
 Навчально-науковий інститут педагогіки 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.  
Андрейчук Лілія 

Сергіївна 

Формування моральних 

цінностей молодшого 

школяра засобами 

української 

етнопедагогіки при 

вивченні предметів 

гуманітарного циклу 

Березюк Олена 

Станіславівна 
С. Поплавська 

2.  

Андрущенко 

Анастасія 

Сергіївна  

Естетичне виховання 

молодших школярів у 

контексті ідей Нової 

української школи 

Яценко Світлана 

Леонідівна 
О. Горай 

3.  
Баглай Ганна 

Володимирівна 

Педагогічні умови 

формування 

комунікативної 

культури молодших 

школярів у процесі 

викладання 

гуманітарних дисциплін 

Власенко Ольга 

Миколаївна  
І. Д. Сахневич 

4.  
Булачок Марія 

Анатолїівна  

Нетрадиційні прийоми 

роботи в Новій 

українській школі як 

засіб соціальної 

адаптації молодшого 

школяра 

Мирончук Наталія 

Миколаївна  
І. Д. Сахневич 

5.  
Верещак Ірина 

Вадимівна  

Інклюзивна освіта дітей 

молодшого шкільного 

віку: світовий та 

вітчизняний досвід 

Агапов Юрій 

Юрійович 
І. Круковська 

6.  
Власюк Катерина 

Анатоліївна 

Розвиток пізнавальних 

інтересів учнів 

початкових класів 

засобами ігрових 

технологій 

Яценко Світлана 

Леонідівна 
О. Горай 

7.  
Гончар Анастасія 

Ігорівна  

Підготовка майбутніх 

учителів початкових 

класів до використання 

інтерактивних 

технологій навчання 

Рожнова Тетяна 

Євгенівна  
Н. О. Приходькіна 

8.  
Гуз Наталія 

Григорівна  

Педагогічні умови 

проведення 

нестадартних  

Ковальчук 

Валентина 

Антонівна 

О. Горай 

9.  
Дорош Світлана 

Сергіївна  

Формування 

критичного мислення 

молодших школярів у 

процесі викладання 

гуманітарних дисциплін  

Власенко Ольга 

Миколаївна  
І. Д. Сахневич 

10.  Єфімчук Олена Формування базових Дубасенюк І. В. Колеснікова 



Володимирівна  загальнонавчальних 

умінь учнів початкової 

школи  

Олександра 

Антонівна 

11.  

Заграбчук 

Світлана 

Анатоліївна  

Розвиток творчих 

здібностей учнів 

початкової школи 

(досвід Павлиської 

середньої школи імені 

В. О. Сухомлинського) 

Дубасенюк 

Олександра 

Антонівна 

І. В. Колеснікова 

12.  
Заєць Діана 

Вікторівна 

Педагогічні умвои 

організації методичної 

роботи у сучасній 

початковій школі 

Вітвицька 

Світлана Сергіївна 
І. Д. Бойчук 

13.  

Зімірович 

Катерина 

Валеріївна  

Формування 

пізнавального інтересу 

молодших школярів 

засобами ігрових 

технологій  

Власенко Ольга 

Миколаївна  
І. Д. Сахневич 

14.  
Іщук Олена 

Русланівна  

Формування 

креативного мислення 

молодших школярів 

засобами дидактичної 

гри у процесі навчання 

Павленко Віта 

Віталіївна  
І. Д. Сахневич 

15.  
Казмірчук Ольга 

Анатоліївна  

Використання ігрових 

технологій в освітньому 

процесі початкової 

школи 

Борейко 

Олександр 

Михайлович 

І. Круковська  

16.  
Касянюк Олена 

Юріївна 

Розвиток словникового 

запасу молодших 

школярів на уроках 

англійської мови на 

засадах апроксимально-

аналітичного методу  

Вознюк Олександр 

Васильович 
С. Тарасенко 

17.  
Кирилович Ірина 

Олексіївна  

Формування 

світоглядних орієнтирів 

учнів початкової школи 

засобами 

природотерапії 

Сидорчук Нінель 

Герандівна  
І. В. Колеснікова 

18.  
Ковалевська 

Світлана Юріївна  

Розвиток креативності 

учнів початкової школи 

засобами STEAM 

освіти 

Антонова Олена 

Євгенівна 
І. Круковська 

19.  

Козловець 

Ярослава 

Ярославівна  

Формування моральних 

цінностей учнів 

початкової школи (на 

прикладі Салезіянської 

школи «Всесвіт», м. 

Житомир) 

Сидорчук Нінель 

Герандівна  
І. В. Колеснікова 

20.  
Колесник Віта 

Василівна  

Розвиток пізнавальної 

активності учнів 

початкової школи 

засобами комп’ютерних 

технологій  

Антонова Олена 

Євгенівна 
О. Горай 

21.  Колодюк Любов Реалізація ідей Едварда Павленко Віта І. Д. Сахневич 



Романівна  де Боно у роботі 

вчителя початкових 

класів  

Віталіївна  

22.  
Корзун Каріна 

Олександрівна  

Патріотичне виховання 

молодших школярів у 

сучасних суспільних 

умовах  

Мірошниченко 

Олена Анатоліївна  
Ю. С. Запорожцева 

23.  
Лавренюк Оксана 

Сергіївна 

Розвиток пізнавальних 

інтересів учнів 

початкової школи 

(досвід Павлиської 

середньої школи імені 

В. О. Сухомлинського) 

Дубасенюк 

Олександра 

Антонівна 

О. А. Орлова 

24.  
Ланова Наталія 

Андріївна  

Формування 

екологічних 

компетенцій молодшого 

школяра на сучасному 

етапі розвитку 

українського 

суспільства 

Мірошниченко 

Олена Анатоліївна 
Ю. С. Запорожцева 

25.  
Лиса Ірина 

Віталіївна  

Формування 

пізнавальної активності 

школярів почтакової 

школи засобами 

створення коміксів 

Ковальчук 

Валентина 

Антонінва 

О. Горай 

26.  
Мельничук Анна 

Вікторівна  

Народне мистецтво як 

засіб формування 

емоційно-пізнавальної 

сфери молодшого 

школяра 

Березюк Олена 

Станіславівна   
С. Поплавська 

27.  

