
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ  

САРНЕНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ РДГУ 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Тематика, зміст, назви збірників, конференцій, посібників тощо 

1.  Антонюк М.М. 

 

наявність  виданих навчально-методичних посібників:  
- Теорія і методика фізичного виховання: методичні рекомендації/ 

М.М. Антонюк. – РДГУ, 2016.- 96с.; 

- Методика викладання футболу: навчальний посібник/ М.М. 

Антонюк. – РДГУ, 2012.- 120с.; 

- Методичні рекомендації для самостійних занять з футболу з 

методикою викладання/ М.М. Антонюк. – РДГУ, 2017.- 85с.; 

Лікувальна фізична культура: навчальний посібник/ М.М. Антонюк. – 

РДГУ, 2014.- 108с.; 

 

2.  Вознюк 

 Вікторія 

Анатоліївна 

 

наявність  наукових публікацій  з наукової   або професійної 

тематики: 

 - Вознюк В.А. «Використання математичного моделювання в 

підготовці вчителя трудового навчання та технологій» // Вознюк В.А. 

Математика. Інформаційні технології. Освіта: матеріали Науково-

практичної конференції (м.Луцьк 5-7 червня 2017р.); 

 наявність виданих  науково-методичних посібників: 
- Збірник коротких відомостей з Вищої математики для студентів ІІІ 

курсу «Елементи лінійної алгебри» В.А. Вознюк – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2017.-21 ст.; 

- Збірник коротких відомостей з Вищої математики для студентів ІІІ 

курсу «Аналітична геометрія» В.А. Вознюк – Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2017.-40 ст.4 

 

3.  Білецька 

 Олена 

Давидівна 

 

наявність публікації з наукової або професійної тематики: 

- Білецька О.Д. Сімейне право. Методичний портал: [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://metodportal.com /node/21531; 

наявність виданих  навчально-методичних посібників, 

рекомендованих методичною радою коледжу чи університету: 

- Правознавство. Електронний посібник. Мультимедійні презентації/ 

Укладач: Білецька О.Д. Сарни, 2013 р.; 

- Правознавство. Навчальний посібник /Укладач: Білецька О.Д. Сарни, 

2014 р. - с. 171; 

- Білецька О.Д. Використання сучасних інноваційних педагогічних 

технологій при викладанні основ правознавства у педагогічному 

коледжі: методичний посібник/ О.Д.Білецька. – Сарни, 2014. С.49 

+CD –диск. 

 

4.  Годун  

Катерина 

Олександрівна 

 

наявність публікацій з наукової чи професійної тематики: 

- Годун К. Моделювання орнаментів буковинських вишивок засобами 

Pattern Maker./ Годун К., Бабій Н.В. // Студентський науковий вісник. 

– 2017. № 13. – с. 224-227; 

- Годун К. Формування трудової діяльності у дітей з певними вадами 

розвитку на уроках технологій. /Годун К., Омельчук О.В. // 

Студентський науковий вісник. – 2016. № 12. – с. 158-162; 

наявність виданих  науково-методичних посібників:  

-  Годун К.О. Техніка ганутель / К.О. Годун, І.А. Яремчук. - 2018. – 

20с. 



5.  Годунко 

Людмили 

Володимирівни 

наявність публікацій з наукової чи професійної тематики:  

-   Годунко Л.В. Запровадження інноваційних методів навчання у 

рамках нової Концепції викладання іноземних мов у початкових 

школах Словацької Республіки / Л.В.Годунко // Оновлення змісту, 

форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник 

наукових праць. Наукові записки  Рівненського державного 

гуманітарного університету. Випуск 15 (58). –          Рівне: РДГУ, 2017. 

С. 87-90; 

-   Годунко Л.В. Вплив Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти на викладання та оцінювання іноземних мов у Словацькій 

Республіці / Л.В. Годунко // Scientific Journal Science Rise: Pedagogical 

Education, Volume 8 (16). – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 

2017. – с. 48; 

-   Годунко Л.В.  Сучасні досягнення у формуванні змісту підготовки 

вчителя іноземних мов для початкової школи у європейських країнах/ 

Л.В. Годунко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і 

виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові 

записки  Рівненського державного гуманітарного університету. 

Випуск 11 (54). – Рівне : РДГУ, 2015. С. 27-31; 

наявність методичних посібників: 

-   Методичний посібник для підготовки до іспиту з англійської мови 

за професійним спрямуванням / Л.В. Годунко. – Сарненський 

педколедж РДГУ, 2014. – 48 с.; 

-  Актуальні питання  методики навчання англійської мови в 

початковій школі/  Мельник  Т.М., Юркевич  Ж.В.,  Годунко  Л.В., 

Сарни,2016р. 

 - Методичний посібник для підготовки до іспиту з  методики  

англійської мови  в дошкільних закладах/ Л.В. Годунко. – 

Сарненський педколедж РДГУ, 2015. – 52с. 

наявність науково-популярних публікацій з наукової або 

професійної тематики: 

-   Х Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

(Київ 2015 р.); 

-   XVI Міжнародна конференція «Теорія і практика формування та 

розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі 

професійної освіти». –  (Бар 2017); 

-   І Всеукраїнська науково – практична конференція «Компетентнісно 

орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті» (Рівне 2017); 

-   І Регіональна науково – практична конференція «Оптимізація 

процесу навчання іноземних мов у закладах освіти гуманітарного та 

технічного напрямів» (Рівне 2015); 

 

6.  Гожий 

Володимир 

Миколайович 

наявність методичних посібників: 

- Гожий В. М. Методичні рекомендації до виконання графічних робіт 

з креслення. Навчально-методичний  посібник./ В. Гожий.- Сарни, 

2018, С.84; 

- Гожий В. М. Методичні рекомендації до проведення педагогічної  

практики «Пробні заняття з додаткової кваліфікації «Керівник гуртка 

комп’ютерної підготовки в школі» Навчально-методичний  посібник./ 

В. Гожий.- Сарни, 2010, С.66; 

-  Гожий В. М. Методичні рекомендації до проведення педагогічної  

практики «Пробні заняття з інформатики» Навчально-методичний  

посібник./ В. Гожий.- Сарни, 2013, С.54; 

 



7.  Горкуненко  

Галина 

Федорівна 

наявність виданих навчально-методичних посібників: 

- «Історія України (ХХ-ХХІ ст.) Запитання-відповіді», Матеріали для 

підготовки до семестрового екзамену з історії України ІІІ курс, Сарни, 

2016р.; 

- «Диференційоване опитування з історії України (повний курс). 

Збірник матеріалів для контролю знань студентів, ІІІ курс, Сарни, 

2016р.; 

- «Історія України (від первіснообщинного ладу до початку ХХ ст.)». 

Навчальний посібник, Сарни, 2017р.; 

 - «Самостійна робота студентів з основ філософських знань (014 

Середня освіта. Трудове навчання/технології), Сарни, 2017р.; 

  - «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії 

України», Сарни, 2018р. 

