
Навчально-науковий інститут педагогіки 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.  
Безуса  

Аліна Петрівна 
 

Формування соціальної 
компетентності учнів 
початкової школи в 
процесі організації 

навчальної діяльності 
(78 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Ковальчук В. А. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально-

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Горай 

2.  

Білошицька 
Мирослава 
Петрівна 

 

Використання 
інноваційних технологій 

у позанавчальному 
процесі початкової 

школи в умовах роботи 
групи подовженого дня 

(76 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Дубасенюк О. А. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
викладач кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  

Ірина Колеснікова 

3.  
Бойчук  

Іванна Сергіївна 
 

Розвиток творчих 
здібностей учнів 

початкової школи 
засобами ігрової 

діяльності 
(96 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Новіцька І. В. 

Старший викладач 
кафедри суспільно-

гуманітарних 
дисциплін 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради, 

кандидат 
педагогічних наук  

Ольга Орлова 



4.  
Бурячок  

Діана Юріївна 
 

Застосування 
здоров’язбережувальних 
технологій у навчальній 

діяльності вчителя 
початкової школи 

(96 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Антонова О. Є. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

5.  
Веремієнко  

Ольга Іванівна 
 

Формування 
етнодидактичної 
компетентності 

молодшого школяра на 
засадах 

полікультурності 
(88 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Березюк О. С. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

викладач вищої 
категорії 

Житомирського 
кооперативного 

коледжу бізнесу і 
права  

Леся Глазунова 

6.  
Гарбар  

Тетяна Анатоліївна 
 

Психолого-педагогічні 
основи формування 

відповідального 
ставлення до праці у 

дітей молодшого 
шкільного віку 

(106 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Мірошниченко О. А. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та андрагогіки 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 

Юлія Запорожцева 

7.  
Котенок  

Юлія Богданівна 
 

Застосування 
мультимедійних засобів 
на уроках математики в 

початковій школі 
(73 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Яценко С. Л. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально-

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Горай 



8.  

Демчук  
Наталія 

Олександрівна 
 

Формування творчих 
здібностей молодших 

школярів у процесі 
викладання предметів 

естетичного циклу 
(98 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Власенко О. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

вищого навчального 
закладу 

«Житомирський 
медичний інститут» 

Житомирської 
обласної ради 
Юлія Березюк 

9.  
Драницька  

Олена Юріївна 
 

Порівняльний аналіз 
організації фізичного 

виховання учнів 
початкової школи в 
Польщі та Україні  

(127 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Яценко С. Л. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально-

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Горай 

10.  
Дубік  

Марина Валеріївна 
 

Психолого-педагогічні 
основи роботи вчителя 

початкових класів із 
педагогічно-

занедбаними дітьми 
(74 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Мірошниченко О. А. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та андрагогіки 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 

Юлія Запорожцева 



11.  

Дяченко  
Вікторія 

Володимирівна 
 

Організація позакласної 
роботи учнів початкової 

школи засобами 
образотворчого 

мистецтва 
(82  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 

«Житомирський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  

Ірина Колеснікова 

12.  
Ігнатьєва  

Ольга Геннадіївна 
 

Організаційно-
педагогічні умови 
підготовки дитини 

старшого дошкільного 
віку до шкільного 

навчання 
(91 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Антонова О. Є. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

13.  
Ковбасюк  

Вікторія Віталіївна 
 

Формування 
інтелектуальних умінь 

молодших школярів при 
вивченні гуманітарних 

дисциплін в умовах 
Нової української 

школи 
(98 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Березюк О. С. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

викладач вищої 
категорії 

Житомирського 
кооперативного 

коледжу бізнесу і 
права  

Леся Глазунова 

14.  
Ковбасюк  

Тетяна Русланівна 
 

Естетичне виховання 
молодших школярів 

засобами 
образотворчого 

мистецтва 
(74 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Павленко В. В. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Ірина Сахневич 



15.  
Костюк  

Софія Олегівна 
 

Патріотичне виховання 
молодших школярів 

засобами 
образотворчого 

мистецтва 
(74 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Борейко О. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

16.  
Куліш  

Марія Юріївна 
 

Формування 
комунікативної 

культури молодших 
школярів на заняттях 

групи подовженого дня 
(82 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Мирончук Н. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області,  

Ірина Сахневич 

17.  
Лисенко  

Надія Василівна 
 

Формування моральних 
якостей молодших 
школярів засобами 
дидактичних ігор 

(96 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Мірошниченко О. А. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та андрагогіки 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 

Юлія Запорожцева 

18.  
Любич  

Вікторія Іванівна 
 

Розвиток пізнавальної 
активності учнів 

початкової школи 
засобами інтерактивних 

технологій навчання 
(77 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Борейко О. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 



19.  
Тарасенко  

Аліна Сергіївна 
 

Розвиток критичного 
мислення молодших 
школярів засобами 

розвивального навчання 
(93 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Агапов Ю. Ю. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
викладач кафедри 
суспільних наук 
Житомирського 

військового 
інституту імені  
С. П. Корольова 

Ірина Островська-
Бугайчук 

20.  

Мальована  
Марічка 

Олександрівна 
 

Педагогічна взаємодія 
вчителя і учнів 

початкової школи на 
засадах партнерської 

педагогіки 
(85 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Агапов Ю. Ю. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

методист 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу  
Галина Козаченко 

21.  
Міщук  

Наталія Миколаївна 
 

Становлення і розвиток 
початкової освіти в 

Україні у  
20-90 рр. XX ст.  

