при 
вивченні розділу 

"Біологія людини"» 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук, 

Константиненко Л. А. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 
Поліщук Н. М. 

13.  Назаренко Т. С. 

«Використання блок-
схем на уроках 

біології у 10 класі при 
вивченні теми: 

"Біорізноманіття"» 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук, 

Пацюк М. К. 

завідувач кафедри 
екології лісу та 

безпеки 
життєдіяльності, 

доктор біологічних 
наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету 
Житова О. П. 

14.  

Наумович 
Оксана 

Володимирівна 
 

«Використання 
інтерактивних методів 

при викладанні 
біології рослин» 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 

Перепелиця Л. О. 

завідувач кафедри 
екології лісу та 

безпеки 
життєдіяльності, 

доктор біологічних 
наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету 
Житова О. П. 

15.  
Осадча 

Ірина Юріївна 

«Екологічні 
особливості та 

порівняльний аналіз 
популяцій Theodoxus 
Fluviatilis (Mollusca: 

Gastropoda: 
Pectinibranchia 

Neritidae) різних 
річкових басейнів 

України» 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних наук 

Максименко Ю. В. 

к.б.н, доцент 
кафедри біоресурсів, 

аквакультури та 
природничих наук 

Поліського 
національного 
університету 
Пінкіна Т. В. 



16.  
Савчук 

Вікторія Василівна 

«Проектна діяльність 
на уроках біології в 

старшій школі» 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних наук 

Романюк Р. К. 

кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 
Поліщук Н. М. 

17.  
Соснівська 

Руслана Русланівна 

«Учнівська олімпіада 
з біології: організація, 

проведення та 
розробка завдань» 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи 

Шевчук С. Ю. 

кандитат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти»  
Житомирської 
обласної ради 
Поліщук Н. М. 

18.  
Цьопкало 

Наталія 

Олександрівна 

«Групові технології 
навчання на уроках 

біології» 

кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 

Перепелиця Л. О. 

кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 
Поліщук Н. М. 

19.  
Шевчук 

Юлія Геннадіївна 
 

«Самостійна робота 
учнів на уроках 

біології» 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття, кандидат 

біологічних наук, 

Пацюк М.К. 

завідувач кафедри 
екології лісу та 

безпеки 
життєдіяльності, 

доктор біологічних 
наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету 
Житова О. П. 



20.  Шкилюк Ю. В. 

Моделювання 
процесів динаміки 
екосистем долини 

річки Тетерів 

Доцент кафедри екології та 

геграфії, кандидат 

педагогічних наук 

Хомя’як І. В. 

Кандидат 
біологічних наук, 
завідувач кафедри 

експлуатації лісових 
ресурсів 

Житомирського 
національного 

агроекологічного 
університету 
Кратюк О. Л. 

21.  
Акішева 

Людмила 

Володимирівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Елементи І - А, ІІ - А 

груп (профільний 
рівень)" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 82c. 

завідувач кафедри хімії 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Олена Анічкіна 

завідувач кафедри 
«Лабораторна 
діагностика» 

Житомирського 
медичного інституту 

Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Ольга Заблоцька 

22.  
Бабушкіна 

Людмила 

Олександрівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Початкові поняття 

про органічні сполуки 
(вуглеводні, спирти)" 
в сучасному закладі 

базової середньої 
освіти, 63c. 

завідувач кафедри хімії 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Олена Анічкіна 

директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ірина Бойчук 

23.  
Боровець 

Валентина 

Олексіївна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Елементи VII - А 

групи" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 83c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Володимир Чумак 

старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«ЖОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук 
Наталія Поліщук 

24.  
Кардашева 

Ольга Сергіївна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Хімічні реакції" в 
сучасному закладі 
базової середньої 

освіти. 45c. 

професор кафедри хімії, 

доктор педагогічних наук, 

професор 

Людмила  Романишина 

старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«ЖОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук 
Наталія Поліщук 



25.  
Ковальчук 

Валентина 

Василівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Розчини (теорія 
розчинності)" в 

сучасному закладі 
базової середньої 

освіти, 59c. 

