
 

 

Фото магістра ПІБ Тема магістерської 
роботи 

e-mail 

 

 
 

Андрейчик Оксана 
Іванівна 

Формування 

самостійності у 

дітей середнього 

дошкільного віку в 

умовах трудової 

діяльності 

 

 

 

 
 

Антонюк Ірина 
Михайлівна 

Екологічне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку під час 

екскурсії в природу 

irin_87@list.ru 



 

 
 

Бенедь Алла-Лідія 
Євгенівна 

Виховання у дітей 

старшого дошкільного 

віку позитивного 

емоційно – ціннісного 

ставлення до природного 

довкілля в процесі 

екологічного виховання 

lidiya26@ukr.net 

 

 
 

Бурбан Катерина 
Констянтинівна 

Формування у дітей 

старшого дошкільного 

віку початкових уявлень 

про норми моралі 

засобами українського 

фольклору 

katya_burban@mail.ru 

 

 
 

Васильєва 
Валентина 
Василівна 

Формування почуттєвої 

сфери дітей раннього віку 

в процесі спілкування з 

природою 

valentina1983@ukr.net 



 

 
 

Горбійчук Наталія 
Петрівна 

Формування логічного 

мислення дітей 

дошкільного віку в 

процесі використання 

інтерактивних засобів під 

час пізнавально – ігрової 

діяльності 

nataliya0206@mail.ru 

 

 
 

Григоренко 
Світлана 

Миколаївна 

Розвиток образотворчих 

здібностей у дітей 

молодшого дошкільного 

віку в процесі ігрового 

навчання 

ssvet_lana@ukr.net 

 

 
 

Гук Ірина Іванівна 

Співпраця ДНЗ та сім`ї по 

вихованню патріотичних 

почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку (на 

традиціях українського 

народу) 

 



 

 
 

Гусарова 
Олександра 

Констянтинівна 

Розвиток у дітей старшого 

дошкільного віку сфери 

спілкування з 

однолітками в процесі 

навчання розповіді з 

власного досвіду 

aleksia220@mail.ru 

 

 
 

Дегтярьова Євгенія 
Віталіївна 

Сенсорно – лінгвістичний 

розвиток дітей раннього 

віку в процесі ігор - 

занять 

 

 

 
 

Долиненко Людмила 
Вікторівна 

Реалізація ідей Софії 

Русової щодо 

національного виховання 

у практиці сучасного 

дошкільного навчального 

закладу 

sasha.luda@i.ua 



 

 
 

Дусик Олена 
Ігорівна 

Виховання моральних рис 

у дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з 

навколишнім 

olena-dusik@rambler.ru 

 

 
 

Заблоцька Тетяна 
Валентинівна 

Розвиток творчих 

здібностей у дітей 

старшого дошкільного 

віку у декоративному 

малюванні за мотивами 

українського декоративно 

– прикладного мистецтва 

(на матеріалі вишивки) 

uatanusha@mail.ru 

 

 
 

Зеніна Тетяна 
Володимирівна 

Формування екологічних 

знань у дітей старшого 

дошкільного віку під час 

праці в природі 

zenina@mail.rp.ua 



 

 
 

Кизима Руслана 
Євгенівна 

Особливості виховання 

дружніх взаємин у дітей 

старшого дошкільного 

віку в процесі ігрової 

діяльності 

 

 

 
 

Кіх Галина 
Федорівна 

Конфлікти у взаєминах 

дітей старшого 

дошкільного віку під час 

ігрової діяльності та шлях 

їх попередження 

 

 

 
 

Купрейченко Олена 
Олександрівна 

Підготовка майбутніх 

вихователів до логіко – 

математичного розвитку 

дітей старшого 

дошкільного віку 

elenak_22@bk.ru 



 

 
 

Макуха Тетяна 
Василівна 

Відображення знань дітей 

старшого дошкільного 

віку про природу рідного 

краю, як показник 

емоційного розвитку 

nesterovich1979@mail.ru 

 

 
 

Нестеренко 
Катерина 
Василівна 

Співпраця дошкільного 

навчального закладу і 

сім`в процесі 

ознайомлення дітей 

старшого дошкільного 

віку із соціальним 

довкіллям 

 



 

 
 

Пакуля Оксана 
Василівна 

Формування 

взаємодопомоги у дітей 

старшого дошкільного 

віку у спільній праці 

 

 

 
 

Палєшева Анна 
Сергіївна 

Формування морального 

здоров’я дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами арттерапії  

ankap88inbox.ru 



 

 
 

Сич Світлана 
Михайлівна 

Виховання у дітей 

середнього дошкільного 

віку почуття людської 

гідності за допомогою 

української народної 

казки 

sswieta@gmail.com 

 

 
 

Сопіна Юлія 
Федорівна 

Методичне керівничтво 

взаємодією сучасного 

дошкільного навчального 

закладу та сім`ї 

 



 

 
 

Сосюра Олена 
Володимирівна 

Активізація рухової 

діяльності дітей старшого 

дошкільного віку в 

умовах 

здоров’язберігаючого 

середовища 

 

 

 
 

Стула Алла 
Андріївна 

Формування основ 

здорового способу життя 

у дітей шостого року в 

умовах співпраці сім`ї та 

дошкільного навчального 

закладу 

stylaya@gmail.com 



 

 
 

Требик Ольга 
Сергіївна 

Розвиток просторових 

уявлень дітей середнього 

дошкільного віку 

засобами дидактичних 

ігор 

awaywith@i.ua 

 

 
 

Троян Юлія 
Петрівна 

Збагачення духовної 

сфери особистості дітей 

старшого дошкільного 

віку засобами музейної 

педагогіки 

 



 

 
 

Ужва Наталія 
Ігорівна 

Ознайомлення старших 

дошкільників з працею 

дорослих як засіб 

розумового виховання 

 

 

 
 

Шевченко Світлана 
Олександрівна 

Формування основ 

національної свідомості у 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з 

народними символами - 

оберегами 

 



 

 
 

Шпильова Алла 
Володимирівна 

Розвиток художньо – 

творчих здібностей у 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

процесі розв’язання 

винахідницьких завдань 

 

 

 
 

Яремчук Світлана 
Миколаївна 

Формування естетичних 

емоцій як основи 

духовного здоров’я у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами казкотерапії  

zapovit@gmail.com 



 

 
 

Ярмоленко Оксана 
Вікторівна 

Естетичний розвиток 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами творів 

художньої літератури 

природничого змісту 

sonce887@yandex.ru 

 

 

 

 


