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Декана факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Затвердити уточнену тематику магістерських робіт студентів ІІ курсу 

магістратури факультету педагогічної освіти. 

 

Підстава: Ухвала Вченої ради факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Протокол №3 від 09.11.2021 р. 

 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1.  Марідко С.І. Особливості діяльності приватних закладів 

дошкільної освіти в умовах сучасної України 

доц. Ковалишин О.І. 

2.  Калацинська К.В. Особливості змішаного навчання у закладах 

загальної середньої освіти 
доц. Крива М.В. 

3.  Хоменко М.С.  Попередження та розв’язання конфліктів в 

освітньому просторі вищого навчального закладу 

доц. Матковський М.Й. 

4.  Гомада К.В. Інформатизація шкільної освіти у країнах 

Європейського Союзу 
доц. П’ятакова Г.П. 

5.  Пшеницька М.А.  Науково-педагогічні засади управління закладами 

загальної середньої освіти 
доц. Федина-Дармохвал 

В.С. 

6.  Лавро О.О. Дистанційна підготовка вчителів початкової школи 

в умовах закладу вищої освіти 

доц. Яремчук Н.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» (заочна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я 

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1.  Кеньо І.М.  Організація гендерно-чутливого освітнього 

простору у закладах середньої освіти 
доц. Горук Н.М. 

2.  Мручок М.І. Особливості використання інноваційних 

технологій у закладі дошкільної освіти 
доц. Заячківська Н.М. 

3.  Кашуба Н.Р. Ігрові технології в освітньому просторі початкової 

школи (на прикладі позаурочної діяльності 

вчителя) 

доц. Заячківська Н.М. 

4.  Ямелинець М.О. Система вищої освіти Німеччини та України в 

контексті сучасних освітніх реформ: порівняльний 

аналіз 

доц. Заячук Ю.Д. 

5.  Засименко С.Г. Розвиток професійного іміджу вчителя в умовах 

сучасної школи 
доц. Калагурка Х.І. 

6.  Ключинська М.В. Тенденції розвитку музичної освіти в Україні 

(кінець ХХ – поч. ХХІ ст.): порівняльний аналіз 

проф. Караманов О. В. 

7.  Киричук Л.І. Формування когнітивного досвіду учнів 

молодшого шкільного віку у позашкільному 

закладі освіти засобами музейної педагогіки 

проф. Караманов О. В. 

8.  Винокурова А.Є. Організація освітнього простору для учнів з 

синдромом дефіциту уваги і гіперактивності у 

закладах загальної середньої освіти 

доц. Крива М. В. 

9.  Корецька М.Й. Дидактичні ігри в організації освітнього простору 

(на прикладі викладання шкільного курсу історії) 
доц. Лещак Т.В. 

10.  Федів Н.І. Професійний розвиток вчителя засобами 

блогосфери та соціальних мереж 
доц. Лещак Т.В. 

11.  Ониськів М.В. Професійні компетенції керівника закладу 

загальної середньої освіти 
доц. Лещак Т.В. 

12.  Сколоздра В.М. Особливості організації іншомовного освітнього 

середовища в закладі дошкільної освіти 

доц. Мищишин І.Я. 

13.  Климчишин М.Т. Альтернативна шкільна освіта Німеччини доц. П’ятакова Г.П. 

14.  Ілечко Т.І.  Організаційно-нормативні й педагогічні засади 

діяльності Державної служби якості освіти 

України 

доц. Цюра С.Б. 

15.  Марусова В.О. Особливості дистанційного навчання в умовах 

освітнього середовища університету 

доц. Яремчук Н.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 012 «Дошкільна освіта» (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1. Возняк О.В. Особливості розвитку ціннісної сфери майбутніх 

вихователів 

проф. Галян О. І. 

2. Глуховецька У.Б. Особливості уявлень дітей дошкільного віку про 

моральні норми 

проф. Галян О. І. 

3. Марчишин І.А. Дружба як феномен взаємин дошкільника з 

однолітками 

проф. Галян О. І. 

4. Николишин В.Я. Зміст та показники інтелектуальної готовності 

дітей старшого дошкільного віку до навчання в 

школі 

проф. Галян О. І. 