Молчанець 

Іванна 

Миколаївна   

Формування 

англомовної 

граматичної 

компетентності учнів 3-

4 класів на матеріалі 

текстів 

соціокультурного 

забарвлення  

Михайлова Оксана 

Сергіївна  
Н. Бурмакіна 

28.  

Оляновська 

Вікторія 

Євгенівна 

Використання 

технології 

диференційованого 

навчання в процесі 

формування 

англомовної 

компетентності у 

читанні у здобувачів 

початкової освіти 

Гуманкова Ольга 

Сергіївна  
Н. Бурмакіна 

29.  
Свобода Вікторія 

Вікторівна  

Формування 

емоційного інтелекту у 

здобувачів початкової 

освіти у процесі 

навчання англомовного 

читання  

Самойлюкевич 

Інна 

Володимирівна  

Ю. Березюк 

30.  Солоп Ганна Розвиток пізнавальних Вітвицька І. Д. Бойчук 



Дмитрівна  інтересів учнів 

початкових класів 

засобами ігрової 

діяльності 

Світлана Сергіївна   

31.  
Стригуль Наталія 

Олександрівна 

Формування у 

молодших школярів 

ціннісного ставлення до 

інших у прочцесі 

вивчення гуманітарних 

дисциплін 

Мирончук Наталія 

Миколаївна 
І. Д. Сахневич 

32.  
Суха Катерина 

Віталіївна  

Формування 

англомовної лексичної 

компетентності в учнів 

3-4 класів на засадах 

метапредметного 

підходу 

Самойлюкевич 

Інна 

Володимирівна 

Ю. Березюк 

33.  
Сьомко Тетяна 

Михайлівна  

Креативний підхід до 

створення розвивально 

освітнього середовища 

на засадах Нової 

української школи  

Павленко Віта 

Віталіївна  
І. Д. Сахневич 

34.  

Устецька 

Мирослава 

Олександрівна 

Формування 

англомовної 

соціолінгвістичної 

компетентності у 

здобувачів початкової 

освіти засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Кравець Олена 

Євгенівна  
Н. М. Самборська 

35.  
Фоміна Вікторія 

Валентинівна  

Формування 

народознавчих 

компетенцій 

початкових в молодших 

школярів при вивченні 

предметів 

гуманітарного циклу 

Березюк Олена С. Поплавська 

36.  
Фурник Ольга 

Андріївна 

Формування естетичних 

смаків учнів 

початкових класів у 

закладах позашкільної 

освіти засобами 

театрального мистецтва 

Сидорчук Нінель 

Герандівна 
І. В. Колеснікова 

37.  
Царюк Крістіна 

Сергіївна  

Формування Життєвих 

компетентностей 

особистості через 

учнівське 

самоврядування в 

умовах Нової 

української школи  

Танська Валентина 

Володимирівна 
О. Горай 

38.  

Цуканова 

Світлана 

Петрівна 

Використання 

інтерактивних 

технологій в роботі 

вчителя початкової 

Борейко 

Олександр 

Михайлович 

І. Круковська 



школи 

39.  
Шайко Юлія 

Володмирівна  

Адаптація 

першокласників до 

навчання в освітньому 

середовищі Нової 

української школи 

Мирончук Наталія 

Миколаївна 
І. Д. Сахневич 

40.  
Яковчук Світлана 

Михайлівна 

Використання 

дидактичних ігор на 

уроках природничого 

циклу в початковій 

школі 

Борейко 

Олександр 

Михайлович 

І. Круковська 

41.  
Якуба Ірина 

Олександрівна  

Формування в учнів 

початкової школи 

просторових уявлень з 

використанням 

технологій 

«Витинанка» 

Ковальчук 

Валентина 

Антонівна 

О. Горай 

42.  
Янкова Наталія 

Олександрівна 

Розвиток творчих 

здібностей молодших 

школярів у позакласній 

діяльності 

Вітвицька 

Світлана Сергіївна 
І. Д. Бойчук 

43.  
Яцкевич Лілія 

Анатоліївна 

Формування 

граматичної 

компетентності в дітей 

старшого віку засобами 

дидактичних ігор  

Гужанова Тетяна 

Сергіївна  
І. І. Бойко 

44.  
Безус Світлана 

Володимирівна  

Формування 

предметно-практичної 

компетентості в дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі трудової 

діяльності 

Максимова Олена 

Олександрівна 
Л. Ф. Кучинська 

45.  

Никонюк 

Вікторія 

Василівна  

Виховання культури 

мови в дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами казки  

Сорочинського 

Оксана Андріївна  
О. Горай 

46.  

Бондарчук 

Анастасія 

Петрівна  

Соціальна адаптація 

дітей старшого 

дошкільного віку у 

взаємодії ЗДО та сім’ї 

Максимова Олена 

Олександрівна 
І. Круковська 

47.  

