
Природничий факультет 2022 

№ 

п/п 

Прізвище, ім 'я 

та по батькові 

здобувана вищої 

освіти 

Тема кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

(кількість сторінок) 

Відомості про 

наукового керівника 

кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

Відомість про 

рецензента 

кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

1.  
Герасимчук 

Олена Андріївна 

Сучасна система птахів 

та вивчення цієї теми у 

шкільному курсі 

(67 сторінок) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор біологічних 

наук Шевчук Лариса 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

2.  

Горчакова 

Вікторія 

Вікторівна 

Сучасна систематика риб 

та вивчення цієї теми у 

шкільному курсі 

(62 сторінки) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор біологічних 

наук Шевчук Лариса 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

3.  
Корнійчук 

Олена Сергіївна 

Генетичні модифікації 

прісноводної креветки 

Neocaridina heteropoda 

(43 сторінки) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи 

Вискушенко Дмитро 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

4.  
Кравченко Аліна 

Віталіївна 

Методичні особливості 

формування та розвитку 

біологічних понять при 

вивченні теми 

«Спадковість і 

мінливість» 

(113 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Пацюк Марина 

доктор біологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри біології та 

захисту лісу Поліського 

національного 

університету  

Житова Олена 

5.  

Кривой 

Владислава 

Миколаївна 

Методика проведення 

тренінгів на уроках 

біології в старшій школі 

(52 сторінки) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор педагогічних 

наук, доцент  

Романюк Руслана 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 



педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

6.  

Криницька 

Маргарита 

Анатоліївна 

Особливості формування 

понять з теми "Біологія 

людини" в умовах 

дистанційного навчання 

(68 сторінок) 

професор, доктор 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Шелюк Юлія 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

7.  
Кулагіна Каріна 

Юріївна 

Вивчення теми “Процеси 

життєдіяльності тварин” 

в умовах дистанційного 

навчання 

(68 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи 

Єрмошина Тетяна 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної  

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

8.  

Левківська 

Тетяна 

Миколаївна 

Особливості формування 

понять з теми "Біологія 

рослин" в умовах 

дистанційного навчання 

(102 сторінки) 

професор, доктор 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження  

біорізноманіття 

Шелюк Юлія 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

9.  

Лотоцький 

Віталій 

Борисович 

Методичні засади 

реалізації 

міжпредметних зв’язків 

при вивченні біології, 

основ здоров’я та 

фізичної культури в 

школі 

(57 сторінок) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор педагогічних 

наук, доцент  

Романюк Руслана 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

10.  
Любиченко Інна 

Миколаївна 

Використання кейс-

технологій на уроках 

біології 

(67 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Пацюк Марина 

доктор біологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри біології та 

захисту лісу Поліського 

національного 

університету  

Житова Олена 



11.  

Макарчук 

Валентина 

Костянтинівна 

Особливості формування 

понять з теми "Біологія 

тварин" в умовах 

дистанційного навчання 

(120 сторінок) 

 

професор, доктор 

біологічних наук, 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Шелюк Юлія 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

12.  

Мамчур 

Ангеліна 

Валентинівна  

Методичні аспекти 

застосування проєктної 

технології навчання на 

уроках біології 

(109 сторінок) 

професор кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження  

біорізноманіття, 

доктор біологічних 

наук, доцент  

Киричук Галина 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

13.  
Маркеєв Дмитро 

Борисович 

Утримання та 

розведення зебрової 

ампулярії (Asolene spixi) 

в умовах акваріума 

(63 сторінки) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи 

Вискушенко Дмитро 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

14.  

Оржиховська 

Людмила 

Сергіївна 

Використання 

комп’ютерних 

технологій при 

викладанні курсу 

загальної біології. 

(100 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Константиненко 

Людимила 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

15.  
Пилипчук Юлія 

Олександрівна 

Формування вмінь 

розв’язувати задачі з 

теми «Спадковість і 

мінливість» 

(94 сторінки) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Пацюк Марина 

доктор біологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри біології та 

захисту лісу Поліського 

національного 

університету  

Житова Олена 

16.  