5. Топорніцька Н.А. Казка як засіб морального виховання дітей 

дошкільного віку 

проф. Галян О. І. 

6. Білоніжка А.Р. Психолого-педагогічні особливості використання 

казки як засобу розвитку пізнавальної активності 

дітей дошкільного віку 

проф. Квас О. В. 

7. Мацкевич М. В. Особливості педагогічного впливу музики на 

формування особистості дитини дошкільника 

проф. Квас О. В. 

8. Вахула М. В. Особливості адаптації дітей до умов закладу 

дошкільної освіти 

проф. Квас О. В. 

9. Драган І.О. Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї щодо 

формування педагогічної культури батьків 

проф. Квас О. В. 

10. Мала Г. М. Формування адекватної самооцінки дитини 

молодшого дошкільного віку в ігровій діяльності 

проф. Квас О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 012 «Дошкільна освіта» (заочна форма) 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ім’я студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1 Біб В.О. Виховання толерантності у дитини дошкільного віку 

засобами художньої літератури 

проф. Мачинська Н. І. 

2 Гембець М.Я. Розвиток пізнавальної активності дитини дошкільного 

віку засобами художньої літератури 

проф. Мачинська Н. І. 

3 Коцелко І.І.  Особливості підготовки дитини до школи: 

лінгводидактичний аспект 

доц. Кушнір І.Б. 

4 Пеприк І.М.  Формування творчої особистості дитини у середовищі 

групи закладу дошкільної освіти 

доц. Кушнір І.Б. 

5 Величко О.Б. Формування професійного іміджу вихователя закладу 

дошкільної освіти в умовах професійної діяльності 

доц. Корнят В. С. 

6 Легеза О.В. Гармонійне виховання дітей старшого дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної освіти 

доц. Корнят В.С. 

7 Петровська 

Н.М.  

Формування мовленнєвої компетентності дітей старшого 

дошкільного віку засобами художньої творчості 

доц. Корнят В. С. 

8 Бербека Л.М. Роль співпраці закладу дошкільної освіти та сім'ї в 

інтелектуальному розвитку дитини 

доц. Бойко Г.О. 

9 Дмитрик О.А.  Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку 

засобами гри 

доц. Бойко Г.О. 

10 Охоцька Т.М.  Освітні мотивації сучасної студентської молоді доц. Бойко Г. О. 

11 Сударікова 

О.О. 

Організація освітнього процесу в умовах наступності 

дошкільної та початкової освіти 

доц. Бойко Г.О. 

12 Висоцька 

Т.М. 

Ефективність впровадження інноваційних освітніх 

програм в закладах дошкільної освіти приватної форми 

власності. 

доц. Кость С.П. 

13 Ройко І.С. Організація освітньої діяльності у закладах дошкільної 

освіти, створених релігійними організаціями. 

доц. Кость С. П. 

14 Сударик А.Ю. Організація інтегрованих занять за методикою М. 

Монтессорі, спрямованих на формування пізнавальної 

сфери у дітей дошкільного віку 

доц. Кость С. П. 

15 Мельник І.С. Чинники впливу на ефективну адаптацію дітей із 

синдромом Дауна в інклюзивні групи закладів дошкільної 

освіти. 

доц. Кость С.П. 

16 Пристайко 

М.Ю. 

Формування екологічної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку 

доц. Джура Н. М. 

17 Шкодин І.В. Еколого-розвивальне середовище у закладах дошкільної 

освіти як засіб пізнання природи 

доц. Джура Н.М. 

18 Хом’як Л.А. Казка про природу як засіб екологічного виховання дітей 

дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти 

доц. Джура Н.М. 

19 Попович Н.М. Психолого-педагогічна модель сучасного вихователя 

закладу дошкільної освіти 

доц. Субашкевич І. Р.  

20 Борачок С.Г. Педагогічні умови формування самостійності у дітей 

раннього віку 

доц. Лозинська С. В. 

21 Данилів Г.І. 

 

Використання педагогічного досвіду Василя 

Сухомлинського у моральному вихованні дітей 

дошкільного віку 

доц. Лозинська С. В. 

