
Фізико-математичний факультет 2022 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

здобувача вищої 

освіти 

Тема кваліфікаційної 

роботи 

Відомості 

пронаукового 

керівника 

кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про 

рецензента 

кваліфікаційної 

роботи 

1.  
Смагіна Аліна 

Олександрівна 

Створення онлайн 

курсу «Геометрія 

чотирикутника 

(класичні задачі)» (55) 

Кандидадт 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри алгебри та 

геометрії Фонарюк 

Олена 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

2.  

Волощук 

Вікторія 

Василівна  

Дослідження перерізів 

правильних 

многогранників у 

шкільному курсі 

геометрії засобами ІКТ 

(37) 

Доктор фізико-

математичних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

алгебри та 

геоиетрії Погоруй 

Анатолій  

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

3.  
Дурицька Юлія 

Анатоліївна 

Розробка онлайн курсу 

«Геометрія 

трикутника: пряма 

Ейлера, коло Ейлера та 

дві формули Ейлера» 

(74) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Вчитель біології А. 

В. Антонюк 

4.  

Дурицький 

Денис 

Олександрович 

Створення онлайн 

сервісу для вивчення 

курсу «Геометричні 

нерівності та їх 

доведення» 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Вчитель біології А. 

В. Антонюк 

5.  

Журавель 

Вікторія 

Валеріївна  

Методичне 

забезпечення 

дистанційного 

вивчення теми 

«тригонометричні 

рівняння та їх 

системи» в профільних 

класах старшої школи 

(71) 

Кандидадт 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри алгебри та 

геометрії Фонарюк 

Олена 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

6.  

Клименко 

Катерина 

Володимирівна  

Дослідження неявних 

функцій та умовного 

екстремуму засобами 

комп’ютерної 

метаматики (110) 

Доктор фізико-

математичних 

наук, професор 

кафедри алгебри та 

геометрії 

Михайленко 

Василь  

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих і 

соціально-

гуманітирного 

розвитку та 



міжнарадного 

співробництва 

Ольга Горай  

7.  

Ковбасюк 

Світлана 

Валеріївна 

Використання онлайн-

сервісів на уроках 

математики у середній 

школі (45) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри алгебри та 

геометрії, декан 

фізико-

математичного 

факультету 

Франовський 

Анатолій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих і 

соціально-

гуманітирного 

розвитку та 

міжнарадного 

співробництва 

Ольга Горай  

8.  
Ковтонюк 

Олена Павлівна 

Методичне 

забезпечення 

дистанційного 

вивчення теми «Тіла 

обертання» (11 клас) 

(68) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Заступник 

директора та 

вчитель математики 

Габець М. З. 

9.  
Коротун Дарина 

Олександрівна  

Створення електронної 

науково-методичної 

системи навчання 

моделювання фігур і їх 

комбінацій у 

стереометрії (41) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Заступник 

директора та 

вчитель математики 

Габець М. З. 

10.  
Кучер Анастасія 

Олександрівна 

Розв’язування 

екстремальних задач на 

класах попарно-

неперетинних областей 

на факультативних 

заняттях у профільних 

класах (75) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Таргонський 

Андрій  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

11.  
Лавринович 

Ірина Ігорівна 

Порівняння середніх 

велечин за допомогою 

нерівностей Коші та 

Мюрхеда на 

факультативних 

заняттях з математики 

у профільних класах 

(40) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики Сарана 

Олександр  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

12.  

Мальована 

Альона 

Олександрівна 

Методичне 

забезпечення 

дистанційного 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

Кандидат 

педагогічних наук, 

методист 



вивчення теми 

«Многогранники» (11 

клас) (79) 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської 

обласної ради Г. В. 

Козаченко 

13.  
Малярчук Діана 

Миколаївна  

Рівняння як 

математичні моделі 

реальних явищ та їх 

вивчення в шкільному 

курсі математики на 

засадах ІКТ (42) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Таргонський 

Андрій  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

14.  

Мамчик 

Костянтин 

Володимирович 

Візуалізація та 

структурування 

інформації за 

допомогою ментальних 

карт на уроках 

математики (45) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри алгебри та 

геометрії, декан 

фізико-

математичного 

факультету 

Франовський 

Анатолій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих і 

соціально-

гуманітирного 

розвитку та 

міжнарадного 

співробництва 

Ольга Горай  

15.  

Мартинюк 

Наталія 

Валеріївна 

Розробка нових 

напрямів теоретичної 

математики на основі 

турнірних задач (39) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Таргонський 

Андрій  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

16.  