(92 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
початкової освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Дубасенюк О. А. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Орлова 

22.  

Мосійчук  
Катерина 

Вікторівна  
 

Організаційні засади 
формування 

педагогічного колективу 
Павлиської середньої 

школи  
Василем 

Сухомлинським 
(72 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
початкової освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Дубасенюк О. А. 

Кандидат 
педагогічних наук 
викладач кафедри 

методики викладання 
навчальних 
предметів 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  

Ірина Колеснікова 

23.  
Ніколаєва  

Марія Андріївна 
 

Розвиток гуманістичних 
цінностей в учнів 
початкових класів 
засобами дитячої 

літератури 
(78 стор.) 

 

Кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Агапов Ю. Ю. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

методист 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу  
Галина Козаченко  



24.  

Осипенко  
Тетяна 

Володимирівна 
 

Формування 
інформаційних 

компетентностей 
молодших школярів при 
вивченні природничо-

математичних 
дисциплін 
(98 стр.) 

Кандидат педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Березюк О. С. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

викладач вищої 
категорії 

Житомирського 
кооперативного 

коледжу бізнесу і 
права  

Леся Глазунова 

25.  

Пащук  
Олександра 
Сергіївна 

 

Розвиток творчих 
здібностей учнів 

початкової школи 
засобами дидактичних 

ігор 
(69 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 

«Житомирський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  

Ірина Колеснікова 

26.  

Пологовська 
Олександра 
Геннадіївна 

 

Розвиток початкової 
освіти у Фінляндії 

(кінець XX – початок 
XXI століття) 

(99 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Павленко В. В. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Ірина Сахневич 

27.  
Савіна  

Ірина Вікторівна 
 

Формування читацької 
культури учнів 

початкової школи у 
позанавчальній 

діяльністі 
(74 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 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Орлова 



28.  

Самолєвська 
Олександра 

Олександрівна 
 

Розвиток творчого 
потенціалу молодших 
школярів в освітньому 

процесі 
(93 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Павленко В. В. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Ірина Сахневич 

29.  
Семенчук  

Інна Миколаївна 
 

Формування соціальної 
компетентності 

молодших школярів 
засобами ігрової 

діяльності 
(80 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами, 
Мирончук Н. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Ірина Сахневич 

30.  
Смиковська  

Ольга Вікторівна 
 

Формування 
мотиваційно-вольової 

готовності старших 
дошкільників до 

шкільного навчання 
засобами сюжетно-

рольової гри 
(78 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами, 
Мирончук Н. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Ірина Сахневич  

31.  

Супрун  
Юлія 

Олександрівна 
 

Формування 
патріотизму молодших 

школярів засобами 
народної педагогіки 

(107 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Власенко О. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

вищого навчального 
закладу 

«Житомирський 
медичний інститут» 

Житомирської 
обласної ради 
Юлія Березюк 



32.  
Талько  

Руслана Сергіївна 
 

Формування 
комунікативної 
компетентності 

молодших школярів на 
уроках рідної мови 

засобами театралізації 
(83 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Ковальчук В. А. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально-

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут», 
Житомирської 
обласної ради  
Горай Ольга 

33.  
Тартачник  

Аліна Олегівна 
 

Педагогічні умови 
формування уяви і 

творчого мислення у 
дітей передшкільного 

віку 
(82 стор.) 

 

Доктор педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Вітвицька С. С. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу  

Ірина Бойчук 

34.  
Тимошенко  

Олена Сергіївна 
 

Створення освітнього 
середовища розвитку 

учнів початкової школи 
(75 стор.) 

 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Антонова О. Є. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

35.  
Устимович  

Тетяна Ігорівна 
 

Формування творчого 
освітньо-розвивального 

середовища у 1 класі 
початкової школи 

(93 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Ковальчук В. А. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально-

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Горай 



36.  
Федоренко  

Наталія Леонідівна 
 

Формування 
комунікативної 
компетентності 

молодших школярів в 
позаурочній діяльності 

(82 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Борейко О. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради 

Ірина Круковська 

37.  
Халілова  

Юлія Русланівна 
 

Педагогічні умови 
формування критичного 

мислення учнів 
початкової школи 

засобами розвивального 
навчання 
(75 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Власенко О. М. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
викладач кафедри 
природничих та 

суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

вищого навчального 
закладу 

«Житомирський 
медичний інститут» 

Житомирської 
обласної ради  
Юлія Березюк 

38.  
Цимбалюк  

Марія Михайлівна 
 

Формування екологічної 
компетентності  

в учнів початкової 
школи 

(101 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Вітвицька С. С. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу  

Ірина Бойчук 

39.  

Шуміло  
Есміральда 
Андріївна 

 

Підготовка 
дошкільників до 

освітнього процесу в 
контексті ідей Нової 
української школи 

(98 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Яценко С. Л. 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально-

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Горай 



40.  
Яблочнюк  

Ганна Віталіївна 
 

Формування 
здоров'язбережувальної 
компетентності в учнів 

початкової школи  
(114 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами 
Вітвицька С. С. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу  

Ірина Бойчук 

41.  