8.  Горкуненко 

Петро 

Петрович  

 

 наявність  наукових публікацій  з наукової   або професійної 

тематики: 

- Моделювання процесу фахової підготовки майбутніх вчителів до 

науково-дослідницької діяльності. /Педагогіка вищої школи: 

методологія, теорія, технології. Том 2. Теоретичний та науково-

методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України, 2008 - с 24-

31; 

- Формування професійної компетентності викладача педагогічного 

вищого навчального закладу в контексті загальноєвропейської 

інтеграції. /Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал.- 

Рівне, 2010 р., №1 - с. 12-15; 

- Управління інноваційною діяльністю педагога в умовах 

загальноосвітнього закладу: теоретичний аспект. / Нова педагогічна 

думка. Науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2 - с 106-108; 

наявність виданих  науково-методичних посібників: 

- Горкуненко П.П.  Основи  науково-педагогічних досліджень. 

Навчально-методичний  посібник./ П.Горкуненко.-Рівне: РДГУ, 2006, 

С.136; 

- Горкуненко П.П. Вступ до спеціальності (галузь  «Фізичне 

виховання  і спорт») Навчальний посібник.  П.П.Горкуненко.-Рівне.-

2015.-с.144; 

- Горкуненко П.П. Історія  зарубіжної  та вітчизняної  педагогіки. 

Навчально-методичний  посібник для  студентів педагогічних 

коледжів. / П.Горкуненко.-Сарни.-2017. с.124; 

 

9.  Івашків  

Тетяна 

Миколаївна 

 

 

наявність публікацій з наукової або професійної тематики: 

- Івашків Т.М. Хімічна компетентність у процесі формування 

майбутніх педагогів/ Т.М. Івашків «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали  XXIX 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-

Хмельницький 31 жовтня 2017 року): Зб.наук.праць. – Переяслав-

Хмельницький, 2017. – Вип.29.- С.599-601; 

наявність методичних посібників: 

- Івашків Т.М. Курс лекцій. Хімія. Навчально-методичний посібник / 

Т.М.Івашків. – Сарни.- 2018. - 200с. (в електронному варіанті); 

- Івашків Т.М. Курс лекцій. Екологія. Навчально-методичний 

посібник / Т.М.Івашків. – Сарни.- 2018. - 140с. (в електронному 

варіанті); 

- Івашків Т.М. Матеріали для самостійної роботи студентів з хімії. 

Навчально-методичний посібник / Т.М.Івашків. – Сарни.- 2018.78с. (в 

електронному варіанті). 

10.  Климець наявність наукової публікацій у періодичному виданні, яке 



Катерина 

Валеріївна 

включено до науко метричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН: 

- Левшунова К.В. Емпірична модель дослідження рухової активності 

дитини дошкільного віку як чинника її психічного благополуччя/ К.В. 

Левшунова. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць 

Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України/ за 

ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 26. – Кам`янець-

Подільський : Аксіома, 2014. – с. 375-390; 

- Левшунова Е.В. Сравнительный анализ проявления феномена 

«благополучия» в дошкольном возрасте и зрелости / Е.В. Левшунова. 

Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения: сборник материалов ХХХIV Международной научно-

практической конференции/ под общ. ред. С.С.Чернова. – 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С.157-164; 

- Левшунова Е.В. О соотношении понятий «психическое здоровье» и 

«психическое благополучие» в дошкольной психологии. ХІ 

Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

российского образования: проблемы и перспективы» (27 мая 2013 г.). 

– Краснодар, 2013. – С.25-31; 

-  Левшунова К.В. Роль рухової активності дошкільника в системі 

сучасного фізичного виховання/ К.В. Левшунова// Фізична культура і 

здоров`я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя 

Першого київського диплома вчителя фізичної культури): матер. 

Міжнар. наук.-практ. конфер., 18-19 жовтн. 2012 р. / М-во осв. І науки, 

молоді та спорту України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т спец. 

педаг. НАПН України, Благод. фонд сприяння розв. осв. ім. Б. 

Грінчнка; [редкол.: В.О. Огнев`юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, Т.Г. 

Диба, Т.В. Нестерова]. – К.: Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С.147-

154. 

наявність публікацій з наукової або професійної тематики: 

- Левшунова К.В. Здоров`язберігаючі технології як чинник психічного 

благополуччя дошкільника. Науковий вісник Львівського 

національного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: 

збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: 

Львів. ДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – С.197-206. 

- Левшунова К.В. Практичний аналіз тілесного благополуччя дитини 

старшого дошкільного віку/ К.В. Левшунова. Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: - 

Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч.3. – С. 320-330. 

- Левшунова К.В. Роль сім`ї у формуванні здорового способу життя 

дітей старшого дошкільного віку: практичний аспект проблеми / К.В. 

Левшунова. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/ 

36. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 3К (45) 14. – С. 112-116. 

- Левшунова К.В. Фізичне здоров`я як чинник психічного 

благополуччя дошкільника / К.В. Левшунова// НАУКОВИЙ 

ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури/ Фізична культура і спорт/ 36 наукових праць/ За ред. Г.М. 

Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 

5(30)13. – С. 22-27. 

- Левшунова К.В. Психічне благополуччя старших дошкільників під 



впливом програми підвищення їх рухової активності/ К.В. Левшунова. 

Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Харків: КЦ ФОП 

Іванової М.А., 2015. – Том ІV. Психологія розвитку дошкільника. – 

Випуск 11. – С. 126  - 134. 

п.5.3 наявність виданого навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі 

співавторства — з фіксованим власним внеском): 

- Климець К. В. Рухова активність та психічне благополуччя дитини 

старшого дошкільного віку: навчально-методичний посібник / К. В. 

Климець, Т. О. Піроженко. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. —

 208 с.; 

 

11.  Костецька 

Анна 

Михайлівна 

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників: 

- Обладнання швейного виробництва: навчально-методичний 

посібник з курсу «Машинознавства» для самостійної роботи 

студентів/ А.М.Костецька. – Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 

2018р. – 134с.; 

- Методичні матеріали по виконанню практичних робіт з курсу 

«Машинознавство» для студентів спеціальності 014.Трудове 

навчання/Технології/ А.М.Костецька. – Сарненський педагогічний 

коледж РДГУ, 2018р. – 52с.; 

- Теплове обладнання харчової промисловості: навчально-методичний 

посібник з курсу «Машинознавства» для самостійної роботи 

студентів/ А.М.Костецька. – Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 

2018р. – 60с.; 

наявність науково-популярних публікацій з наукової або 

професійної тематики: 

- Костецька А.М. – історія інформатики та кібернетики в процесі 

навчання майбутніх педагогів. 

12.  Костюкевич  

Людмила 

Валентинівна  

 

наявність виданих навчально-методичних посібників: 

- Вступ до спеціальності. Методичні  рекомендації до організації  

самостійної  роботи  студентів спеціальності 014 середня освіта. 

