Список
наукових та навчально-методичних праць
доцента кафедри спорту і спортивних ігор
Зубаль Майї Вікторівни
з 2001 по 2014 рік
№
Назви друкованих
Характер
Вихідні дані
Обсяг Співавтори
з/п
праць
роботи
(стор.)
І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської
дисертації
Фізичне
1. Сутність фізичного
Стаття
3
Сінгаєввиховання,
виховання школярів як
1,5 ський С.М.
спортивна
предмет педагогічної
культура здоров’я
практики студентів
у сучасному
факультету фізичної
суспільстві: зб.
культури
наук. праць
Волинського
державного
університету імені
Лесі Українки. –
Луцьк, 2001. – Т.1.
– С. 99-101.
Фахове видання
Фізичне
2. Поняття “здоров`я” як Стаття
5
Сінгаєввиховання,
кінцева мета фізичного
2,5 ський С.М.
спортивна
виховання в школі
культура здоров’я
у сучасному
суспільстві: зб.
наук. праць
Волинського
державного
університету імені
Лесі Українки. –
Луцьк, 2002. –Т.2.
– С. 120-124.
Фахове видання
Концепція
3. Результативність
Стаття
4
Сінгаєврозвитку галузі
сучасної системи
2
ський С.М.
фізичного
фізичного виховання як
виховання і
відображення
спорту в Україні:
актуальності її
зб. наук. праць. –
змістової сутності та
Рівне: Редакційзначення практичного
но-видавничий

вирішення

4.

Теоретична підготовка
у фізичному вихованні
школярів в контексті
питання валеологічної
освіти

Стаття

5.

Методологічні основи
впровадження
педагогічних
досліджень в практику
професійної діяльності
учителя фізичної
культури

Стаття

центр
Міжнародного
університету
“РЕГІ” імені
академіка
С.Дем’янчука,
2002. – Ч. П. –
С.200-203.
Фахове видання
Молода спортивна
наука України: зб.
наук. праць в
галузі фізичної
культури та
спорту: вип. 5, у
4 т. – Львів: НФВ
“Українські
технології”, 2004.
– Т. 3. – 451 с. –
С. 7-10.
Фахове видання
Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
педагогічного
університету:
збірник за
підсумками
звітної наукової
конференції
викладачів і
аспірантів,
присвяченої 85
річниці
Української
національнодемократичної
революції: у 3 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
інформаційно-

4
2

Сінгаєвський С.М.

3
1,5

Сінгаєвський С.М.

6.

Фізична культура у
Стаття
покращенні
репродуктивного
здоров’я наркозалежної
молоді (теоретичний
аналіз)

7.

Репродуктивне
Стаття
здоров’я наркозалежної
молоді

8.

Фізична культура у
Стаття
формуванні
репродуктивного
здоров’я наркозалежної
молоді

9.

Теоретичні аспекти
використання засобів

Стаття

видавничий відділ,
2002. – Вип.1. –
Т. 2. –С.180-182.
Концепція
розвитку галузі
фізичного
виховання і
спорту в Україні:
зб. наук. праць. –
Рівне: Редакційновидавничий центр
Міжнародного
університету
“РЕГІ” імені
академіка
С.Дем’янчука,
2003. – Ч. П. –
С.47-51.
Фахове видання
Деякі аспекти
реформування
системи охорони
здоров’я:
матеріали
науковопрактичної
конференції. – К.:
Національний
медичний
університет імені
О.Богомольця,
2003. – С.36-37
Актуальні
проблеми сучасної
здорово охорони:
матеріали
науковопрактичної
конференції. – К.:
Національний
медичний
університет імені
О.Богомольця,
2003.– С.43-48
Проблеми теорії і
методики

5

2

6
3

5

Беспалько В.В.

