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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ДОм-1-20-1.4д 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Абрашина 
Валерія 

Володимирівна 

Застосування 
інноваційних технологій 

у ранньому навчанні 

іноземної мови  дітей 
старшого дошкільного 

віку 

Соломаха А.В., к.філол.н.,  
доц. 

 

Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 
навчання 

 
2.  Григорчук Тетяна 

Сергіївна 
Організація співпраці 

закладу дошкільної 

освіти з батьками з 
питань формування 

готовності дитини 

старшого дошкільного 
віку до посильної участі 

у демократичних 

процесах 

Венгловська О.А., к.пед.н. Кафедри 

педагогіки 

та 
психології 

3.  Дорохова Дар’я 
Олександрівна 

Методичні засади 
впровадження 

інноваційних технологій 

навчання в умовах 
державних закладів 

дошкільної освіти. 

Волинець Ю.О.,  к.пед.н. Кафедра 
дошкільної 

освіти 

4.  Корнієнко 

Єлизавета 
Едуардівна 

Оцінка якості діяльності 

ЗДО з трудового 
виховання дітей за 

шкалою ECERS-R 

Літіченко О.А., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

5.  Кравченко 

Катерина 
Вадимівна 

Формування 

пізнавальної активності 
дітей старшого 

дошкільного віку 

засобом 
фотокнижки 

Козак Л.В. д. пед.. н., проф. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

6.  Лавренюк Тетяна 

Леонідівна 
Кадровий менеджмент 

як засіб формування 

позитивного іміджу ЗДО  

Голота Н.М., к.пед.н., доц.  Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

7.  Лазаренко 

Валерія 

Організація навчання 

англійської мови дітей 

Ситник О.І., к.пед.н. Кафедра 

іноземних 



Валентинівна старшого дошкільного 

віку засобом 
мнемотехніки 

мов і 

методик їх 
навчання 

 
8.  Лахман Діана 

Олександрівна 
Онлайн сервіси  у 

організації методичного 

супроводу освітнього 
процесу закладу 

дошкільної освіти. 

Коваленко О.В.,  к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

9.  Литвин Марина 
Анатоліївна 

Педагогічні умови 
формування гендерної 

культури в дітей 

старшого дошкільного 

віку. 

Пономаренко Т. О., д. пед. 
н., проф.  

Кафедра 
дошкільної 

освіти 

10.  Несен Юлія 

Володимирівна 
Віртуальні екскурсії як 

засіб розвитку 

комунікативних умінь 
дітей старшого 
дошкільного віку 

Машовець М.А., к.пед.н., 

доц. 
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

11.  Олеськів Марія 

Іванівна 
Педагогічні умови 

формування здорового 
способу життя у дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами проєктної 
діяльності 

Голота Н.М.,к.пед.н.,  доц.  Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

12.  Омельченко Анна 

Вячеславівна 
Організація професійної 

діяльності педагога з 

раннього навчання 
іноземної мови у закладі 

дошкільної освіти 

Ситник О.І., к.пед.н. Кафедра 

іноземних 

мов і 
методик їх 

навчання 

 
13.  Пукіш Анна 

Богданівна 
Формування культури 

міжособистісного 
партнерства у дітей 

старшого дошкільного 

віку засобом проєктної 
діяльності. 

Козак Л.В. д. пед.. н., проф. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

14.  Руденко Аліна 

Сергіївна 
Організаційно-

методичне забезпечення 

формування соціально-
громадянської 

компетентності дітей 

старшого дошкільного 
віку 

Венгловська О.А., к.пед.н.  Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

15.  Секач Катерина 

Данилівна 
Формування 

загальнолюдських 
цінностей у дітей 

старшого  дошкільного 

віку в різних видах 

діяльності 

Куземко Л.В., к. пед.н. Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

16.  Семененко 

Євгенія 

Михайлівна 

Управління сенсорно-

пізнавальним розвитком 

дітей старшого 
дошкільного віку як 

метод моніторингу 

якості дошкільної освіти 

Машовець М.А., к.пед.н., 

доц. 
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

17.  Стрижак Варвара 
Вікторівна 

Природне середовище 
як засіб розвитку 

Вертугіна В.М., к.пед.н. 

  
Кафедра 
дошкільної 



пізнавальної активності 

дитини раннього  віку. 
освіти 

18.  Хільченко Наталія 

Дмитрівна 
Педагогічні умови 

використання 
здоров’язбережувальних 
технологій в системі 

фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. 

Гаращенко Л.В., к.пед.н., 

доц. 
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

19.  Грищенко Тетяна 
Василівна 

Формування творчої 
самостійності у дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі 
пізнавальної діяльності з  

математики. 

Волинець К.І., 
к.пед.н., проф.  

Кафедра 
дошкільної 

освіти 

20.  Сергієнко 

Світлана 
Віталіївна 

Розвиток творчих 

здібностей 
дітей дошкільного віку 
засобом 

експериментування з 
фарбами 

Половіна О.А., 

к.пед.н., 
доц. 

Кафедра 

дошкільної 
освіти 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ДОМ-1-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Бондаренко 

Світлана 

Василівна 

Розвиток уявлень про 

геометричні фігури та 

форму предметів у 
продуктивних видах 

діяльності дітей 

дошкільного віку 

Волинець Ю.О., к.пед.н.  Кафедра 

дошкільної 

освіти 

2.  Волинець Лілія 
Олегівна 

Педагогічні умови 
формування творчих 
здібностей дітей 

старшого дошкільного 
віку 

Карнаухова А.В., к.пед.н. Кафедра 
дошкільної 

освіти 

3.  Галандзовська 

Юлія Денисівна 
Формування первинних 

уявлень  дошкільників 

про екологічні зв’язки у 
природі 

Вертугіна В.М., к.пед.н. 

  
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

4.  Гемусова Яна 

Андріївна 
Розвиток емоційного 

інтелекту дітей п’ятого 

року життя засобом 
музичного мистецтва 

Половіна О.А., к.пед.н., доц. 
 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

5.  Гладир Ольга 

Вікторівна 
Методичний супровід 

формування 
англомовних навичок 

говоріння дітей 

старшого дошкільного 

віку 

Кошарна Н.В., 

к.пед.н.  
Кафедра 

іноземних 
мов і 

методик їх 

навчання 

 

6.  Григор'єва Анна 

Леонідівна 
Методичний супровід 

формування 

виконавської культури 
дітей старшого 
дошкільного віку в 

театралізованому 
інсценуванні 

Кондратець І.В., к.пед.н.  Кафедра 

дошкільної 

освіти 



7.  Гурін Катерина 

Олександрівна 
Організаційно-

педагогічні умови 
підготовки вихователів 

ЗДО до екологічного 

виховання дітей 
старшого дошкільного 

віку 

Леонтьєва І.В., к.пед.н. Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

8.  Калініченко 

Тетяна 
Володимирівна 

Партнерська взаємодія 

закладу дошкільної 
освіти та школи в 

підготовці дітей до 

навчання у НУШ 

Козир М.В., 

к.пед.н.  

