
Факультет фізичного виховання і спорту 2021 

№ 

п\п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

здобувача 

вищої освіти 

Тема кваліфікаційної 

роботи (кількість 

сторінок) 

Відомості про 

наукового 

керівника 

кваліфікаційної 

роботи 

Відомості про 

рецензента 

кваліфікаційної 

роботи 

1 Антонюк 
Микола 

Васильович 

Особливості нервової 
системи спортсменів-

футболістів 

доцент Гордійчук 
Світлана 

Вікторівна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

2 Богмацер Юлія 
Миколаївна 

Біохімічні основи 
раціонального 

харчування 
спортсменів-
волейболістів 

доцент Гордійчук 
Світлана 

Вікторівна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

3 Буряченко 
Григорій 

Михайлович 

Методика відновлення 
рухових функцій 

організму засобами 
фізичного виховання 

доцент  
Скалій Тетяна 

Валеріївна 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

4 Долгіх Анастасія 
Андріївна 

Особливості фізичного 
розвитку дівчат, що 

займаються 
спортивною аеробікою 
на етапі попередньої 
базової підготовки 

доцент Яворська 
Тетяна Євгенівна 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

5 Копійчук Лілія 
Віталіївна 

Роль гормонів у 
регуляції біохімічних 
процесів у організмі 

спортсмена 

доцент Гордійчук 
Світлана 

Вікторівна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

6 Лавренюк 
Володимир 

Володимирович 

Особливості 
спортивної підготовки 
студентів групи ПСМ з 

туризму 

доцент Вовченко 
Інна Іванівна 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

7 Миронюк Ірина 
Ігорівна 

Впровадження 
методики Ізумі Табата 

для покращення 
показників фізичної 
підготовки школярів 

середнього віку 

доцент Яворська 
Тетяна Євгенівна 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

8 Миронюк 
Карина Ігорівна 

Вплив засобів фізичної 
реабілітації на 

фізичний розвиток 
школярів з 

функціональними 
порушеннями зору 

доцент Юмашева 
Олександра 

Олександрівна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

9 Мохорт 
Олександра 
Олексіївна 

Вдосконалення 
технічної підготовки 

спортсменок, які 
займаються 

спортивною аеробікою 

доцент 
Жуковський 

Євгеній Іванович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 



на етапі попередньої 
базової підготовки 

10 Парфьонова 
Станіслава 

Олександрівна 

Технічна підготовка 
юних футболістів на 
основі врахування 

структури змагальної 
діяльності 

доцент 
Жуковський 

Євгеній Іванович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

11 Нікітін Дмитро 
Олегович 

Підвищення рухової 
активності студентів в 

умовах навчання у 
вищому закладі освіти 

доцент Скалій 
Олександр 

В`ячеславович 
 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

12 Пахнюк Петро 
Володимирович 

Динаміка спортивних 
досягнень збірної 

України зі спортивної 
гімнастики 

доцент Яворська 
Тетяна Євгенівна 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

13 Плотніцька 
Оксана 

Василівна 

Вплив різних режимів 
фізичного 

навантаження на 
функціональний стан 
школярів старшого 

віку 

доцент  
Скалій Тетяна 

Валеріївна 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

14 Поліщук Роман 
Юрійович 

Вдосконалення 
процесу загальної 

фізичної підготовки 
плавців на етапі 

спеціалізованої базової 
підготовки 

доцент Крук 
Микола 

Зенонович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

15 Рудчук 
Владислав 

Васильович 

Формування рухових 
здібностей учнів 8-9 

класів у процесі занять 
футболом 

доцент 
Жуковський 

Євгеній Іванович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

16 Хомяк Катерина 
Вікторівна 

Програмно-
нормативне 

забезпечення як основа 
ефективної системи 

фізичного виховання в 
Україні 

доцент Скалій 
Олександр 

В`ячеславович 
 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

17 Черпицький 
Владислав 
Вікторович 

Особливості силової 
підготовки дзюдоїстів 
на етапі попередньої 
базової підготовки 

доцент  
Скалій Тетяна 

Валеріївна 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

18 Грицай 
Владислав 

Олександрович 

Формування 

здорового способу 

життя підлітків у 

процесі занять 

пауерліфтингом 

професор Грибан 
Григорій 
Петрович 

 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 
 

19 Ковальчук 
Вікторія 

Богданівна 

Особливості 

комплектування 

ігрових ліній в 

професор Грибан 
Григорій 
Петрович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 



дитячо-юнацьких 

футбольних командах 

на основі 

комплексної оцінки 

підготовленості 

спортсменів 

 Ткаченко 
 

20 Куліковська 
Анастасія 
Олегівна 

Удосконалення 

фізичної підготовки 

військовослужбовців-

жінок 

доцент Гарлінська 
Алла Миколаївна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

21 Лавринович 
Алєксандр 

Андрійович 

Спеціальна фізична 

підготовка юних 

футболістів в 

залежності від 

ігрових амплуа на 

етапі попередньої 

базової підготовки 

професор Грибан 
Григорій 
Петрович 

 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

22 Луцький Антон 
Олександрович 

Особливості відбору 
дітей до занять 

футболом 

доцент Вовченко 
Інна Іванівна 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