Мінялук 

Микола 

Юрійович  

Оптимізація площі та 

об’єму у задачах 

шкільного курсу 

математики 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики Сарана 

Олександр 

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

17.  Носовець Побудова Кандидат фізико- Старший викладач 



Максим 

Олексійович 

математичних теорій 

на основі задач 

турнінру «Юний 

математик» (35) 

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Таргонський 

Андрій  

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

18.  
Олень Роман 

Анатолійович 

Застосування 

нестандартних методів  

в розв’язуванні задач в 

олімпіадах з 

математики, що 

розв’язуються методом 

векторів (50) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Таргонський 

Андрій  

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих і 

соціально-

гуманітирного 

розвитку та 

міжнарадного 

співробництва 

Ольга Горай  

19.  
Савчук Олена 

Олегівна 

Використання основ 

вейвлет-аналізу при 

підготовці учнів до 

участі у МАН (76) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Королюк Олена  

Учитель 

математики 

Соколівської ЗОШ 

I-III ступенів, 

вчитель вищої 

категорії Смик 

Ірина Іванівна 

20.  

Скорженко 

Богдан 

Миколайович 

Основні побудови у 

конструктивній 

планіметрії (34) 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

алгебри та 

геометрії Ленчук 

Іван 

Кандидат технічних 

наук, доцент 

кафедри 

біомедичної 

інженерії та 

телекомунікацій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка Р. О. 

Коломієць 

21.  
Снодчик Віталій 

Іванович  

Дослідження 

аналітичних функцій 

гіперкомплексної 

змінної на 

факультативних 

заняттях у профільних 

класах (34) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Королюк Олена  

Вчитель вищої 

категорії І. М. 

Снодчик 

22.  Стретович Дослідження Доктор фізико- Кандидат 



Марина 

Віталіївна 

геометричних 

застосувань неявних 

функцій на засадах ІКТ 

(67) 

математичних 

наук, професор 

кафедри алгебри та 

геометрії 

Михайленко 

Василь  

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

природничих і 

соціально-

гуманітирного 

розвитку та 

міжнарадного 

співробництва 

Ольга Горай  

23.  

Устименко 

Маргарита 

Іванівна  

Динамічні моделі у 

викладанні геометрії на 

засадах використання 

програми GeoGebra 

(50) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Чемерис 

Ольга 

Викаладач вищої 

категорії, викладач-

методист, голова 

циклової комісії 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Житомирського 

агротехінчого 

фахового коледжу 

Олена Головач 

24.  
Федоров Богдан 

Володимирович 

Створення навчально-

методичного 

комплексу з 

моделювання 

поверхонь на заняттях 

з геометрії засобами 

HTML-технологій (54) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Чемерис 

Ольга 

Кандидат технічних 

наук, доцент 

кафедри 

біомедичної 

інженерії та 

телекомунікацій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка Р. О. 

Коломієць 

25.  

Фунікова 

Маріанна 

Олексіївна 

Використання ІКТ для 

моделювання 

правильних та 

напівправильних 

многогранників на 

уроках геометрії (57) 

Доктор фізико-

математичних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

алгебри та 

геоиетрії Погоруй 

Анатолій  

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

26.  
Янкевич Ольга 

Олегівна 

 Методика вивчення 

теорії ймовірностей та 

математичної 

статистики в курсі 

шкільної математики 

(75) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики 

Королюк Олена 

Вчитель 

математики 

громадської 

організації 

«Освітній 

простір«Синергія»», 

вчитель вищої 

категорії О. П. 

Кузьменко  

27.  Богатеренко Формування Кандидат Професор кафедри 



Валентина 

Володимирівна  

математичної 

компетентності на 

уроках фізики 

засобами ІКТ (69) 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Васильєва 

Регіна 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

28.  

Богатеренко 

Максим 

Павлович 

Використання 

практико-орієнтованих 

задач при вивченні 

розділу «Молекулярна 

фізика і 

термодинаміка» на 

рівні профільної освіти 

на засадах ІКТ (67) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Васильєва 

Регіна 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

29.  
Возний Андрій 

Андрійович 

Використання 

сучасних цифрових 

технологій при 

проведенні 

експерименту з розділу 

«Механіка» курсу 

фізики на профільному 

рівні у закладах 

загальної середньої 

освіти. (80) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці, 

Степанчиков 

Дмитро 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

30.  
Грищенко Надія 

Олександрівна 

Визначення швидкості 

сонячного вітру за 

допомогою 

геомагнітного поля та 

сонячної сталої на 

факультативних 

заняттях з фізики із 

застосуванням 

прикладного 

програмного 

забезпечення (52) 

Кандидат фізико-

математичих наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Корнійчук 

Платон 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

31.  