22 Дяків О.П. Особливості формування у дітей старшого дошкільного 

віку впевненості у собі 

 доц. Лозинська С. В. 

22 Коваль Г.С. Формування пізнавальної активності дітей старшого 

дошкільного віку у різних видах діяльності 

доц. Лозинська С. В. 

 

23 Коваль Г.С. Виховання моральних рис у дошкільників крізь  призму 

ідей Софії Русової 

доц. Лозинська С. В. 



013 «Початкова освіта» (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я 

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1 Мандзяк М.М. Використання казок як засобу презентації 

граматичного матеріалу на уроках англійської 

мови у початковій школі 

доц. Нос Л.С. 

2 Кашуба Н.Р. Особливості освітньої системи Канади доц. Нос Л. С. 

3 Компан Я.М. Використання інтерактивних технологій у процесі 

навчання англійської мови 

доц. Нос Л.С. 

4 Тарнавська В.В. Використання технологій дистанційного навчання 

в освітньому процесі початкової школи 

доц. Нос Л. С. 

5 Борисенко Д.О. Використання технології критичного мислення на 

уроках у початковій школі 

доц. Нос Л. С. 

6 Досяк І.С. Методичні аспекти формування читацької 

компетентності здобувачів початкової освіти  

проф. Мацевко-

Бекерська Л.В. 

7 Гриньків М.В. Методичні моделі розвитку творчих здібностей 

учнів через формування читацького інтересу на 

уроках читання в початковій школі 

проф. Мацевко-

Бекерська Л.В. 

8 Стадницька Н.А. Особливості використання наочних засобів 

навчання в процесі вивчення математичної галузі 

знань у початковій школі 

 доц. Сірант Н. П. 

9 Мисик О.С. Використання ділової гри як методу діяльності на 

уроках Нової української школи 

доц. Сірант Н. П. 

10 Коцюба М.А. Розвиток креативного мислення здобувачів 

початкової освіти через використання творчих 

завдань 

 доц. Сірант Н.П. 

11 Захарчук А.І. Наступність в організації образотворчої діяльності 

у закладах дошкільної освіти та початкової школи 

доц. Новосельська Н.Т. 

12 Шелемех І.М. Індивідуальний підхід як засіб формування 

пізнавальних інтересів учнів початкової школи 

доц. Новосельська Н. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

013 «Початкова освіта» (заочна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я 

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1 Качалка О.О. Методичні аспекти розвитку гармонійної 

особистості: нейропедагогічний дискурс дитячої 

літератури 

проф. Мацевко-

Бекерська Л. В. 

2 Шнайдер М.Б. Формування читацької самостійності учнів 

початкової школи: нейропсихологічні особливості 

(на матеріалі сучасної літератури) 

проф. Мацевко-

Бекерська Л.В. 

3 Скібчик О.А. Методика розвитку читацької компетентності у 

початковій школі в контексті принципів нової 

української школи 

проф. Мацевко-

Бекерська Л.В. 

4 Шевчик С.А. Ранкові зустрічі як засіб формування соціальної 

компетентності  здобувачів початкової освіти 

доц. Новосельська Н.Т. 

5 Гінда О.В.  Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на заняттях з 

літературного читання в початковій школі 

доц. Новосельська Н. Т. 

6 Вакаров Н.Ю. Формування гуманістичних цінностей учнів 

початкових класів засобами образотворчого 

мистецтва 

доц. Новосельська Н.Т. 

7 Швець І.Б. Інтегровані уроки як засіб формування 

пізнавальних інтересів здобувачів початкової 

освіти 

доц. Проц М. О. 

8 Теплюх С.В. Особливості використання ігрових педагогічних 

технологій в освітньому процесі початкової школи 

доц. Проц М.О. 

9 Кавкун Т.Р. Казкотерапія як засіб формування 

здоров’язбережувальної компетентності здобувачів 

початкової освіти 

доц. Проц М.О. 

10 Ільчишин І.В. Навчання мови й мовлення учнів початкових 

класів засобом технології майндмепінгу 

доц. Деркач Ю.Я. 

11 Боровець Н.І. Використання казкових матеріалів на уроках у 

початкових класах 

доц. Деркач Ю.Я. 