Саух Ольга 

Дмитрівна 

 

Використання 

дидактичних ігор при 

вивченні теми 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 



“Різноманітність тварин” 

(62 сторінки) 

моніторингу та 

охорони природи 

Єрмошина Тетяна 

викладання навчальних 

 предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

17.  

Стаднік 

Єлизавета 

Миколаївна 

Трансгенна модифікація 

Glo Fish даніо реріо 

(Danio rerio) – новий 

об’єкт для наукових 

досліджень 

(60 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи 

Вискушенко Дмитро 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

18.  

Цимбалюк 

Вікторія 

Вікторівна 

Утримання та 

розведення барбуса 

суматранського Glo Fish 

– трансгенної 

модифікації Puntigrus 

tetrazona (Bleeker, 1855) 

(92 сторінки) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи 

Вискушенко Дмитро 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

19.  

Шинкар 

Олександр 

Васильович 

Методичні засади 

формування екологічної 

компетентності учнів 

старшої школи 

(65 сторінок) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор педагогічних 

наук, доцент  

Романюк Руслана 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 

20.  
Шуляк Вікторія 

Олександрівна 

Впровадження STEAM-

освіти на уроках біології 

(61 сторінка) 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Константиненко 

Людмила 

кандидат педагогічних 

наук, старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів комунального 

закладу «Житомирський  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради Поліщук Наталія 



21.  
Андрощук Ілона 

Ігорівна 

Біорізноманіття 

двостулкових молюсків 

річки Тетерів 

(44 сторінки) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор педагогічних 

наук, доцент  

Романюк Руслана 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Поліського 

національного 

університету  

Пінкіна Тетяна 

22.  
Вигівська Яна 

Казимирівна 

Різноманіття водоростей 

обростань черепашок 

молюсків річки Ірша 

(57 сторінок) 

професор кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження  

біорізноманіття, 

доктор біологічних 

наук, доцент  

Киричук Галина 

доктор педагогічних 

наук, доцент, проректор 

з навчальної роботи, 

професор кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради Гордійчук Світлана 

23.  
Залужний Вадим 

Ярославович 

Хронічна дія низьких 

концентрацій СМЗ 

«Вухатий нянь» на 

фізико-хімічні показники 

внутрішнього 

середовища Planorbarius 

corneus (Mollusca, 

Gastropoda, Pulmonata, 

Bulinidae). 

(64 сторінки) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор біологічних 

наук  

Стадниченко Агнеса 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Поліського 

національного 

університету  

Пінкіна Тетяна 

24.  
Ковалевська 

Ольга Олегівна 

Гостра дія високих 

концентрацій детергента 

«Вухатий нянь» на 

фізико-хімічні 

властивості гемолімфи 

витушки рогової 

(Mollusca, Gastropoda, 

Bulinidae). 

(55 сторінок) 

 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор біологічних 

наук  

Стадниченко Агнеса 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Поліського 

національного 

університету  

Пінкіна Тетяна 

25.  
Кончаківська 

Марія Сергіївна 

Таксономічний склад 

круговійчастих 

інфузорій (Ciliophora, 

Peritrichia) р. Норинь 

(Житомирська область) 

(78 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття 

Константиненко 

Людмила 

доктор біологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри біології та 

захисту лісу Поліського 

національного 

університету  

Житова Олена 

26.  

Махневич 

Дмитро 

Сергійович 

Вплив ПАР на вікові 

фізико-хімічні 

особливості гемолімфи 

витушки рогової 

(Planorbarius corneus) 

(76 сторінок) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор біологічних 

наук Стадниченко 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Поліського 



Агнеса національного 

університету  

Пінкіна Тетяна 

27.  

Павленко Марія 

Юріївна 

 

Видовий склад та склад 

морфотипів голих амеб у 

водоймах Житомирської 

області (Україна) 

(49 сторінок) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження  

біорізноманіття 

Пацюк Марина 

доктор біологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри біології та 

захисту лісу Поліського 

національного 

університету  

Житова Олена 

28.  