Дмитренко 

Наталія 

Володимирівна  

Формування 

дослідницької 

компетентності учнів 

на уроках фізики 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 



засобами STEM-

технологій (50) 

праці Васильєва 

Регіна 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

32.  

Клочко 

Олександр 

Олександрович  

Використання 

педагогічних 

програмних засобів на 

уроках фізики у 

загальноосвітній школі 

(78) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Семенець 

Лариса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

33.  
Лобода Андрій 

Володимирович 

Використання 

віртуального 

експерименту при 

вивченні розділу 

«Електродинаміка» на 

рівні профільної освіти 

(88) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Васильєва 

Регіна 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

34.  
Місько Олена 

Олегівна  

Дослідження 

аномальних коливань 

геомагнітного поля на 

факультативних 

заняттях профільних 

класів на засадах 

використання пакетів 

комп’ютерної 

математики  

Кандидат фізико-

математичих наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Корнійчук 

Платон 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

35.  

Мовчан 

Олександр 

Павлович 

Формування 

інформатичної 

компетентості учнів на 

уроках фізики (55) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Семенець 

Лариса 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

36.  Миклін Юрій Методика застосування Кандидат фізико- Професор кафедри 



Петрович теорії S-матриці 

розсіювання для 

розрахунку задач з 

курсу «Квантова 

механіка» з 

використанням 

прикладного 

програмного 

забезпечення (45) 

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці 

Грищук Андрій 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

37.  
Назарчук діана 

Володимирівна  

Методичне 

забезпечення 

дистанційного курсу за 

темою: «Сила 

Архімеда» у 

загальноосвітній школі 

(72) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Семенець 

Лариса 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

38.  
Процик Марія 

Влеріївна  

Дидактичні умови 

використання тестів 

PISA для оцінювання 

сформованості в учнів 

предметних 

компетентностей з 

фізики (95) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Васильєва 

Регіна 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

39.  
Сіренька Анна 

Дмитрівна 

Методи електронного 

контролю знань учнів 

при вивченні розділу 

«Оптика» у курсі 

фізики в закладах 

загальної середньої 

освіти (87) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці, 

Степанчиков 

Дмитро 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

40.  
Тичина Валерія 

Олегівна 

Розвиток критичного 

мислення учнів при 

використанні 

електронних графічних 

методів для розв’язку 

задач курсу фізики на 

профільному рівні у 

закладах загальної 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці, 

Степанчиков 

Дмитро 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 



середньої освіти (77) педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

41.  
Хилевич Віта 

Олексіївна 

Формування 

міжпредметних 

компетентностей учнів 

на уроках фізики 

засобами ІКТ (76) 

Кандидат фізико-

математичих наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Корнійчук 

Платон 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

42.  

Алексеєнко 

Віктоіря 

Віталіївна 

Проектування та 

розробка дизайну 

інтерфейсу освітнього 

мобільного додатку 

InStudy (48) 

Професор кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, доктор 

педагогічних наук 

Спірін Олег 

Кандидат 

таехнічних наук, 

доцент, проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, в. о. 

завідувача кафедри 

інженерії 

програмного 

забезпечення 

Державного 

університету 

«Житомирського 

політехніка» А. В. 

Морозов 

43.  

Васильонок 

Олександр 

Сергійович 

Використання сервісу 

MINE CRAFT у 

шкільному курсі 

інформатики (63) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Жуковський 

Сергій  

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

44.  

Габзівський 

Дмитро 

Володимирович  

Розвиток творчого 

мислення 

старшокласників при 

вивченні вибіркового 

модулю «Креативне 

програмування» (42) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Постова Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання 

навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський 

обласний інстиут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської 

обласної ради І. В. 

Колеснікова 



45.  

Гуменюк 

Станіслав 

Петрович  

Програмування 

функціоналу 

клієнтської частини 

освітнього мобільного 

додатку InStudy для 

перевірки знань учнів 

(41) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Жуковський 

Сергій  

Кандидат 

таехнічних наук, 

доцент, проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, в. о. 

завідувача кафедри 

інженерії 

програмного 

забезпечення 

Державного 

університету 

«Житомирського 

політехніка» А. В. 

Морозов 

46.  