професор кафедри хімії, 

доктор педагогічних наук, 

професор 

Людмила  Романишина 

завідувач кафедри 
«Лабораторна 
діагностика» 

Житомирського 
медичного інституту 

Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Ольга Заблоцька 

26.  
Ковальчук 

Наталія 

Володимирівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Початкові поняття 

про органічні сполуки 
(карбонові кислоти, 
жири, вуглеводи)" в 
сучасному закладі 
базової середньої 

освіти, 76c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Роман Денисюк 

завідувач кафедри 
«Лабораторна 
діагностика» 

Житомирського 
медичного інституту 

Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Ольга Заблоцька 

27.  
Кузьмич 

Анастасія 

Анатоліївна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Елементи VI - А 

групи (профільний 
рівень)" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 90c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Ірина Бойчук 

старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«ЖОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук 
Наталія Поліщук 

28.  
Левків 

Андрій Васильович 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Вуглеводні 

(профільний рівень)" 
в сучасному закладі 

профільної середньої 
освіти, 108c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Володимир Чумак 

директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ірина Бойчук 

29.  
Козловець 

Валентина Петрівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Початкові хімічні 

поняття" в сучасному 
закладі базової 

середньої освіти, 84c. 

завідувач кафедри хімії 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Олена Анічкіна 

директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ірина Бойчук 



30.  
Мельник 

Наталія Сергіївна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Елементи ІII - А 

групи (профільний 
рівень)" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 116c. 

завідувач кафедри хімії 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Олена Анічкіна 

старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«ЖОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук 
Наталія Поліщук 

31.  
Надзьон 

Ельміра Ільгарівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Оксигеновмісні 
сполуки: естери, 

жири, мило, 
вуглеводи 

(профільний рівень)" 
в сучасному закладі 

профільної середньої 
освіти, 180c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Ірина Бойчук 

старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«ЖОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук 
Наталія Поліщук 

32.  
Піддубний 

Вадим 

Володимирович 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Елементи ІV - А 

групи (профільний 
рівень)" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 151c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Володимир Чумак 

старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«ЖОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук 
Наталія Поліщук 

33.  
Власюк 

Анна Михайлівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Розчини (теорія 
електролітичної 

дисоціації)" в 
сучасному закладі 
базової середньої 

освіти, 57c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Ірина Бойчук 

завідувач кафедри 
«Лабораторна 
діагностика» 

Житомирського 
медичного інституту 

Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Ольга Заблоцька 

34.  
Сташкевич 

Ольга Іванівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Початкові поняття 

про органічні сполук 
(амінокислоти, білки, 
нуклеїнові кислоти)" в 

сучасному закладі 
базової середньої 

освіти, 65c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Роман Денисюк 

директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ірина Бойчук 



35.  
Тищук 

Наталія Василівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Оксигеновмісні 
сполуки: спирти, 
фенол, альдегіди, 
кетони, карбонові 

кислоти (профільний 
рівень)" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 111c. 

завідувач кафедри хімії 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Олена Анічкіна 

директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ірина Бойчук 

36.  
Усач 

Марина Анатоліївна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Ферум (профільний 
рівень)" в сучасному 
закладі профільної 

середньої освіти, 51c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент Ірина Бойчук 

завідувач кафедри 
«Лабораторна 
діагностика» 

Житомирського 
медичного інституту 

Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Ольга Заблоцька 

37.  
Шанюк 

Алла Михайлівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Основні класи 

неорганічних сполук 
(оксиди, основи)" в 
сучасному закладі 
базової середньої 

освіти, 93c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Володимир Чумак 

директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ірина Бойчук 

38.  
Дякевич 

Ангеліна Йосипівна 

Методичні 
особливості 

викладання теми 
"Нітрогеновмісні 

сполуки: 
амінокислоти, білки 
(профільний рівень)" 
в сучасному закладі 

профільної середньої 
освіти, 55c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Роман Денисюк 

завідувач кафедри 
«Лабораторна 
діагностика» 

Житомирського 
медичного інституту 

Житомирської 
обласної ради, 

доктор педагогічних 
наук, професор 

Ольга Заблоцька 

39.  
Богомол 

Ілля Віталійович 

Сорбційна активність 
силікатних композитів 

типу 60s, 52c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Наталія Кусяк 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 



40.  
Климчук 

Петро 

Олександрович 

Вплив зміни 
концентрації C3H6O3 
в складі композицій 

K2Cr2O7 − HBr − 
С3Н6О3 на параметри 

хіміко-динамічного 
полірування ZnxCd1-

xTe, 55c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Юрій Тітов 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 

41.  
Кутина 

Олександр 

Павлович 

Методи синтезу 
біоактивного скла, 

56c. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних наук 

Наталія Кусяк 

доцент Поліського 
національного 
університету, 

кандидат хімічних 
наук, доцент 

Віктор Дорохов 

42.  
Мазурик 

Артем Віталійович 

Дослідження методом 
комп'ютерної хімії 

характеристик 
структури моделей 

полімерних 
фрагментів: 

олігоетиленгліколю 
(n = 10) 2,4-

толуїлендіізоціанату 
та олігоетиленгліколю 

(n = 10) 2,6-
толуїлендіізоціанату, 

54c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Володимир Віленський 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 

