
 

 

 

 
 

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, заочна 

Академічна група СПмз-01с 

1 Слізченко Антон 

Олександрович 

Оптимізація процесу підготовки спортсменок у легкій атлетиці, 

що вимагає прояву витривалості / Optimization of the process of 

training sportswomen in athletics, which requires endurance 

д.фіз.вих. 

Сергієнко В. М., 

доцент, 

кафедра ФВС 

 

 



2 Басанець Маріанна 

Валеріївна 

Побудова комплексної методики технічної підготовки боксерів 

на етапі спеціалізованої базової підготовки / Construction of a 

comprehensive methodology of technical training of boxers at the 

stage of specialized basic training 

 

к.фіз.вих. 

Стасюк Р. М., доцент, 

кафедра ФВС 

3 Цюх Дмитро 

Володимирович 

Управління силовою підготовкою на етапі початкової 

підготовки спортсменок, які спеціалізуються у дзюдо / 

Management of strength training of athletes specialized in judo at 

the stage of initial 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 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 

 


