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ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ  
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Назва теми Керівник 

1.  Арсеньєва Тетяна О. Комплексна фізична терапія при 

колінному артрозі в умовах 

реабілітаційного центру 

Ніканоров О.К. 

2.  Гребенюк Людмила Р. Комплексна фізична терапія при 

травмах гомілковостопного 

суглобу в умовах 

реабілітаційного центру 

Ніканоров О.К. 

3.  Гутнік Антон О. Комплексна фізична терапія при 

хронічному вивиху плечового 

суглобу в умовах 

реабілітаційного центру   

Лисенко О.М. 

4.  Романчук Вікторія Р. Комплексна фізична терапія при 

хронічному обструктивному 

захворюванні легень в умовах 

стаціонару 

Іващенко С.М. 

5.  Туманік Софія О. Комплексна фізична терапія при 

черепно-мозкових травмах в 

умовах реабілітаційного центру 

Іващенко С.М. 

6.  Бальвас Оксана А. Комплексна фізична терапія при 

гіпертонічній хворобі ІІ ступеня 

в умовах реабілітаційного центру 

Омері І.Д. 

7.  Бондаренко Валерій В. Фізична терапія осіб літнього 

віку з остеохондрозом грудного 

відділу хребта в умовах 

реабілітаційного центру 

Омері І.Д. 

8.  Босюк Олег В. Фізична терапія осіб літнього 

віку з остеохондрозом 

поперекового відділу хребта в 

умовах реабілітаційного центру 

Лисенко О.М. 

9.  Бучинський Олексій С. Фізична терапія при 

плечолопатковому періартриті 

(«замороженому плечі») в 

амбулаторних умовах 

Тимчик О.В. 

10.  В`юницька Валерія Ю. Ефективність точкового масажу в 

програмах фізичної терапії 

хворих з артеріальною 

Омері І.Д. 



гіпертензією 

 

11.  Возна Валентина В. Комплексна фізична терапія при 

цукровому діабеті 2 типу в 

умовах реабілітаційного центру 

Савченко В.М. 

12.  Діброва Тетяна В. Комплексна фізична терапія при 

ішемічному інсульті на етапі 

пізнього відновного періоду в 

умовах реабілітаційного центру 

Іващенко С.М. 

13.  Константинов Дмитро А. Фізична терапія осіб літнього 

віку з остеохондрозом шийного 

відділу хребта в умовах 

реабілітаційного центру 

Омері І.Д. 

14.  Коцюк Наталія О. Фізична терапія при спастичній 

формі дитячого церебрального 

паралічу у дітей до 6 років в 

умовах реабілітаційного центру 

Хорошуха М.Ф. 

15.  Кривохатько Олександр В. Фізична терапія при попереково-

крижовій радикулопатії в умовах 

реабілітаційного центру 

Тимчик О.В. 

16.  Курбасов Олександр О. Комплексна фізична терапія при 

травмах коліна в умовах 

реабілітаційного центру 

Харченко Г.Д. 

17.  Мамедов Іляс А. Фізична терапія при розривах  

зв'язок гомілковостопного 

суглобу 

Лисенко О.М. 

18.  Островська Ольга В. Ефективність сегментарно-

рефлекторного масажу при 

остеохондрозі шийного відділу 

хребта 

Харченко Г.Д. 

19.  Півторацький Микита О. Комплексна фізична терапія при 

травмах ліктьового суглобу в 

умовах реабілітаційного центру 

Омері І.Д. 

20.  Старенький Олександр Г. Комплексна фізична терапія при 

ішемічному інсульті на етапі 

раннього відновного періоду в 

умовах реабілітаційного центру 

Тимчик О.В. 

21.  Сушков Дмитро П. Комплексна фізична терапія при 

травмах плечового суглобу в 

умовах реабілітаційного центру 

Омері І.Д. 

22.  Тимофєєва Олександра В. Комплексна фізична терапія при 

бронхіальній астмі в умовах 

стаціонару 

Сегеда Т.П. 

23.  Ткаченко Альона О. Комплексна фізична терапія при 

хронічному гастриті в умовах 

стаціонару 

Лисенко О.М. 

24.  Шуптар Павло І. Комплексна фізична терапія при 

травмах кисті в умовах 

реабілітаційного центру 

Сегеда Т.П. 

  



 

 

Теми магістерських робіт студентів 5-го курсу 2018-2019 рік навчання 

№ Студент Назва теми  Керівник 

1.  Альджарат Важіх 

 

Оцінка стану фізичного здоров’я 

пацієнтів похилого віку з хворобами 

опорно-рухового апарату 

Савченко В.М. 

2.  Баклан Г.Г. Роль фізичної активності у 

формуванні стану фізичного здоров’я 

пацієнтів з хворобами опорно-

рухового апарату 

Хорошуха М.Ф. 

3.  Голодний М.О. Оцінка впливу рекреаційних чинників 

на фізичний стан пацієнтів під час 

фізичної терапії  

Хорошуха М.Ф. 

4.  Єрназарова Я.Я. Оцінка стану фізичного здоров’я на 

етапі фізичної реабілітації пацієнтів 

за віковими та гендерними 

параметрами 

Савченко В.М. 

5.  Микитенко М.М. Роль соціальної діяльності (праці) у 

формуванні фізичного здоров’я 

пацієнтів похилого віку 

Лисенко О.М. 

6.  Михайленко О.Ю. Залежність стану фізичного здоров’я 

від рівня та професійного 

спрямування освіти пацієнтів 

похилого віку  

Лисенко О.М. 

7.  Омері І.Д. 

 

Залежність стану фізичного здоров’я 

від сімейного стану пацієнтів 

похилого віку  

Сегеда Т.П. 

 

8.  Пендрак Я.В. Вплив психоемоціонального 

ставлення до людей та подій на стан 

фізичного здоров’я пацієнтів 

похилого віку  

Лисенко О.М. 

9.  Полозенко Є.В. Оцінка ролі харчування у формуванні 

фізичного здоров’я пацієнтів 

похилого віку 

Лисенко О.М. 

10.  Теслюк І.В. Залежність стану фізичного здоров’я 

від спадковості за анамнестичними 

даними у пацієнтів похилого віку 

Ніканоров О.К. 

11.  Хроль Д.І. Оцінка впливу шкідливих чинників 

(куріння) на стан фізичного здоров’я 

пацієнтів похилого віку 

Лисенко О.М. 

12.  Чумак А.С. Залежність стану фізичного здоров’я 

від впливу шкідливих чинників 

(алкоголю) у пацієнтів похилого віку 

Хорошуха М.Ф. 

 

 

Зав. кафедри         В.М.Савченко 
 


