
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ  
1)

 
 

від ___ _____________ 20__ р.        м. Суми       №__________ 
 

Про затвердження тем і 

керівників кваліфікаційних  

робіт магістрів 

 
З метою організації підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у відповідності до вимог, визначених Положенням про організацію 

освітнього процесу в СумДУ  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у відповідності до нижченаведеного: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові здобувача 
Тема кваліфікаційної роботи 2) 

Посада, вчене звання та 

науковий ступінь, 

прізвище й ініціали 

керівника 3) 4) 

1 2 3 4 

017 «Фізична культура і спорт», магістр, денна 

Академічна група СПм-001 

1 

Гоман Христина 

Костянтинівна 

Підвищення спеціальної витривалості спортсменок  

13–14 років, які спеціалізуються у дзюдо / Increasing the special 

endurance of 13–14 year old female athletes who specialize in judo 

к.фіз.вих. 

Петренко Н. В., 

ст. викладач, 

кафедра ФВС 

 

 



2 

Плечій Ярослав 

Олександрович 

Удосконалення швидкісно-силових якостей футболістів  

10–13 років на етапі попередньої базової підготовки / Improving 

the speed and strength qualities of football players aged 10–13 at 

the stage of preliminary basic training 

3 
Семьонова Богдана 

Григоріївна 

Індивідуалізація фізичної підготовки жінок у  

швидкісно-силових видах легкої атлетики / Individualization of 

the women's physical training in speed and strength athletics 

4 
Чеглов Максим 

Едуардович 

Диференціація спеціальної підготовки футболістів 13–14 років 

різного ігрового амплуа / Differentiation of special training of 

football players aged 13–14 of different game roles 

5 

Жалдак Роман 

Анатолійович 

Удосконалення швидкісно-силових якостей юних футболістів 

на етапі початкової підготовки засобами легкої атлетики / 

Improving the speed and strength qualities of young football players 

at the stage of initial training by means of athletics 

к.фіз.вих. 

Остапенко Ю. О.,  

ст. викладач, 

кафедра ФВС 

6 

Назаров Ілля  

Віталійович 

Удосконалення рухових якостей лижників 14–15 років 

засобами рухливих і спортивних ігор у підготовчому періоді 

річного макроциклу / Improving the speed and strength qualities 

of young football players at the stage of initial training by means  

of athletics 

7 

Чесак Всеволод Юрійович 

Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі 

до вищих спортивних досягнень / Comprehensive control of 

basketball players' readiness at the stage of preparation for higher 

sports achievements 

8 

Шкода Михайло 

Олександрович 

Техніко-тактична підготовка кваліфікованих баскетболістів на 

основі використання сучасних технологій / Technical and 

tactical training of qualified basketball players based on the use of 

modern technologies 

9 
Балим Юлія  

Сергіївна 

Підвищення рухових здібностей дітей середнього віку на 

секційних заняттях з легкої атлетики / Improving the motor skills 

of middle-aged children in sectional classes in athletics 
д.фіз.вих. 

Сергієнко В. М., 

доцент, 

кафедра ФВС 

10 

Забуженко Едуард 

Ігорович 

Критерії відбору спортсменів у спортивній ходьбі на етапі 

початкової підготовки / Criteria for selection of athletes in 

racewalking at the stage of initial training 

 



11 

Коваленко Станіслав 

Павлович 

Планування індивідуальних тренувальних навантажень у 

швидкісно-силових видах легкої атлетики / Planning of 

individual training loads in speed and strength athletics 

 

12 

Босько Марина Сергіївна 

Методика навчання техніці спортивних способів плавання 

дітей з ураженням опорно-рухового апарату на етапі 

початкової підготовки / Methods of teaching the technique of 

sports styles of swimming for children with spinal cord injuries at 

the stage of initial training 

д.фіз.вих. 

Пилипей Л. П. 

професор, 

кафедра ФВС 

13 

Кроль Юлія Анатоліївна 

Використання психічних якостей та їх вплив на змагальний 

результат у кваліфікованих лижників-гонщиків / The use of 

mental qualities and their impact on competitive results in skilled 

racing skiers  

 к.фіз.вих. 