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

9.  Кравченко Тетяна 

Анатоліївна 
Вільна гра як метод 

розвитку соціальної 

компетентності між 

дітьми різновікових 
груп  

Мельниченко О.В. к.пед.н., 

доц. 

 

Кафедра 

теорії та 

історії 

педагогіки 

10.  Личман Анастасія 

Сергіївна 
Формування почуттєвої 

сфери  дітей раннього 
віку в процесі 

спілкування з природою. 

Вертугіна В.М., 

к.пед.н. 
Кафедра 

дошкільної 
освіти 

11.  Однорог Любов 

Сергіївна 
Методичний супровід 

формування іншомовної 
лексичної компетенції 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобом відео 

Ситник О.І., к.пед.н 
 

Кафедра 

іноземних 
мов і 

методик їх 

навчання 

12.  Остапенко Надія 

Віталіївна 
Організаційно-

методичний супровід 

роботи гуртка 
англійської мови  у 

закладі дошкільної 

освіти  

Кошарна Н.В., 

к.пед.н. 
Кафедра 

іноземних 

мов і 
методик їх 

навчання 

13.  Пантюк Тетяна 
Василівна 

Сучасна книжка-
картинка як засіб 

формування 

комунікативної 
компетентності дітей 

дошкільного віку. 

Козак Л.В. д. пед.. н., проф. Кафедра 
дошкільної 

освіти 

14.  Повх Катерина 

Михайлівна 
Розвиток творчої 

активності дітей 
старшого дошкільного 

віку мистецтвом 

фотографії 

Літіченко О.А., 

к.пед.н. 
Кафедра 

дошкільної 
освіти 

15.  Порошенко Діана 
Григорівна 

Методичний супровід 
застосування ігрових 

технології у навчанні 

англійської мови дітей 
старшого дошкільного 

віку  

Терлецька Л.М., к.пед.н.,  Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 
навчання 

 
16.  Савчук Ганна 

Іванівна 
Психолого-педагогічні 

умови формування 

гендерних уявлень у 
старших дошкільників 

Савченко Ю.Ю., к. психолог. 

н., доц.  
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

17.  Усенко Тетяна 

Геннадіївна 
Застосування методу 

TPR у навчанні 
англійської мови дітей 

старшого дошкільного 

віку  

Терлецька Л.М., к.пед.н. Кафедра 

іноземних 
мов і 

методик їх 

навчання 



 
18.  Ухеєва Олена 

Вікторівна 
Педагогічні умови 

оптимізації 
процесу навчання 

основних рухів дітей 
старшого дошкільного 

віку  

Гаращенко Л.В., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

19.  Харпатіна 

Єлизавета 

Олександрівна 

Організаційно-

педагогічні умови 

навчання англійської 
мови дітей старшого 

дошкільного віку на 

основі пізнавально-

ігрової діяльності 

Петрик Л.В., 

к.пед.н. 
Кафедра 

іноземних 

мов і 
методик їх 

навчання 

 

20.  Хемраєва Олена 

Іванівна 
Освітні подорожі містом 

з дітьми старшого 

дошкільного віку як 
форма організації 

освітнього процесу в 

ЗДО 

Машовець М.А., к.пед.н., 

доц. 
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

21.  Шолуха Крістіна 
Андріївна 

Педагогічні умови 
формування у дітей 

старшого дошкільного 

віку 
елементарних  логіко-

математичних уявлень в 

освітньо-ігровому 

середовищі. 

Волинець К.І., 
к. п. н., доц. 

 

Кафедра 
дошкільної 

освіти 

22.  Юхименко Ліля 

Олегівна 
Педагогічний супровід 

пізнавального розвитку 

дітей дошкільного віку у 
проєктній діяльності. 

 

Козак Л.В., д. пед. н, доц. 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ДОм-2-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Басюк Уляна 

Сергіївна 
Методичний супровід 

використання 
інноваційних технологій у 

організації освітнього 

процесу в ЗДО. 

Коваленко О.В., к.пед.н., 

доц. 
Кафедра 

дошкільної 
освіти 

2.  Боковенко Аліна 
Станіславівна 

Педагогічні умови 
формування основ 

соціально-моральної 

компетентності у дітей 
третього року життя. 

Пономаренко Т. О., д. пед. 
н., проф.  

Кафедра 
дошкільної 

освіти 

3.  Буряк Анастасія 

Вікторівна 
Ігри як засіб розвитку 

уявлень про кількість у 

дітей третього року життя. 

Волинець Ю.О., к.пед.н.  Кафедра 

дошкільної 

освіти 
4.  Варавва Катерина 

Андріївна 
Теоретико-методичні 

засади прийняття 

ефективних управлінських 
рішень у галузі 

дошкільної освіти. 

Пономаренко Т. О., д. пед. 

н., проф.  
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

5.  Великанова Ольга 

Юріївна 
Організаційно-методичні 

умови успішної 

Волинець К.І., 

к.пед.н., доц. 
Кафедра 

дошкільної 



професійної діяльності 

вихователя сучасного 
закладу дошкільної освіти 

освіти 

6.  Гончаренко 

Марина 
Анатоліївна 

Формування морально-

етичних понять у дітей 
старшого дошкільного 

віку засобом сучасної 

української дитячої 

літератури. 

Кондратець І.В., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

7.  Горобець Марія 

Сергіївна 
Моніторинг якості 

освітнього процесу в ЗДО 

засобами опитування та 
анкетування 

Голота Н. М.,  к.пед.н., доц. 
 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

8.  Гриневич Аліна 

Василівна 
Формування лідерських 

якостей дітей дошкільного 

віку в процесі художньо-
творчої діяльності. 