фізичної культури у
покращенні
репродуктивного
здоров’я наркозалежної
молоді

10. Формування
репродуктивного
здоров’я молоді як
педагогічна проблема

Стаття

11. Періодизація розвитку
фізичних здібностей в
хлопчиків 7-10 років
різних типологічних
груп

Стаття

виховання,
лікувальної фізкультури та
спортивної
медицини,
олімпійського та
професійного
спорту: наукові
праці Кам’янецьПодільського
державного
університету.
Серія педагогічна.
–Кам’янецьПодільський:
Абетка-НОВА,
2003. – Вип.1:
Фізична культура,
спортивна
медицина,
олімпійський та
професійний
спорт. – 216с. –
С.161-165.
Педагогіка,
психологія та
медико-біологічні
проблеми
фізичного
виховання і
спорту: зб. наук.
праць / за ред.
Єрмакова С.С. –
Харків-Львів:
ХДАДМ (ХХПІ),
2003. -№17. –144с.
– С.77-81.
Фахове видання
Молода спортивна
наука України: зб.
наук. праць в
галузі фізичної
культури та
спорту: вип. 8, у
4 т. – Львів: НФВ
“Українські

5

5

12. Типологічний підхід у
вивченні сенситивних
періодів розвитку
моторики хлопцівпідлітків

Стаття

13. Теоретична підготовка
у фізичному вихованні
школярів 1-11 класів
ЗОШ

Стаття

технології”, 2004.
– Т. 3. – 452 с. –
С.135-139.
Фахове видання
Проблеми теорії і
методики
виховання,
лікувальної
фізкультури та
спортивної
медицини,
олімпійського та
професійного
спорту: наукові
праці Кам’янецьПодільського
державного
педагогічного
університету. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2004. – Вип. 2. –
С. 23-25.
Актуальні
проблеми
розвитку руху
“Спорт для всіх” у
контексті
Європейської
інтеграції
України:
матеріали
міжнародної
науковопрактичної
конференції,
Тернопіль, 24-25
червня 2004 р. –
Тернопіль:
Тернопільський

3

3

14. Структура моторики
хлопців середнього
шкільного віку
представників різних
типів соматичної
конституції

Стаття

15. Динаміка фізичних
здібностей хлопців
різної соматичної
конституції у період
15-17 років

Стаття

16. Індивідуальнотипологічний підхід у
фізичному вихованні
школярів

Стаття

національний
педагогічний
університет імені
В.Гнатюка, 2004.
– С. 258-260.
Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
педагогічного
університету:
збірник за
підсумками
звітної наукової
конференції
викладачів і
аспірантів, 6-7
квітня 2005 року:
у 3 т. – Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2005. – Вип. 4. –
Т. 3. – С. 146-148.
Молода спортивна
наука України: зб.
наук. праць в
галузі фізичної
культури та
спорту: вип. 9, у
4 т. – Львів: НФВ
“Українські
технології”, 2005.
– Т. 4. – С.79-85.
Фахове видання
Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
педагогічного
університету:
збірник за

3

7
3,5

6

Скиба О.

17. Засоби і методи
збільшення рухливості
у суглобах
спортсменів-плавців
високої кваліфікації

Стаття

18. Професійна підготовка
студентів факультету
фізичної культури як
відображення
взаємозв’язків та їх
особливості в системі
«теорія-практика»

Стаття

19. Розвиток рухових

Стаття

підсумками
звітної наукової
конференції
викладачів і
аспірантів: у 3 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2006. – Вип. 3. –
Т.3. – С.255-261.
Збірник наукових
праць Кам’янецьПодільського
державного
університету. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 6. –
Т.3. – С.171-172.
Збірник наукових
праць Кам’янецьПодільського
державного
університету. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 6. –
Т.3. – С.141-146.
Наукові праці

2
1

3

5

Райтаровська І.В.