Бортовська 
Анастасія 
Вікторівна 

 

Формування діалогічної 
компетентності у дітей 

середнього дошкільного 
віку засобами сюжетно-

рольових ігор 
(95 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри  
початкової освіти та 

культури фахової мови 
Шанскова Т. І. 

 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

42.  

Драйчук  
Тетяна 

В'ячеславівна 
 
 

Формування екологічної 
компетентності в дітей 
старшого дошкільного 

віку на заняттях з 
ознайомлення з 

природним довкіллям 
(75 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри початкової 
освіти та культури 

фахової мови 
Басюк Н. А. 

 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

43.  

Гаргат  
Анна Олексіївна 

 
 

Формування основ 
соціально-

комунікативної 
компетентності в дітей 
старшого дошкільного 
віку засобами творчих 

ігор 
(87 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Литньов В. Є. 
 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 



44.  

Гордієнко 
Анастасія 

Володимирівна 
 
 

Формування 
мовленнєвої 

компетентності в дітей 
старшого дошкільного 

віку засобами 
дидактичних ігор 

(77 стор.) 

Кандидат філологічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Гужанова Т. С. 
 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

45.  
Когут  

Ангеліна Расимівна 
 

Формування 
комунікативної 

готовності до навчання 
у школі в дітей 

старшого дошкільного 
віку засобами 
мнемотехніки 

(77 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри  
початкової освіти та 

культури фахової мови 
Шанскова Т. І. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри іноземних 

мов Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
Ірина Гайдай 

46.  
Копаниця  

Надія Петрівна 
 

Формування у дітей 
молодшого дошкільного 

віку 
здоров'язбережувальної 

компетентності 
засобами рухливих ігор 

(101 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Максимова О. О. 
 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

47.  

Кравчук  
Наталія Ігорівна 

 
 

Виховання в дітей 
старшого дошкільного 
віку звукової культури 

мовлення засобами 
дидактичних ігор та 

вправ 
(69 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Костюшко Ю. О. 
 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 



48.  

Махнюк  
Аліна 

Володимирівна 
 

Розвиток зв'язного 
мовлення в дітей 

старшого дошкільного 
віку за методикою Л. Б. 

Фесюкової 
(84 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Костюшко Ю. О. 
 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

49.  

Могилянець 
Марина 

Володимирівна 
 

Формування 
елементарних 

математичних уявлень у 
дітей старшого 

дошкільного віку 
засобами казки 

(79 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Костюшко Ю. О. 
 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

50.  
Маслянко  

Олена Юріївна 
 

Формування у дітей 
старшого дошкільного 

віку монологічної 
компетентності в 
процесі навчання 

переказу 
(98 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Федорова М. А. 
 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

51.  
Ростівська  

Ніна Василівна 
 

Формування екологічної 
компетентності в дітей 
старшого дошкільного 
віку засобами ігрової 

діяльності 
(99 стор.) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри  
початкової освіти та 

культури фахової мови 
Шанскова Т. І. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
дизайну Київського 

національного 
університету 
технологій та 

дизайну  
Майя Ковальчук 



52.  
Рудзик  

Катерина Сергіївна 
 

Методика формування 
елементарних 

математичних уявлень у 
дітей старшого 

дошкільного віку за 
системою Монтессорі 

(77 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
початкової освіти та 

культури фахової мови 
Рудницька Н. Ю. 

 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

53.  
Савіна  

Світлана Василівна 
 

Формування 
соціального досвіду в 

дітей старшого 
дошкільного віку на 

заняттях з ознайомлення 
з суспільним довкіллям 

(80 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри початкової 
освіти та культури 

фахової мови 
Басюк Н. А. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

медичний інститут» 
Житомирської 
обласної ради  

Ірина Круковська 

54.  
Соболь  

Галина Романівна 
 

Розвиток зв'язного 
мовлення в дітей 

старшого дошкільного 
віку засобами 

театралізованої 
діяльності 
(75 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
початкової освіти та 

культури фахової мови 
Рудницька Н. Ю. 

 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

55.  
Трофимчук  

Надія Василівна 
 

Формування лічбової та 
обчислювальної 

компетентності у дітей 
старшого дошкільного 

віку в самостійній 
діяльності 
(71 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри початкової 
освіти та культури 

фахової мови 
Басюк Н. А. 

 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 



56.  
Шепель  

Олена Вікторівна 
 

Формування гуманних 
почуттів у дітей 

старшого дошкільного 
віку у процесі 

ознайомлення з 
суспільним довкіллям 

(69 стор.) 
 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри початкової 
освіти та культури 

фахової мови 
Басюк Н. А. 

 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

57.  
Штуль  

Юлія Дмитрівна 
 

Формування 
комунікативної 

компетентності в дітей 
старшого дошкільного 

віку засобами сюжетно-
рольових ігор 

(69 стор.) 

Кандидат філологічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної 

освіти та педагогічних 
інновацій 

Гужанова Т. С. 
 

Кандидат 
психологічних наук, 

доцент завідувач 
кафедри психології 

Комунального 
закладу 

«Житомирський 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» 

Житомирської 
обласної ради  
Ірина Бойко 

58.  

Борисовець  
Вадим 

Миколайович 
 

Музичний 
інструментарій 

українців: історія і 
сьогодення 
(88 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Бовсунівська Н. М. 
 