23 Матвеєва 
Вікторія 

Вікторівна 

Техніко-тактична 
підготовка 

волейбольної команди 
протягом змагального 

періоду 

доцент 

Шаверський 

Віктор 

Костянтинович 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

24 Момот Богдан 
Миколайович 

Спеціальна фізична 

підготовка 

спортсменів 16-18 

років, які займаються 

змішаними 

єдиноборствами 

доцент 
Шаверський 

Віктор 
Костянтинович 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

25 Пилипчук 
Едуард 

Геннадійович 

Порівняльний аналіз 

професійної 

підготовки фахівців 

фізичної культури і 

спорту США і 

України 

доцент Гарлінська 
Алла Миколаївна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

26 Прощерук 
Олександра 

Володимирівна 

Використання 

тренажерних 

пристроїв у процесі 

фізичного виховання 

студентів 

доцент Гарлінська 
Алла Миколаївна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

27 Радченко 
Євгеній 

Анатолійович 

Побудова 

тренувального 

процесу в 

передзмагальному 

доцент Скалій 
Олександр 

В`ячеславович 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 



мезоциклі у 

висококваліфікованих 

самбістів 

політехніка»  
І. І. Петренко 

 

28 Суходольська 
Світлана 

Валентинівна 

Оптимізація процесу 

фізичного виховання 

студентів засобами 

атлетизму 

доцент 
Жуковський 

Євгеній Іванович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

29 Трибель Наталія 
Сергіївна 

Удосконалення 

фізичної 

підготовленості 

бігунів на 400 м на 

етапі спеціалізованої 

базової підготовки 

доцент Вовченко 
Інна Іванівна 

канд. пед. наук, доцент 
Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка»  
І. І. Петренко 

30 Харченко 
Катерина 

Русланівна 

Технічна підготовка 

скелелазів на 

початковому етапі 

спортивного 

тренування 

доцент Гарлінська 
Алла Миколаївна 

 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

31 Шульга 
В`ячеслав 

Вікторович 

Інноваційний підхід в 

системі підготовки 

кваліфікованих 

легкоатлетів 

професор Кутек 
Тамара Борисівна 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

32 Янович 
Вікторія 
Сергіївна 

Розвиток фізичних 

якостей дітей 7-10 

років засобами 

гімнастики 

доцент 
Жуковський 

Євгеній Іванович 

канд. пед. наук, доцент 
Поліського 

національного 
університету П. П. 

Ткаченко 

33 Яремчук 
Олександр 
Вікторович 

Виправлення 

дефектів та 

формування 

правильної постави 

на уроках фізичної 

культури 

доцент 
Юмашева 

Олександра 
Олександрівна 

канд. пед. наук, доцент 
Житомирського 

військового інституту 
імені С.П. Корольова, К. 

В. Пронтенко 

34 Іванюта Оксана 
Андріївна 

Особливості впливу 

художньої гімнастики 

на показники 

фізичного розвитку 

дітей дошкільного 

віку 

91ст. 

доцент кафедри 
теоретико-

методичних 
основ фізичного 

виховання та 
спорту, кандидат 
наук з фізичного 

виховання і 
спорту, Яворська 

Тетяна 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 

35 Кобель 
Ярослава 
Олегович 

Розвиток швидкісних 

здібностей плавців на 

етапі спеціалізованої 

базової підготовки 

89 ст. 

доцент кафедри 
фізичного 

виховання та 
спортивного 

вдосконалення, 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 
Крук Микола 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 



36 Ковальчук 
Ярослава 

Олександрович 

Вплив фізичних 

вправ на імунітет 

дітей підліткового 

віку 

69 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Шевчук 

Дмитро 

професор кафедри 
дитячої хірургії НУОЗ 

імені П.Л. Шупика, 
доктор медичних наук, 

професор 
Русак Петро 

37 Ніколаєнко 
Андрій 

Сергійович 

Організаційно-

методичні 

особливості 

використання засобів 

скандинавської 

ходьби, як засобу 

підвищення фізичної 

підготовленості 

студентів ЖДУ 

88 ст. 

доцент кафедри 
фізичного 

виховання та 
спортивного 

вдосконалення, 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 
Крук Микола 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 

38 Розвадовський 
Дмитро 

Анатолійович 

Сучасна стратегія 

лікування атопічного 

дерматиту у дітей з 

огляду на ступінь 

фізичного розвитку 

66 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Шевчук 

Дмитро 

професор кафедри 
дитячої хірургії НУОЗ 

імені П.Л. Шупика, 
доктор медичних наук, 

професор 
Русак Петро 

39 Стаднік 
Олексій 

Юрійович 

Клінічно-

спірографічні 

особливості 

бронхіальної астми 

серед школярів, які 

звільнені від уроків 

фізичної культури 

70 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Шевчук 

Дмитро 

професор кафедри 
дитячої хірургії НУОЗ 

імені П.Л. Шупика, 
доктор медичних наук, 

професор 
Русак Петро 

40 Ципоренко 
Віталій 

Валентинович 

Особливості техніко-

тактичної підготовки 

студентів на 

секційних заняттях з 

різних видів спорту 

94 ст. 