Бутвінська 

Вікторія 

Феліксівна  

Економічне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі ігрової 

діяльності 

Федорова Марія 

Анатоліївна  
О. А. Орлова 

48.  
Середюк Леся 

Ростиславівна  

Виховання звукової 

культури мовлення у 

дітей середнього 

дошкільного віку 

засобами українського 

фольклору 

Рудницька Неля 

Юріївна 
І. І. Бойко 

49.  
Гібнер Тетяна 

Вікторівна  

Формування 

пізнавальних інтересів 

дітей старшого 

Сорочинська 

Оксана Андріївна 
О. Горай 



дошкільного віку в 

процесі дослідницької-

пошукової діяльності в 

природі 

50.  
Іванова Тамара 

Юріївна  

Розвиток екологічної 

культури дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі 

пошуково-

дослідницької 

діяльності 

Тарнавська 

Наталія Петрівна  
Т. Бабійчук 

51.  
Ільченко Марина 

Максимівна 

Розвиток у дітей 

старшого дошкільного 

віку уявлень про час 

засобами STEM-освіти 

Тарнавська 

Наталія Петрівна  
Т. Бабійчук 

52.  
Іустінова Наталія 

Андріївна  

Розвиток монологічного 

мовлення в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

української художньої 

літератури 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна   
І. І. Бойко 

53.  
Карнафель Дар’я 

Сергіївна  

Формування 

фонетичної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

технології М. Зайцева 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна   
І. І. Бойко 

54.  
Коржук Ольга 

Володимирівна  

Розвиток активного 

словника в дітей 

середнього дошкільного 

віку засобами 

дидактичних ігор 

Рудницька Неля 

Юріївна  
І. І. Бойко 

55.  
Кравчнеко 

Тетяна Петрівна  

Розвиток у дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

проблемних ситуацій 

Тарнавська 

Наталія Петрівна  
Т. Бабайчук 

56.  
Красовська Луїза 

Валеріївна 

Розвиток основ 

критичного мислення в 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з 

природним довкіллям 

Сорочинська 

Оксана Андріївна  
О. Горай 

57.  
Кулеш Оксана 

Сергіївна  

Екологічне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами 

природознавчої 

екскурсії 

Сорочинська 

Оксана Андріївна  
О. Горай 

58.  
Лисюк Аліна 

Олексіївна  

Розвиток пізнавальної 

активності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами логіко-

математичних ігор  

Максимова Олена 

Олександрівна 
Н. В. Шигонська 

59.  Лонська Формування Коновальчук Іван Л. Ф. Кучинська 



Людмила 

Миколаївна 

комунікативної 

готовності дітей 

старшого дошкільного 

віку до навчання в 

школі 

Іванович 

60.  

Марченко 

Марина 

Анатоліївна  

Формування культурної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

музичного мистецтва 

Максимова Олена 

Олександрівна  
Н. В. Шигонська 

61.  

Натальчук 

Кароліна 

Валентинівна 

Формування лексичної 

компетентності в дітей 

середнього дошкільного 

віку засобами 

дидактичних ігор і 

лексичних вправ 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна  
І. І. Бойко 

62.  
Низовець Оксана 

Миколаївна 

Розвиток у дітей 

старшого дошкільного 

віку читацьких навичок 

засобами сучасних 

технологій раннього 

розвиток  

Тарнавська 

Наталія Петрівна  
Т. Бабійчук 

63.  

Новіцька 

Вікторія 

Володимирівна 

Інноваційні технології 

формування екологічної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку  

Коновальчук Іван 

Іванович 
Л. Ф. Кучинська 

64.  
Олексюк Юлія 

Анатоліївна  

Формування 

комунікативних умінь у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами творчих ігор 

Тарнавська 

Наталія Петрівна 
Т. Бабійчук 

65.  

Паламарчук 

Марина 

Валентинівна 

Виховання ціннісного 

ставлення ставлення до 

інших людей у дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі спільної 

діяльності  

Федорова Марія 

Анатоліївана  
О. А. Орлова 

66.  
Реготун Тетяна 

Василівна  

Виховання моральних 

норм поведінки в дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі 

міжособистісної 

взаємодії 

Федорова Марія 

Анатоліївана  
О. А. Орлова 

67.  
Салюк Ірина 

Володимирівна  

Формування сенсорних 

еталонів у дітей 

молодшого 

дошкільного віку 

засобами дидактичних 

ігор  

Федорова Марія 

Анатоліївана  
О. А. Орлова 

68.  
Стоянова Юлія 

Святославівна 

Формування 

комунікативної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

Гужанова Тетяна 

Сергіївна  
І. І. Бойко 



віку засобами сюжетно-

рольових ігор  

69.  
Тарнавсська 

Анна Віталіївна  

Логіко-математичний 

розвиток дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

англомовних ігор та 

вправ 

Коновальчук Іван 

Іванович 
Л. Ф. Кучинська 

70.  

Тимощук 

Людмила 

Володимирівна 

Формування 

екологічної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами казки 

Сорочинська 

Оксана Андріївна  
О. Горай 

71.  

Трушківська 

Вікторія 

Леонідівна  

Формування в дітей 

середнього дошкільного 

віку безпечної 

поведінки в 

навколишньому 

довкіллі 

Максимова Олена 

Олександрівна 
І. Круковська 

72.  
Хіцова Катерина 

Володимирівна  

Формування 

емоційного ставлення 

до себе та ровесників у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

Коновальчук Іван 

Іванович  
Т. В. Бабійчук 

73.  