Добровольський 

Павло 

Володимирович  

Розробка онлайн 

сервісу для організації 

контролю навчальних 

досягнень учнів із 

використанням систем 

штучного інтелекту 

(34) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Мосіюк Олександр 

К. пед. н., доцент 

кафедри 

комп’ютерних наук, 

заступник декана 

факультету 

інформаційно-

комп’ютерних 

технологій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» Ольга 

Коротун 

47.  

Євменчук 

Ярослав 

Вадимович 

Використання 

технологій 

тривимірного друку з 

навчальною метою (26) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Горобець Серігй 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

технолоігй і 

моделювання 

систем Поліського 

національного 

університету, 

кандидат технічних 

наук Юрій 

Бродський  

48.  

Євтушок 

Микита 

Олександрович  

Методика формування 

інформатичної 

компетентності учнів 

на уроках у середній 

школі (100) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Карплюк Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

49.  Іванюк Василь Використання засобів Доцент кафедри Доцент кафедри 



Михайлович ІКТ для планування та 

оптимальної 

організації часу (36)  

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Горобець Серігй 

комп’ютерних 

технолоігй і 

моделювання 

систем Поліського 

національного 

університету, 

кандидат технічних 

наук Юрій 

Бродський  

50.  

Калетинець 

Вікторія 

Вікторівна  

Методика вивчення 

вибіркового модулю 

«Графічний дизайн» в 

старшій школі (42) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Вербівський 

Дмитрій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

51.  

Коваленко 

Святослав 

Ігорович 

Розробка освітньої веб 

платформи для 

дистанційного 

навчання засобами 

мови порграмування 

node js (71) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Жуковський 

Сергій  

Кандидат 

таехнічних наук, 

доцент, проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, в. о. 

завідувача кафедри 

інженерії 

програмного 

забезпечення 

Державного 

університету 

«Житомирського 

політехніка» А. В. 

Морозов 

52.  

Костюк 

Анастасія 

Вікторівна  

Розробка онлайн 

сервісу для вивчення 

курсу 

«Програмування» в 

середній школі (65) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Вербівський 

Дмитрій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

53.  
Краснов Єгор 

Валерійович 

Розробка та 

впровадження АРІ для 

мобільного додатку 

освітнього 

спрямування InStudy 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

К. пед. н., доцент 

кафедри 

комп’ютерних наук, 

заступник декана 

факультету 



(81) кандидат 

педагогічних наук 

Кривонос 

Олександр 

інформаційно-

комп’ютерних 

технологій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» Ольга 

Коротун 

54.  

Лашевич 

В’ячеслав 

Леонідович 

Розробка онлайн курсу 

для вивчення 

дисципліни 

«Програмне 

забезпечення 

обчислювальних 

систем» (59) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Карплюк Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

55.  

Жуківська 

Зарина 

Анатоліївна 

Розробка портфоліо 

вчителя інформатики 

закладу середньої 

загальної освіти (50) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Вербівський 

Дмитрій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

56.  
Мигдаль Альона 

Володимирівна 

Активізація 

пізнавальної діяльності 

учнів середньої школи 

засобами комп’ютерно-

орієнтованих 

методичних систем 

(102) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Карплюк Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

57.  
Нонік Анастасія 

Сергіївна  

Розробка 

мультмедійних 

дидактичних засобів 

навчання учнів 

графічному дизайну 

(58) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Постова Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання 

навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський 

обласний інстиут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської 

обласної ради І. В. 

Колеснікова 



58.  
Оленюк Дмитро 

Олексанлрович  

Використання методу 

проектів під час 

вивчення інформатики 

в основній та старшій 

школі (54) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Сікора Ярослава 

Керівник 

навчально-

наукового центру 

інформаційних 

технологій 

Поліського 

національного 

університету, 

доктор технічних 

наук, професор 

Катерина 

Молодецька 

59.  
Пархомчук 

Лілія Вікторівна 

Активізація навчальної 

діяльності учнів 

основної школи 

засобами ІКТ (61) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Вербівський 

Дмитрій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

60.  

Поташева 

Анастасія 

Ігорівна 

Створення візуального 

навчального 3D 

конструктора для 

вивчення архітектури 

комп’ютерної техніки 

(42) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Мосіюк Олександр 

К. пед. н., доцент 

кафедри 

комп’ютерних наук, 

заступник декана 

факультету 

інформаційно-

комп’ютерних 

технологій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» Ольга 

Коротун 

61.  
Степанчук Віта 

Вікторівна  

Створення онлайн 

курсу для вивчення 

дисципліни 

«Інформаційні-

комунікаційні 

технології» (97) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Карплюк Світлана 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

62.  
Тржецяк Юрій 

Олексійович  

Використання 

комп’ютерних ігор для 

навчання основам 

програмування учнів 

молодших класів (66) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 



кандидат 

педагогічних наук 

Горобець Серігй 

63.  