12 Лавро О.О. Організація освітнього простору у підготовці 

вчителів початкових класів: європейський досвід 

доц. Деркач Ю.Я. 

13 Яблонська Р.Р. Розвиток лексичних навичок на уроках англійської 

мови у початковій школі 

доц. Деркач Ю.Я. 

14 Чорна Ю.Б. Розвиток комунікативної компетентності на уроках 

англійської мови у початковій школі 

доц. Деркач Ю.Я. 

15 Курляк І.Р. Використання LEGO як засобу навчання в умовах 

Нової української школи 

доц. Сірант Н. П. 

16 Машталір А.А. Застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій як засобу удосконалення знань на 

заняттях Нової української школи 

доц. Сірант Н.П. 



17 Підлетейчук В.П. Дидактичні умови розвитку загальнопізнавальних 

умінь і навичок учнів 1 класу 

проф. Мачинська Н. І. 

18 Кульчицька Д.Б. Методика та критерії відбору дидактичного 

матеріалу для конструювання сучасних 

підручників з української мови для початкових 

класів. 

доц. Ростикус Н.П. 

19 Михалінська Ю.В. Значення та особливості конструювання 

конспектів уроків української мови у формуванні 

предметної компетентності майбутніх учителів 

доц. Ростикус Н.П. 

20 Лисик О.Я. Педагогічні умови реалізації принципу наступності 

у розвитку усного мовлення дітей дошкільного 

віку та учнів початкової школи 

доц. Ростикус Н.П. 

21 Ковальчук І.Ю. Діалогічні ситуації як засіб соціального 

становлення особистості учня/учениці початкових 

класів в освітній діяльності 

доц. Стахів М.О. 

22 Бавус Я.І.  Дистанційне навчання мови й мовлення здобувачів 

початкової освіти  

доц. Крохмальна Г.І. 

23 Борейко О.В. Формування усного мовлення школярів на уроках 

української мови в умовах дистанційного навчання 

доц. Крохмальна Г.І. 

24 Пригнар У.М. Використання інноваційних технологій на уроках 

української мови у початковій школі 

доц. Крохмальна Г.І. 

25 Комарницька В.В.  Розвиток інформаційної компетентності учнів 

початкової школи на уроках мовно-літературної 

галузі 

доц. Крохмальна Г. І. 

26 Климаш М.М. Використання самостійної роботи як засобу 

активізації пізнавальної діяльності школярів на 

уроках української мови в 2 класі. 

доц. Крохмальна Г. І. 

27 Умриш С.І.  Формування математичних понять в учнів 

засобами LEGO-технологій 

доц. Василенко І.М. 

28 Налепа Х.І.  Формування  ключових компетентностей 

здобувачів початкової освіти у процесі проведення 

нетрадиційних уроків з математики 

доц. Василенко І.М. 

29 Бойцун Х.В. Розвиток у дітей початкових класів інтересу до 

математики засобами медійних технологій 

доц. Василенко І. М. 

30 Пиндзин С.І.  Організація дистанційного та змішаного навчання 

на уроках математики у початковій школі 

доц. Василенко І.М. 

31 Либа М.В. Компетентнісний підхід у навчанні математики 

учнів початкової школи 

доц. Василенко І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 016 «Спеціальна освіта» (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я  

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1.  Гриневич Х. П. Особливості комунікативних компетенцій дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ 

доц. Андрейко Б.В. 

2.  Горбіль Р.В. Особливості соціально-психологічної адаптації 

дітей дошкільного віку з аутизмом 

доц. Андрейко Б.В. 

3.  Скрипник В.А.  Особливості уваги дітей молодшого шкільного 

віку з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги 

доц. Андрейко Б.В. 

4.  Покора Л.І.  Відновлення психомоторного інтелекту як засіб 

розвитку мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку з аутизмом 

доц. Лобода В.В.  

5.  Іващенко А.М. Інноваційні технології в корекційної логопедичній 

роботі з дітьми з ЗНМ 

доц. Лобода В.В. 

6.  Здебська І.М. Особливості використання ігрових прийомів для 

корекції мовлення старших дошкільників із ЗНМ 

доц. Лобода В.В. 

7.  Шинкаренко К.В. Недоліки читання у дітей і шляхи їх подолання. доц. Лобода В.В. 