Проскурівська 

Катерина 

Павлівна 

 

Фракційний склад ліпідів 

тканин і органів 

Viviparus viviparus 

(95 сторінок) 

професор кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження  

біорізноманіття, 

доктор біологічних 

наук, доцент  

Киричук Галина 

доктор біологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри біології та 

захисту лісу Поліського 

національного 

університету  

Житова Олена 

29.  
Хромець Наталія 

Володимирівна 

Анемія у вагітних 

(69 сторінок) 

професор кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

доктор біологічних 

наук Шевчук Лариса 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Поліського 

національного 

університету  

Пінкіна Тетяна 

30.  

Шерстобаєва 

Катерина 

Аркадіївна 

Утримання та 

розведення тернеції Glo 

Fish – трансгенної 

модифікації 

Gymnocorymbus ternetzi 

(Boulenger, 1895) 

(51 сторінка) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи 

Вискушенко Дмитро 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

біоресурсів, 

аквакультури та 

природничих наук 

Поліського 

національного 

університету  

Пінкіна Тетяна 

31.  

Зарічна 

Мирослава 

Сергіївна 

Вплив зарегулювання 

течії на екосистеми 

долини річки Лісна в 

Романівському районі 

(73 сторінки) 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

екології та географії 

Хом'як Іван 

кандидат біологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій Поліського 

національного 

університету  

Кратюк Олександр 

32.  
Стельмах Юлія 

Геннадіївна 

Оцінка динаміки якості 

довкілля Житомирської 

області засобами 

геоінформаційних 

систем (65 сторінок) 

доктор біологічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

екології та географії 

Гарбар Олександр 

кандидат біологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри експлуатації 

лісових ресурсів та 

деревообробних 

технологій Поліського 

національного 

університету  

Кратюк Олександр 



33.  

Бондарук 

Катерина 

Анатоліївна 

Формування понять теми 

"Гідроген. Водень" в 

курсі хімії 11 класу 

(профільний рівень) 

закладу загальної 

середньої освіти 

засобами дистанційного 

навчання, 66с. 

доцент (б.в.з) кафедри 

хімії, кандидат 

хімічних наук 

Камінський 

Олександр 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 

34.  
Брік Олександра 

Віталіївна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Хімічні реакції" 

курсу хімії  

закладу загальної 

середньої освіти 82с. 

професор кафедри 

хімії, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Романишина 

Людмила 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

35.  
Гончарук Лідія 

Олександрівна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Нітрогеновмісні 

органічні сполуки" 

(рівень стандарту) 

закладу загальної 

середньої освіти 68с. 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, доцент  

Тітов Юрій 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

36.  
Данюк Дарина 

Олександрівна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Кількість 

речовини. Розрахунки за 

хімічними формулами" 

курсу хімії закладу 

загальної середньої 

освіти 68 C. 

професор кафедри 

хімії, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Романишина 

Людмила 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 

37.  

Завадська 

Світлана 

Валентинівна  

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Теорія будови 

органічних сполук" 

курсу хімії (рівень 

стандарту) закладу 

загальної середньої 

освіти 59 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Чумак Володимир 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 

38.  
Кокошинська 

Яна Михайлівна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Синтетичні 

високомолекулярні 

професор кафедри 

хімії, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 



речовини і полімерні 

матеріали на їх основі" 

(рівень стандарту) 

закладу загальної 

середньої освіти76 C. 

Романишина 

Людмила 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

39.  
Колесникова 

Ірина Юріївна 

Особливості оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів закладів загальної 

середньої освіти при 

вивченні розділу 

"Металічні елементи та 

їхні сполуки" 62 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Кусяк Наталія 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

40.  
Ломанчук Аліна 

Леонідівна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Початкові поняття 

про органічні сполуки" 

курсу хімії закладу 

загальної середньої 

освіти 67 C. 

завідувач кафедри 

хімії, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

Анічкіна Олена 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

41.  

Лопатинська 

Юлія 

Анатоліївна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Вуглеводні" курсу 

хімії (рівень стандарту) 

закладу загальної 

середньої освіти 56 C 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Чумак Володимир 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 

42.  
Мельник Тетяна 

Миколаївна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Розчини" курсу 

хімії закладу загальної 

середньої освіти 70 C. 