Трудове навчання /технології   /  Костюкевич Л.В. – Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2015. - 91 с.; 

- Загальні основи педагогіки та теорія виховання.  Методичні  

рекомендації до організації  самостійної  роботи  студентів 

спеціальності  014 середня освіта. Трудове навчання /технології /  

Костюкевич Л.В. – Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2016. - 

67 с.; 

- Дидактика. Методичні  рекомендації до організації  самостійної  

роботи  студентів  спеціальності 014 середня освіта. Трудове навчання 

/технології  /  Костюкевич Л.В. – Сарненський педагогічний коледж 

РДГУ, 2017. – 88 с.; 

- Курсова робота  з педагогіки – індивідуальне навчально-дослідне 

завдання студента  (методичні рекомендації до написання, 

оформлення й захисту курсових робіт)  для спеціальності 014 середня 

освіта. Трудове навчання /технології   - Сарненський педагогічний 

коледж РДГУ, 2017. –  50 с. 

13.  Літковець  

Олена  

Дмитрівна 

 

наявність  публікацій  з наукової   або професійної тематики: 

- Літковець О. Д. Формування графічних умінь в учнів початкових 

класів на уроках трудового навчання : aвтореф. дис. нa здобуття нaук. 

ступеня кaнд. пед. нaук : спец. 13.00.02 «Теорiя тa методикa трудового 

нaвчaння» / Літковець Олена Дмитрівна. — Полтава: ФОП Болотін 



А.В. – 2016. – 24с.; 

- Літковець О.Д. Методичні основи пропедевтики формування 

графічних умінь в учнів початкової школи / О.Д. Літковець // Трудова 

підготовка в рідній школі. – 2017. – №1. – С. 20-29; 

- Літковець О.Д. Теоретико-методичні аспекти тактичної технології у 

формуванні графічних умінь / О.Д. Літковець // Трудова підготовка в 

рідній школі. – 2017. – №4. – С. 19-25; 

- Літковець О.Д. Ігри та ігрові технології на уроках трудового 

навчання / О.Д. Літковець, Н.Є. Франчук // Трудове навчання в школі: 

науково-методичний журнал. – 2015. -  № 11-12 (119, 120). – С. 2 -13; 

- Літковець О.Д. Ігри та ігрові технології на уроках трудового 

навчання / О.Д. Літковець, Н.Є. Франчук // Трудове навчання в школі: 

науково-методичний журнал. – 2015. -  № 13-14 (121, 122). – С. 16 – 

33; 

наявність науково-популярних публікацій з наукової або 

професійної тематики: 

- Litkovets О. SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF TRAINING 

THE FUTURE TEACHERS / О. Litkovets // STABICONsystems – 2017: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 

27 – 29 квітня 2017 р.). – Суми: Сумський державний університет, 

2017. – С. 82 – 83; 

- Літковець О.Д. Соціально-економічні проблеми професійної 

підготовки вчителя економіки / О.Д. Літковець, Є.В. Літковець // 

Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Рівне 26-

27 жовтня 2017 року). – Рівне: О. Зень, 2017. – С.73 – 75; 

- Літковець О.Д. Використання інтерактивних технологій в підготовці 

вчителя трудового навчання та технологій / О.Д. Літковець // 

Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Рівне 26-

27 жовтня 2017 року). – Рівне: О. Зень, 2017. – С.75 – 79; 

наявність виданих навчально-методичних посібників:  

- Літковець О.Д. Методичні рекомендації до самостійної роботи і 

виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Стандартизація, 

управління якістю і сертифікація» / О.Д. Літковець. - Рівне: РДГУ, 

2015. - 17с.; 

- Розвиток графічних компетентностей в учнів 8-9 класів в процесі 

конструювання швейних виробів з використанням тактичної 

технології навчання: методичні рекомендації для вчителів трудового 

навчання загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів напряму підготовки «Технологічна 

освіта» (обслуговуюча праця) / Ю.П. Гордійчук, О.Д. Літковець. – 

Рівне: РДГУ, 2017. – 90 с.; 

- Методика розробки творчого проекту текстильної книги «30 цитат 

Ліни Костенко» в техніці текстової вишивки: методичні рекомендації 

для вчителів трудового навчання загальноосвітніх навчальних 

закладів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

напряму підготовки «Технологічна освіта» (обслуговуюча праця) 

/ О.Д. Літковець, А.А. Шевчук. – Рівне: РДГУ, 2017. – 98 с.. 

14.  Лук’янов  

Григорій 

Григорович 

 

наявність виданих  науково-методичних посібників:  
- Лук’янов Г.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних 

робіт з дисципліни «Охорона праці» / Г.Г. Лук’янов – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2016. -  24ст.;  

- Лук’янов Г.Г. Методичні рекомендації до  виконання лабораторних  

робіт з дисципліни «Загальна фізика» / Г.Г. Лук’янов – Сарни: 



Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2017. -  15ст.; 

- Лук’янов Г.Г. Методичні рекомендації до самостійної роботи із 

загальної фізики / Г.Г. Лук’янов – Сарни: Сарненський педагогічний 

коледж РДГУ, 2017. -  22ст.; 

 організація студентської волонтерської діяльності: (продукти 

харчування передані  до громадської організації «Волонтерський 

центр м. Сарни»). 

15.  Магрело 

Наталія 

Костянтинівна 

 

наявність виданих навчально-методичних посібників  
 - Робочий зошит-практикум з української мови за ПС./Жакун Л.А., 

Магрело Н.К. – Сарни, 2014, с.58. 

- Позааудиторне читання на заняттях з української 

літератури./Левшунова О.О., Магрело Н.К. – Сарни, 2014, с.52. 

- Тренувальні тестові завдання по підготовці до ЗНО. /Магрело Н.К.– 

Сарни, 2017, с.70 

16.  Мартинчук 

Світлана 

Вікторівна 

 

наявність  публікацій  з наукової   або професійної тематики: 

- Мартинчук С. В.  Розвиток винокурної та пивоварної промисловості 

Волині у другій половині ХІХ ст. / С. В. Мартинчук // Гілея: науковий 

вісник: збірник наукових праць  / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-

во «Гілея», 2015. – Вип. 93 (2). – С. 14–17; 

- Мартинчук С. Мануфактурне виробництво Волинської губернії 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. / Світлана Мартинчук // 

Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: 

матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 12–13 лютого 2016 р.)  / за заг. ред. проф. Д. В. Яковлєва. – 

Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 

2016. – С. 134–138; 

- Мартинчук С. Джерела з історії промислового розвитку Волинської 

губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / Світлана Мартинчук // 

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський 

державний гуманітарний університет: Збірник наукових праць. –  

Рівне: О. Зень, 2017. –  Вип. 29. – С. 236–244; 

наявність виданих навчально-методичних посібників: 

- Опорні конспекти з всесвітньої історії. Навчальний посібник для 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Сарни. Педагогічний коледж РДГУ, 2017; 

- Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з 

всесвітньої історії. Методичний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Сарни. Педагогічний коледж РДГУ, 2015; 

- Тестовий контроль знань з всесвітньої історії. Методично-

дидактичний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Сарни. Педагогічний 

коледж РДГУ, 2015; 

- Основи економічної теорії. Навчальний посібник для студентів ВНЗ 

І-ІІ р.а. Сарни. Педагогічний коледж РДГУ, 2015. 

