
Факультет фізичного виховання і спорту 

Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін 

Тематика магістерських робіт 2019-2020н.р. 

Спеціальності: 017 Фізична культура і спорт. 

1 курс магістри: денної і заочної форми навчання. 

 

Керівник: проф. Ступар М.І. 

1. Психологічно- педагогічні особливості формування і    становлення особистості 

тренера.   

2. характеристика основних параметрів ігрової діяльності футболістів 16-17 років. 

3. З історії діяльності факультету фізичного виховання і спорту ПНУ ім.. Василя 

Стефаника. 

4. Порівняльний аналіз ефективності роботи СДЮСШОР «Прикарпаття» минулого 

і сьогодення. 

 Керівник: проф. Яців Я.М. 

1. Спортивна діяльність як фактор підвищення ефективності навчального процесу 

школярів старших класів 

2. Підвищення ефективності підготовки студентів-борців на основі психологічного 

контролю 

3. Застосування комплексних спортивно-педагогічних технологій у процесі 

підготовки борців 

4. Підвищення ефективності підготовки вчителів фізичного виховання до 

проведення позашкільної спортивно-масової роботи 

5. Підвищення ефективності навчального процесу з фізичного виховання студентів 

університету, що мають низький рівень фізичної підготовленості 

Керівник: доц. Лапковський Е.Й. 

1. Підвищення ефективності  фізичного виховання учнів старших класів із 

застосуванням інформаційно-педагогічних засобів 

2. Розвиток координаційних здібностей та рухових навиків молодших школярів 

засобами спортивних та рухливих ігор 

3. Підвищення ефективності уроків спортивно-оздоровчого спрямування у 

школярів середнього шкільного віку 

4. Розвиток здатності до саморегуляції психологічного стану борців в умовах 

спортивної діяльності 

5. Підвищення ефективності фізичного виховання дітей молодшого та середнього 

шкільного  із порушеннями постави 

Керівник: проф. Полатайко Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Керівник: доц. Синиця А.В.  

1. Корекція фізичної підготовленості дітей 10-12 років засобами легкої атлетики. 

2. Особливості оцінювання рухової підготовки юних футболістів. 

3. Індивідуалізація тренувального процесу лижників-гонщиків 12-13 років на етапі 

початкової спортивної спеціалізації. 

4. Психологічно-педагогічне забезпечення зацікавленості до спортивної діяльності 

борців початківців. 

5. Розвиток спритності та координаційних здібностей дітей 6-7 років засобами 

футболу. 

Керівник: доц. Рихлюк С.П. 

1. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки футболістів на етапі 

попередньої базової підготовки. 

2. Особливості розвитку фізичних здібностей юних спортсменів на етапі 

початкової підготовки. 

3. Оптимізація фізичної підготовки спортсменів шляхом акцентованого розвитку 

провідних фізичних якостей. 

4. Розвиток фізичних здібностей юних футболістів на етапі початкової підготовки 

засобами рухливих ігор. 

Керівник: доц. Римика Р.В.  

1. Спеціальна професійна підготовка учнів професійно-технічних навчальних 

закладів 

2. Професійна підготовка майбутніх поліцейських в процесі фізичного виховання. 

3. Методика оздоровлення студентів закладів вищої освіти під час професійної 

підготовки. 

4. Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів  

транспортних навчальних закладів. 

5. Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військовою-

фізичною підготовкою засобами боксу. 

Керівник: доц. Маланюк Л.Б. 

1.Корекція функціональних можливостей жінок періоду зрілого віку з 

використанням засобів силової гімнастики. 

2.Спеціальна фізична підготовка  каратистів на етапі спортивного удосконалення. 

3.Оптимізація навчального процесу студентів факультету фізичного виховання на 

заняттях з спортивно-педагогічного вдосконалення. 

4.Спеціальна фізична підготовленість борців високої кваліфікації у змагальному 

етапі. 

5.Адаптація школярів 10-12 років до занять кросовою,лижною або ковзанярською 

підготовкою. 

Теми магістерських робіт  П’ятничук Г.О. 

1.Структура  функціональної підготовки бігунів на середні дистанції у річному 

циклі. 

2. Інноваційні аспекти  у системі моніторингу функціональної 

підготовленості легкоатлетів високої кваліфікації. 

3. Індивідуалізації техніко-тактичної підготовки спортсменів  

у сучасній вільній боротьбі. 

4. Рекреаційно-оздоровча фізична культура жінок-вчителів першого періоду 

зрілого віку. 



5. Удосконалення координаційних здібностей спортсменів 

в командно-ігрових видах спорту на етапі спортивної спеціалізації. 

 

Теми  магістерських робіт  П’ятничук Д.В. 

1. Формування здорового способу життя у студентів технічного вузу у процесі 

занять фізичною культурою і спортом. 

2.Особливості тренувального процесу волейболістів на різних етапах річного 

циклу тренування. 

3. Управління перед змагальною підготовкою бігунів на довгі дистанції.  

4. Структура і зміст інформаційного забезпечення змагальної діяльності 

блокуючого в волейболі. 

5. Технічна підготовка спортсменок у легкоатлетичних стрибках на етапі 

спеціалізованої базової підготовки.  

6.Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих бігунів на середні 

дистанції на етапі багаторічної підготовки. 

7.Удосконалення технічної майстерності спортсменів вищої кваліфікації у 

легкій атлетиці. 

8.Корекція процесів відновлення в організмі кваліфікованих легкоатлетів.  

Керівник: доц. Лещак О. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник: доц. Земська Н.О.  

1. Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як один зі способів 

покращення викладання фізичного виховання. 

2. Розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку засобами 

рухливих ігор. 

3. Ставлення студентів до власного здоров’я. 

4. Характеристика фізичного стану дітей 10-12 років та їх адаптація до фізичних 

вправ циклічного характеру. 

5. Розвиток фізичних здібностей студенток засобами аеробіки. 

6. Комплектування груп початкової підготовки футболістів на підставі 

комплексної оцінки їх функціональних можливостей. 

 