Народний артист 
України, художній 
керівник вокально-
інструментального 

ансамблю 
«Древляни» 

комунального 
підприємства 

«Житомирська 
обласна філармонія 

імені С. Ріхтера» 
Житомирської 
обласної ради  

Юрій Градовський 

59.  

Гриценюк  
Михайло 

Сергійович 
 
 

Відомий і невідомий 
Володимир Івасюк (у 

контексті творчої 
спадщини для 

сучасності) 
(31 стор.) 

Народна артистка 
України 

доцент кафедри 
мистецької освіти 

Шинкарук І. В. 

Народний артист 
України, художній 
керівник вокально-
інструментального 

ансамблю 
«Древляни» 

комунального 
підприємства 

«Житомирська 
обласна філармонія 

імені С. Ріхтера» 
Житомирської 
обласної ради  

Юрій Градовський 



60.  

Дударчик  
Діна Василівна 

 
 

Етно-рок як один зі 
способів відродження 

кращих традицій 
української музики 

(80 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 
Плотницька О. В. 

 

Народний артист 
України, художній 
керівник вокально-
інструментального 

ансамблю 
«Древляни» 

комунального 
підприємства 

«Житомирська 
обласна філармонія 

імені С. Ріхтера» 
Житомирської 
обласної ради  

Юрій Градовський 

61.  

Ковальчук  
Аліна 

Володимирівна 
 

Естетичне виховання 
молодших школярів 
засобами музичного 

мистецтва 
(88 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

кафедри  
мистецької освіти 
Чернишова А. М. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Орлова 

62.  

Корнійчук  
Михайло 

Валерійович 
 

Фортеріанна музика 
композиторів-

романтиків як засіб 
формування культурної 
компетентності учнів на 

уроках мистецтва 
(17 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Моісєєва М. А. 
 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
доцент, директор 

Музею Бориса 
Лятошинського 

Ірина Копоть 

63.  
Кретініна  

Тетяна Валеріївна 
 

Історичні етапи 
становлення музично-
педагогічної освіти в 

Україні 
(56 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Олійник С. В. 
 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
доцент, директор 

Музею Бориса 
Лятошинського 

Ірина Копоть 

64.  

Кушнір  
Майя Іванівна 

 
 

Застосування сучасних 
мультимедійних 

технологій у музичному 
вихованні дітей 

старшого дошкільного 
віку 

(85 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Цюряк І. О. 
 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Орлова 



65.  
Пантус  

Жанна Анатоліївна 
 

Творчий доробок 
композиторів кінця ХХ 
– поч. ХХІ століття в 

репертуарі учня-
баяніста 
(19 стор.) 

Заслужений артист 
України, 

доцент кафедри  
мистецької освіти 
Рутецький В. В. 

 

Народний артист 
України, викладач 

Житомирського 
музичного фахового 

коледжу імені 
В. С. Косенка 

 Віктор Губанов 

66.  
Рудницька  

Тетяна Олексіївна 
 

Вдосконалення 
виконавської 

мастерності піаніста в 
прорцесі інтерпретації 
творів жанру "мюзикл" 

(87 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Цюряк І. О. 
 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
завідувач денним 

відділенням 
Житомирського 

музичного фахового 
коледжу імені 
В. С. Косенка 
Любов Синяк 

67.  

Сабєльніков 
Олександр 

Володимирович 
 

Специфіка альтової 
музики європейських 
композиторів епохи 

Романтизму 
(28 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Бовсунівська Н. М. 
 

Народний артист 
України, художній 
керівник вокально-
інструментального 

ансамблю 
«Древляни» 

комунального 
підприємства 

«Житомирська 
обласна філармонія 

імені С. Ріхтера» 
Житомирської 
обласної ради  

Юрій Градовський 

68.  
Тарасюк  

Ірина Віталіївна 
 

Виконавська 
інтерпретація як метод 

пізнання музичного 
твору  

(16  стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Олійник С. В. 
 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
доцент, директор 

Музею Бориса 
Лятошинського 

Ірина Копоть 

69.  
Тимощук  

Крістіна Вікторівна 
 

Образи природи в 
фортепіанній музиці 

композиторів 
ХІХ століття 

(24 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 
Плотницька О. В. 

 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
завідувач денним 

відділенням 
Житомирського 

музичного фахового 
коледжу імені 
В. С. Косенка 
Любов Синяк 

70.  
Торуцька  

Анастасія Іванівна 
 

Музика доби Барокко в 
перекладі для акордеону 

(16 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Моісєєва М. А. 
 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
доцент, директор 

Музею Бориса 
Лятошинського 

Ірина Копоть 



71.  

Шегеда  
Олександр 
Степанович 

 

Стилістичні особливості 
обробок танців народів 

світу у творчості 
Костянтина Мяскова 

(16 стор.) 

Заслужений артист 
України, 

доцент кафедри  
мистецької освіти 
Рутецький В. В. 

 

Народний артист 
України, викладач 

Житомирського 
музичного фахового 

коледжу імені 
В. С. Косенка 

 Віктор Губанов 

72.  

Шубан  
Микола 

Миколайович 
 

Мистецькі колективи 
магнатських маєтків 

Речі Посполитої 
(85 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 

кафедри  
мистецької освіти 

Бовсунівська Н. М. 
 

Народний артист 
України, художній 
керівник вокально-
інструментального 

ансамблю 
«Древляни» 

комунального 
підприємства 

«Житомирська 
обласна філармонія 

імені С. Ріхтера» 
Житомирської 
обласної ради  

Юрій Градовський 

73.  