17.  Мирко 

 Федір 

 Іванович 

 

наявність  виданих навчально-методичних посібників:  

- Тлумачний словник. Довідник з соціології» , Сарни,2018 р. 

- «Самостійна робота студентів з соціології . Методичні рекомендації. 

(014 Середня освіта. Трудове навчання/технології), Сарни, 2017р.; 

-   Методичний посібник для підготовки до іспиту із соціології / 

Ф.І.Мирко – Сарненський педколедж РДГУ, 2014. – 48 с.; 

 

18.  Радько  

Наталія 

Геннадіївна 

наявність виданих навчально-методичних посібників: 

1. Самостійна робота студента: загальна характеристика, методика 

проведення та її види. Методична брошура / Упорядник  Радько Н. Г. 

– Сарни, 2018, 8 с. 

2. Наукова діяльність викладача: як написати наукову статтю. 

Методична брошура / Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 2018, 23 с. 



3. Збірник правових задач, юридичних ситуацій та їх розв’язків. Навч. 

посібник для студентів ЗВО І-ІІ р. а. / Упорядник  Радько Н. Г. – 

Сарни, 2018, 49 с. 

4. Інтеграція та інтегрований підхід до викладання. Методична 

брошура / Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 2018, 8 с. 

5. Пам’ятка «Методичні рекомендації з підтримки принципів 

академічної доброчесності викладачів та студентів» Методична 

брошура / Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 2019, 11 с. 

6. Фахове удосконалення майстерності сучасного викладача: 

самоосвіта. Методична брошура / Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 

2019, 11 с. 

7. Сучасні педагогічні технології, інноваційна культура та ціле 

покладання викладача в умовах реалізації завдань НУШ. Методична 

брошура / Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 2019, 25 с. 

8. Методика фахового вдосконалення викладача: загальні поняття. 

Методична брошура / Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 2019, 25 с. 

9. Робота викладача з обдарованими студентами. Методична брошура 

/ Упорядник  Радько Н. Г. – Сарни, 2019, 20 с. 

19.  Мельник 

Тетяна 

Максимівна  

 

наявність публікацій з наукової чи професійної тематики: 

-  Мельник Т.М. Роль прислів’їв та приказок у формуванні 

соціолінгвістичної компетенції на заняттях з англійської мови. / Т.М. 

Мельник // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації: ХХХІІ Міжнародна конференція. Випуск 32. – Переяслав 

– Хмельницький, 31 січня 2018 р.; 

-  Мельник Т.М. Шляхи формування іншомовної комунікативної 

компетенції вчителів іноземних мов в умовах вищого навчального 

закладу І – ІІ рівня акредитації. / Т.М. Мельник // Міжнародна науково 

– практична Інтернет – конференція. – Рівненський державний 

гуманітарний університет 28 листопада 2017 р.; 

-   Мельник Т.М. Соціолінгвістичний аспект у вивченні іноземної 

мови: Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку» / Т.М. Мельник // Матеріали 

ХХХVIII Всеукраїнської науково – практичної Інтернет – 

конференції. – Переяслав – Хмельницький, 14 грудня 2017 р.; 

  -   Методичний посібник з практичної фонетики / Т.М. Мельник. – 

Сарненський педколедж РДГУ, 2017. – 112 с.; 

  -   Методичний посібник «Вчитель трудового навчання в школі» / Т. 

М. Мельник.  - Сарненський педколедж РДГУ, 2017. – 90с.; 

- Тестові  завдання/ Мельник  Т.М.- Сарненський педколедж РДГУ, 

2016. – 39С. 

 

20.  Мельничук 

Микола 

Михайлович  

 

наявність виданих навчально-методичних посібників:  
-    Методичні рекомендації з предмету «Німецька мова за ПС» / 

М.М.Мельничук Сарненський педколедж РДГУ, 2014. – 48 с.; 

-   Методичний посібник для підготовки до іспиту з німецької мови за 

професійним спрямуванням / М.М.Мельничук – Сарненський 

педколедж РДГУ, 2014. – 48 с. 

-     «Німецька мова за професійним спрямуванням. Тема 

«Німеччина»»/ М.М.Мельничук – Сарненський педколедж РДГУ, 

2017. – 20 с. 

 

21.  Онищук  

Віктор 

Володимирович 

 

наявність виданих  науково-методичних посібників: 
- Онищук В.В. Використання програмного засобу GeoGebra для 

моделювання стереометричних задач // матеріали методоб’єднання 

викладачів математики Рівненської області (м.Сарни 1 березня 2017 



р.); 

- Онищук В.В. Методичні рекомендації до виконання практичних 

робіт з дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» / В.В. 

Онищук – Сарни: Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2017.-40 

ст. 

- Онищук В.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної 

роботи студенітв  з дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» 

/ В.В. Онищук – Сарни: Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 

2017.-40 ст. 

22.  Саванчук 

Оксана 

Андріївна 

наявність виданих  науково-методичних посібників:  

- Саванчук О.А Калейдоскоп уроків до варіативного модуля 

«Технологія  виготовлення виробів із фанери та ДВП»  Саванчук О. А. 

- Сарни 2018 - 60с;  

- Саванчук О.А Методичні рекомендації до самостійної роботи і 

виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Стандартизація, 

управління якістю і сертифікація»/ Саванчук О.А.  Сарни 2017р. -17с.; 

-  Саванчук О.А Навчально-методичні матеріали до вивчення розділу 

«Художнє конструювання та основи композиції» з дисципліни 

«Технічна естетика»./О.А. Саванчук,  Сарни 2017 р.-35с.; 

 

23.   

Слободзян 

Ірина 

Миколаївна 

 

наявність публікацій з наукової або професійної тематики: 

- Слободзян І.М. Бурштинова лихоманка – екологічна і соціальна 

проблема загальнонаціонального масштабу. /І.М.Слободзян/ 

Екологічна освіта і екологічне виховання: головні вимоги часу: 

матеріали науково-теоретичної конференції – 01 грудня 2016 рік – 

Сарни, 2016 – с. 35-41; 

- Слободзян І.М. Інноваційні підходи в роботі викладача як чинник 

формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів. 

/Вертикаль:  збірник наукових статей викладачів Сарненського 

педагогічного коледжу РДГУ. вип. 5. Сарни, 2016 – с. 90-95 (вісник 

2016); 

- Слободзян І.М. Генетика людини: заняття з біології /І.М.Слободзян// 

Пошуки шляхів створення ефективного інформаційного  середовища 

на заняттях дисциплін природничого циклу з метою формування 

професійної компетентності студентів: методичний журнал. Сарни, 

педагогічний коледж РДГУ, 2016; 

наявність виданих  навчально-методичних посібників: 

- Університет «Природа» - як осередок формування свідомості та 

екологічної культури студентів Сарненського педагогічного коледжу 

РДГУ: методичний посібник /І.М.Слободзян. – Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж, 2016. – 102 с.; 

- Вікова фізіологія і гігієна. Методичні рекомендації  до практичних 

робіт: методичний посібник для вищих навчальних закладів І.ІІ рівнів 

акредитації (І.М.Слободзян. – Сарни: педагогічний коледж РДГУ, 

2018; 

- Самостійна робота студентів з вікової фізіології і гігієни: навчальний 

посібник для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

/І.М.Слободзян. – Сарни. Педагогічний коледж РДГУ, 2018. 

