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батькові 

Назва дипломної роботи № з/п 

Сухотська Ю.О. Фізичне виховання дорослого населення 1 

Бережницький Д. Ю. Вплив різних рухових режимів на серцево-судинну 

систему школярів 

2 

Дуб О.М. Методика розвитку фізичних якостей  у школярів 

середнього шкільного віку 

3 

Домський О. Л. Особливості фізичного виховання студентів з 

ослабленим станом здоров’я 

4 

Барсук О. О. Динаміка фізичної підготовленості студенток ННІ 

іноземної філології 

5 

Вигівський А. А. Методика початкового відбору для занять обраним 

видом спорту 

6 

Гедзюк Д.О. Фізична підготовка бігунів на середні дистанції на 

етапі спортивного удосконалення 

7 

Грушак В. В. Особливості фізичного розвитку студентів ВНЗ 8 

Гумінська М.П. Шляхи вирішення порушень акомодації у дітей 

спеціальної медичної групи 

9 

Омельчун І. В. Оптимізація шляхів попередження розладів психіки у 

дітей раннього шкільного віку 

10 

Пугач В. В. Розвиток силових якостей спортсменів у групах 

підвищення спортивної майстерності з пауерліфтингу 

11 

Толочко О. В. Вплив фізичних навантажень на розвиток дітей 

шкільного віку 

12 

Шевчик Р. Б. Досягнення спортсменів фізкультурно-спортивних 

товариств на Житомирщині 

13 

Голомисюк Я. С. Оцінка фізичного стану студентів ЖДУ ім. І. Франка 14 

Дем’янова А. М. Особливості організації фізичного виховання 

студентської молоді 

15 

Дідус Т.М. Особливості формування захисних властивостей 

організму (імунітету) у дітей шкільного віку в 

залежності від фізичного навантаження 

16 

Мірошниченко С. М. Контроль у процесі підготовки атлетів силових видів 

спорту 

17 

Назарчук О. А. Розвиток швидкісно-силових здібностей школярів під 

час ігрової діяльності (на прикладі футболу) 

18 

Поліщук С. М. Плавання як засіб підвищення функціональних резервів 

організму дітей навчально-тренувальних груп дитячо-

юнацької спортивної школи 

19 

Трібель О. О. Планування та контроль спортивної діяльності 

школярів у спортивних секціях з рукопашного бою 

20 

Чубаненко Н.В. Технологія навчання футболу у системі фізичного 

виховання загальноосвітніх шкіл 

21 

Ярандін С. А. Рівень фізичної підготовленості студентів ЖДУ 

ім. І. Франка 

22 

Бадрак С. О. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей 

молодшого шкільного віку 

23 

Бондарець О. В. Контроль за станом травної системи у осіб, які 

займаються фізичними вправами 

24 

Дернова Т. А. Формування техніко-тактичних дій у дітей середнього 25 



 

шкільного віку на заняттях з баскетболу в ДЮСШ 

Іванов В. І. Вплив фізичних навантажень на стан здоров’я 

студентів 

26 

Марчук В. І. Спеціальна фізична підготовленість бігунів на короткі 

дистанції 

27 

Пахолюк А. Б. Розвиток фізичних якостей учнів молодшого шкільного 

віку засобами спортивної аеробіки 

28 

Пінковська А. М. Особливості фізичного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку 

29 

Чудовська О. В. Технічна і тактична підготовка тенісистів, які 

займаються в групі підвищення спортивної 

майстерності 

30 

Шостак І. В. Підготовка юних волейболістів у сільській школі 31 