Фенчук 

Олександр 

Юрійович 

Активізація 

пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти на 

основі сучасних 

комп’ютеро-

орієнтованих 

методичних систем 

навчання (85) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Мосіюк Олександр 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

64.  

Чаплінський 

Ростислав 

Олександрович  

Використання 

можливостей 

комп’ютерного 

моделювання для 

дослідження фізичних 

процесів у середній 

школі (54) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Горобець Серігй 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

65.  
Чиж Катерина 

Андріївна 

Створення освітнього 

ресурсу для вивчення 

дисципліни «Методика 

використання 

педагогічних 

програмних засобів у 

професійній діяльності 

майбутніх фахівців» 

(85) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Вербівський 

Дмитрій 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель математики 

М. М. Бенедисюк 

66.  

Андросович 

Руслан 

Юрійович  

Взасємодія видимого 

світла з рідким 

кристалом в 

електричному полі (34) 

Кандидат фізико-

математичих наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Корнійчук 

Платон 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

67.  
Кулида Дмитро 

Сергійович  

Орієнтація рідкого 

кристалу в 

електричному полі (40) 

Кандидат фізико-

математичих наук, 

доцент кафедри 

фізики та охорони 

праці Корнійчук 

Платон 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 



педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

68.  
Лямчик Софія 

Олегівна  

Дослідження магнітних 

властивостей 

феромагнетиків (43) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці, 

Степанчиков 

Дмитро 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

69.  

Наумчук 

Олександр 

Юрійович 

Природа колірного 

зору (41) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці, 

Степанчиков 

Дмитро 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

70.  
Процун Юлія 

Андріївна  

Розрахунок 

парціальних зсувів всіх 

типів оптичних 

фононів в активній зоні 

квантового каскадного 

нанолазера (50) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри фізики та 

охорони праці 

Грищук Андрій 

Професор кафедри 

фізии та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

доктор 

педагогічних наук, 

професор Сергій 

Семенець 

71.  

Андросович 

Аліна 

Вікторівна  

Числові послідовності 

та їх властивості (63) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики Сарана 

Олександр  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

72.  
Григоренко Іван 

Володимирович 

Теорія і приклади 

використання критерію 

Доктор фізико-

математичних 

Кандидат технічних 

наук, доцент 



Вілкоксона, Манна і 

Уітні (43) 

наук, професор 

кафедри алгебри та 

геометрії 

Михайленко 

Василь  

кафедри 

біомедичної 

інженерії та 

телекомунікацій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка Р. О. 

Коломієць 

73.  

Гурський 

Станіслав 

Валерійович  

Прикладні задачі з 

математичного аналізу 

(41) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики Сарана 

Олександр  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

74.  

Десятка 

Вікторія 

Сергіївна 

Квазіконформні 

відображення та їх 

властивості (43) 

Кандидат фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики Сарана 

Олександр  

Старший викладач 

кафедри фізики та 

вищої математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка» 

Бондарчук В. М. 

75.  
Квачук Максим 

Андрійович 

Прикладні задачі у 

статистиці (43) 

Доктор фізико-

математичних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

алгебри та 

геоиетрії Погоруй 

Анатолій  

Кандидат технічних 

наук, доцент 

кафедри 

біомедичної 

інженерії та 

телекомунікацій 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка Р. О. 

Коломієць 

76.  

Бондарчук 

Валерія 

Олександрівна  

Методика викристання 

комп’ютерної анімації 

на уроках інформатики 

(57) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Федорчук Анна 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель 

інформатики 

Миропільського 

ліцею 

Житомирської 

області Петро 

Шевчук 



 

77.  
Стельмашенко 

Яніна Андріївна 

Розробка електронного 

візуально-

орієнтованого журналу 

обліку навчальних 

досягнень учнів (50) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Федорчук Анна 

Кандидат 

педагогічних наук, 

вчитель 

інформатики 

Миропільського 

ліцею 

Житомирської 

області Петро 

Шевчук 

 

78.  
Галайко Олена 

Юріївна  

Розробка освітнього 

додатку засобами 

доповненої реальності 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Карплюк Світлана 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем Поліського 

національного 

університету, 

кандидат технічних 

наук, доцент  

Маєвський 

Олександр 

79.  