24.  Яремчук  

Інна  

Андріївна 

 

наявність публікацій з наукової або професійної тематики: 

- Яремчук І.А. формування проектно-технологічної компетенції 

майбутнього вчителя технологій в умовах педагогічного коледжу / 

І.А. Яремчук // Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: 

досвід та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції (м.Рівне 26-27 жовтня 2016 року). – Рівне : О. 

Зень, 2016. – С. 105-108; 



- Яремчук І.А. формування ключових компетентностей під час 

вивчення технологій майбутніми вчителями трудового навчання / І.А. 

Яремчук // Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, 

перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції (м.Рівне 26-27 жовтня 2017 року). – Рівне : О. Зень, 2017. 

– С. 128-130.; 

наявність  виданих навчально-методичних посібників:  

- Яремчук І.А. Програма з дисципліни «Технології» виробництва 

конструкційних матеріалів для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації спеціальності 014 Середня освіта. Трудове навчання / 

технології. І.А. Яремчук. – Сарни: РДГУ, 2017. – 20 с; 

- Яремчук І.А. Програма з дисципліни «Загальні питання методики» 

для закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації спеціальності 014 

Середня освіта. Трудове навчання/ технології. І.А. Яремчук. – Сарни: 

РДГУ, 2017. – 18 с.; 

- Яремчук І.А. Пробні уроки з трудового навчання з педагогічної 

практики. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації спеціальності 014 Середня освіта. 

Трудове навчання/ технології. І.А. Яремчук. – Сарни : РДГУ, 2017. – 

42 с.; 

- Яремчук І.А. Сучасні техніки декорування в освітньому процесі. 

Методичні рекомендації для студентів педагогічних коледжів 

спеціальності 014 Середня освіта. Трудове навчання/ технології. І.А. 

Яремчук. – Сарни : РДГУ, 2017. – 58 с.; 

- Яремчук І.А. Посібник інструкцій для виконання практичних робіт з 

методики трудового навчання з практикумом. Методичні 

рекомендації для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації спеціальності 014 Середня освіта. Трудове навчання/ 

технології. І.А. Яремчук. – Сарни : РДГУ, 2018. – 114 с. 

25.  Жакун  

Людмила 

Адамівна  

Наявність публікацій з наукової або професійної тематики 

(конференції, фахові видання) 

Лексика обрядових страв зимового і весняного циклів у говірці 

с.Крупове Дубровицького р-ну («Лінгвістичні студії молодих 

дослідників». Збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних 

наукових читань пам’яті проф. К.Шульжука РДГУ) 

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Робочий зошит-практикум з української мови за ПС. / Упорядник 

Жакун Л.А. – Сарни, 2014, с.58. 

2. Система орієнтирів для самостійної роботи з української мови за 

ПС / Упорядник Жакун Л.А. – Сарни, 2014, с.26. 

3. Навчально-методичні матеріали «Сучасна українська мова з 

практикумом» / Упорядник Жакун Л.А. – Сарни, 2015, с.150. 

4. Пробний урок з української мови у початковій школі / Упорядник 

Жакун Л.А. – Сарни, 2016, с.70. 

5. Методичні вказівки та система різнорівневих завдань з тем: 

«Частини мови» / Упорядник Жакун Л.А. – Сарни, 2017, с.200;  

«Пунктуація» – Сарни, 2017, с.53. 

6. Методичні вказівки та система різнорівневих завдань із теми 

«Фонетика» / Упорядник Жакун Л.А. – Сарни, 2017, с.56. 

 



26.  Левшунова 

Олена 

Олександрівна 

Наявність публікацій з наукової або професійної тематики 

(конференції, фахові видання) 

Використання ІКТ на уроках української мови у початкових класах 

(Збірник матеріалів І Міжколеджної студентської науково-практичної 

конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі». 

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний 

коледж)   

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Самостійна робота на заняттях з української літератури / Упорядник  

Левшунова О.О. – Сарни, 2014, с.43. 

2. Позааудиторне читання на заняттях з української літератури / 

Укладач Левшунова О.О., Магрело Н.К. – Сарни, 2014, с.52. 

3. Методичні рекомендації до проведення занять з української мови за 

ПС / Упорядник  Левшунова О.О. – Сарни, 2015, с.40. 

4. Методичні рекомендації до проведення тестової перевірки знань 

студентів з української літератури / Упорядник  Левшунова О.О. – 

Сарни, 2016, с.130. 

5. Матеріали контрольних робіт із сучасної української мови з 

практикумом. / Упорядник  Левшунова О.О. – Сарни, 2017, с.61. 

6. Тестові завдання з методики навчання української мови в 

початкових класах. Матеріали по підготовці до іспитів  та проведенню 

занять / Упорядник  Левшунова О.О. – Сарни, 2018, с.65.  
7. Література рідного краю: Методичні розробки до вивчення 

творчості Л.Мосендза, Б.Тена / Упорядник  Левшунова О.О. – Сарни, 

2017, с.85. 

 

27.  Ясак  

Світлана 

Дмитрівна 

Наявність публікацій з наукової або професійної тематики 

(конференції, фахові видання) 

1. Сценарій літературно-музичної композиції «Багатогранність 

творчості М.Вінграновського» (Науково-методичний журнал 

«Українське слово і сучасність», №4 (32), 2017) 

2. Художнє відтворення українізації у комедії «Мина Мазайло» 

М.Куліша. (Науково-методичний журнал «Українське слово і 

сучасність», №1 (35), 2018) 

3. Впровадження проектної діяльності на заняттях дитячої та 

української літератур як засіб підвищення мотивації у вивченні 

художнього тексту («Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації» ХХІХ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція (31.10.2017, м.Переяслав-Хмельницький) 

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Теорія літератури у схемах. Дидактичний матеріал / Упорядник 

Ясак С.Д. – Сарни, 2014, с.56. 

2. Вивчення байки в початковій школі: методичний посібник для 

вчителів початкової школи, студентів-практикантів ЗВО І-ІІ р.а. / 

Упорядник Ясак С.Д. – Сарни, 2017, с.42. 

3. Культура мовлення і практикум з виразного читання:  Практичний  

посібник  для  студентів  вищих  педагогічних  навчальних   закладів  

І-ІІ  р.а. / Упорядник Ясак С.Д. – Сарни, 2017, с.74. 

4.  Твори письменників Рівненщини на уроках літературного читання. 

Навчальний  посібник  для  студентів за спеціальністю 013 Початкова 

освіта / Упорядник Ясак С.Д. – Сарни, 2017, с.63. 