Яворська 

Анастасія 

Вікторівна  

Формування 

емоційного ставлення 

до себе та ровесників у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

Коновальчук Іван 

Іванович  
Л. Ф. Кучинська 

74.  

Ващенко 

Владислав 

Володимирович 

Віденська класична 

школа, як художній 

напрям європейської 

музичної культури 

Шинкарук Ірина 

Володимирівна  
Л. Кочевенко 

75.  
Гайструк Ольга 

Олександрівна  

Формування навичок 

двоголочного співу в 

учнів молодших класів 

ДМШ 

Чернишова Анна 

Михайлівна  
О. А. Орлова 

76.  
Довгий Петро 

Анатолійович  

Педагогічна діяльність  

викладачів музики в 

навчальних закладах 

Волині-Житомирщини 

(XIX- перша половина 

XX століть) 

Бовсунівська 

Наталія 

Миколаївна  

Ю. Градовьский  

77.  
Магаліс Катерина 

Олегівна 

Розмаїття жіночих 

образів пісенній 

творчості Володимира 

Шинкарука  

Шинкарук Ірина 

Володимирівна  
Ю. Градовський 

78.  

Мариньоха 

Ярослава 

Олегівна  

Використання 

інноваційних 

технологоій в 

музичному вихованні 

дітей старшого 

дошкільного віку  

Чернишова Анна 

Михайлівна  
О. А. Орлова 

79.  Плотницька Альтернативні підходи Обух Людмила І. Є. Копоть  



Тамара Віталіївна  до формування творчої 

особистості школярів 

молодшого шкільного 

віку 

Василівна  

80.  

Поліщук 

Владислав 

Ігорович 

Психологізація образів 

в українській 

фортепіанній музиці 

XX – XXI століття 

Цюряк Ірина 

Олександрівна 
Л. В. Синяк 

81.  
Романюк Анна 

Романівна  

Розвиток музичних 

здібностей учнів I-III 

класів ДМШ при 

вивчені навчального 

репертуару 

Цюряк Ірина 

Олександрівна 
Л. В. Синяк 

82.  
Сегеда Анастасія 

Володимирівна 

Використання 

вокальних творів 

українських 

композиторів XIX-XX 

століть на уроках 

музики в закладах 

загальної середньої 

освіти  

Моісєєва 

Маргарита 

Аркадіївна  

І. Є. Копоть  

83.  
Сомплавська Яна 

Олександрівна 

Шляхи формування і 

розвитку креативного 

мислення вчителів 

музичного мистецтва  

Цюряк Ірина 

Олександрівна 
І. Д. Сахневич 

84.  
Харчук Вікторія 

Володимирівна  

Естетичне виховання 

учнів загальноосвітньої 

школи засобами кращих 

зразків вітчизняного 

музичного та 

театрального мистецтва  

Цюряк Ірина 

Олександрівна 
І. Д. Сахневич 

85.  
Бондарчук Надія 

Ігорівна 

Проблема людських 

взаємовідносин. 

Катаріна Марія Віннер 

– як приклад 

материнської 

жертовності у п’єсі Ф. 

К. Крьоца «Примусове 

одруження» 

Кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент кафедри 

мистецької освіти 

ННІ педагогіки 

ЖДУ імені Івана 

Франка 

Омельченко-Агай 

Кухі Галина 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка  

Цюряк Ірина 

86.  
Данилюк Алія 

Валеріївна  

Особливості 

інтерпретації ролі Розі 

Шобер за п’єсою Ф. К. 

Крьоца «Примусове 

одруження» 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

мистецької освіти 

ННІ педагогіки 

Чернишова Анна 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка  

Цюряк Ірина 

 

87.  

Маєвський 

Вадим 

Леонідович 

Пошук образу наймита 

Даммерля за п’єсою Ф. 

К. Крьоца «Примусове 

одруження» 

Кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент кафедри 

мистецької освіти 

ННІ педагогіки 

ЖДУ імені Івана 

Франка 

Кандидат 

мистецтвознавства 

професор кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка 

Леонід Данчук 



Омельченко-Агай 

Кухі Галина 

88.  
Радзівіл Галина 

Олександрівна 

Особливе виконання 

ролі селянки Катаріни 

Марії Віннер у п’єсі Ф. 

К. Крьоца «Примусове 

одруження» 

Заслужена 

артистка України, 

старший викладач 

кафедри 

мистецької освіти 

Заведія Олена 

Кандидат 

мистецтвознавства 

професор кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка 

Леонід Данчук 

89.  
Чмух Вікторія 

Андріївна  

Специфіка образу Розі 

Шобер у п’єсі Ф. К. 

Крьоца «Примусове 

одруження» 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

мистецької освіти 

ННІ педагогіки 

Чернишова Анна 

Кандидат 

мистецтвознавства 

професор кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка 

Леонід Данчук 

90.  
Бабич Катерина 

Сергіївна  

Особливості виконання 

ролі Катаріни Віннер у 

виставі «Примусове 

одруження» за п’єсою 

Франца Ксавера Крьоца 

«Без мене мене 

женили» 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент кафедри 

мистецької освіти 

ННІ педагогіки 

Чернишова Анна 

Кандидат 

мистецтвознавства 

професор кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка 

Леонід Данчук 

91.  