Літіченко О.А., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 

освіти 

9.  Гурманчук 

Тетяна 

Миколаївна 

Логічні блоки З.Дьєнеша 

як засіб формування 

елементарних 
математичних уявлень 

дітей 
дошкільного віку  

Вертугіна В.М., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 

освіти 

10.  Декало Ольга 

Юріївна 
Проєктування освітнього 

середовища  приватного 

закладу дошкільної освіти 

Голота Н. М.,  к.пед.н., доц. 
 

Кафедра 

педагогіки 

та 

психології 

11.  Жемера Юлія 

Миколаївна 
Формування  пізнавальних 

інтересів у дітей старшого 

дошкільного віку 
засобами дидактичної гри 

Січкар А.Д.,  к.пед.н. 
 

Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

12.  Калашнікова 

Аліна Вікторівна 
Педагогічні умови 

створення 
здоров’язбережувального 
середовища в закладі 

дошкільної освіти. 

Гаращенко Л.В.,  к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 

освіти 

13.  Калініченко 

Світлана Іванівна 
Застосування 

інтерактивних медіа у 
навчанні англійської мови 

дітей старшого 

дошкільного віку 

Петрик Л.В., к.пед.н. Кафедра 

іноземних 
мов і 

методик їх 

навчання 

 
14.  Качан Сусанна 

Юріївна  
Підготовка педагогів 
дошкільної освіти до 

використання цифрових 

технологій у професійній 
діяльності. 

Козак Л.В., д. пед. н., доц. 

 
Кафедра 
дошкільної 

освіти 

15.  Клімова Ніна 

Олександрівна 
Розвиток емпатії у дітей 

дошкільного віку в 

процесі формування 
уявлень про природне 

довкілля. 

 Вертугіна В.М.,  к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 

освіти 

16.  Коваленко Ганна 
Олександрівна 

Методичний супровід 
впровадження ідеї 

народності в освітній 

процес закладу 

дошкільної освіти 

Січкар А.Д., к.пед.н.  

 
Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

 



17.  Костюк Катерина 

Вікторівна 
Використання творів 

живопису при 
ознайомленні дітей 5-го 

року життя з об’єктами 

природи 

Карнаухова А.В., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

18.  Майорова Інна 

Ігорівна 
Формування цілісної 

картини Світу дітей 

старшого дошкільного 

віку засобом живопису. 

Половіна О.А., к.пед.н., 

доц.  

 

 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

19.  Ярко Ніла 

Іванівна 
Методичний супровід 

логіко-математичного 

розвитку дітей старшого 
дошкільного віку засобом 

комп’ютерних ігор 

Січкар А.Д., к.пед.н.  Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

 
 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ,  група ДОм-3-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Нескреба Олена 
Павлівна 

Особливості використання 
маркетингу в сфері 

дошкільної освіти. 

Пономаренко Т. О., д.пед. 
н., проф.  

 

Кафедра 
дошкільної 

освіти 
2.  Осоченко Наталія 

Євгенівна 
Вплив зовнішнього іміджу 

вихователя на формування 

естетичних цінностей 

дошкільника  

Мельниченко О.В., к.пед.н., 

доцент   

 

Кафедра 

теорії та 

історії 

педагогіки 

3.  Павел Оксана 

Олександрівна 
Формування 

елементарних 

математичних уявлень у 
дітей дошкільного віку 

засобом Lego-

конструктора 

Волинець Ю.О., 

к.пед.н. 

 

 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

4.  Павловська Лілія 
Фарітівна 

Застосування прийомів 
ейдетики для формування 

літературно-художньої 

компетентності дітей 

старшого дошкільного 
віку 

Куземко Л.В., к.пед.н. Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

 

5.  Петренко Ірина 

Анатоліївна 
Діяльнісний підхід як 

чинник формування 
особистісного досвіду 

дитини старшого 

дошкільного віку   

Січкар А.Д., к.пед.н. Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

 
6.  Петренко Ольга 

Василівна 
Формування ціннісних 

орієнтирів дітей старшого 
дошкільного віку 

засобами 
українського фольклору. 

Коваленко О.В., к.пед.н., 

доц. 
Кафедра 

дошкільної 
освіти 

7.  Потебенько Юлія 
Олександрівна 

Методичний супровід 
інноваційної діяльності 

педагогів ЗДО. 

Козак Л.В., д. пед.н., доцент 

 
Кафедра 
дошкільної 

освіти 
8.  Приймак Тетяна 

Володимирівна 
Організаційно-педагогічні 
умови використання ігор 

та вправ спортивного 

характеру в освітньому 

процесі ЗДО. 

Гаращенко Л.В., к.пед.н. 
 

 

Кафедра 
дошкільної 

освіти 



9.  Приймачук Інна 

Русланівна 
Формування естетичного 

смаку старших 
дошкільників засобами 

словесних ігор. 

Карнаухова А.В., к.пед.н. Кафедра 

дошкільної 
освіти 

10.  Середа Катерина 
Леонідівна 

Виховання    естетичних 
почуттів у дітей 4 -5-и 

річного віку  засобами 

художньо- творчої 

діяльності 

Іванюк Г.І., д. пед. н., проф. 

 
Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

 
11.  Сидоренко Інна 

Леонідівна 
Управління розвитком 
творчої діяльності 

вихователя в умовах ЗДО. 

Волинець К.І., к.пед.н., доц. 

 
Кафедра 
дошкільної 

освіти 
12.  Сидоренко Юлія 

Володимирівна 
Формування культури 

поведінки  дітей 
дошкільного віку 

засобами ігрової 

діяльності  

Антипін Є.Б.,к.пед.н. 

 
 

 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

 
13.  Сокол Альона 

Володимирівна 
Підтримка сім’ї у 

формуванні 
індивідуальної траєкторії 

розвитку дитини 

дошкільного віку 

Антипін Є.Б., к.пед.н. 

 

 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

 
14.  Сокол Євгенія 

Василівна 
Педагогічний супровід 

формування у 
дітей  п’ятого року життя 

навичок керування 

емоціями 

Куземко Л.В., к.пед.н. 

 

 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

 
15.  Стасюк Тетяна 

Романівна 
Психологічний супровід 

розвитку навичок 
ненасильницького 

спілкування вихователів 

ЗДО з дітьми 

Мельник І.С.,к.психол.н. 

 
Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

 
16.  Тимощук Олена 

Анатоліївна 
Формування 

пізнавального інтересу 
дітей середнього 

дошкільного віку у 

сенсорно-пізнавальному 
просторі. 

Волинець К.І., к.пед.н., доц. 