5. Сонячні зайчики душі Всеволода Нестайка. Навчальний посібник 

для студентів за спеціальністю 013 Початкова освіта / Упорядник Ясак 

С.Д. – Сарни, 2018, с.51. 

 



28.  Брикса 

Анастасія 

Василівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників 

Самостійна робота студентів із зарубіжної літератури / Упорядник 

Брикса А.В. – Сарни, 2017, с.81. 

Зошит для тематичних атестацій із зарубіжної літератури / Упорядник 

Брикса А.В. – Сарни, 2018, с.37. 

 
29.  Никонець 

Катерина  

Миколаївна 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:  

- English  reading/ Никонець  Л.М. Сарненський педколедж РДГУ, 

2016.– 30 с. 

30.  Юркевич  

Жанна  

Василівна 

наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів: 

- Юркевич  Ж.В. Розвиток критичного мислення для  формування 

мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови / Юркевич  

Ж.В.// Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково – практичної 

Інтернет – конференції. – Переяслав – Хмельницький, 24 січня 2018 р. 

- Юркевич  Ж.В. Важливість  ІКТ в освітньому процесі Юркевич  

Ж.В.//Матеріали ХХХШ  Міжнародної науково – практичної Інтернет 

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» 28 лютого 2018р. 

- Садовніч  О.Традиційні та авторські методи вивчення англійської 

мови в початковій школі/ Садовніч  О (Керівник  Юркевич Ж .В.) 

Матеріали ХХХVШ Всеукраїнської науково – практичної Інтернет – 

конференції. – Переяслав – Хмельницький, 14 грудня 2017р. 

- Юркевич  Ж.В./ Застосування  інтерактивних  методів навчання на 

уроках англійської мови в початковій школі/ Юркевич  Ж.В..- 

Міжвузівська науково - практична конференція. - Сарни 2014р. 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

- Фонетичний практикум/ Юркевич  Ж.В. Сарненський педколедж 

РДГУ, 2016. – 44с. 

  - Актуальні питання  методики навчання англійської мови в 

початковій школі/  Мельник  Т.М., Юркевич  Ж.В.,  Годунко  Л.В., 

Сарни,2016р. 

- Перші  уроки  з англійської  мови/ Юркевич  Ж.В. Сарненський 

педколедж РДГУ, 2013. – 86с. 

 - Англійська для наймолодших/ Юркевич  Ж.В. Сарненський 

педколедж РДГУ, 2012. – 46с. 

-Анлійська  у віршах/ Юркевич  Ж.В. Сарненський педколедж РДГУ, 

2013. – 44с. 

- Цікава  ианглійська/ Юркевич  Ж.В. Сарненський педколедж РДГУ, 

2012. – 82с. 

 



31.  Колісніченко 

Валентина 

Володимирівна 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

- Збірник опорних конспектів з основ ПКМ/ Колісніченко  В.В. 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Самостійне опрацювання навчального матеріалу з основ ПКМ/ 

Колісніченко  В.В. Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Самостійне опрацювання навчального матеріалу з математики/ 

Колісніченко  В.В. Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Збірник запитань і завдань для підготовки до тематичної атестації з 

математики / Колісніченко  В.В. Сарненський педагогічний коледж 

РДГУ. 

   32.  Лавор  

Олена 

 Анатоліївна 

5.14. наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій: 

- Курсова робота з методики навчання математики - індивідуальне 

навчально-дослідне завдання студента (методичні рекомендації до 

написання, оформлення і захисту курсових робіт)/ Лавор О. А. 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Нестандартні уроки математики в початкових класах. / Лавор О. А. 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

5.16. керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора 

групи: керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«методична студія», керівник групи А-32; 

 33.  Вознюк  

Олена 

Анатолівна 

наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів: 

- Використання математичного моделювання в підготовці вчителя 

трудового навчання та технологій» // Вознюк В.А. Математика. 

Інформаційні технології. Освіта: матеріали Науково-практичної 

конференції (м. Луцьк 5-7 червня 2017р.). 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

- Збірник коротких відомостей з Вищої математики для студентів ІІІ 

курсу «Елементи лінійної алгебри» В.А. Вознюк – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2017.-21 ст. 

- Збірник коротких відомостей з Вищої математики для студентів ІІІ 

курсу «Аналітична геометрія» В.А. Вознюк – Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2017.-40 ст. 

 

34.  Тищук 

Антоніна 

Володимирівна 

наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів: 

- Застосування казкотерапії  в корекційно-розвивальній роботі з 

дошкільнятами з мовленнєвими  порушеннями. 

- Формування  мовленнєвої  компетенції  засобами казки. 

- Формування мотивів фізичного  вдосконалення  у дітей  старшого  

дошкільного віку. 

- Логопедична  гімнастика  як засіб  корекції  мовленнєвих вад  у 

дошкільників. 



- Застосування театралізовано-ігрової  діяльності  на логопедичних  

заняттях  з  дошкільнятами. 

- Рольова  позиція  педагога у навчально-виховному  процесі. 

- Марія  Монтессорі – педагог, лікар, філософ, гуманіст. 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

- Веселі фізкультхвилинки. / Тищук А. В. Сарненський педагогічний 

коледж РДГУ. 

- Організація  освітньо-виховного процесу в ДНЗ (педагогічна 

скарбничка). / Тищук А. В. Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Мультфільми  для  роботи  з дітьми  дошкільного віку. / Тищук А. В. 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Використання  елементів ТРВЗ в роботі  дошкільного закладу. / 

Тищук А. В. Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Конспекти  занять  з  використанням  народної  казки  для дітей  

дошкільного  віку. / Тищук А. В. Сарненський педагогічний коледж 

РДГУ. 

- Розповідаємо  за  ілюстраціями. / Тищук А. В. Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ. 

- Конспекти  занять  за творами В.Сухомлинського. / Тищук А. В. 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

 
35.  Тарасюк 

Вікторія 

Василівна  

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

- Алгоритм організації лабораторних та практичних  занять з  

методики образотворчого мистецтва (2018) 

- Курсові роботи з образотворчого мистецтва (2017) 

- Словник мистецтвознавчих термінів і понять (2017) 

- Актуальні питання методики образотворчого мистецтва (2016) 

- Основи образотворчої грамоти (2015) 

- Нестандартні  уроки з образотворчого  мистецтва (2014) 

- Пробні уроки з образотворчого  мистецтва (2013)  

36.  Ліповська 

Олена 

Семенівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

- Розвиток  дошкільної  освіти  на  Сарненщині. 

- Дидактичні  ігри для  старшого дошкільного віку. 

- Система  роботи  по ознайомленню  дітей з природою Полісся в 

процесі  організації  туристично-краєзнавчої діяльності. 

- Використання  творчості  Т.Г.Шевченка  в екологічному  виховання  

дітей дошкільного віку. 

 

37.  Щедріна 

Марина 

Миколаївна 

наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів:  

- «Соціально-психологічний супровід студента у період адаптації до 

навчання у вузі.», РДГУ, збірник «Психологія: реальність і 

перспективи», 2018 р. 

 Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

- Комплект презентацій до кожної теми з предмету «Корекційна 

педагогіка», - Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2018 р. 