Гуцуляк 

Святослав 

Тарасович  

Робота над 

інтерпретацією ролі 

Петера Віннера за 

п’єсою Ф. К. Крьоца 

«Примусове 

одруження» 

Заслужена 

артистка України, 

старший викладач 

кафедри 

мистецької освіти 

Заведія Олена 

Кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент, завідувач 

кафедри мистецької 

освіти ННІ педагогіки 

ЖДУ імені Івана 

Франка 

Людмила Обух 

 

92.  
Мокра Тетяна 

Георгіївна 

П’єса Франца Ксавера 

Крьоца «Примусове 

одруження»: 

особливості 

режисерської роботи 

Заслужена 

артистка України, 

старший викладач 

кафедри 

мистецької освіти 

Заведія Олена 

Кандидат 

мистецтвознавства 

професор кафедри 

мистецької освіти ННІ 

педагогіки ЖДУ імені 

Івана Франка 

Леонід Данчук 

93.  

Короткіх-

Білошицька 

Аліна Вікторівна  

Формування культури 

здоров’я у молодших 

школярів в освітньому 

процесі (64) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахавої, Наталія 

БАСЮК  

Кандидат педагогічних 

наук, доцент, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

Житомирського 

професійного ліцею 

Житомирської обласної 

ради, Ірина САХНЕВИЧ 

94.  

Стременко 

Катерина 

Андріївна  

Формування 

пізнавальної активності 

учнів початкової школи 

шляхом впровадження 

ігрових технологій (64) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, доцент 

кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови, 

Кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» 

ЖОР., Ірина БОЙКО 



Неля 

РУДНИЦЬКА 

95.  
Сяська Ольга 

Анатоліївна 

Інформаційно-

комунікаційно 

технології партнерства 

школи та сім’ї в 

організації освітньої 

діяльності учнів 

початкових класів (70) 

Кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови, Інна 

КОНОВАЛЬЧУК 

 

Кандидат психологічних 

наук, доцент, завідувач 

кафедри психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» 

ЖОР., Ірина БОЙКО 

96.  

Андрійчук 

Тетяна 

Володимирівна 

Формування 

професійно-етичної 

культури майбутніх 

медичних працівників у 

процесі групової 

діяльності (89) 

Доцент кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

пелагогічних наук, 

доцент, 

МИРОНЧУК 

Наталія 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Житомирського 

професійного ліцею 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ І. 

Д. 

97.  

Василяускас 

Галина 

Вікторівна  

Розвиток креативності 

майбутніх учителів 

музики засобами ТРВЗ-

технологій (71) 

Завідувач кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

АНТОНОВА 

Олена  

Проректор з навчальної 

роботи КВНЗ 

«Житомирський 

інститут 

медсестринства», 

професор кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін, доктор 

педагогічних наук, 

доцент, ГОРДІЙЧУК 

Світлана 

98.  
Гриневич Наталія 

Русланівна  

Підготовка вчителів до 

застосування 

аудіовізуальних засобів 

у навчальному процесі 

початкової школи (67) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор, 

СИДОРЧУК 

Нінель  

Методист з дошкільної 

освіти лабораторії 

методчиного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільного-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирських 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, 

КУЧИНСЬКА Л. Ф. 

99.  
Дворак Ірина 

Анатоліївна  

Дидактичні умови 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи (84) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор, 

Методист з дошкільної 

освіти лабораторії 

методчиного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільного-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирських 

обласний інститут 



ДУБАСЕНЮК 

Олександра 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, 

КУЧИНСЬКА Л. Ф. 

100.  
Ковальова 

Марина Петрівна 

Фахова підготовка 

майбутніх учителів 

початкової школи до 

роботи з інтелектуально 

обдарованими 

школярами (77) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор, 

ДУБАСЕНЮК 

Олександра 

Методист з дошкільної 

освіти лабораторії 

методчиного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільного-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирських 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, 

КУЧИНСЬКА Л. Ф. 

101.  
Ренгель Юрій 

Генріхович  

Удосконалення 

професійної 

кваліфікації вчителя у 

формуванні навчальної 

мотивації учнів (72) 

Завідувач кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

АНТОНОВА 

Олена  

Доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інситуту 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, МАХНОВСЬКА 

Ірина 

102.  
Старубінська 

Ірина Вікторівна  

Формування готовності 

майбутніх педагогів до 

професійної діяльності 

на основі 

рефлексивного підходу 

(75) 

Доцент кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

пелагогічних наук, 

доцент, 

МИРОНЧУК 

Наталія 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Житомирського 

професійного ліцею 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ І. 

Д. 

103.  
Тарасюк Вікторія 

Володимирівна  

Формування 

педагогічної культури 

майбутніх вихователів у 

процесі вивчення 

педагогічних дисциплін 

(78) 

Доцент кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

пелагогічних наук, 

доцент, 

МИРОНЧУК 

Наталія 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Житомирського 

професійного ліцею 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ І. 

Д. 

104.  
Штепа Анна 

Миколаївна  

Формування 

професійної 

толерантності 

майбутнього педагога 

доцент кафедри 

професійно-

Доцент кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи Житомирського 

професійного ліцею 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 



педагогічної, 

спеціальної 

пелагогічних наук, 

доцент, 

МИРОНЧУК 

Наталія 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ І. 

Д. 

105.  
Андросович 

Наталія Сергіївна  

Формування моральних 

якостей учнів 

початкової школи 

(досвід Павлиської 

середньої школи) (81) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор, 

ДУБАСЕНЮК 

Олександра 

Старший викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 

кандидат педагогічних 

наук, ОРЛОВА О. А. 