Юрченко  
Катерина 

Вікторівна 
 

Формування 
особистості учнів 

старшого шкільного 
віку засобами 

музичного мистецтва 
(85 стор.) 

Кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

кафедри  
мистецької освіти 
Чернишова А. М. 

 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 

дисциплін 
Комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради  
Ольга Орлова 

74.  
Александрова 

Вероніка 
Володимирівна  

«Формування в дітей 
старшого дошкільного 

віку соціальної 
готовності до навчання 

в школі» 102 с. 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 

наук Литньов Володимир 

Завідувач кафедри 
психології КЗ 

«Житомирський 
ОІППО» 

Житомирської 
обласної ради, 

доцент, кандидат 
психологічних наук 

Бойко Ірина 

75.  
Буката  

Олена Миколаївна 

«Ознайомлення дітей 
старшого дошкільного 

віку з величиною 
предметів та 

вимірюванням засобами 
моделювання» 106 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 

наук Тарнавська Наталія 

Кандидат 
педагогічних наук, 

викладач 
Бердичівського 
педагогічного 

коледжу  
Тамара Бабійчук  



76.  
Вакуленко  

Наталія Романівна 

«Розвиток просторового 
орієнтування в дітей 

старшого дошкільного 
віку засобами 
розвивального 
математичного 

середовища» 115   

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 

наук Тарнавська Наталія 

Кандидат 
педагогічних наук, 

викладач 
Бердичівського 
педагогічного 

коледжу  
Тамара Бабійчук 

77.  
Войналович  

Ілона Миколаївна 

«Взаємодія закладу 
дошкільної освіти і сім’ї 

у формуванні в дітей 
старшого дошкільного 

віку 
здоров’язбережувальної 

компетентності» 100 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Максимова Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирський 

медичний інститут 
ЖОР,  

Круковська Ірина 

78.  
Карташова  

Дар’я Анатоліївна 

«Формування 
міжособистісних 

взаємовідносин у дітей 
старшого дошкільного 
віку засобами творчих 

ігор» 109 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Федорова Марія 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 
дисциплін КЗ 

«Житормирської 
ОІППО» ЖОР 
Орлова Ольга 

79.  
Мацапура  

Юлія Сергіївна  

«Засвоєння граматичних 
категорій дітьми 

старшого дошкільного 
віку на заняттях з 

розвитку мовлення» 105 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Федорова Марія 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 
дисциплін КЗ 

«Житормирської 
ОІППО» ЖОР 
Орлова Ольга 

80.  
Муханова  

Алла Сергіївна  

«Формування 
елементарних 

математичних уявлень у 
дітей старшого 

дошкільного віку 
засобами арт-
технології» 90 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Костюшко Юрій 

В. о. завідувача 
кафедри іноземних 

мов Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент  
Андрійчук Наталія 



81.  
Панченко  

Галина 
Володимирівна  

«Формування досвіду 
екологічно доцільної 
поведінки старших 

дошкільників на 
заняттях з ознайомлення 
з природним довкіллям» 

145 

Доцент кафедри 
початкової освіти та 

культури фахової мови, 
кандидат педагогічних 

наук Басюк Наталія 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирський 

медичний інститут 
ЖОР,  

Круковська Ірина 

82.  
Бобрик  

Ольга Станіславівна  

«Формування культури 
мовлення у дітей 

старшого дошкільного 
віку засобами казки» 88 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Костюшко Юрій 

В. о. завідувача 
кафедри іноземних 

мов Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка» 

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент  
Андрійчук Наталія 

83.  
Сіваченко  

Олена Петрівна  

«Використання 
нетрадиційних 

технологій у зміцненні 
здоров’я дітей 

дошкільного віку» 136 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Максимова Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирський 

медичний інститут 
ЖОР,  

Круковська Ірина 

84.  
Сорочинська 

Оксана Андріївна  

«Формування 
екологічної 

кометентності в дітей 
старшого віку в процесі 

експериментально-
дослідницької 

діяльності в природі» 
180 

Завідувач кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних іновацій, 
доктор педагогічних наук, 
доцент, Коновальчук Іван 

Кандидат 
педагогічних наук, 

наук доцент кафедри 
природничих та 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирсьокого 

медичного інституту, 
Горай Ольга 

85.  
Фокіна  

Катерина 
Миколаївна  

«Розвиток активного 
словника в дітей 
раннього віку в 

режимних моментах 
закладу дошкільної 

осівти» 103 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогічних інновацій, 
кандидат педагогічних 
наук Федорова Марія 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри суспільно-
гуманітарних 
дисциплін КЗ 

«Житормирської 
ОІППО» ЖОР 
Орлова Ольга 



86.  
Мазур  

Антоніна Сергіївна  

«Формування соціальної 
кометентності в дітей 
старшого дошкільного 

віку засобами проєктної 
діяльності» 72 

Завідувач кафедри 
дошкільної освіти та 

педагогчних інновацій, 
доктор педагогічних наук, 
доцент, Коновальчук Іван 

Методист з 
дошкільної освіти КЗ 

«Житомирський 
ОІППО» ЖОР, 

кандидат 
психологічних наук 

Завязун Тетяна 

87.  Горбатюк  
Кірілл Олексійович 

«Особливості виконання 
ролі Сина Алекса у 
виставі «Любов і 

money» за п’єсою Наталі 
Уварової «Біда від 

ніжного серця»  
(14 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
завідувач кафедри 
мистецької освіти 