43.  
Мандрійчук 

Богдан Васильович 

Дослідження методом 
комп'ютерної хімії 

моделей органічних 
сполук - полімерних 

фрагментів 
дифенілметанізоціана

тів за допомогою 
спеціалізованого 

програмного 
забезпечення 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Володимир Віленський 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 

44.  
Панченко 

Марина Вікторівна 

Сорбційні властивості 
кремнезему і 

природних мінералів з 
іn situ 

іммобілізованим полі 
[8-

оксихінолінметакрила
том]. 45c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Володимир Віленський 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 



45.  
Савенко 

Тетяна Анатоліївна 

Дослідження фізико-
хімічних та 
сорбційних 
властивості 

природних мінералів з 
in situ 

іммобілізованим 
кополімером  4-
вінілпіридину із 
стиреном щодо 
деяких катіонів 

металів. 32c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Володимир Віленський 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 

46.  
Соляр 

Юлія Андріївна 

Кінетика взаємодії 
ZnxCd1-xTe з 
травильними 
композиціями 

K2Cr2O7 – HBr – 
етиленгліколь, 65c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Василь Томашик 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 

47.  
Стасюк 

Альона Вікторівна 

Дослідження методом 
комп'ютерної хімії 

характеристик 
олігомерних 
фрагментів: 

олігоетиленгліколю 
(n = 10) 

олігоетилентерефтала
ту (n = 10). 82c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Володимир Віленський 

доцент кафедри 
екології Державного 

університету 
«Житомирська 
політехніка», 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент 
Олена Герасимчук 

48.  
Терещук 

Євгенія Ігорівна 

Процеси фізико-
хімічної взаємодії 

неорганічних речовин 
в ксерогелях різної 

хімічної природи. 50c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Юрій Тітов 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 

49.  
Шавлюк 

Влада Миколаївна 

Вплив зміни 
концентрації C3H6O3 

в складі сумішей 
K2Cr2O7 − HBr − 

С3Н6О3 на 
особливості хімічного 

розчинення 
монокристалів CdTe/ 

75c. 

професор кафедри хімії, 

доктор хімічних наук 

Василь Томашик 

викладач вищої 
кваліфікаційної 

категорії 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат хімічних 
наук Ірина Шелюк 



50.  
Бондарчук 

Леся 

Володимирівна 

Структура угруповань 
голих амеб в 

епіфітних та епілітних 
мохах і лишайниках 

Українського Полісся 

професор, доктор 

біологічних наук, доцент 

кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 

Шелюк 

Юлія Святославівна 

завідувачка кафедри 
екології лісу та 

безпеки 
життєдіяльності, 

доктор біологічних 
наук, професор 

Поліського 
національного 
університету 

Житова Олена 

51.  
Василівська 

Юлія 

Олександрівна 

Біологія чаплі сірої 
(Ardea cinerea 

Linnaeus, 1758) на 
Житомирщині 

декан природничого 

факультету, доцент 

кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних наук, 

Романюк Руслана 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

52.  
Ейсмонт 

Інна Романівна 

 

Ситематичний склад і 
поширення 

представників родини 
Fabaceae та 

Caesalpiniaceae  у 
дендрофлорі м. 

Житомира 

Кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 

Лариса Астахова 

Завідувач кафедри 
загальної екології 

Поліського 
національного 
університету 

Котюк Людмила 

53.  
Заглада 

Інна Олександрівна 

Таксономічний 
склад та просторова 

структура 
інтродукованих видів 

деревних рослин в 
м. Житомир 

Кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів та 

збереження 

біорізноманіття 

Лариса Астахова 

Завідувач кафедри 
загальної екології 

Поліського 
національного 
університету 

Котюк Людмила 

54.  

Закорчевна 

Юлія 

Андріївна 

 

Еколого-біологічні 
осоюливості ВИДІВ 

роду Tilia L. в 
м. Житомир 

Кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманітгя 

Лариса Астахова 

Завідувач кафедри 
загальної екології 

Поліського 
національного 
університету 

Котюк Людмила 

55.  
Іллюк 

Надія Валеріївна 

Роль 
представників родини 

Salicaceae в 
урбосистемі міста 

Житомира 

Кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ботаніки, 

біоресурсів та збереження 

біорізноманіття 

Лариса Астахова 

Завідувач кафедри 
загальної екології 

Поліського 
національного 
університету 

Котюк Людмила 



56.  
Кагукіна 

Анастасія 

Максимівна 

Старіння як етап 
онтогенезу людини 

завідувач кафедри зоології 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

доцент, кандидат 

біологічних наук 

Павлюченко Олеся 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

57.  
Коновальчук 

Олександра 

Сергіївна 

Морфологія та 
трематод на інвазія 

лунки  річкової 
(Theodoxus fluviatilis) 