106.  
Білецька Сніжана 

Александрівна  

Народна дидактика як 

засіб формування 

творчих умінь 

молодшого школяра 

при вивченні 

гуманітарних дисциплін 

(75) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних наук, 

професор 

БЕРЕЗЮК Олена 

Викладач іноземної 

мови вищої 

кваліфікаційної 

категорії, «викладач-

методист», голова 

циклової комісії 

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

базового 

фармацевтчиного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

ПРОЦЮК Ірина  

107.  
Дворко Тетяна 

Миколаївна 

Педагогічні умови 

формування 

розвивального 

освітнього у початковій 

школі (92) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор, 

ВІТВИЦЬКА 

Світлана 

Директор 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

коледжу, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, БОЙЧУК Ірина 

108.  
Дода Наталія 

Едуардівна 

Педагогічні умови 

використання 

інноваційних 

технологій у початковій 

школі (73) 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

доцент, 

КОВАЛЬЧУК 

Валентина  

Старший викладач 

кафедри методики 

викладення навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

КОЛЕСНІКОВА І. В.  

109.  
Іщук Анастасія 

Сергіївна  

Особливості 

розумового виховання 

початкової школи 

Професор кафедри 

професійно-

педагогічної, 

Старший викладач 

кафедри методики 

викладення навчальних 



(досвід Павлиської 

сердньої школи) 

спеціальної освіти, 

андрагогіки та 

управління, доктор 

педагогічних наук, 

професор, 

ДУБАСЕНЮК 

Олександра 

предметів КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук, 

КОЛЕСНІКОВА І. В.  

110.  

Карпенко 

Наталія 

Ігорівна 

Педагогічні умови 

виховання 

ціннісного ставлення до 

людини у 

молодших школярів 

(47) 

доцент 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

ВЛАСЕНКО 

Ольга 

Доцент кафедри 

педагогіки, теорії та 

методики початкової 

освіти Університету 

Григорія Сковороди в 

Переяславі, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, ВЛАСЕНКО В. 

В. 

111.  
Кіснер Тетяна 

Миколаївна 

Реалізація ідей 

гуманістичної 

педагогіки в умовах 

Нової української 

школи (на прикладі 

ідей Ш.О. Амонашвілі) 

(83) 

професор 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

доктор 

педагогічних 

наук, 

професор, 

СИДОРЧУК 

Нінель 

старший викладач 

кафедри суспільно- 

гуманітарних дисциплін 

КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 

кандидат педагогічних 

наук, ОРЛОВА О. А. 

112.  

Ковальчук 

Альона 

Василівна 

Шляхи впровадження 

системи 

В.Ф. Шаталова в 

умовах Нової 

української школи (72) 

професор 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

доктор 

педагогічних 

наук, 

професор, 

СИДОРЧУК 

Нінель 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ « 

Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради,кандидат 

педагогічних наук, 

КОЛЕСНІКОВА І. В. 

113.  

Кураєва 

Анастасія 

Олександрівна 

Формування 

соціокультурних 

компетенцій молодшого 

школяра 

професор 

кафедри 

професійно- 
педагогічної, 

викладач іноземної 

мови вищої 

кваліфікаційної 

категорії, «викладач- 



засобами української 

етнопедагогіки. (73) 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, 

професор, 

БЕРЕЗЮК 

Олена 

методист», голова 

циклової комісії 

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради,кандидат 

педагогічних наук, 

ПРОЦЮК Ірина 

114.  
Куца Ірина 

Павлівна 

Формування 

комунікативної 

компетентності 

молодших школярів 

засобами 

української народної 

педагогіки 

(72) 

професор 

кафедри 

професійно- 
педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, 

професор, 

БЕРЕЗЮК 

Олена 

викладач іноземної 

мови вищої 

кваліфікаційної 

категорії, «викладач- 
методист», голова 

циклової комісії 

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу 

Житомирської обласної 

ради,кандидат 

педагогічних наук, 

ПРОЦЮК Ірина 

115.  
Лінчук Діана 

Ярославівна 

Організація взаємодії 

вчителя 

початкової школи з 

батьками на 

засадах педагогіки 

партнерства 

(73) 

професор 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

доктор 

педагогічних 

наук, доцент, 

КОВАЛЬЧУК 

Валентина 

старший викладач 

кафедри методики 

викладання навчальних 

предметів КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради,кандидат 

педагогічних наук, 

КОЛЕСНІКОВА І. В. 

116.  
Пилипишина 

Ніна Олегівна 

Розвиток критичного 

мислення 

учнів початкової школи 

в 

освітньому процесі (72) 

професор 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, андрагогіки 

та 

управління, 

доктор 

педагогічних 

наук, доцент, 

КОВАЛЬЧУК 

Валентина 

старший викладач 

кафедри суспільно- 

гуманітарних дисциплін 

КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 

кандидат педагогічних 

наук, ОРЛОВА О. А. 

117.  
Прокопчук 

Катерина 

Формування 

інтелектуальних 

доцент 

кафедри 

методист Навчально- 

методичного кабінету 



Владиславівна умінь молодших 

школярів 

засобами інноваційних 

технологій (69) 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

ВЛАСЕНКО 

Ольга 

професійно-технічної 

освіти у Житомирській 

області, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ 

Ірина 

118.  
Роман Тетяна 

Михайлівна 

Педагогічні умови 

застосування 

здоров'язбережувальних 

технологій у роботі 

вчителя 

початкової школи (62) 

завідувач 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

доктор 

педагогічних 

наук, 

професор, 

АНТОНОВА 

Олена 

професор кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін, проректор 3 

навчальної роботи 

Житомирського 

медичного інституту, 

доктор педагогічних 

наук, доцент, 

ГОРДІЙЧУК Світлана 

119.  