Обух Людмила 

88.  
Гордієнко  

Юлія Петрівна 

«Особливості виконання 
ролі Племінниці місіс 

Даймон у виставі 
«Любов і money» за 

п’єсою Наталі Уварової 
«Біда від ніжного 
серця» (14 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
завідувач кафедри 
мистецької освіти 

Обух Людмила 

89.  
Кирієнко  

Владислав 
Сергійович 

«Особливості виконання 
ролі Джорджа Лемлі у 

виставі «Любов і 
money» за п’єсою Наталі 

Уварової «Біда від 
ніжного серця»  

(14 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Народний артист 
України, кандидат 
мистецтвознавства, 
професор кафедри 
мистецької освіти 

Данчук Леонід 

90.  
Короленко 
Владислава 

Володимирівна 

«Особливості виконання 
ролі місіс Моллі Кертіс 

у виставі «Любов і 
money» за п’єсою Наталі 

Уварової «Біда від 
ніжного серця»  

(17 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Народний артист 
України, кандидат 
мистецтвознавства, 
професор кафедри 
мистецької освіти 

Данчук Леонід 

91.  Косякевич  
Анна Валентинівна 

«Особливості виконання 
ролі Оповідача з повісті 
«Вій» Миколи Гоголя 

(14 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Народний артист 
України, кандидат 
мистецтвознавства, 

професор каф. 
мистецької освіти 

Данчук Леонід 

92.  
Носок  

Марина 
Володимирівна 

«Особливості виконання 
ролі місіс Доллі Даймон 

у виставі «Любов і 
money» за п’єсою Наталі 

Уварової «Біда від 
ніжного серця»  

(19 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
завідувач кафедри 
мистецької освіти 

Обух Людмила 



93.  
Іванова  

Катерина 
Володимирівна 

«Характеристика 
монологу «Жінки, яка 

підкорює світ» за 
віршем Олени 

Кузнєцової (14стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Народний артист 
України, кандидат 
мистецтвознавства, 
професор кафедри 
мистецької освіти 

Данчук Леонід 

94.  
Матвійчук 
Анастасія 
Леонідівна 

«Особливості виконання 
ролі дочки Мері у 
виставі «Любов і 

money» за п’єсою Наталі 
Уварової «Біда від 

ніжного серця»  
(14 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Кандидат 
мистецтвознавства, 
завідувач кафедри 
мистецької освіти 

Обух Людмила 

95.  Оксютович  
Ірина Григорівна 

«Особливості виконання 
ролі Служниці у виставі 

«Любов і money» за 
п’єсою Наталі Уварової 

«Біда від ніжного 
серця» (14 стор.) 

Заслужений артист 
України, старший 
викладач кафедри 
мистецької освіти  

Берелет Володимир 

Народний артист 
України, кандидат 
мистецтвознавства, 
професор кафедри 
мистецької освіти 

Данчук Леонід 

96.  
Андрусенко 

Світлана 
Василівна 

Художня освіта учнів у 
початковій школі 

Франції 
(103) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Павленко Віта 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально-
методичного 

кабінету професійно- 
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Сахневич Ірина 

97.  
Берладин 
Оксана 
Іванівна 

Формування здорового 
способу життя учнів 
початкової школи у 

позанавчальний час (69) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Яценко Світлана 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, проректор з 

соціально- 
гуманітарного 

розвитку та 
міжнародного 

співробітництва 
Житомирського 

медичного інституту 
Горай Ольга 

98.  
Бородич 
Наталія 

Дмитрівна 

Розвиток в учнів 
початкової школи 

навичок взаємодії з 
однолітками в процесі 
художньо-естетичної 

діяльності (72) 

Доктор 
педагогічних наук, 

професор (б.в.з.) кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами  

Ковальчук Валентина 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент, проректор 3 
соціально- 

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва 
Житомирського 

медичного інституту 
Горай Ольга 



99.  
Грамчук  

Ганна 
Володимирівна 

Педагогічний супровід 
молодших школярів у 
процесі формування 
емоційного інтелекту 

(118) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Власенко Ольга 

Кандидат 
педагогічних наук 
Житомирського 

медичного інституту 
Березюк Юлія 

100.  
Дейнека 
Сніжана 

Олександрівна 

Гендерне виховання 
учнів початкових класів 

в позаурочній роботі 
(69) 

Доктор 
педагогічних наук, 

професор, завідувач 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Антонова Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради  

Круковська Ірина 

101.  
Загурський 
Олександр 
Йосипович 

Психолого-педагогічні 
основи навчання 

фізичної культури у 
початкових класах (72) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами  

Яценко Світлана 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, проректор з 

соціально- 
гуманітарного 

розвитку та 
міжнародного 

співробітництва 
Житомирського 

медичного інституту 
Горай Ольга 

102.  Ільченко  
Яна Ігорівна 

Формування соціально 
громадської 

компетентності учнів 
початкової школи 
засобами ігрової 
діяльності (65) 

Доктор 
педагогічних наук, 
професор кафедри 

педагогіки, професійної 
освіти та управління 
освітніми закладами  

Дубасенюк Олександра 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Колеснікова Ірина 

103.  