 
Кафедра 

дошкільної 
освіти 

17.  Філанчук Ніна 

Іванівна 
Педагогічні умови 

використання рухливих 

ігор та ігрових вправ для 
формування просторових 

уявлень дітей 

дошкільного віку. 

Гаращенко Л.В., к.пед.н.  

 
Кафедра 

дошкільної 

освіти 

18.  Чепець Діана 

Володимирівна 
Розвиток творчих 

здібностей дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами ТРВЗ. 

Козак Л.В., д. пед. н., доц. 

 

 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

19.  Чілікіна Світлана 

Леонідівна 

Формування пізнавальної 

активності старших 

дошкільників на засадах 
використання технології 

STEM-освіти. 

Пономаренко Т. О., д.пед. 

н., проф.  

 

Кафедра 

дошкільної 

освіти 

20.  Шарапа Світлана 

Андріївна 

Дидактичні ігри як засіб 

навчання рахунку дітей 
дошкільного віку. 

Волинець Ю.О., к.пед.н. 

 

Кафедра 

дошкільної 
освіти 

21.  Янко Ангеліна Розвиток творчих Кондратець І.В., к.пед.н. Кафедра 



Іванівна здібностей дітей 

дошкільного віку засобом 
експериментування з 

фарбами. 

 дошкільної 

освіти 

22.  Яценко Ольга 
Володимирівна 

Методичний супровід 
створення сенсорно-

пізнавального простору в 

ЗДО. 

Машовець М.А., к.пед.н., 
доц. 

Кафедра 
дошкільної 

освіти 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 011 «ОСВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ПВШм-1-20-1.4д 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового 

керівника, науковий 

ступінь, вчене звання 

Кафедра 

1.  Бречко Анастасія 

Олексіївна 

Модернізація організаційних 

форм навчання у ЗВО в 

умовах парадигмальних змін 

Козир М.В., к. пед. н., 

доц. 

 

Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 

2.  Бурятинська 

Юлія Сергіївна 

Формування міжособистісної 

взаємодії студентів у процесі 

тренінгових занять 

Мельниченко О.В., 

к.пед.н., доц. 

Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 

3.  Капічнікова 

Софія Сергіївна 

Підготовка викладачів вищої 

школи до проведення онлайн 

занять студентами 

Стеблецький А.Л., 

к.пед.н., доцент  

Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 

4.  Костик Аліна 

Олександрівна 

Формування лідерських 

якостей студентів в 
освітньому середовищі 

Братко М.В., д. пед. наук, 

доц. 

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

5.  Кравчук Марія 

Вячеславівна 

Аксіологічні засади 

діяльності сучасного 
викладача вищої школи 

Тадеуш О.М., к.п.н., доц.  Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

6.  Кучинська Ольга 

Андріївна 

Якість сучасної вищої освіти: 

вітчизняний та зарубіжний 
досвід 

Братко М.В., 

Д.пед.. наук, доц. 

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

7.  Леонтьєв 
Костянтин 

Сергійович 

Розвиток професійної 
мобільності студентів у 

освітньому середовищі 

сучасного університету 

Желанова В.В., 
д. пед.. н., доц. 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

8.  Наумов Арсеній 
Олександрович 

Удосконалення педагогічної 
компетентності викладачів 

технічних дисциплін 

сільськогосподарських ЗВО 

Тадеуш О.М., 
к.пед.н., доц.  

 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

9.  Цирканюк Діана 
Андріївна 

Формування ІКТ 
компетентностей майбутнього 

викладача вищої школи в 

умовах дистанційного 
навчання 

Хоружа Л.Л., д. пед. н., 
проф. 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

10.  Швирова Ганна 

Володимирівна 

Формування професійної 

рефлексії майбутніх педагогів 

ЗВО на основі медицини 

Желанова В.В., д. пед. н., 

доц. 

Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 



11.  Ярова Ілона 

Богданівна 

Педагогіка батьківства як 

складова курсу “Педагогіка” 
для викладання студентам 

філологам в офлайн та онлайн 

просторі 

Хоружа Л.Л., д. пед. н., 

проф. 

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

12.  Федотова Альона 

Романівна 

Формування професійної 

свідомості майбутнього 

викладача вищої школи 

Михалюк А.М., к.пед.н. Кафедра 

теорії та 

історії 

педагогіки 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ПВШм-1-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Дудник Тетяна 

Вікторівна 

Методичні засади 

розвитку пізнавальної 

активності майбутніх 

викладачів вищої школи 
засобами інтерактивних 

технологій навчання 

Тадеуш О.М., к.пед.н., доц.  Кафедра 

теорії та 

історії 

педагогіки 

2.  Кравцова Наталія 
Василівна 

Освітній потенціал 
технологій інтерактивного 

навчання в ЗВО 

Хоружа Л.Л.,  д. пед. н., 
проф. 

 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 
3.  Новак Марина 

Анатоліївна 
Формування професійної 
етики майбутнього 

викладача вищої школи у 

процесі розв’язання 
педагогічних задач 

Хоружа Л.Л.,  д. пед. н., 
проф. 

 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

4.  Потеряйко 

Віталіна 

Василівна 

Формування професійної 

рефлексії майбутніх 

педагогів  ЗВО 

Желанова В.В.,  д. пед. н., 

доц. 

 

Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 011 «ОСВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ. КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ» 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, група КОРПм-1-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Гордієнко 

Олександр 

Федорович 

Професійно-особистісні 

якості викладача / 

консультанта з 

Хоружа Л.Л.,  д. пед. н., 

проф. 

 

Кафедра 

теорії та 

історії 



корпоративного навчання 

та 
розвитку персоналу. 

педагогіки 

2.  Кабан Уміт Деніз 

Муратович  

Організаційно-педагогічні 

засади відбору та 
адаптації персоналу в 

корпораціях. 

 

Мельниченко О.В., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

3.  Красножон Анна 
Сергіївна 

Управління розвитком 
кар’єрою та методи 

стимулювання 

працівників у бізнес-
установі. 

 

Тадеуш О.М., к.пед.н., доц. 
 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

4.   Петрик Марина 

Сергіївна 

Тренди корпоративної 

освіти та їх 
характеристика 

Братко М.В., д. пед. н., доц. Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 
5.  Прилуцька 

Людмила 
Степанівна 

Формування суб’єкт-

суб’єктної взаємодії 
учасників корпоративного 

освітнього процесу. 

 

Желанова В.В., д. пед. н., 

доц. 