Романченко 

Ірина 

Олександрівна 

Екологічне виховання 

учнів 

початкової школи у 

позакласній 

діяльності (81) 

професор 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

доктор 

педагогічних 

наук, професор, 

ВІТВИЦЬКА 

Світлана 

директор 

Житомирського 

базового 

фармацевтичного 

фахового коледжу, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент, БОЙЧУК 

Ірина 

120.  

Ромашевська 

Крістіна 

Геннадіївна 

Розвиток творчої 

активності 

молодших школярів в 

процесі 

організації музично-

ігрової 

діяльності(78) 

доцент 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

ВЛАСЕНКО 

Ольга 

методист Навчально- 

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у Житомирській 

області, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ 

Ірина 

121.  

Симоненко 

Іванна 

Леонідівна 

Педагогічні умови 

розвитку 

креативності дітей 

доцент 

кафедри 

професійно- 

методист Навчально- 

методичного кабінету 

професійно-технічної 



молодшого 

шкільного віку (90) 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, 

ПАВЛЕНКО Віта 

освіти у Житомирській 

області, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ 

Ірина 

122.  

Смоляр 

Світлана 

Вікторівна 

Реалізація ідей Тоні 

Бьюзена у 

роботі вчителя 

початкових класів 

(88) 

доцент 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

ПАВЛЕНКО 

Віта 

методист Навчально- 

методичного кабінету 

професійно-технічної 

освіти у Житомирській 

області, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, САХНЕВИЧ 

Ірина 

123.  

Ставська Інна 

Юріївна 

 

Формування навичок 

здорового 

способу життя у дітей 

молодшого 

шкільного віку 

засобами сімейного 

виховання (102) 

 

старший 

викладач 

кафедри 

професійно- 
педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних наук, 

АГАПОВ Юрій 

доцент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

факультету педагогіки, 

психології та мистецтв 

Центральноукраїнськогс 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира 

Винниченка, МАРТІН 

Аліна 

124.  
Федоренко 

Оксана Василівна 

Особливості 

педагогічного 

спілкування вчителів 

початкової школи з 

вихованцями (59) 

старший 

викладач 

кафедри 

професійно- 
педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних наук, 

АГАПОВ Юрій 

Доцент кафедери 

дошкільної та 

початкової освіти 

факультету педагогіки, 

психології та мистецтв 

Центральноукраїнського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира 

Винниченка, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, ДЕМЧЕНКО 

Юлія  

 

125.  

Франчук 

Аліна 

Петрівна 

Формування в учнів 

молодшого 

шкільного віку навичок 

спілкування в системі 

соціальних 

старший 

викладач 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

доцент Житомирського 

економіко 

гуманітарного інституту 

«Україна», кандидат 

педагогічних наук, 



взаємостосунків (80) спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

кандидат 

педагогічних 

наук, АГ ПОВ 

Юрій 

доцент, КОСТЮШКО 

Юрій 

126.  
Цимбал Ірина 

Миколаївна 

Акмеологічні засади 

життя та 

Діяльності Володимира 

Галактіоновича 

Короленка (74) 

професор 

кафедри 

професійно- 

педагогічної, 

спеціальної 

освіти, 

андрагогіки та 

управління, 

доктор, 

педагогічних 

наук, 

професор, 

СИДОРЧУК 

Нінель 

старший викладач 

кафедри суспільно- 

гуманітарних дисциплін 

КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 

кандидат педагогічних 

наук, ОРЛОВА О. А. 

127.  

Барвінок 

Олена 

Федорівна 

Формування 

екологічної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

екологічної стежки 

професор 

(б.в.з.)кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій 

КОНОВАЛЬЧУК 

Іван 

методист дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КУЧИНСЬКА Лілія 

128.  

Спіріна 

Вікторія 

Олександрівна 

Адаптація дітей з 

порушеннями зору до 

умов ЗДО з 

використанням 

мультисенсорних 

засобів 

доцент кафедри 

дошкільної освіти і 

педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

психологічних 

наук 

ТАРНАВСЬКА 

Наталія 

викладач-методист 

Коростишівського 

педагогічного фахового 

коледжу імені 

І.Я.Франка, доктор 

педагогічних наук 

САМОЙЛЕНКО Оксана 

129.  

Жилінська 

Анастасія 

Андріївна 

Виховання звуко- та 

слововимови в дітей 

раннього віку засобами 

дидактичних ігор і 

вправ 

завідувач кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, доктор 

педагогічних наук, 

доцент 

КОНОВАЛЬЧУК 

Іван 

методист дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 



ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КУЧИНСЬКА Лілія 

130.  
Єгорова Юлія 

Вікторівна 

Розвиток мовленнєвої 

культури дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

театральної діяльності 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

філологічних наук 

ГУЖАНОВА 

Тетяна 

завідувач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» ЖОР, 

кандидат психологічних 

наук, доцент БОЙКО 

Ірина 

131.  
Єфимчук Анна 

Олександрівна 

Виховання моральних 

почуттів у дітей 

середнього дошкільного 

віку в процесі 

ознайомлення з 

природним довкіллям 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

РУДНИЦЬКА 

Неля 

завідувач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» ЖОР, 

кандидат психологічних 

наук, доцент БОЙКО 

Ірина 

132.  

Косинська 

Ольга 

Олександрівна 

Формування навичок 

безпечної поведінки в 

дітей дошкільного віку 

в ситуаціях 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

педагогічних наук 

МАКСИМОВА 

Олена 

завідувач кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КРУКОВСЬКА Ірина 

133.  