- Презентацій до курсу лекцій з «Теорії і методики  роботи з дитячими 

та молодіжними організаціями України» , - Сарненський педагогічний 

коледж РДГУ, 2018 р. 

- Презентації для предмету "Методика гурткової і клубної роботи", - 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2018 р. 



- Комплект презентацій до кожної теми на Методику 

природознавства, - Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2018 р. 

38.  Шимко 

Олександр 

Юрійович 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

- Курс лекцій із дитячої психології. 

- Опорні схеми  із дитячої психології. 

- Практичний посібник «Профілактика страхів у дітей дошкільного 

віку». 

- Методика ознайомлення дітей з природою у таблицях і схемах. 

39.  Стельмах 

Надія  

Павлівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

- Методичні рекомендації  до практичних і лабораторних  занять. 

Методика  формування  елементарних  математичних  уявлень  у дітей 

дошкільного віку (2014), Сарненський педагогічний коледж РДГУ. 

- Роль нетрадиційних технік малювання  у формуванні професійної  

компетентності  майбутнього  вихователя. Методичний посібник з 

методики організації образотворчої діяльності. (2014), Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ. 

 

40.  Межанова 

Анжела 

Олександрівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. Навчальний посібник «Веселий музикант» твори для читання з 

листа,    вивчення та співу/ Упорядник Межанова А. О. – Сарни, 2014. 

с. 80. 

2. Практикум з методики музичного виховання для студентів 

відділення 012 Дошкільна освіта/ Упорядник Межанова А.О. – Сарни, 

2016. с. 39. 

3. Методичний посібник з методики організації музичного виховання 

«Музично-естетичне виховання студентів немузичних відділень 

педагогічного коледжу в процесі поза аудиторної діяльності»/ 

Упорядник Межанова А. О. – Сарни, 2017. с. 99 

4. Короткий курс лекцій з методики музичного виховання для 

студентів відділення 012 Дошкільна освіта/ Упорядник Межанова А. 

О. – Сарни, 2018. с. 38 

  

41.  Мечкало 

Микола 

Дмитрович 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. «Музичне виховання з методикою навчання»/Упорядник Мечкало 

М. Д. – Сарни, 2018\.с. 64; 

2. «Виразні можливості баянних штрихів»/Упорядник Мечкало М. Д. – 

Сарни, 2016\.с. 26.  

 

42.  Паршакова 

Світлана 

Миколаївна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. «Музичне виховання з методикою навчання» - методичний 

посібник/Упорядник Паршакова С.М.. – Сарни, 2017. с. 49; 

2. «Музичне виховання з методикою навчання» - програма для вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації/Упорядник Паршакова 

С.М.. – Сарни, 2016. с. 29; 

3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з ММВ/ 

Упорядник Паршакова С.М.. – Сарни, 2012. с. 13; 

4. Музично-ритмічні вправи/ Упорядник Паршакова С.М.. – Сарни, 

2017. с. 63; 

5. Слухання музики в 1-4 класах загальноосвітньої школи/ Упорядник 

Паршакова С.М.. – Сарни, 2013. с. 75; 

6. Мовленнєве музикування як засіб творчого розвитку дітей/ 

Упорядник Паршакова С.М.. – Сарни, 2013. с. 51; 

7. Музично-дидактичні ігри  на уроках музичного мистецтва в 

початковій школі/ Упорядник Паршакова С.М.. – Сарни, 2017. с. 73; 

8. Пісенник «Я дитинства стежиною іду» / Упорядник Паршакова 



С.М.. – Сарни, 2010. с. 27; 

 

43.  Петренко 

Валентина 

Іванівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. «Вдосконалення форм роботи зі студентом на уроках гри на 

фортепіано»/ Упорядник Петренко В.І.. – Сарни, 2017. с. 16; 

2. Програма з гри на музичному інструменті (фортепіано)/ Упорядник 

Петренко В.І.. – Сарни, 2010. с. 23; 

3. Організація навчання грі на фортепіано студентів-початківців/ 

Упорядник Петренко В.І.. – Сарни, 2013. с. 40; 

4. «Засоби і прийоми інтенсифікації музично-слухового і творчого 

розвитку студентів»/ Упорядник Петренко В.І.. – Сарни, 2016. с. 15; 

 5. «Використання музично-ритмічних вправ на уроках музики»/ 

Упорядник Петренко В.І.. – Сарни, 2018. с. 25. 

44.  Раковець  

Ірина  

Іванівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. «Драматургія уроку як фактор якісного музичного навчання й 

виховання сучасних школярів»; 

2. Методичний посібник для проведення уроків музичного мистецтва; 

3. Методичний посібник з основ хороведення; 

4. Музично-терапевтичні ігри як засіб оздоровлення молодших 

школярів; 

5. «Вокальні заняття». Збірник; 

6. «Техніка диригування». Методичний посібник; 

 

45.  Співак 

Світлана 

Адамівна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. «Музично-дидактична гра, як засіб навчання і виховання»/ 

Упорядник Співак С. А. – Сарни, 2014.с. 28; 

2. «Музичні розспівки та поспівки»/  Упорядник Співак С. А. – Сарни, 

2015.с. 24; 

3. Збірник пісень з предмету «Вокальні заняття» V семестр/ 

Упорядник Співак С. А. – Сарни, 2015.с. 44; 

4. Збірник пісень з предмету «Вокальні заняття» VІ семестр/ 

Упорядник Співак С. А. – Сарни, 2016\.с. 48; 

5. Збірник пісень з предмету «Вокальні заняття» VІІ семестр/ 

Упорядник Співак С. А. – Сарни, 2017\.с. 44; 

 

46.  Оленченко 

Володимир 

Михайлович 

- 

47.  Оргизкова 

Олена 

Миколаївна 

Наявність виданих навчально-методичних посібників; 

1. «Використання елементів  акторської та режисерської майстерності 

у педагогічній діяльності вчителя музики »/ Упорядник Огризкова О. 

М. – Сарни, 2016. с. 58; 

2. «Співи і музична література»/ Упорядник Огризкова О. М. – Сарни, 

2017. с. 60; 

3. «Пісня у житті дитини» »/ Упорядник Огризкова О. М. – Сарни, 

2015. с. 98; 

4. «Збірник пісень» »/ Упорядник Огризкова О. М. – Сарни, 2017. с. 52; 

 

48.  Бородавка 

Сергій 

Петрович 

наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів: 

- «Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах». 

(Бородавка С.П., участь у І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: 



досвід та перспективи» 6-7 грудня 2012р., м. Рівне, РДГУ). 

- Стаття до науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

на тему: «Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного 

виховання до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

навчальних закладах» (Бородавка С.П., грудень 2012р, м. Рівне). 

- Наукова стаття на тему «Особливості сучасного відбору в спорті» 

(Науково-методичний збірник коледжу «ВЕРТИКАЛЬ» (випуск № 3, 

2014р.)) 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

Бородавка С.П., Жабчик В.В. Програма  іспиту для вступу на 

навчання до Сарненського педагогічного коледжу РДГУ (фаховий 

вступний іспит з фізичної культури  за напрямком підготовки 01 

освіта спеціальності 014 середня освіта. фізична культура). – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2018. - 16с. 