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

6.  Прилуцький 

Владислав 

Юрійович 

Проектування 

дидактичного контенту у 

корпоративному навчанні. 

 

Желанова В.В., д. пед. н., 

доц. 

Кафедра 

теорії та 

історії 

педагогіки 
7.  Сіліян-Возна Яна 

Олегівна 

Формування 

корпоративної культури 

на сучасному 
підприємстві. 

 

Тадеуш О.М., к. пед.н., доц. Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 

8.  Чорна Анастасія 

Валентинівна 

Розвиток і навчання 

персоналу із  
застосуванням 

альтернативних 

навчальних систем. 

Желанова В.В., д. пед. н., 

доц.  

Кафедра 

теорії та 
історії 

педагогіки 

9.  Шаповаленко 
Марія Антонівна 

Розвиток лідерських 
якостей персоналу в 

умовах сучасного 

корпоративного 
середовища. 

 

Братко М.В., д. пед. н., доц. Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ПОм-1-20-1.4д 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Андрущенко 

Валентин 

Андрійович 

Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення 

якості освіти у школі 

Ліннік О.О., д. пед. н., доц. Кафедра 

початкової 

освіти 

2.  Анікіна Анна 
Сергіївна 

Організаційно-методичні 
засади забезпечення 

якості процесу 

формування іншомовних 

Котенко О.В., 
к.пед.н., доц.  

Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 



навичок учнів 4 класу із 

застосуванням технології 
Blended Learning 

навчання 

 

3.  Блондик Олена 

Вікторівна 

Організаційно-методичні 

основи розвитку вміння 
реалізовувати віртуальні 

засоби під час навчання 

учнів 1 класу 

Мієр Т.І., д. пед. н., проф. Кафедра 

початкової 
освіти 

4.  Божук Вікторія 
Петрівна 

Організаційно-методичні 
основи формування 

ключових 

компетентностей в учнів 4 
класів у процесі реалізації 

шкільних проєктів 

Нежива Л.Л., 
д. пед. н, доц. 

 

Кафедра 
початкової 

освіти 

5.  Зарченко Дарія 

Володимирівна 

Організація роботи 

вчителя з формування 
медіаграмотності учнів 4 

класів на уроках 

української мови 

Нежива Л.Л., д. пед. н., доц. Кафедра 

початкової 
освіти 

6.  Кислицина Дар’я 
Олександрівна  

Формування 
комунікативної взаємодії 

учнів початкової школи 

засобом дискусій 

Куземко Л.В., к.пед.н. Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

7.  Колесник Марія 

Миколаївна 

Організаційно-методичні 

основи формування в 

учнів 4 класу системи 

цінностей у процесі 
вивчення творів новітньої 

дитячої літератури 

Нежива Л.Л., д. пед. н., доц. Кафедра 

початкової 

освіти 

8.  Махно Ірина 
Ігорівна 

Організаційно-методичні 
основи з формування 

медіаграмотності учнів 4 

класів на уроках читання 

Нежива Л.Л., д. пед. н., доц. Кафедра 
початкової 

освіти 

9.  Нечасна Таїсія 
Володимирівна 

Організаційно-методичні 
основи екологічного 

виховання учнів 1 класу 

Мієр Т.І., д. пед. н., доц.  Кафедра 
початкової 

освіти 

10.  Павлова 

Анастасія 
Володимирівна 

Педагогічні умови 

формування навичок 
самооцінювання учнів 

початкової школи 

засобами учнівських 
портфоліо 

Венгловська О.А., к.пед.н.  Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

11.  Потапович 

Вікторія 

Віталіївна 

Педагогічні умови 

формування екологічної 

компетентності учнів  
початкової школи 

засобами краєзнавства 

Голота Н.М., к.пед.н., доц. Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

12.  Садовнича 
Анастасія 

Русланівна 

Педагогічні умови 
формування 

комунікативної 

компетентності учнів 

початкової школи 
засобами проєктної 

діяльності 

Голота Н.М., к.пед.н., доц.  Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

13.  Склярова Таїсія 
Сергіївна 

Методичний супровід 
процесу формування 

навичок англомовного 

читання учнів 4 класу (на 

матеріалі автентичних 

Кошарна Н.В., к.пед.н.  Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 

навчання 



текстів)  

14.  Сліпенко Олег 
Анатолійович 

Реалізація концепції Нової 
української 

школи у закладі загальної 

середньої освіти 

Ліннік О.О., д. пед. наук, 
доц. 

Кафедра 
початкової 

освіти 

15.  Стадник 
Катерина 

Володимирівна 

Організаційно-методичні 
основи розвитку 

тематичної пізнавальної 

активності вчителя під час 
навчання учнів 1 класу 

Мієр Т.І., д. пед. наук, доц.   Кафедра 
початкової 

освіти 

16.  Тарасенко Аліна 

Едуардівна 

Організація навчання 

іноземної мови учнів 3-4 

класів із застосуванням 
навчальних платформ  

Соломаха А.В., к. філол.н.,  

доц. 

 

Кафедра 

іноземних 

мов і 
методик їх 

навчання 
17.  Украінцева Діана 

Валентинівна Іншомовна підготовка 
майбутнього вчителя 

початкової школи в 

Німеччині 

Соломаха А.В.,  к. філол.н.,  
доц. 

 

Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 

навчання 

18.  Шостак Анастасія 
Богданівна 

Організаційно-методичні 
основи професійного 

становлення молодого 

вчителя початкової школи 

Мієр Т.І.,  д. пед. н., доц.  Кафедра 
початкової 

освіти 

19.  Лях Дар’я 
Олегівна 

Організаційно-методичні 
основи розвитку 

дослідницьких умінь 

учителя під час навчання 
учнів 1 класу 

Мієр Т.І., д. пед. н., доц.  Кафедра 
початкової 

освіти 

20.  Ревенко Ольга 

Валеріївна 

Організація роботи 

вчителя початкових класів 

з розвитку емоційного 
інтелекту в учнів 4 класів 

на уроках читання 

 

Нежива Л.Л., д. пед. н., доц. Кафедра 

початкової 

освіти 

21.  Романенко 

Катерина Іванівна 

Психологічні особливості 

партнерської взаємодії 

вчителя й учнів у 

початковій школі 

Музика О.О., к. психолог. 

н., доц.  

