
Аспіранти 017 «Фізична культура і спорт» 

 
№ 

п/п 
Тема дисертації Здобувач 

Науковий 

керівник 

Рік вступу 

1. 

Удосконалення техніки 

рухових дій спортсменів-

байдарочників на етапі 

попередньої базової 

підготовки 

Коваленко 

Сергій Львович 

Сергієнко 

Володимир 

Миколайович, 

доцент, д.фіз.вих., 

кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

 

2017 

2. 

Спеціальна фізична 

підготовленість юних 

лижників-гонщиків 15–16 

років на етапі спеціалізованої 

базової підготовки 

Красовський 

Олексій 

Русланович 

 

2017 

3. 

Інтеграція інноваційних 

технологій при підготовці 

легкоатлетів 

Гуцол Євген 

Миколайович 

Пилипей Леонід 

Петрович, 

професор, 

д.фіз.вих., 

кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

2017 

4. 

Підвищення ефективності 

спеціальної підготовки 

кваліфікованих легкоатлетів-

спринтерів на основі 

комплексного контролю 

Корж Віталій 

Андрійович  

Остапенко Юрій 

Олександрович,  

старший викладач 

к.фіз.вих., 

кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

2017 

5. 

«Методика профілактики 

травматизму опорно рухового 

апарату студентів 17-18 років 

закладів вищої освіти 

медичного спрямування, що 

займаються ігровими видами 

спорту». 

Дарвіш Адель 

Ісмаілович 

Бурла Артем 

Олександрович, 

старший 

викладач, 

к.фіз.вих., 

кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту, 

2018 

6 

«Вдосконалення планування 

тренувального процесу 

кваліфікованих гандболістів у 

річному макроциклі». 

Чехранов 

Кирило 

Олександрович 

Стасюк Роман 

Миколайович 

доцент, к.фіз.вих., 

кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту, 

2018 

7 

«Удосконалення фізичної 

підготовленості борців 

вільного стилю на етапі 

попередньої базової 

підготовки» 

Колдовський 

Олександр 

Володимирович 

Петренко Наталія 

Володимирівна, 

старший 

викладач, 

к.фіз.вих., 

кафедра 

2019 



фізичного 

виховання і 

спорту  

8 

Фізична реабілітація рухових 

дисфункцій колінного суглобу 
внаслідок тендінопатій у 

спортсменів в умовах 

амбулаторно-поліклінічного 
закладу 

 

Степаненко 

Олександр 
Сергійович 

Єжова Ольга 

Олександрівна, 
професор, д.пед.н., 

к.біолог.н., кафедра 

фізичної терапії, 
ерготерапії та 

спортивної 

медицини 

2019 

9 

Біомеханічна структура технічної 
підготовки гравців з настільного 

тенісу на етапі початкової 

підготовки 

Самокиш 
Кирило 

Олександрович 

Стасюк Р.М., 
доцент, к.фіз.вих., 

кафедра фізичного 

виховання і спорту 

2021 

10 

Профілактика травм плеча 

засобами фізичної реабілітації у 

спортсменів ігрових видів спорту 

Бабенко Яна 

Анатоліївна 

Єжова Ольга 

Олександрівна, 

професор, д.пед.н., 

к.біолог.н., кафедра 
фізичної терапії, 

ерготерапії та 

спортивної 
медицини 

2021 

11 

Профілактика та фізична 

реабілітація при травмах нижніх 

кінцівок футболістів у 
змагальному періоді 

Мінченко 

Максим 

Володимирович 

Єжова Ольга 

Олександрівна, 

професор, д.пед.н., 
к.біолог.н., кафедра 

фізичної терапії, 

ерготерапії та 
спортивної 

медицини 

2021 

12 

Профілактика спортивного 

травматизму та реабілітаційні 
заходи у підготовці 

висококваліфікованих 

легкоатлетів 

Шевець 

Валентина 
Петрівна 

Бріжата Ірина 

Анатоліївна, 
доцент, к.пед.наук 

кафедра фізичної 

терапії, ерготерапії 
та спортивної 

медицини 

2021 

 

 
 


