
Факультет фізичного виховання та спорту 2017 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Тема роботи 

1.  Безсмертний Руслан 

Валерійович 

Індекс фізичного розвитку студентів 17–18 років 

за соматометричними показниками 

2.  Жаврук Світлана 

Анатоліївна 

Оцінка функціонального стану дихальної системи школярів 

старшого віку, що займаються легкою атлетикою 

3.  Карпенко Олександр 

Сергійович 

Адаптаційний потенціал фізичного стану студентської молоді 

17–18 років 

4.  Лисюк Юрій 

Володимирович 

Методика розвитку швидкості студентів засобами баскетболу 

5.  Маринчин Вадим 

Анатолійович 

Динаміка фізичної підготовленості учнів середніх класів 

6.  Мацапура Тарас 

Вадимович 

Вплив занять з плавання на фізичний розвиток та фізичну 

підготовленість школярів 

7.  Поліщук Іван Якович Удосконалення спортивної підготовки волейболістів групи 

підвищення спортивної майстерності 

8.  Яремчук Олександр 

Сергійович 

Вплив занять із пауерліфтингу на фізичний розвиток школярів 

старшого віку 

9.  Колесник Ірина 

Володимирівна 

Підготовка гімнастів групи початкової підготовки 

10.  Матвійчук Ярослав 

Олександрович 

Використання легкоатлетичних вправ в оздоровчій роботі 

зі школярами середнього віку 

11.  Пахомов Віталій 

Олександрович 

Фізична підготовка футболістів різних ігрових амплуа 

12.  Самойленко Сергій 

Михайлович 

Формування здорового способу життя студентів засобами 

пауерліфтінгу 

13.  Яценко Іван 

Васильович 

Розвиток швидкісно-силових здібностей у дітей молодшого 

шкільного віку засобами гри у футбол 

14.  Базько Микола 

Олександрович 

Управління фізичною підготовкою футболістів на основі 

контролю змагальної рухової діяльності 

15.  Барвінок Катерина 

Володимирівна 

Дослідження впливу фітнес-технологій на динаміку м’язової та 

жирової маси в осіб з надлишковою вагою  

16.  Гаврилюк Дарія 

Олександрівна 

Технічна підготовка гандболістів на етапі початкової базової 

підготовки 

17.  Гилун Ірина 

Олександрівна 

Підготовка юних легкоатлетів 

18.  Глєбова Марія 

Олексіївна 

Спортивна підготовка борців вільного стилю на етапі початкової 

підготовки 

19.  Гребенюк Ілона 

Миколаївна 

Фізична підготовка юних футболістів у підготовчому періоді 

тренування у віці 17–18 років 

20.  Левченко Іван 

Андрійович 

Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи 

студентів 

21.  Осипчук Юрій 

Миколайович 

Управління загальною та спеціальною фізичною підготовкою 

футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки у 

підготовчому періоді тренування 

22.  Півень Олександр 

Васильович 

Фізична підготовка спортсменів військово-спортивного багато-

борства на початковому етапі спортивного тренування 

23.  Радчук Юлія 

Степанівна 

Нетрадиційні форми проведення уроків фізичної культури 

в сільській ЗОШ 

24.  Шаверська Ольга 

Вікторівна 

Методика використання технічних засобів у навчально-

тренувальному процесі студентів-волейболістів вищих 

навчальних закладів I–ІІ рівнів акредитації 



 