Кафедра 

педагогіки 

та 

психології 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ПОм-1-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Бондар 

Олександра 
Миколаївна 

Організація взаємодії 

ЗЗСО та сім’ї в умовах 
змішаної/дистанційної 

освіти   

Антипін Є.Б., 

к.пед.н. 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

2.  Брожик Діана 
Миколаївна 

Організація 
функціональних 

навчально-пізнавальних 

осередків у початковій 

школі 

Іванюк Г.І., д. пед.н., проф. 
 

Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

3.  Грибачова 

Валерія 

Григорівна 

Нестандартні форми 

роботи на уроках 

іноземної мови як засіб 

Ситник О.І., 

к.пед.н 

Кафедра 

іноземних 

мов і 



формування іншомовної 

комунікативної 
компетентності учнів 3-го 

класу початкової школи 

методик їх 

навчання 
 

4.  Гуцалюк Софія 
Петрівна 

Організаційно-методичні 
основи створення 

сучасного освітнього 

простору в початковій 

школі 

Бондаренко Г.Л., к.пед.н., 
доц. 

Кафедра 
початкової 

освіти 

5.  Єлькіна Вікторія 

Володимирівна 

Організаційно-методичні 

основи  здійснення 

вчителем початкових 
класів різноманітних 

функціонально-рольових 

позицій у контексті НУШ 

Бондаренко Г.Л., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

6.  Запорожець Анна 
Олександрівна 

Організація дистанційного 
навчання в початковій 

школі 

Бондаренко Г.Л. к.пед.н., 
доц. 

Кафедра 
початкової 

освіти 

7.  Каракай Ірина 

Станіславівна 

Організаційно-методичні 

основи формування 
орфоепічної грамотності 

мовлення учнів 4 класу на 

уроках української мови 
 

Порядченко Л.А., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 
освіти 

8.  Коваль Наталія 

Олександрівна 

Організаційно-методичні 

основи розвитку 

емоційного інтелекту 
учнів 4 класу 

Шпіца Р.І., к.пед.н. 

 

Кафедра 

початкової 

освіти 

9.  Лисенко Тетяна 

Петрівна 

Організаційно-методичні 

основи розвитку 
готовності вчителя 

початкових класів до 

проведення інтегрованих 

уроків мистецтва 

Шпіца Р.І., к.пед.н. Кафедра 

початкової 
освіти 

10.  Маслянка Альона 

Миколаївна 

Організаційно-методичні 

основи застосування 

технології віртуальної 
реальності (VR) у 

початковій школі 

Паламар С.П., к.пед.н., ст. 

наук. співр. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

11.  Мінко Євгенія 

Сергіївна 

Застосування технології 

Blended Learning у 
навчанні англійської мови 

учнів 2 класу 

Петрик Л.В. к.пед.н. Кафедра 

іноземних 
мов і 

методик їх 

навчання 

 

12.  Мусієнко 

Єлизавета 

Вячеславівна 

Організація роботи 

вчителя з формування 

ціннісних орієнтацій 

молодших школярів 

Козир М.В., к.пед.н. Кафедра 

теорії та 

історії 
педагогіки 

13.  Огорова Тетяна 
Олександрівна 

Організація роботи 
вчителя з формування 

культурної 

компетентності 

молодшого школяра 

 

Леонтьєва І.В., к.пед.н.доц. 
 

Кафедра 
теорії та 

історії 

педагогіки 

14.  Пархомчук Олена 

Валеріївна 

Формування соціальної 

компетентності  учнів 

початкової школи засобом 

Іванюк Г.І., д. пед. наук, 

проф. 

Кафедра 

педагогіки 

та 



проєктної діяльності 

 

психології 

15.  Потримай Лариса 

Андріївна 

Організація роботи 

вчителя до застосування 

інноваційних технологій в 
освітньому процесі 

початкової школи 

Паламар С.П.,  к.пед.н., ст. 

наук.співр.  

Кафедра 

початкової 

освіти 

16.  Рябцева 

Єлизавета 
Олександрівна 

Організація діяльності 

вчителя початкової школи 
з упровадження групової 

роботи на уроках читання 

Паламар С.П.,  к.пед.н., ст. 

наук.співр. 

Кафедра 

початкової 
освіти 

17.  Смітюх 

Валентина 
Іванівна 

Європейський досвід 

організації мовних шкіл 
як альтернативної форми 

вивчення іноземної мови 

учнями початкової школи 

Ситник О.І., к.пед.н. Кафедра 

іноземних 
мов і 

методик їх 

навчання 
 

18.  Спащанська 

Марина 

Євгенівна 

Організаційно-методичні 

основи застосування 

ігрових технологій у 
професійній діяльності 

вчителя початкової школи 

Паламар С.П., к.пед.н., ст. 

наук.співр. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

19.  Тарасевич 
Катерина 

Сергіївна 

Організаційно-методичні 
основи розвитку у вчителя 

початкових класів 

музичної компетентності 

Шпіца Р.І., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

20.  Телегуз Анастасія 
Олександрівна 

Організаційно-методичні 
основи формування 

читацької компетентності 

учнів 2 класу засобами 
доповненої реальності 

Порядченко Л.А., к.пед.н., 
доц. 

Кафедра 
початкової 

освіти 

21.  Тітова Вікторія 

Геннадіївна 

Організаційно-методичні 

основи застосування ІКТ 

на уроках мистецтва в 2 
класі 

Шпіца Р.І., к.пед.н.,  

 

Кафедра 

початкової 

освіти 

22.  Хлібникова 

Валерія Євгенівна 

Психологічні особливості 

міжособистісних 

стосунків дітей 
молодшого шкільного віку 

Музика О.О., к.психолог. 

наук, доц. 

 

Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

23.  Чорна Вероніка 

Валентинівна 

Організаційно-методичні 

засади розвитку 
позитивного іміджу 

початкової школи 

Михалюк А.М., к.пед.н. Кафеда 

теорії і 
історії 

педагогіки 

24.  Шіяненко Тетяна 

Олегівна 

Організаційно-методичні 

основи  впровадження 
інноваційних підходів до 

проведення сучасного 

уроку в початковій школі 

Бондаренко Г.Л., к.пед.н., 

доц 

Кафедра 

початкової 
освіти 

25.  Ященко Тетяна 
Олегівна 

Організація роботи 
вчителя початкової школи 

з формування іншомовної 

лексичної компетенції 
учнів першого класу 

НУШ засобом МАС 

Терлецька Л.М., к.пед.н. Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 
навчання 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ,  група ПОм-2-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського ПІБ наукового Кафедра 



дослідження керівника, науковий 

ступінь, вчене звання 

1.  Воронець 

Вікторія 

Романівна 

Організаційно-педагогічні 

умови формування 

фінансової грамотності 
учнів 1-2 класів на уроках 

"Я досліджую світ" 

Кипиченко Н.С., к.пед.н. Кафедра 

початкової 

освіти 

2.  Гирник Тетяна 

Сергіївна 

Організація діяльності 

вчителя з формування 
навичок здорового 

харчування  в учнів 3 класу. 