доцент кафедри 
фізичного 

виховання та 
спортивного 

вдосконалення, 
кандидат 

педагогічних 
наук, доцент 
Крук Микола 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 

41 Бобровник 
Василь 

Олегович 

Порівняльний аналіз 

мотивації до занять 

фізичними вправами 

міських та сільських 

школярів 

65 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Грищук 

Сергій 

Голова Житомирської 
обласної організації 

Товариства Червоного 
Хреста України, 

кандидат медичних 
наук, заслужений лікар 

України Богдан 
Олександр 

42 Коваленко 
Михайло 

Володимирович 

Розвиток силових 

якостей студентів 

закладів вищої освіти 

професор 
кафедри 

фізичного 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 



в паза навчальний час 

74 ст. 

виховання та 
спортивного 

вдосконалення 
доктор 

педагогічних 
наук, професор 

Грибан Григорій 

національного 
університету кандидат 

педагогічних наук, 
доцент Ткаченко Павло 

43 Кулевський 
Максим 
Іванович 

Впровадження 

фітнес-технологій у 

процес фізичного 

виховання школярів 

старшого віку 

74 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Грищук 

Сергій 

Голова Житомирської 
обласної організації 

Товариства Червоного 
Хреста України, 

кандидат медичних 
наук, заслужений лікар 

України Богдан 
Олександр 

44 Леухін Віталій 
Сергійович 

Удосконалення 

процесу 

психологічної 

підготовки 

висококваліфікованих 

гирьовиків 

75 ст. 

професор 
кафедри 

фізичного 
виховання та 
спортивного 

вдосконалення 
доктор 

педагогічних 
наук, професор 

Грибан Григорій 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 

45 Мухаревич 
Олена 

Вікторівна 

Психологічна 

підготовка 

кваліфікованих 

волейболісток у 

змагальному періоді 

78 ст. 

Доцент кафедри 
теоретико-

методичних 
основ фізичного 

виховання та 
спорту, кандидат 
наук з фізичного 

виховання і 
спорту, 
Доцент 

Шаверський 
Віктор 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 

46 Мухін 
Володимир 

Іванович 

Організаційно-

методичні основи 

розвитку фізичних 

якостей юних 

спортсменів в ігрових 

видах спорту 

86 ст. 

професор 
кафедри 

фізичного 
виховання та 
спортивного 

вдосконалення 
доктор 

педагогічних 
наук, професор 

Грибан Григорій 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 

47 Осінська 
Валерія 

Сергіївна 

Формування рухових 

умінь і навичок 

волейболісток на 

етапі початкової 

підготовки 

78 ст. 

Завідувач 
кафедри 

фізичного 
виховання та 
спортивного 

вдосконалення, 
кандидат наук з 

фізичного 

Завідувач кафедри 
фізичного виховання 

Поліського 
національного 

університету кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Ткаченко Павло 



виховання і 
спорту, доцент 

Булгаков 
Олексій 

48 Радкевич 
Дмитро 

Анатолійович 

Оптимізація рухової 

активності школярів 

середнього віку 

59 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Грищук 

Сергій 

Голова Житомирської 
обласної організації 

Товариства Червоного 
Хреста України, 

кандидат медичних 
наук, заслужений лікар 

України Богдан 
Олександр 

49 Холодніцький 
Любомир 

Станіславович 

Гендерне виховання 

школярів на уроках 

фізичної культури 

69 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Грищук 

Сергій 

Голова Житомирської 
обласної організації 

Товариства Червоного 
Хреста України, 

кандидат медичних 
наук, заслужений лікар 

України Богдан 
Олександр 

50 Яковенко 
Віктор 

Ярославович 

Вплив занять карате 

на фізичний розвиток 

школярів середнього 

віку 

63 ст. 

доцент кафедри 
медико-

біологічних 
дисциплін, 
кандидат 

медичних наук, 
доцент Грищук 

Сергій 

Голова Житомирської 
обласної організації 

Товариства Червоного 
Хреста України, 

кандидат медичних 
наук, заслужений лікар 

України Богдан 
Олександр 

51 Гнатюк Гліб 
Володимирович 

Підвищення рівня 

фізичного стану 

школярів середнього 

віку засобами легкої 

атлетики 

72 ст. 

доцент кафедри 
теоретико-

методичних 
основ фізичного 

виховання та 
спорту, кандидат 
наук з фізичного 

виховання і 
спорту, доцент 
Вовченко Інна 

Доцент кафедри 
фізичного виховання 

Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка», кандидат 

педагогічних наук, 
доцент Петренко Іван 

52 Луцько 
Михайло 
Петрович 

Формування 

технічної і фізичної 

підготовки юних 

тенісистів 78 ст. 

доцент кафедри 
теоретико-

методичних 
основ фізичного 

виховання та 
спорту, кандидат 
наук з фізичного 

виховання і 
спорту, доцент 
Вовченко Інна 

Доцент кафедри 
фізичного виховання 

Державного 
університету 

«Житомирська 
політехніка», кандидат 

педагогічних наук, 
доцент Петренко Іван 

 

 