професор кафедри 

хімії, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Романишина 

Людмила 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

43.  
Мороз Дмитро 

Олегович 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Вода" курсу хімії 

закладу загальної 

середньої освіти73 C. 

завідувач кафедри 

хімії, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

Анічкіна Олена 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 



44.  

Ольховська 

Людмила 

Леонідівна 

Формування понять про 

колоїдні розчини в курсі 

хімії 11 класу закладу 

загальної середньої 

освіти засобами 

дистанційного навчання  

82С 

Доцент (б.в.з) 

кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук  

Камінський 

Олександр 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 

45.  
Подорожня 

Олеся Олегівна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Основні класи 

неорганічних сполук " 

курсу хімії закладу 

загальної середньої 

освіти 79С. 

професор кафедри 

хімії, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Романишина 

Людмила 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 

46.  
Поліщук Арсен 

Олегович 

Особливості оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів закладів загальної 

середньої освіти при 

вивченні розділу 

"Повторення та 

поглиблення 

найважливіших 

теоретичних питань 

курсу хімії основної 

школи" (профільний 

рівень) курсу хімії в 

умовах дистанційного 

навчання. 98 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Кусяк Наталія 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 

47.  

Поплавська 

Марина 

Анатоліївна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Оксигеновмісні 

органічні сполуки" курсу 

хімії (рівень стандарту) 

закладу загальної 

середньої освіти 87 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Чумак Володимир 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 

48.  

Свиридюк 

Анастасія 

Петрівна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Періодичний 

закон і періодична 

система хімічних 

елементів" курсу хімії 

закладу загальної 

середньої освіти 77 C. 

завідувач кафедри 

хімії, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

Анічкіна Олена 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 



49.  
Свідерська 

Тетяна Сергіївна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Кисень" курсу 

хімії закладу загальної 

середньої освіти 80 C 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, доцент  

Тітов Юрій 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 

50.  
Софіюк Світлана 

Валеріївна 

Методичні особливості 

використання іноземної 

мови під час вивчення 

хімії в сучасному закладі 

середньої базової освіти 

84С. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Денисюк Роман 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 

51.  
Ступенько Юрій 

Олександрович 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Хімічний зв’язок і 

будова речовини" курсу 

хімії закладу загальної 

середньої освіти 39 C 

завідувач кафедри 

хімії, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

Анічкіна Олена 

директор 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Бойчук Ірина 

52.  
Фірсовська 

Наталія Юріївна 

Методика та засоби 

дистанційного вивчення 

теми "Початкові хімічні 

поняття" курсу хімії 

закладу загальної 

середньої освіти 74 C 

завідувач кафедри 

хімії, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

Анічкіна Олена 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«ЖОІППО» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

Поліщук Наталія 

53.  
Шилюк Вікторія 

Володимирівна 

Методичні особливості 

викладання теми "Роль 

хімії в житті 

суспільства" в сучасному 

закладі середньої базової 

освіти 45 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Денисюк Роман 

завідувач кафедри 

«Технології медичної 

діагностики та 

лікування. Громадське 

здоров’я» 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, доктор 

педагогічних наук, 

професор  

Заблоцька Ольга 

54.  
Бонюк Марина 

Олегівна 

Природні мінерали: 

структура, властивості та 

застосування 53 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент 

Кичкирук Ольга 

доцент кафедри 

ґрунтознавства і 

землеробства Поліського 

національного 

університету, кандидат 



хімічних наук  

Дорохов Віктор 

55.  
Каленюк Ірина 

Сергіївна 

Використання фізико-

хімічних методів 

дослідження систем 

ПАР- вода 52 C. 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, доцент  

Тітов Юрій 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат хімічних 

наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Шелюк Ірина 

56.  