 
Кононко 
Вікторія 
Олегівна 

 

Розвиток емоційно- 
вольової сфери 

першокласників в 
умовах Нової 

української школи (81) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Мірошниченко Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та андрагогіки 
комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 

Запорожцева Юлія 



104.  

 
Крачковська 

Оксана 
Олегівна 

Формування соціальної 
компетентності 

молодших школярів у 
процесі навчання (99) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами  

Власенко Ольга 

Кандидат 
педагогічних наук 
Житомирського 

медичного інституту 
Березюк Юлія 

105.  
Левченко 

Мирослава 
Валеріївна 

Патріотичне виховання 
учнів початкової школи 

в умовах позакласної 
роботи(79) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Мірошниченко Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та андрагогіки 
комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 

Запорожцева Юлія 

106.  Лізунова  
Олена Юріївна 

Формування освітньо- 
розвивального 
середовища в 

початковій школі (87) 

Доктор 
педагогічних наук, 
професор кафедри 

педагогіки, професійної 
освіти та управління 
освітніми закладами  
Вітвицька Світлана 

 
Кандидат 

педагогічних наук, 
доцент, директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Бойчук Ірина 

107.  Нагрибельна 
Марина Михайлівна 

Формування 
педагогічної культури 

батьків дітей молодшого 
шкільного віку засобами 

української родинної 
педагогіки (102) 

Кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Березюк Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, викладач 
вищої категорії 
Житомирського 
кооперативного 

фахового коледжу 
бізнесу і права 
Глазунова Л. 

108.  
Новіцька  
Катерина 

Леонідівна 

Розвиток творчого 
мислення молодших 
школярів засобами 

інтерактивного 
навчання(82) 

Кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами Агапов Юрій 

Кандидат 
педагогічних наук, 
завідувач кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
ЖОР  

Круковська Ірина 



109.  
Омельчук 

Олександра 
Георгіївна 

Розвиток математичних 
здібностей учнів 

початкової школи 
засобами 

інтелектуальних ігор 
(69) 

Доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Антонова Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Круковська Ірина 

110.  
Панченко 

Любов 
Володимирівна 

Розвиток в учнів 
початкової школи 

навичок самоорганізації 
у позанавчальної 
діяльності (59) 

Доктор 
педагогічних наук, 

професор, завідувач 
кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Антонова Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Круковська Ірина 

111.  
 

Прищепа  
Ірина Борисівна 

Адаптація учнів 
першого класу до 

шкільного навчання на 
засадах педагогіки 

партнерства 
(69) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами  
Борейко Олександр 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, завідувач 

кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської 
обласної ради 

Круковська Ірина 

112.  
Ткаченко 

Олександра 
Сергіївна 

Розвиток фізичної 
активності учнів 

початкової школи у 
шкільному гуртку 
хореографії (63) 

Доктор 
педагогічних наук, 
професор кафедри 

педагогіки, 
професійної освіти 

та управління 
освітніми закладами 

Сидорчук Нінель 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Колеснікова Ірина 



113.  
Скарбарчук 

Іванна 
Віталіївна 

Дидактичні засади 
впровадження 

технології портфоліо 
школяра у навчальний 

процес початкової 
школи (75) 

 

Доктор 
педагогічних наук, 
професор кафедри 

педагогіки, професійної 
освіти та управління 
освітніми закладами 

Ковальчук Валентина 

Кандидат 
педагогічних наук, 

проректор з 
соціально- 

гуманітарного 
розвитку та 

міжнародного 
співробітництва, 
доцент кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
Горай Ольга 

114.  
Стельмах 

Тетяна 
Василівна 

Формування моральних 
якостей в учнів 

початкової школи 
засобами народної 

творчості (80) 

Кандидат 
педагогічних наук, 

доцент кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 

Мірошниченко Олена 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки 
та андрагогіки 
комунального 

закладу 
«Житомирський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти» 
Житомирської 
обласної ради 

Запорожцева Юлія 

115.  
Столяр 

Світлана 
Олександрівна 

Застосування технології 
проблемного навчання у 

початковій школі (77) 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 

кафедри педагогіки, 
професійної освіти та 
управління освітніми 

закладами  
Агапов Юрій 

Кандидат 
педагогічних наук, 
завідувач кафедри 
природничих та 

соціально- 
гуманітарних 

дисциплін 
Житомирського 

медичного інституту 
ЖОР  

Круковська Ірина 

116.  
Шилюк  
Марина 

Олександрівна 

Формування 
загальнокультурної 
грамотності учнів 

початкової школи на 
засадах педагогіки 

партнерства(76) 

Доктор 
педагогічних наук, 
професор кафедри 

педагогіки, професійної 
освіти та управління 
освітніми закладами 

Дубасенюк Олександра 

Кандидат 
педагогічних наук, 
старший викладач 
кафедри методики 

викладання 
навчальних 

предметів КЗ 
«Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Колеснікова Ірина 



117.  Шпак  
Марина Миколаївна 

Підготовка дітей 
передшкільного віку до 

навчання в умовах 
Нової української 

школи (109) 

Доктор педагогічних 
наук, професор кафедри 
педагогіки, професійної 

освіти та управління 
освітніми закладами 
Вітвицька Світлана 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, директор 
Житомирського 

базового 
фармацевтичного 
фахового коледжу 

Бойчук Ірина 

118.  
Юрченко  

Марія 
Олекснадрівна 

Організаційні засади 
навчального процесу 

початкової ніколи 
Великої Британії (86) 

Кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 
освіти та управління 
освітніми закладами 

Павленко Віта 

Кандидат 
педагогічних наук, 
доцент, методист 

Навчально- 
методичного 

кабінету професійно-
технічної освіти у 

Житомирській 
області  

Сахневич Ірина 

119.  

