
 

 

 

 
 

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, дистанційна 

Академічна група СПмдн-01ш 

1 Васильцов Дмитро 

Вікторович 

Побудова тренувального процесу марафонців-аматорів / 

Construction of the training process of amateur marathon runners 

к.пед.н. 

Долгова Н. В. 

доцент, 

кафедра ФВС 

 

 

https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/lHuEXgSa
https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/lHuEXgSa


2 Васильцов Кирило 

Олександрович 

Формування психофізичної підготовленості у тренувальному 

процесі боксерів 11–12 років /  Formation of psychophysical 

readiness in the training process of boxers aged 11–12 

к.пед.н. 

Долгова Н. В. 

доцент, 

кафедра ФВС 

 

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 ЦЗДВН                                                         __________________                     Станіслав МЕЛЕЙЧУК 

 

 

НАКАЗ ВНОСИТЬ: 

  

ПОГОДЖЕНО: 

Директор Медичного інституту 

_____________________ Андрій ЛОБОДА 

Завідувач кафедри фізичного виховання            

і спорту  

 

 Начальник навчального відділу практики та 

інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

 

_______________________Світлана КОРОЛЬ  ______________________ Альона ЄВДОКИМОВА 

 

https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/bM0OlAgj
https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/bM0OlAgj