Ващенко О.М., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 
освіти 

3.  Готмар Альона 

Романівна 

Організаційно-методичні 

основи формування в 
молодших школярів умінь 

створювати медіапродукти 

Дубовик С.Г., к.пед.н.,  

доц. 

Кафедра 

початкової 
освіти 

4.  Гужик Яна 
Андріївна 

Організаційно-методичні 
основи застосування 

освітньої стратегії «Дерево 

рішень»  на уроках 

математики в початковій 
школі 

Руденко Н.М., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

5.  Гулевата Яна 

Анатоліївна 

Психологічні умови 

попередження та подолання 
ускладнень у педагогічному 

спілкуванні учасників 

освітнього процесу 

Мельник І.С., к.психолог. 

н. 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

6.  Данченко Карина 
Андріївна 

Застосування платформи 
Duolingo for schools у 

навчанні іноземної мови 

учнів 4 класу початкової 
школи 

Соломаха А.В., к.філол. н.,  
доц. 

Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 
навчання 

7.  Дем’янчук 

Оксана Сергіївна 

Психологічний супровід 

формування 

здоров’язбережувальної 
компетентності дітей 

молодшого шкільного віку 

Мельник І.С., к.психолог. 

н. 

Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

8.  Дмітрієва 

Анастасія 
Андріївна 

Організаційно-методичні 

основи формування в учнів 
початкової школи вмінь 

розв’язувати задачі на рух 

Руденко Н.М., к.пед.н. Кафедра 

початкової 
освіти 

9.  Донченко Юлія 
Сергіївна 

Організаційно-методичні 
основи моделювання уроку 

математики з 

використанням 

інтерактивної дошки  Padlet 

Руденко Н.М., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

10.  Дорошук Дарья 

Олександрівна 

Організаційно-методичні 

основи формування в 

молодших школярів умінь 
будувати тексти різних 

стилів 

Дубовик С.Г., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

11.  Євланова 

Анастасія 
Романівна 

Організаційно-методичні 

основи формування 
мовленнєвої компетентності 

учнів 3 класу засобом 

сторітелінгу 
 

Порядченко Л.А., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 
освіти 

12.  Звощик 

Владислава 

Анатоліївна 

Організаційно-педагогічні 

умови формування 

лідерських якостей в учнів 

Антипін Є.Б., к.пед.н. 

 

Кафедра 

педагогіки 

та 



початкових класів психології 

13.  Івахненко Юлія 
Дмитрівна 

Організаційно-методичні 
основи застосування 

інтерактивної технології 

«Ажурна пилка» на уроках 
математики в 4 класі 

Руденко Н.М., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

14.  Ільєнко Леся 

Сергіївна 

 

 

Організація навчання 
іноземної мови  у 

початковій школі в умовах 

диджиталізації освітнього 
процесу 

Соломаха А.В., к.філол.н., 

доц. 

Кафедра 

іноземних 

мов і 
методик їх 

навчання 

15.  Інвіяєва Марія 

Сергіївна 

Організаційно-методичні 

основи реалізації 

оздоровчого виховання 
молодших школярів у 

взаємодії сім'ї  та школи 

Ващенко О.М., к.пед.н., 

доцент  

Кафедра 

початкової 

освіти 

16.  Казмірук 

Анастасія 
Вікторівна 

Організаційно-методичний 

супровід застосування 
ігрових технологій на 

уроках інформатики в 3 

класі 

Шкуренко О.В., к.пед.н. Кафедра 

початкової 
освіти 

17.  Кириловець 

Катерина 

Сергіївна 

Змістово-методичне 

забезпечення навчальних 

осередків класу для 

організації дослідницької 
діяльності учнів початкової 

школи 

Венгловська О.А., к.пед.н. Кафедра 

педагогіки 

та 

психології 

18.  Косар Жанна 
Віталіївна 

Організаційно-методичні 
основи застосування 

медіаосвітніх технологій у 

початковій школі 

Шкуренко О.В., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

19.  Кравчук Анна 
Сергіївна 

Організаційно-методичні 
основи моделювання уроку 

математики з 

використанням карт знань 

Руденко Н.М., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

20.  Крутій Анжела 
Михайлівна 

 
Організаційно-педагогічні 

умови формування 

лінгвокраїнознавчої 
компетенції на уроках 

англійської мови у 

початковій школі 

 

Терлецька Л.М., к.пед.н. Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 
навчання 

21.  Куделич Вікторія 

Володимирівна 

Організація фізкультурно-

оздоровчих заходів в 

режимі навчального дня 
учнів 2 класу. 

Ващенко О.М.,  к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

22.  Кудько 

Валентина 

Анатоліївна 

Застосування комп’ютерних 

технологій у навчанні 

англійської мови учнів 3-го 

класу НУШ 

Кошарна Н.В., к.пед.н. Кафедра 

іноземних 

мов і 
методик їх 

навчання 

23.  Кузьмич 

Катерина 
Віталіївна 

Організаційно-методичні 

основи створення 
конкурентноспроможного 

іміджу початкової школи 

Бондаренко Г.Л., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 
освіти 



24.  Линник Олена 

Іванівна 

Організаційні основи 

впровадження медіазасобів 
на уроках гуманітарного 

циклу. 

Паламар С.П.,  к.пед.н., ст. 

наук. співр. 

Кафедра 

початкової 
освіти 

      25. Мащенко 
Людмила 

Олександрівна 

Організаційні основи 
запровадження методики 

«Навчання в русі» в 

освітній процес початкової 

школи. 

Ващенко О.М., к.пед.н., 
доц. 

Кафедра 
початкової 

освіти 

     26. Мурашко Ганна 

Олександрівна 

Організація діяльності 

вчителя з формування 

навичок загартування в 
учнів 1 класу. 

