
Прізвище 

студента 
Назва роботи 

Номер, під 

яким робота 

рахується у 

бібліотеці 
Аврам А.І. Профілактика захворювань зорового та 

слухового аналізаторів у студентів на 

заняттях фізичного виховання 

14 

Атаманська О. В. Дозування фізичного навантаження у групах 

продовженого дня початкової школи 

2 

Бойко Д.В. Особливості системи підготовки у важкій 

атлетиці студентів вищих навчальних 

закладів 

23 

Буравська А.О. Особливості фізичної підготовки учнів 

середнього шкільного віку у позанавчальній 

роботі 

8 

Василівська І.А. Особливості розвитку гнучкості на уроках 

фізичної культури у молодших школярів 

24 

Велікдус К.В. Формування гармонійно розвиненої 

особистості на уроках фізичної культури 

учнів початкових класів засобами рухливих 

ігор 

15 

Гвоздь С.П. Підготовка юних футболістів на 

початковому етапі навчання 

25 

Голубєвський В.В. Особливості морфо-функціональних 

показників плавців-стаєрів 

3 

Данилюк Л.І. Медико-педагогічний контроль за фізичною 

підготовкою бігунів на середні дистанції 

4 

Демчук М.К. Особливості фізичного розвитку студентів 

природничого факультету 

26 

Зощук Л.А. Формування здорового способу життя 

старшокласників засобами фізичного 

виховання 

9 

Ковальчук Т.Ю. Засоби фізичної реабілітації дітей, хворих на 

ДЦП 

27 

Лубішева А.О. Використання фізичних вправ для 

оптимізації функцій стовпового хребта 

підлітків 

16 

Лукашенко В.А. Фітболгімнастика як інноваційний та 

оздоровчий метод профілактики та корекції 

порушення постави дітей дошкільного віку 

17 

Мичка І.В. Фізичні вправи як засіб формування 

здорового способу життя 

18 

Нечипорук І.Р. Розвиток фізичних якостей дітей молодшого 

шкільного віку засобами рухливих ігор 

19 

Омельченко Д.Ю. Шкідливі звички та фізична активність у 

житті дівчат старшого шкільного віку 

20 

Опанащук А.А. Вплив фізичних навантажень на серцево-

судинну систему дітей 11-15 років, 

що займаються футболом 

10 



Отришко І.О. Формування здорового способу життя 

студентів ЖДУ ім. І. Франка засобами 

фізичного виховання 

28 

Прохоренко О.С. Особливості технічної та фізичної 

підготовленості спортсменів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки в силових 

видах спорту 

11 

Радчук І.Р. Динаміка фізичної підготовленості 

студентів природничого факультету 

29 

Ревуцька А.С. Значення загартовування в профілактиці 

захворювань верхніх дихальних шляхів у 

дітей середнього шкільного віку 

30 

Рижкіна О.В. Характеристика функціонального стану 

учнів старшого шкільного віку 

31 

Сидорчук Д.О. Технічна і тактична підготовка футболістів 

на етапі спеціалізованої базової підготовки 

12 

Тофан Ю.І. Фізичне виховання школярів 1 

Українець Т.І. Гігієна сну в профілактиці захворювань 

центральної та периферичної нервової 

систем у спортсменів 

21 

Федоров А.В. Особливості методики тренування плавців 

навчально-тренувальних груп ДЮСШ 

5 

Федорук Л.О. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток 

дітей середнього шкільного віку 

13 

Філін Р.Є. Особливості відбору дітей у групи зі 

спортивної акробатики 

6 

Філіппова М.В. Організація контролю в спортивному 

плаванні на етапі спортивного 

вдосконалення 

32 

Шевчук М.Д. Вплив фізичних навантажень на розумову 

працездатність студентів природничого 

факультету 

22 

Шевчук П.В. Тактика формування навичок профілактики 

захворювань хребетного стовпа засобами 

фізичного виховання 

7 

 


