
Теми кваліфікаційних робіт  для вибору 

студентами-магістрами 

№ Науковий керівник  Тема 

1 Антонюк О.В. 
Удосконалення побудови мезоциклів підготовки 

у важкій атлетиці для жінок 

2 Павлюк Є.О. 

Організаційно-методичні засади навчально-

тренувального процесу висококваліфікованих 

пауерліфтерів 

3 Чопик Т.В. 

Організаційні аспекти корекційного фізичного 

виховання студентів ЗВО з порушеннями 

психофізичного розвитку 

4 Мозолюк О.В. 

Організаційні аспекти діяльності управлінь 

молоді та спорту (на прикладі Хмельницької 

міської ради та Хмельницької обласної 

державної адміністрації) 

5 Квасниця О.М. 

Удосконалення фізичної підготовки футболістів 

на етапі спеціалізованої базової підготовки у 

річному циклі 

6 Павлюк О.С. 
Розвиток функціональних можливостей 

студенток 1-2 курсу засобами аеробіки 

7 Флерчук В.В. 
Удосконалення відбору і спортивної орієнтації у 

веслуванні на байдарках і каное 

8 Чопик Т.В. 

Виховання фізичних якостей старшокласників у 

групах підготовки до вищої спортивної 

майстерності дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

9 Ференчук Б.М. 

Удосконалення навчання плавання дітей на 

початковому етапі багаторічної спортивної 

підготовки 

10 Квасниця О.М. 
Удосконалення функціональної підготовки 

футболістів 16-17 років різних амплуа 



11 Павлюк Є.О. 
Вплив спортивної спеціалізації на формування 

опорно-ресорної властивості стопи 

12 Павлюк О.С. 

Eфективність використання штучного 

гіпоксичного тренування на заняттях з фізичного 

виховання у ЗВО 

13 Дутчак Ю.В. 
Забезпечення ефективності процесу управління 

закладом фізичної культури і спорту 

14 Чопик Т.В. 
Розвиток спритності у юних волейболісток 10-14 

років, які займаються волейболом у ДЮСШ 

15 Базильчук В.Б. 
Структура і зміст фізичної підготовки 

кваліфікованих гандболістів 

16 Базильчук О.В. 
Структура фізичної підготовленості гандболістів 

різної кваліфікації 

17 Павлюк О.С. 

Готовність до професійної діяльності майбутніх 

фахівців спеціальності «Фізична культура і 

спорт» 

18 Дутчак Ю.В. 
Зарубіжний досвід управління суб’єктами 

масового спорту 

19 Павлюк Є.О. 

Морфофункціональні особливості адаптації 

серцево-судинної системи спортсменів до 

фізичних навантажень (на прикладі футболістів-

аматорів) 

20 Мозолюк О.В. 

Вдосконалення тренувального процесу 

висококваліфікованих важкоатлетів при 

підготовці до відповідальних змагань 

21 Антонюк О.В. 
Удосконалення процесу навчання техніці 

змагальних вправ у пауерліфтингу 

22 Флерчук В.В. 
Критерії спортивного відбору і орієнтації 

веслувальників-каноїстів 

23 Солтик О.О. Удосконалення фізичної підготовки 

тхеквондистів на етапі спеціалізованої базової 



підготовки 

24 Ференчук Б.М. 

Удосконалення технічної підготовки учнів 

ДЮСШ на початковому етапі занять 

баскетболом 

25 Солтик О.О. 

Удосконалення роботи зі спортивної орієнтації і 

відбору у дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 

м.Хмельницького 

26 Солтик О.О. 

Розвиток вольових якостей студентів-

спортсменів (на прикладі спортивної 

спеціалізації футбол) 

27 Гнатчук Я. І. 
Структура і зміст змагальної діяльності 

волейболістів різної кваліфікації 

28 Гнатчук Я.І. 
Удосконалення методики навчання тактичних 

прийомів у волейболі 

29 Базильчук О.В. 
Структура фізичної підготовленості 

баскетболістів різних кваліфікованих груп 

30 Базильчук В.Б. 
Ретроспективний і перспективний аналіз 

становлення гандболу в Україні 

 