Ващенко О.М., к.пед.н., 

доц. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, група ПОм-3-20-1.4з 

№ з/п ПІБ студента Тема магістерського 

дослідження 

ПІБ наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Кафедра 

1.  Болобосова 

Валерія 
Дмитрівна 

Організаційно-педагогічні 

умови формування в учнів 
1-2 класів наскрізного 

вміння конструктивно 

керувати емоціями 

Кипиченко Н.С., к.пед.н.  Кафедра 

початкової 
освіти 

2.  Клюйко Ірина 
Василівна 

Організаційні та 
педагогічні умови 

реалізації принципу 

дитиноцентризму в НУШ 

Іванюк Г.І., д. пед. н., проф. Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

3.  Лук’янова 

Катерина 

Вікторівна 

Розвиток пізнавальних 

процесів у дітей 

молодшого шкільного віку 

в навчальній діяльності 

Музика О.О., к.психолог. 

н., доц. 

Кафедра 

педагогіки 

та 

психології 
4.  Мальцева Ірина 

Миколаївна 

Застосування прийому 

«фішбоун» для розвитку 

критичного мислення 
учнів початкової школи 

Венгловська О.А., к.пед.н. Кафедра 

педагогіки 

та 
психології 

5.  Мандибура Інна 

Олександрівна 

Організація роботи 

вчителя з формування 

вмінь молодших школярів 
співпрацювати з іншими 

на уроках «Я досліджую 

світ»/читання 

Сухопара І.Г., к.пед.н Кафедра 

початкової 

освіти 

6.  Марчук Олена 
Григорівна 

Педагогічні умови 
формування безпечної і 

природоохоронної 

поведінки в довкіллі в 
учнів початкової школи 

Куземко Л.В., к.пед.н. Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

7.  Нікуленко Ольга 

Вікторівна 

Організаційно-

методичний супровід 

застосування віртуальних 
екскурсій на уроках «Я 

досліджую світ» в 2 класі. 

Романенко Л.В., к.пед.н.  Кафедра 

початкової 

освіти 

8.  Перепелиця Лілія 
Федорівна 

Організаційно-методичні 
основи формування в 

молодших школярів умінь 

будувати різні типи 

текстів 

Дубовик С.Г., к.пед.н., доц. Кафедра 
початкової 

освіти 

9.  Процай (Мойсак) 

Аліна 

Олександрівна 

Організаційно-

методичний супровід 

застосування  інтернет-

Романенко Л.В., к.пед.н. Кафедра 

початкової 

освіти 



сервісу Leorning Apps на 

уроках математики в 4-му 
класі 

10.  Радіонова 

Катерина 
Сергіївна 

Розвиток рефлексії у дітей 

молодшого шкільного віку 

Музика О.О., к.психолог. 

н., доц. 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

11.  Ріпа Дарія 

Сергіївна 

Організаційно-методичні 

основи формування 
граматичних умінь учнів 

початкової школи 

Дубовик С.Г.,  к.пед.н., доц. Кафедра 

початкової 
освіти 

12.  Сантарська Ірина 

Петрівна 

Організація роботи 

вчителя на уроках 
літературного читання з 

використанням графічних 

організаторів 
 

Сухопара І.Г.,  к.пед.н. Кафедра 

початкової 
освіти 

13.  Стрільцова 

Вікторія Олегівна 

Організація методичної 

роботи початкової школи 

з розвитку емоційної 
компетентності вчителя 

Сухопара І.Г.,  к.пед.н. Кафедра 

початкової 

освіти 

14.  Тимощук Марія 

Анатоліївна 

Організація роботи 

вчителя на уроках читання 
з використанням 

технології едьютейнмент 

Сухопара І.Г.,  к.пед.н.  Кафедра 

початкової 
освіти 

15.  Тищенко 

Анастасія 
Вікторівна 

Організаційно-методичні 

основи застосування 
інтерактивних сервісів 

миттєвого опитування 

четвертокласників на 
уроках «Я досліджую 

світ» 

Вишнівська Н.В., к.пед.н. Кафедра 

початкової 
освіти 

16.  Федів Інна 

Вячеславівна 

Організаційно-методичні 

основи розвитку 
мистецької 

компетентності у вчителя 

початкових класів  

Шпіца Р.І., к.пед.н. Кафедра 

початкової 
освіти 

17.  Хижняк Юлія 
Миколаївна 

Організація роботи 
вчителя з  формування 

громадянської 

компетентності учнів в 
основному циклі 

початкової освіти 

Вишнівська Н.В., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

18.  Чехун Тетяна 

Іванівна 

Розвиток ціннісних 

орієнтацій дітей 
молодшого шкільного віку 

у навчальній діяльності 

Мельник І.С.,  к. психолог. 

н. 

Кафедра 

педагогіки 
та 

психології 

19.  Чопенко Валерія 
Сергіївна 

Методичний супровід 
формування іншомовної 

граматичної компетенції 

учнів четвертого класу 

засобом цифрового 
сторітелінгу 

Петрик Л.В, .к.пед.н. Кафедра 
іноземних 

мов і 

методик їх 

навчання 

20.  Чопик Ірина 

Русланівна 

Організаційно-методичні 

основи формування 
читацької компетентності 

учнів 3 класу засобами 

створення коміксів 

Порядченко Л.А., к.пед.н., 

доц.  

Кафедра 

початкової 
освіти 

21.  Шелест Жанна Психологічні умови Мельник І.С., к.психолог. н. Кафедра 



Леонідівна попередження та 

подолання синдрому 
професійного вигорання у 

вчителів початкової 

школи 

педагогіки 

та 
психології 

22.  Шестакова Леся 

Юріївна 

Організація роботи 

вчителя початкової школи 

з формування 

іншомовленнєвих умінь 
учнів четвертого класу 

засобом веб-квестів   

Петрик Л.В. к.пед.н. Кафедра 

іноземних 

мов і 

методик їх 
навчання 

23.  Шкапенко Каріна 
Олександрівна 

Організаційно-методичні 
основи формування 

лексикологічних умінь 

учнів початкової школи 

Дубовик С.Г. к.пед.н., доц.  Кафедра 
початкової 

освіти 

24.  Шляхтиченко 
Анна Русланівна Розвиток емоційно-

вольової сфери дітей 

молодшого шкільного віку 

в навчальній діяльності 

Музика О.О., к.психолог. 
н., доц. 

Кафедра 
педагогіки 

та 

психології 

26 Шпаківська Ірина 
Ігорівна 

Організація роботи 
вчителя з формування 

дослідницьких умінь 

третьокласників на уроках 
«Я досліджую світ» 

Вишнівська Н.В., к.пед.н. Кафедра 
початкової 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 