р. Случ 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандитат біологічних наук 

Максименко Юлія 

доцент кафедри 
зоології, 

біологічного 
моніторингу та 

охорони природи, 
кандидат біологічних 

наук 
Максименко Юлія 

58.  
Любенок 

Катерина 

Володимирівна 

Таксономічна 
структура та стратегії 

живлення 
гетеротрофних 

джгутикових малих 
річок Житомирського 

Полісся 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних наук 

Шевчук Світлана 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

59.  
Рехнер 

Таїса 

Сергіївна 

Гетеротрофні 
джгутикові різних 

типів водойм та 
водотоків міста 

Житомира та його 
околиць 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних наук 

Шевчук Світлана 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

60.  
Шелест 

Аліна Олексіївна 

Мікробіологічний 
аналіз зубного 

нальоту у дітей різних 
вікових груп 

професор кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

доктор біологічних наук, 

Шевчук Лариса 

Кандидат 
біологічних шук, 
доцент кафедри 

біоресурсів. 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 



61.  
Яремчук 

Наталія 

Олегівна 

Структура і динаміка 
малакоценозів річки 
Тетерів та її притоків 

доцент кафедри теології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

кандидат біологічних наук 

Єрмошина Тетяна 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

62.  
Бітнер 

Дарина 

Володимирівна 

Стан поселень 
перлівницевих 

((Mollusca, Bivalvia, 
Unionidae)) водойм та 

водотоків басейну 
Случі як показник 

загострення 
екологічної ситуації 

професор кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони природи, 

доктор біологічних наук, 

професор Шевчук Лариса 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

63.  
Янович 

Юлія Юріївна 

Фауна міських 
будинків: видовий 

склад та шляхи його 
формування 

доцент кафедри зоології, 

біологічного моніторингу 

та охорони 

природи, кандидат 

біологічних наук, доцент 

Єрмошина Тетяна 

Кандидат 
біологічних наук, 
доцент кафедри 

біоресурсів. 
аквакультури та 

природничих наук 
Поліського 

національного 
університету 

Пінкіна Тетяна 

64.  
Білова 

Юлія Сергіївна 

Фізико-хімічні 
особливості 

процесу 
розчинення твердих 

розчинів Cdl-хМnхТе 
у  травильних 

композиціях NN03 КІ 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Денисюк Роман 

Кандидат хімічних 
наук, викладач 

хімічних дисциплін 
Житомирського 

базового 
Фармацевтичного 
фахового коледжу 

Шелюк Ірина 

65.  
Ільчук 

Ольга Русланівна 

Вплив 
модифікування 

поверхні магнетиту на 
іммобілізаційні 

властивості 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Кусяк Наталія 

Кандидат хімічних 
наук, старший 

науковий 
співробітник відділу 

хемосорбції та 
гібридних матеріалів 

Інституту хімії 
поверхні НАН 

України 
Дударко Оксана 



66.  
Мельничук 

Анастасія 

Миколаївна 

Методи синтезу та 
фічико-хімічні 

властивості 
композитних 

матеріалів на основі 
силікагелю 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Кичкирук Ольга 

Кандидат хімічних 
наук, старший 

науковий 
співробітник відділу 

хемосорбції та 
гібридних матеріалів 

Інституту хімії 
поверхні НАН 

України 
Дударко Оксана 

67.  
Мичківська 

Юлія Сергіївна 

Електрохімічні 
процеси при взаємодії 
твердих розчинів Сd1- 

хМnхТе з 
травильними 
композиціями 

HN03 – КI 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Денисюк Роман 

Кандидат хімічних 
наук, викладач 

хімічних дисциплін 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Шелюк Ірина 

68.  
Шулятицький 

Ігор Васильович 

Сполуки 3 подвійним 
зв'язком С=И як 

потенційні біологічно- 
активні речовини 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії 

Лнстван Віталій 

Кандидат хімічних 
наук, доцент кафедри 

грунтознавства і 
землеробства 
Поліського 

національного 
університету 

Дорохов Віктор 

69.  
Кононюк 

Віта Дмитрівна 

Антропогенне 
перетворення рельєфу 

ландшафтах 
Коростишівського 

району 
Житомирської області 

старший викладач кафедри 

екології та географії, 

кандидат біологічних наук 

Костюк Віталій 

 

доцент кафедри 
туризму Поліського 

національного 
університету, 

кандидат біологічних 
наук 

Чернишова Таїсія 

 