8.  Кільчицька В. І. Ефективність кінезотерапії у корекційно-

логопедичній роботі з дітьми середнього та 

старшого дошкільного віку з порушенням 

мовлення. 

доц. Петровська І.Р.  

9.  Кушнір І.М.  Особливості соціально-психологічної адаптації 

дітей старшого дошкільного віку з порушеннями 

мовлення 

доц. Петровська І.Р. 

10.  Параняк А.І.  Особливості готовності до школи дітей старшого 

дошкільного віку із тяжкими порушеннями 

мовлення 

доц. Петровська І.Р. 

11.  Гнатів М.М.  Психолого-педагогічні умови формування і 

розвитку комунікативної компетентності учнів 

молодшого шкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення 

доц. Сікорська Л.Б.  

12.  Крютченко Н.О. Особливості навчальних навичок дітей молодших 

школярів з аутизмом 

проф. Островська К.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 016 «Спеціальна освіта» (заочна форма) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я  

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1.  Николин Л.Я.  Особливості комунікативних компонентів дітей з 

ГРДУ 

проф. Островська К.О. 

2.  Дмитрус Л.П.  Готовність дітей дошкільного віку з аутизмом до 

навчання в загальноосвітній школі 

проф. Островська К.О. 

3.  Медун Л. С. Особливості комунікативних компетентностей 

дітей з різним рівнем аутизму 

проф. Островський І.П. 

4.  Токлиєва С.В. Психологічні чинники сформованості мовлення 

дітей раннього віку  

проф. Островський І.П. 

5.  Білецька Н. М. Особливості розвитку комунікативних навичок у 

дітей з розладами спектру аутизму в освітньому 

процесі 

проф. Ферт О.Г.  

6.  Танська О. Ю. Індивідуальний підхід до дитини з дизартрією в 

умовах закладу дошкільної освіти 

проф. Ферт О.Г 

7.  Гатауліна А. М. Корекція заїкання у дітей дошкільного віку 

засобами логоритміки 

проф. Ферт О.Г 

8.  Воробей Н. О. Розвиток комунікативних навичок у дітей 

дошкільного віку з розладами спектру аутизму 

засобами ABA-терапії 

проф. Ферт О.Г 

9.  Кузьмяк С. П. Особливості тривожності батьків дітей з 

гіперактивним розладом з дефіцитом уваги 

доц. Андрейко Б.В.  

10.  Криштановська 

С.О. 

Формування соціально-комунікативної компетенції 

дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної 

освіти 

доц. Корнят В.С. 

11.  Санницька І.М. Розвиток комунікативної компетентності 

майбутніх спеціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки 

доц. Субашкевич І.Р. 

12.  Вовчук С.В. Готовність майбутніх спеціальних педагогів до 

роботи з дітьми з ООП 

доц. Субашкевич І.Р. 

13.  Курадовець О.В. Особливості мовлення дітей молодшого 

дошкільного вікуз інтелектуальними порушеннями 

доц.Сайко Х.Я.  

14.  Ланевич Ю. О. Особливості соціально – психологічної адаптації з 

мовленнєвими порушеннями  

доц.Сайко Х.Я. 

15.  Демчук А. М. Особливості комунікативних навичок у дітей із 

мовленнєвими порушеннями 

доц.Сайко Х.Я. 

16.  Маркович В. М. Особливості сформованості навичок навчальної 

діяльності молодших школярів із 

інтелектуальними порушеннями 

доц.Сайко Х.Я 

17.  Юрас Г.В. Особливості «я – концепції» у дітей середнього 

шкільного віку із аутизмом 

доц.Сайко Х.Я 

18.  Іваночко М.В.  Особливості переживання тривожності дитини 

молодшого шкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення  

доц. Сікорська Л.Б. 



19.  Третьякова К. Б. Шкільні страхи та їх подолання в осіб молодшого 

шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення 

доц. Сікорська Л.Б. 

20.  Білоніжка А. Р. Казкотерапія як засіб формування самооцінки 

дітей дошкільного віку 

доц. Петровська І.Р. 