Штиль 

Владислав 

Костянтинович 

Розробка SPA-

застосунків для 

професійної освіти  

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Карплюк Світлана 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем Поліського 

національного 

університету, 

кандидат технічних 

наук, доцент  

Маєвський 

Олександр 

80.  
Гуменчук Аліна 

Вікторівна 

«Мимобіжні прямі: 

методика навчання 

розв’язування задач», 

52 с. 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

алгебри та 

геометрії Ленчук 

Іван 

Доцент кафедри 

фізики та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Сверчевська 

Ірина 

81.  
Косюк Наталія 

Григорівна  

«Розв’язування задач 

за допомогою 

ортогонального 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

Доцент кафедри 

фізики та вищої 

математики 



проектування», 47 с. алгебри та 

геометрії Ленчук 

Іван 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Сверчевська 

Ірина 

82.  
Кухар Світлана 

Андріївна 

«Статистична оцінка 

показників 

дистанційного 

Доцент кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики, 

кандидат 

екномічних наук, 

доцент Чугаєвська 

Світлана 

І-й заступник 

начальника 

Головного 

управління 

статистики в 

Житомирській 

області  

Бульчак Т. М  

83.  

Ясінська 

Катерина 

Михайлівна  

«Статистичний аналіз  

результатів ЗНО з 

природничих та 

гуманітарних 

дисциплін в закладах 

середньої освіти 

України», 75 с. 

Доцент кафедри 

математичного 

аналізу, бізнес-

аналізу та 

статистики, 

кандидат 

екномічних наук, 

доцент Чугаєвська 

Світлана 

І-й заступник 

начальника 

Головного 

управління 

статистики в 

Житомирській 

області  

Бульчак Т. М  

84.  

Балабушка 

Ярина 

Валентинівна 

«Методика 

розв’язування 

олімпіадних задач з 

математики: метод 

додаткової побудови та 

його демонстрація за 

допомогою СКМ», 56 

с. 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Доцент кафедри 

фізики та вищої 

математики 

Державного 

університету 

«Житомирська 

політехніка», 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент Сверчевська 

Ірина 

85.  

Бондарчук 

Людмила 

Олександрівна 

«Методика 

розв’язування 

олімпіадних задач: 

графічний метод у 

динамічному 

середовищі GeoGebra», 

57 с. 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Прус 

Алла  

Директор 

Потіївського ліцею 

Житомирської 

області, вчитель 

математики, 

спеціаліст вищої 

категорії 

Білобровець Н. М. 

86.  
Голяка Ольга 

Володмирівна 

«Методи забезпечення 

дистанційного 

Кандидадт 

педагогічних наук, 

Директор 

Миропільського 



вивчення теми 

«Показникова 

функція» в класах з 

поглибленим 

вивченням 

математики», 55 с. 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії  

Фонарюк Олена 

ліцею 

Житомирської 

області Гуменюк 

Оксана 

87.  

Капралюк 

Катерина 

В’ячеславівна 

«Методи забезпечення 

дистанційного 

вивчення теми 

«Логарифмічна 

функція» в класах з 

поглибленим 

вивченням 

математики», 93 с. 

Кандидадт 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії  

Фонарюк Олена 

Директор 

Миропільського 

ліцею 

Житомирської 

області Гуменюк 

Оксана 

88.  

Козловець 

Марина 

Леонідівна 

«Розв’язування 

планіметричних задач 

на обчислення у 

динамічному 

середовищі 

GeoGerbra», 55 с. 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Чемерис 

Ольга 

Директор 

Кам’янської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської 

області Майгун 

Катерина  

89.  

Ніколайчук 

Тетяна 

Олександрівна 

«Організація 

дистанційного 

контролю знань з теми 

«Елементи теорії 

ймовірностей (11 

клас)», 54 с. 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

алгебри та 

геометрії Чемерис 

Ольга 

Директор 

Славутського 

навчально-

виховного 

комплексу 

«Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів, 

ліцей «Успіх» 

Хмельницької 

області Зайонц Інна 

90.  

Шевельова 

Наталія 

Михайлівна 

«Методичне 

забезпечення 

дистанційного 

вивчення теми 

«Похідна функції та її 

застосування», 46 с. 

Доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

алгебри та 

геометрії Ленчук 

Іван 

Директор 

Миропільського 

ліцею 

Житомирської 

області Гуменюк 

Оксана 

 