Котвіцька 

Марія 

Олександрівна 

Формування 

фонетичної 

компетентності в дітей 

дошкільного віку 

засобами 

логоритмічних ігор і 

вправ 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Оксана 

СОРОЧИНСЬКА 

проректор з навчальної 

роботи, доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

ГОРДІЙЧУК Світлана 

134.  
Серба Каріна 

Андріївна 

Формування моральної 

культури в дітей 

старшого дошкільного 

віку на заняттях 

ознайомлення з 

природним довкіллям 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови, 

кандидат 

педагогічних наук 

БАСЮК Наталія 

завідувач кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

КРУКОВСЬКА Ірина 

135.  

Молчанова 

Неля 

Михайлівна 

Формування 

здоров'язбережувальної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови, 

кандидат 

доцент кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 



ознайомлення з 

навколишнім світом. 

педагогічних наук 

БАСЮК Наталія 

медичного інституту 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

ГОРАЙ О. 

136.  
Нідзелик Дар'я 

Олександрівна 

Розвиток у дітей 

середнього дошкільного 

віку з особливими 

освітніми потребами 

уявлень про величину в 

процесі кооперативної 

діяльності 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій ННІ 

педагогіки, 

кандидат 

психологічних 

наук 

ТАРНАВСЬКА 

Наталія 

викладач-методист 

Коростишівського 

педагогічного фахового 

коледжу імені 

І.Я.Франка 

САМОЙЛЕНКО Оксана 

137.  
Осіпчук Олена 

Олександрівна 

Формування культури 

поведінки в дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі 

ознайомлення з 

суспільним довкіллям. 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови, 

кандидат 

педагогічних наук 

БАСЮК Наталія 

завідувач кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

КРУКОВСЬКА Ірина 

138.  
Подоляк Яна 

Миколаївна 

Художньо-естетичний 

розвиток дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами 

календарно-обрядових 

свят 

доцент кафедри 

дошкільної освіти і 

педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

психологічних 

наук 

ТАРНАВСЬКА 

Наталія 

викладач 

Бердичівського 

педагогічного коледжу, 

кандидат педагогічних 

наук КИЦАК Людмила 

139.  

Романчук 

Марія 

Олександрівна 

Нетрадиційні форми 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

старшого дошкільного 

віку 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

педагогічних наук 

Олена 

МАКСИМОВА 

завідувач кафедри 

природничих та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

Житомирської обласної 

ради, кандидат 

педагогічних наук 

КРУКОВСЬКА Ірина 

140.  

Романюк 

Марина 

Миколаївна 

Розвиток сюжетно-

рольової гри в дітей 

середнього дошкільного 

віку  

доцент кафедри 

дошкільного 

виховання та 

педагогічних 

інновацій 

Житомирського 

державного 

університету імені 

Івана Франка, 

кандидат 

педагогічних наук 

старший викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

ОРЛОВА О. 



ФЕДОРОВА Марія 

141.  
Чиж Катерина 

Андріївна 

Формування сенсорно- 

пізнавальної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами LEGO- 

конструювання 

доцент кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, 

кандидат 

філологічних наук 

ГУЖАНОВА 

Тетяна 

завідувач кафедри 

психології КЗ 

«Житомирський 

обласний ІППО» ЖОР, 

кандидат психологічних 

наук, доцент БОЙКО 

Ірина 

142.  
Шарова Алла 

Валеріївна 

Формування 

здоров'язбережувальної 

компетентностів дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами ігрової 

діяльності 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови 

ТАНСЬКА 

Валентина 

методист дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КУЧИНСЬКА Лілія 

143.  

Грушко 

Людмила 

Андріївна 

Формування 

здоров'язбережувальної 

компетентностів дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами ігрової 

діяльності 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови 

ТАНСЬКА 

Валентина 

методист дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КУЧИНСЬКА Лілія 

144.  
Демчук Крістіна 

Георгіївна 

Розвиток предметно- 

практичної діяльності в 

дітей середнього 

дошкільного віку 

засобами STREM-

освіти 

завідувач кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій, доктор 

педагогічних наук, 

доцент 

КОНОВАЛЬЧУК 

Іван 

методист дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КУЧИНСЬКА Лілія 

145.  

Тишківська 

Людмила 

Володимирівна 

Формування 

монологічної 

компетентності в дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами сюжетно-

рольових ігор 

доцент кафедри 

початкової освіти 

та культури 

фахової мови 

Житомирського 

державного 

методист дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 



університету імені 

Івана Франка, 

кандидат 

педагогічних наук 

РУДНИЦЬКА 

Неля 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР, кандидат 

педагогічних наук 

КУЧИНСЬКА Лілія 

146.  

Гановська 

Анжеліка 

Валеріївна 

Формування художньо- 

мовленнєвої 

компетентності в дітей 

молодшого шкільного 

засобами усної 

народної творчості 

доцент (б.в.з.) 

кафедри 

дошкільної освіти 

та педагогічних 

інновацій 

Сорочинська 

Оксана Андріївна 

проректор з навчальної 

роботи, доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 

кафедри природничих 

та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Житомирського 

медичного інституту 

ГОРДІИЧУК Світлана 

147.  

Іванцова 

Ангеліна 

Валентинівна 

 

Виховання культури 

спілкування в дітей 

старшого 

дошкільного віку 

засобами 

комунікативно-ігрових 

ситуацій 

професор 

(б.в.з.)кафедри 

дошкільної освіти 

та 

педагогічних 

інновацій 

Коновальчук Іван 

Іванович 

методист з дошкільної 

освіти лабораторії 

методичного 

забезпечення, викладач 

кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР КУЧИНСЬКА 

Людмила 

 