якостей хлопчиків 7-10
років в аспекті соматотипологічних
особливостей
гетерохронії

20. Вплив авторської
програми покращення
фізичних якостей
хлопчиків 9-10 років
різних соматотипів на
їх фізичну
підготовленість і
здоров‘я
21. Динаміка фізичних
якостей хлопців різних
соматотипів у 7-17
років

Стаття

22. Темпи розвитку
фізичних якостей
хлопців різних
соматотипів в
онтогенезі шкільного

Колективна
монографія

Колективна
монографія

Кам’янецьПодільського
державного
університету:
збірник за підсумками звітної
наукової конференції викладачів і
аспірантів. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2008. – C. 121-123.
Вісник
Прикарпатського
університету. –
Івано-Франківськ,
2008. – Вип. 5:
Фізична культура.
– С.103-108.
Фахове видання
Педагогіка,
психологія та
медико-біологічні
проблеми
фізичного
виховання і
спорту / за ред.
проф. Єрмакова
С.С. – Харків:
ХДАДМ (ХХПІ),
2008. – №5. –
168 с. – С.46-50
(укр., рос., польс.,
англ. мовами).
Фахове видання
Педагогіка,
психологія та
медико-біологічні
проблеми
фізичного

5

168
5

Колектив
авторів

176
5

Колектив
авторів

виховання і
спорту / за ред.
проф. Єрмакова
С.С. – Харків:
ХДАДМ (ХХПІ),
2008. – №9. –
176с. – С. 50-54
(укр., рос., польс.,
англ. мовами).
Фахове видання
100 років спорту
23. Формування та
Стаття
9 Окіпняк Д.А.,
на Поділлі:
розвиток традицій
3 Єдинак Г. А.
історичні витоки,
військово-прикладної
сучасний стан та
фізичної підготовки
перспективи
фахівців гуманітарного
розвитку: зб. наук.
розмінування
праць за
матеріалами
всеукр. наук.практ. конф., 7
квітня 2009 р. /
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка. –
Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2009. –
220 с. –С.104 -112.
ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту кандидатської
дисертації
Фізична культура,
24. Структура приросту
Стаття
9
спорт
та
здоров’я
фізичних якостей у
нації: зб. наук.
хлопчиків різних
праць міжнар. наук.соматотипів упродовж
практ. конф., 17
7-9 років
грудня 2009 р. /
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені М.
Коцюбинського. –
Вінниця, 2009. –
Вип. 8.– Т. 2. – 248с.
– С.152–161.

періоду

25. Факторний аналіз
темпів приросту
фізичних якостей у
підлітків різних
соматотипів у період
від 11 до 13 років

Стаття

26. Сучасні уявлення про
природний розвиток
фізичних якостей в
онтогенезі шкільного
періоду

Стаття

27. З досвіду
впровадження
кредитно-модульної
системи організації
навчального процесу

Стаття

28. Типологічний підхід до
покращення фізичного
стану школярів

Стаття

Фахове видання
Фізичне
виховання, спорт і
культура здоров‘я
у сучасному
суспільстві: зб.
наук. праць
Волин. нац. ун-ту
імені Лесі
Українки / [уклад.
А.В.Цьось,
С.П.Козіброцький]
– Луцьк: Волин.
нац. ун-т імені
Лесі Українки,
2009. – №3 (7). –
120 с. – С. 65-72.
Фахове видання
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету.
Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини.
Серія педагогічна.
– Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2009. –
Вип. 2. – 300 с. –
С. 181-187.
Модернізація
вищої освіти в
контексті
європейського
виміру: науковий
збірник. –
Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2009. –
343 с. – С.237-240.
Збірник наукових
праць за
матеріалами
звітної наукової
конференції

7

7
3,5

4

4

Плонський І. В.