Бурла А. О.,  

ст. викладач,  

кафедра ФВС 

14 
Сергієнко Руслан 

Олексійович 

Техніко-тактична підготовка кваліфікованих волейболістів 

різних ігрових амплуа / Technical and tactical training of qualified 

volleyball players of various game roles 

15 

Цимбал Богдан 

Віталійович 

Формування спеціальної стрілецької підготовки юних 

біатлоністів на основі використання холостого тренажу / 

Formation of special shooting training of young biathletes based on 

the use of idle training 

16 

Ратушняк Владислав 

Володимирович 

Контроль фізичної підготовленості юних спортсменів з 

настільного тенісу на етапі базової початкової підготовки / 

Control of physical fitness of young athletes in ping-pong at the 

stage of basic initial training 

 

к.фіз.вих. 

Стасюк Р. М., доцент, 

кафедра ФВС 

17 

Самотуг Кирил  

Віталійович 

Науково-методичні основи початкової підготовки дзюдоїстів 

6–10 років з урахуванням композиційного планування / 

Scientific and methodological bases of initial training of judokas of 

6–10 years of age considering compositional planning 

18 

Хомула Артем 

Олександрович 

Організаційно-методичні компоненти спеціальної фізичної 

підготовки дзюдоїстів 15–18 років / Organizational and 

methodological components of special physical training of judokas 

aged 15–18 



19 

Берко Богдан  

Вікторович 

Побудова фізичної підготовки юних футболістів різних ігрових 

амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки / 

Construction of physical training of young football players of 

different game roles at the stage of specialized basic training 

к.пед.н. 

Долгова Н. В. 

доцент, 

кафедра ФВС 
20 

Івченко Євген 

Олександрович 

Формування ефективної стрільби у спортсменів, які 

займаються біатлоном / Formation of effective shooting in 

biathletes 

21 
Бугаков Володимир 

Станіславович 

Методика вдосконалення техніки рухових дій у волейболі дітей 

9–11 років / Methodics of improving the technique of motor 

actions in volleyball for children of 9–11 years old 

к.фіз.вих. 

КорольС. А.,  

ст. викладач,  

кафедра ФВС 

22 

Забара Валентин 

Михайлович 

Техніко-тактична підготовка каратистів 14–15 років, на етапі 

спеціалізованої базової підготовки / Technical and tactical 

training of karatekas aged 14–15, at the stage of specialized  

basic training 

23 

Сергієнко Олексій 

Олексійович 

Відновлення фізичної працездатності бігунів-спринтерів  

17-19 років у підготовчому періоді тренувального макроциклу / 

Rehabilitation of sprinters of 17–19 years old in the preparatory 

period of the training macrocycle 

24 

Танчик Дмитрій 

Віталійович 

Формування фізичної та технічної підготовки юних 

футболістів у підготовчому періоді річного тренувального 

циклу / Formation of physical and technical training of young 

football players in the preparatory period of the annual  

training cycle 

25 

Постельняк Дмитро 

Юрійович 

Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів-

орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / 

Improving technical and tactical training of orienteering athletes at 

the stage of preliminary basic training 

 

2. Завідувачу кафедри фізичного виховання і спорту, доцент, к.фіз.вих. Король С.А. організувати проведення відповідних організаційно-

методичних заходів щодо атестації здобувачів, передбачених «Положенням про організацію освітнього процесу в СумДУ» та «Положенням 

про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій СумДУ з підсумкової атестації здобувачів вищої освіти», у тому числі 

оприлюднення змісту цього наказу на сайті кафедри та видачу завдань здобувачам вищої освіти відповідно до затверджених тем 

кваліфікаційних робіт. 



3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Медичного інституту Сотнікова Д.Д. 

4. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю довести наказ у електронному вигляді до відома начальника 

навчального відділу практики та інтеграційних зв'язків із замовниками кадрів, а також перелічених у наказі структурних підрозділів та 

посадових осіб.  

 

Директор Медичного інституту 

 

 

 

НАКАЗ ВНОСИТЬ: 

__________________ 

 

 

 

                    

Андрій ЛОБОДА 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач кафедри фізичного виховання            

і спорту  

 

__________________ Світлана КОРОЛЬ 

 Начальник навчального відділу практики та 

інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

 

__________________ Альона ЄВДОКИМОВА 

   

 