Бородавка С.П. Правила гри з баскетболу. – Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2018. - 99с. 

Бородавка С.П. Баскетбол. Методична розробка – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2016. - 50с. 

Бородавка С.П. Історія фізичної культури та спорту. Теми 

відведені на самостійне опрацювання. Методична розробка – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2015. - 56с. 

Бородавка С.П. Лижний спорт в запитаннях та відповідях. 
Методична розробка – Сарни: Сарненський педагогічний коледж 

РДГУ, 2015. - 42с. 

 

49.  Жабчик 

Віталій 

Васильович 

наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів: 

- Доповідь «Здоров’язберігаючі педагогічні технології під час 

проведення пробних уроків у початковій школі». (Жабчик В.В., участь 

у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізична 

культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід та перспективи» 

6-7 грудня 2012р., м. Рівне, РДГУ). 

- Стаття до науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

на тему: «Здоров’язберігаючі педагогічні технології під час 

проведення пробних уроків у початковій школі» (Жабчик В.В., 

грудень 2012р, м. Рівне). 

- Презентаційна доповідь на тему  «Здоров'язбережувальні 

педагогічні  технології  у Сарненському педагогічному коледжі 

РДГУ» (Жабчик В.В., методичне об’єднання керівників груп та 

вихователів гуртожитків західного регіону України – м. Сарни, 

18.03.2014р.). 

- Презентаційна доповідь на тему «Здоров'язбережувальні 

педагогічні технології під час проведення уроків у загальноосвітній 

школі» (Жабчик В.В., майстер-клас за участю директора та вчителів 

ФК  Володимирецького районного колегіуму (м. Сарни, 

25.02.2014р.).) 

- Участь у Всеукраїнській виставці «Сучасні освітні заклади 

України»: Методичний журнал «Педагогічна скарбниця. Досвід, 

пошуки, знахідки.» про ЦК ФВ м. Київ (Жабчик В.В., 22-



23.10.2013р.). 

- Наукова стаття на тему «Здоров'язбережувальні педагогічні 

технології під час проведення пробних уроків у початковій школі» 

(електронний збірник  «Теоретико-методичні засади спортивних та 

рекреаційних ігор» присвяченому 70-річчю створення ЛДУФК 

(Жабчик В.В., квітень, 2016р.)). 

- Участь у Всеукраїнській виставці «Сучасні освітні заклади 

України»: Методичний журнал «Педагогічна скарбниця. Досвід, 

пошуки, знахідки.» про ЦК ФВ м.Київ. (Жабчик В.В., жовтень 

2015р.). 

- Наукова стаття на тему «Здоров'язбережувальні педагогічні 

технології під час проведення пробних уроків у початковій школі» 

(Жабчик В.В., науково методичний збірник ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Національна освіта в стратегіях 

соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». 

(16.05.2017р., м.Луцьк)). 

- Наукова стаття на тему «Здоров'язбережувальні педагогічні 

технології під час проведення пробних уроків у початковій школі» 

(Жабчик В.В., участь в  заочній науково-методичній конференції 

«Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки: від теорії до 

практики», м. Пінськ, республіка Білорусь, 1-31.03.2018р.).  

- Перспективний педагогічний досвід викладача  на тему: 
«Використання інноваційних технологій під час навчальних занять з 

фахових дисциплін для створення здоров’язбережного навчально-

виховного процесу», (методична доробка викладача (24.01.2017р.)). 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

Жабчик В.В. Дидактичний матеріал для проведення уроків   

фізичної культури (Початкова школа). Педагогічна скарбничка 

студента-практиканта. – Сарни, 2013р. – 59с. 

Жабчик В.В. Організація, проведення та елементарні правила 

змагань з легкої атлетики. Навчальний посібник для студентів 

спеціальності 014 Середня освіта. Фізичне виховання. - Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2014. - 28с. 

Жабчик В.В. Легка атлетика з методикою викладання: 

навчальний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта. 

Фізичне виховання. - Сарни: Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 

2014. - 108с. 

Жабчик В.В. Вимоги до техніки безпеки і профілактика 

спортивного травматизму на заняттях та змаганнях з легкої 

атлетики: Методичні рекомендації. - Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2015. - 25с. 

Жабчик В.В. Рухливі ігри з методикою викладання: навчальний 

посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Фізичне 

виховання ― Сарни: Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2016. 

― 46с. 

Жабчик В.В. Теорія і методика фізичного виховання: Методичні 

рекомендації до заліку та іспиту з теорії і методики фізичного 

виховання для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2017. - 62с. 

Бородавка С.П., Жабчик В.В. Програма  іспиту для вступу на 

навчання до Сарненського педагогічного коледжу РДГУ (фаховий 

вступний іспит з фізичної культури  за напрямком підготовки 01 



освіта спеціальності 014 середня освіта. фізична культура). – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2018. - 16с. 

 

50.  Міщур  

Павло 

Калістратович 

- 

51.  Басистий  

Петро 

Тимофійович 

- 

52.  Бережна 

Світлана 

Сергіївна 

- Бережна С. С.  «Збірник композицій танців» - Сарни, 2017р. - 150с.; 

- Бережна С. С.  «Традиції та новаторство українського фольклору» - 

Сарни, 2013р.- 100с.; 

- Бережна С. С.  «Композиція та постановка танцю. Лекції» - Сарни, 

2014р.- 68с.; 

- Бережна С. С.  «Місцевий колорит фольклорного танцю на 

Рівненщині» - Сарни, 2014р.- 28с.; 

- Бережна С. С.  «Український народний танець» методичний 

посібник,- Сарни, 2015р.- 51с.; 

- Бережна С. С.  «Ритміка. Тримай Ритм» - Сарни, 2014р. - 31с.; 

- Бережна С. С. «Танці, танці, танці», додаток до методичного 

посібника 

  «Ритміка. Тримай Ритм» - Сарни, 2017р.- 47с.; 

- Бережна С. С.  «Розробки поліського народного танцю «Полька з 

сорочкою»», навчально-методичний проект - Сарни, 2013р. - 50с.; 

- Бережна С. С.  «Обдаровані діти та організація роботи з ними» - 

Сарни, 2017р. - 48с.; 

 

53.  Васильченко 

Костянтин 

Ігорович 

- 

 

54.  Коляда 

Катерина 

Іванівна 

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій: 

Коляда К.І.  Методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом.  Методичні рекомендації до заліку та іспиту з методики 

роботи з дитячим хореографічним колективом  для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта. – Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2017.- 58с. 

Коляда К.І.  Танцювальна ритміка : Навчальний посібник для 

студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. – Сарни: Сарненський 

педагогічний коледж РДГУ, 2017. – 45с. 

Коляда К.І. Композиція і постановка танцю: Навчальний посібник 

для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. – Сарни: 

Сарненський педагогічний коледж РДГУ, 2016. – 67с. 

 

 