Ярошук  

Лілія Степанівна 

 

Особливості адаптації 

першокласників до 

освітнього процесу 

школи (79) 

 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами  

Борейко Олександр 

 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри 

природничих та 

соціально- 

гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

ЖОР  

Круківська Ірина 

 

120.  

Гайченя  

Мирослав 

Анатолійович 

Формування 

професійної культури 

майбутнього керівника 

закладу загальної 

середньої освіти в 

умовах магістратури 

(84) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Новіцька Інеса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

директор Навчально- 

наукового інституту 

менеджменту та 

психології ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАП України 

Рожнова Тетяна 



121.  

Гвоздь  

Надія Вікторівна 

 

 

Управління якістю 

освіти в закладі 

загальної середньої 

освіти засобами 

інформаційно- 

комунікаційних 

технологій (100) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Новіцька Інеса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

директор Навчально- 

наукового інституту 

менеджменту та 

психології ДЗВО 

«Університет , 

менеджменту освіти» 

НАЛ України 

Рожнова Тетяна 

122.  

Іллюк  

Наталія 

Олександрівна 

Формування 

управлінських умінь 

майбутніх учителів 

інформатики у процесі 

фахової підготовки (95) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Новіцька Інеса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

директор Навчально- 

наукового інституту 

менеджменту та 

психології ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАЛ України 

Рожнова Тетяна 

123.  
Коробчук  

Юлія Валеріївна 

Формування 

управлінської культури 

майбутнього керівника у 

процесі самостійної 

навчально-пізнавальної 

діяльності (95) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Новіцька Інеса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

директор Навчально- 

наукового інституту 

менеджменту та 

психології ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАЛ України 

Рожнова Тетяна 



124.  

Реморов  

Яроcлав 

Станіславович 

Розвиток управлінської 

культури керівника 

закладу загальної 

середньої освіти 

впроцесі підвищення 

кваліфікації (90) 

Кандидат педагогічних 

наук,старший викладач 

кафедри педагогіки, 

професійної освіти та 

управління освітніми 

закладами Агапов Юрій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

директор Навчально- 

наукового інституту 

менеджменту та 

психології ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАП України 

Рожнова Тетяна 

125.  
Фещенко  

Ганна Василівна 

Розвиток управлінської 

компетентності 

керівників закладів 

загальної середньої 

освіти засобами ІКТ (96) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Новіцька Інеса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри педагогіки, 

адміністрування і 

соціальної роботи, 

директор Навчально- 

наукового інституту 

менеджменту та 

психології ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти» 

НАП України 

Рожнова Тетяна 

126.  

Гайченко  

Альона 

Валентинівна 

Формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності в 

майбутніх медичних 

сестер в процесі 

вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін 

(122) 

Кандидат педагогічних 

наук, професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Березюк Олена 

Кандидат 

педагогічних наук, 

викладач вищої 

категорії 

Житомирського 

фахового 

кооперативного 

коледжу бізнесу і 

права  

Глазунова Л. О. 

127.  
Савчук  

Діна Василівна 

Реалізація естетичних 

потреб дорослої людини 

засобами танцю (75) 

Доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Мирончук Наталія 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих та 

соціально- 

гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Горай Ольга 



128.  
Кохан  

Олена Анатоліївна 

Акмеологічні засади 

життя та діяльності К. 

Д. Ушинського (49) 

Доктор педагогічних 

наук, професор кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Сидорчук Нінель 

Кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання 

навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Колеснікова І. В. 

129.  

Савченко  

Геннадій 

Анатолійович 

Упровадження 

особистісно-

орієнтованих технологій 

у процес підготовки 

студентів відділення 

«Стоматологія 

ортопедична» (62) 

Доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Мирончук Наталія 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Поплавська Світлана 

130.  

Саух  

Сніжана 

Володимирівна 

Активізація 

пізнавальної діяльності 

майбутніх вчителів 

початкової школи в 

процесі вивчення 

фахових дисциплін (89) 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

педагогіки, професійної 

освіти та управління 

освітніми закладами 

Яценко Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, проректор з 

соціально- 

гуманітарного 

розвитку та 

міжнародного 

співробітництва 

Житомирського 

медичного інституту 

Горай Ольга 

131.  
Лукашук  

Ірина Вікторівна 

Формування 

пізнавальної активності 

учнів початкових класів 

засобами інформаційно- 

комунікаційних 

технологій (66) 

Старший викладач 

кафедри початкової 

освіти та культури 

фахової мови, кандидат 

педагогічних наук 

Коновальчук Інна 

Завідувач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойко Ірина 

132.  
Сударик  

Ольга Сергіївна 

Формування соціальної 

компетентності учнів 

початкових класів 

засобами проектної 

діяльності (76 сторінок) 

Старший викладач 

кафедри початкової 

освіти та культури 

фахової мови, кандидат 

педагогічних наук 

Коновальчук Інна 

Завідувач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойко Ірина 

 