Коржовська 

Тетяна 

Василівна 

Ацильовані індандіони 

як напівпродукти для 

отримання нових 

речовин з біологічною 

активністю 45 C. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент  

Листван Віталій 

доцент кафедри 

ґрунтознавства і 

землеробства Поліського 

національного 

університету, кандидат 

хімічних наук  

Дорохов Віктор 

57.  
Павленко Віктор 

Олегович 

Вплив рН розчинів 

K2Cr2O7 – HBr на 

процес хімічного 

розчинення 

Cd0,2Hg0,8Te 46 C. 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, професор 

Томашик Василь 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат хімічних 

наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Шелюк Ірина 

58.  

Петрова 

Анастасія 

Олександрівна 

Фізичні та фізико-хімічні 

методи дослідження у 

хімічному аналізі 38 C 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент 

Кичкирук Ольга 

доцент кафедри 

ґрунтознавства і 

землеробства Поліського 

національного 

університету, кандидат 

хімічних наук  

Дорохов Віктор 

59.  
Подгорна Ольга 

Володимирівна 

Природовідновлювальні 

олігомери та полімерні 

композити/ 

нанокомпозити – 

головний напрямок 

виконання суспільних 

запитів хімії - ХХІ  40 C. 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, професор 

Віленський 

Володимир 

доцент кафедри 

ґрунтознавства і 

землеробства Поліського 

національного 

університету, кандидат 

хімічних наук  

Дорохов Віктор 

60.  
Федорчук Ольга 

Миколаївна 

Вплив фізико-хімічних 

параметрів травильних 

композицій K2Cr2O7 – 

HBr – розчинник на 

процес хімічної взаємодії 

з ZnxCd1-xTe 53 C 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, професор 

Томашик Василь 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат хімічних 

наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Шелюк Ірина 



61.  
Хильчук Діана 

Іванівна 

Особливості 

використання фізико-

хімічних методів 

дослідження для 

встановлення якості 

продуктів харчування 52 

C 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, доцент  

Тітов Юрій 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат хімічних 

наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Шелюк Ірина 

62.  
Черняк Антоніна 

Анатоліївна 

Вплив рН середовища на 

процес хімічної взаємодії 

монокристалів ZnxCd1-

xTe з водними 

розчинами K2Cr2O7 - 

HBr – етиленгліколь 35 C 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, професор 

Томашик Василь 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат хімічних 

наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Шелюк Ірина 

63.  
Шамайло Петро 

Васильович 

Дослідження фізико-

хімічних властивостей 

синтетичних 

наноферитів 47 C. 

професор кафедри 

хімії, доктор хімічних 

наук, доцент  

Тітов Юрій 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат хімічних 

наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Шелюк Ірина 

64.  
Козин Марія 

Сергіївна 

Синтаксономічна 

характеристика оселищ 

природних джерел 

Словечансько-

Овруцького кряжу – 66 

стр. 

доцент кафедри 

екології та географії, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, Хом`як 

Іван Владиславович 

професор, доктор 

біологічних наук, 

професор кафедри 

лісництва, лісових 

культур та таксації лісу 

Поліського 

національного 

університету,  

Житова Олена 

65.  
Садовець Віталія 

Сергіївна 

Природоохоронні 

території Рівненської 

області – 55 стр. 

старший викладач 

кафедри екології та 

географії, кандидат 

біологічних наук, 

Андрійчук Тамара 

Вячеславівна 

кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри 

економіки, 

підприємництва та 

туризму Поліського 

національного 

університету,  

Черниш Таїсія 

66.  
Зайнчуківська 

Надія 

Атомно-абсорбційне 

визначення катіонів 

важких металів після їх 

вилучення із водних 

розчинів композитами на 

основі кремнезему – 25 

стр. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент, 

Кичкирук Ольга 

Юріївна 

кандидат хімічних наук 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 



ради, Шелюк Ірина 

67.  Іскра Марта 

Спектрофотометричне 

визначення важких 

металів у рослинній 

сировині – 27 стр. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент, Листван 