21.  Левицька Г. С. Психолого – педагогічна оцінка потреб дитини 

молодшого шкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення 

доц. Сулятицький І.В.  

22.  Зачківська Ю. І. Особливості психологічної готовності дітей з 

гіперкінетичним розладом до навчання в школі 

доц. Сулятицький І.В. 

23.  Височанська Н. А. Особливості корекційної роботи з дітьми із 

заїканням в закладах дошкільної освіти 

доц. Сулятицький І.В. 

24.  Попович О.С.  Психологічна допомога батьків дітям з ДЦП доц. Сулятицький І.В. 

25.  Хомишин В.В.  Роль нейрогімнастики на розвиток мовлення при 

передніх формах афазії  

доц. Сулятицький І.В. 

26.  Омелянець Х.Р.  Розвиток навичок розповіді у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням 

мовлення 

доц. Музичко Л.Т.  

27.  Оліферчук О.Ю. Комунікативна гра як засіб формування навичок 

спілкування у дітей – логопатів молодшого 

шкільного віку 

доц. Музичко Л.Т  

28.  Ярмошевич К.С.  Корекція інтелектуальної сфери дітей молодшого 

шкільного віку з порушенням мовлення в умовах 

інклюзивного навчання  

доц. Музичко Л.Т  

29.  Ярощук А. Ю. Підготовка дітей дошкільного віку з дизартрією до 

письма  

доц. Музичко Л.Т  

30.  Полуліх Н.Б.  Основи соціалізації дітей з аутизмом доц. Лоїк Г.Б.  

31.  Зверхановська 

О.С.  

Дистанційно – інтерактивні форми взаємодії 

логопеда з батьками у подоланні мовленнєвих 

порушень у сучасних умовах  

доц. Лоїк Г.Б. 

32.  Луканюк Д.В.  Креативність в навчальній діяльності обдарованих 

дітей 

доц. Лоїк Г.Б. 

33.  Грицик Н. Б. Використання ІКТ у навчально – виховному 

процесі закладів дошкільної освіти  

доц. Лоїк Г.Б. 

34.  Міняйлюк Р. С. Профілактика та корекція фонетико – 

фонематичного недорозвинення мовлення у дітей 

дошкільного віку 

доц. Лоїк Г.Б. 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 231 «Соціальна робота»  (денна форма) 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я  

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1.  Германович О.М. Соціально-психологічна реабілітація підлітків, 

які постраждали від булінгу у закладах середньої 

загальної освіти 

доц. Бамбурак  Н.М. 

2.  Дем’янчук І.А. Феномен волонтерства у підготовці фахівців 

соціальної сфери 

доц. Фалинська З.З. 

3.  Дзьоба М.М. Особливості роботи соціального педагога з 

профілактики агресивності учнів молодшого 

шкільного віку 

доц. Фалинська З.З. 

4.  Сеньків Х.Т. Соціально-психологічні чинники сімейного 

насильства 

доц. Субашкевич І.Р. 

5.  Співак У.Я. Соціально-психологічна реабілітація батьків, 

які виховують дітей з інвалідністю, в умовах 

закладу освіти 

доц. Корнят В.С.  

6.  Паньків М.І. Психологічна готовність майбутніх фахівців 

соціальної роботи до професійної діяльності 

доц. Субашкевич І.Р.  

7.  Перга А.А. Соціально-психологічний супровід дітей з 

розладом дефіциту уваги та гіперактивністю у 

притулках для дітей 

доц. Корнят В.С. 

 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» (заочна форма) 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я 

студента 

Тема роботи Прізвище викладача 

1.  Котишин М.В. Засоби соціально-психологічної реабілітації осіб, 

що опинилися у складних життєвих обставинах 

доц. Лобода В.В. 

2.  Іванчук М.А. Соціальний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах ІРЦ 

доц. Бамбурак  Н.М. 

3.  Маланчук Н.Ю. Інноваційні форми та методи соціаотно-

педагогічного супроводу сімей з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

доц. Фалинська З.З. 

4.  Пруднікова О.А. Соціально-психологічні особливості ставлення 

батьків до дітей 

доц. Субашкевич І.Р. 

 

 

В.о. декана                                                                                                 Герцюк Д.Д. 