Віталій 

Володимирович 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри 

ґрунтознавства і 

землеробства Поліського 

національного 

університету,  

Дорохов Віктор 

68.  
Маринич 

Наталія 

Оптимізація умов 

одержання наноструктур 

сольвотермальним 

методом – 48 стр. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент,  

Кусяк Наталія 

Володимирівна 

доцент кафедри 

ґрунтознавства та 

землеробства Поліського 

національного 

університету, кандидат 

хімічних наук,  

Дорохов Віктор 

69.  
Мельниченко 

Марія 

Отримання нових 

гідразонів – похідних 

три кетонів інданового 

ряду – 29 стр. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент, Листван 

Віталій 

Володимирович 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри 

ґрунтознавства і 

землеробства Поліського 

національного 

університету,  

Дорохов Віктор 

70.  
Онищук 

Олександра 

Вивчення фізико-

хімічних умов для 

процесів фото каталізу 

барвників синтетичним 

калій титанатом – 63 стр. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент, 

Кичкирук Ольга 

Юріївна 

кандидат хімічних наук 

голова циклової комісії 

хімічних дисциплін 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, Шелюк Ірина 

71.  
Перехристюк 

Марія 

Дослідження 

властивостей 

наноструктур, 

одержаних 

сольвотермальним 

методом – 41 стр. 

доцент кафедри хімії, 

кандидат хімічних 

наук, доцент,  

Кусяк Наталія 

Володимирівна 

доцент кафедри 

ґрунтознавства та 

землеробства Поліського 

національного 

університету, кандидат 

хімічних наук,  

Дорохов Віктор 

72.  
Вітів Наталія 

Вікторівна 

Методи формування 

понять з теми 

«Біорізноманіття» 

(Біологія і екологія, 

профільний рівень) – 41 

стр. 

доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

Єрмошина Тетяна 

Вікторівна 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

природничих наук з 

методиками навчання 

Рівненського державного 

гуманітарного 

університету,  

Грицай Наталія 

73.  
Павленко Марія 

Юріївна 

Методичні особливості 

використання 

структурно-логічних 

схем при вивченні теми 

«Спадковість і 

мінливість» - 75 стр. 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, Пацюк 

Марина Костянтиівна 

доктор біологічних наук, 

професор Поліського 

національного 

університету,  

Житова Олена 

74.  Соколюк Лілія Методичний і кандидат біологічних доктор педагогічних 



Йосипівна психологічний супровід 

до профільної підготовки 

в освітньому середовищі 

ліцею при вивченні 

біології та основ 

здоров`я – 48 стр. 

наук, доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри зоології, 

біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

Романюк Руслана 

Петрівна 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

природничих наук з 

методиками навчання 

Рівненського державного 

гуманітарного 

університету,  

Грицай Наталія 

75.  
Стельмах Ірина 

Миколаївна 

Формування вмінь та 

навичок надання першої 

домедичної допомоги в 

учнів старшої школи – 

66 стр. 

завідувач кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

Костантиненко 

Людмила Анатоліївна 

кандидат біологічних 

наук, доцент, викладач 

вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-

методист 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, Першко Ірина 

76.  

Шерстобаєва 

Катерина 

Аркадіївна 

Птахи-синатропи міста 

Житомира та його 

околиць (просторовій та 

сезонний розподіл, 

поведінка) – 64 стр. 

доцент кафедри 

зоології, біологічного 

моніторингу та 

охорони природи, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

Єрмошина Тетяна 

Вікторівна 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

природничих наук з 

методиками навчання 

Рівненського державного 

гуманітарного 

університету,  

Грицай Наталія 

77.  
Юркова Ольга 

Петрівна 

Формування вмінь 

самостійної пізнавальної 

діяльності учнів у 

процесі вивчення 

шкільного курсу біології 

засобами інформаційних 

технологій – 72 стр. 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

Астахова Лариса 

Євгенівна 

кандидат біологічних 

наук, доцент, викладач 

вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-

методист 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, Першко Ірина 

78.  

Яременко 

Мирослава 

Володимирівна 

Використання відео 

конференцій під час 

змішаного навчання на 

уроках біології – 64 стр. 

доцент кафедри 

ботаніки, біоресурсів 

та збереження 

біорізноманіття, 

кандидат біологічних 

наук, доцент, 

Астахова Лариса 

Євгенівна 

кандидат біологічних 

наук, доцент, викладач 

вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-

методист 

Житомирського базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, Першко Ірина 

 