29. Проблема
попередження
шкідливих звичок у
школярів в психологопедагогічній літературі

Стаття

викладачів,
докторантів і
аспірантів, 11–12
березня 2009 р. /
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка. –
Кам‘янецьПодільський,
2009. – Вип. 8. –
Т. 4. – 156 с. –
С. 66- 69.
Проблеми
сучасної
психології: зб.
наук. праць
Кам‘янецьПодільського
національного
університету
імені Івана
Огієнка,
Інституту
психології імені
Г.С.Костюка
АПН України / за
ред.
С.Д.
Максименка,
Л.А.Онуфрієвої.–
Кам‘янецьПодільський:
Аксіома, 2010. –

13

Вип. 7. – 832 с. –
С. 207-219.
Фахове видання

30. Здоров’я школярів як
змістово-реалізаційна
проблема системи
фізичного виховання в
школі

Стаття

31. Темпи приросту
фізичних якостей
хлопців старшого
шкільного віку різних
соматотипів
(факторний аналіз)

Стаття

32. Сучасна система
Стаття
фізичного виховання, її
змістова сутність та
практичне вирішення
завдань

33. Соціальна психологія
міжгрупових відносин

Стаття

Вісник
Прикарпатського
національного
університету.
Серія: Фізична
культура. – ІваноФранківськ: ПНУ
імені Василя
Стефаника, 2010.
– Вип. 11. – 146 с.
– С. 9- 14.
Фахове видання
Педагогіка,
психологія та
медико-біологічні
проблеми
фізичного
виховання і
спорту : наук.
журнал. – Харків,
ХОВНОКУХДАДМ, 2010. –
№ 4. – 178 с. –
С. 41-45.
Фахове видання
Сучасні проблеми
фізичного
виховання, спорту
та здоров’я
людини: збірник
наукових праць. –
Кам’янецьПодільський :
Аксіома, 2010. –
Вип. 1. – 496с. –
С.383–391.
Проблеми
сучасної
психології: зб.
наук. праць
Кам‘янецьПодільського

6

9
4,5

Телебей С.М.

9
4,5

Зубаль С.С.

34. Моральні цінності та
фізична підготовка
туристів-початківців

Стаття

35. Сучасний стан та
перспективи розвитку
туристичного
законодавства України

Стаття

36. Самостійні заняття

Стаття

дітей фізичними

національного
університету імені
Івана Огієнка,
Інституту
психології імені
Г.С. Костюка
НАПН України /
за ред.
С.Д. Максименка,
Л.А.Онуфрієвої. –
Кам‘янецьПодільський:
Аксіома, 2011. –
Вип. 14. – 928 с. –
С. 292–300.
Фахове видання
Фізична культура,
спорт та здоров’я
нації: збірник
наукових праць. –
Вінниця, 2011. –
Вип. 12. – Т. 1.–
394 с. – С. 177-183.
Фахове видання
Збірник наукових
праць за
матеріалами
звітної наукової
конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів, 16–17
березня 2010 р. /
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка. –
Кам‘янецьПодільський,
2011. – Вип. 10. –
Т. 4. – 156 с. –
С. 66- 72.
Формування
здорового способу
життя

7
2,3

Юрчишин Ю.В.,
Мисів В.М.

7

9
4,5

Скавронський О.П.

вправами в сім’ї

37. Методологические
основы внедрения
педагогических
исследований в
практику
профессиональной
деятельности учителя
физической культуры

Тези

38. Туристична діяльність
краєзнавчомандрівничого
товариства “Плай”

Стаття

студентської та
учнівської молоді
засобами освіти /
[редкол.:
П.С. Атаманчук
(відп. ред.) та ін.] :
збірник матеріалів
V Всеукраїнської
науковопрактичної
конференції з
міжнародною
участю. –
Кам’янецьПодільський:
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка,
2011. – Вип. 1. –
352 с. – С.151-159.
Сборник тезисов X
Международного
конгресса
Славянского
педагогического
собора
«Поликультурное
славянское
образовательное
пространство: пути
и формы
интеграции» ( 18 –
19 ноября 2011г.). –
Тирасполь, 2011. –
Вып.10. – С. 48-52.
Закордонне
видання
Сучасні проблеми
фізичного
виховання, спорту
та здоров’я
людини: збірник
наукових праць /
Кам'янець-

4

7

39. Вплив
експериментальної
програми покращення
фізичних якостей
хлопців 16 років різних
соматотипів на їх
фізичну
підготовленість і
здоров’я

Стаття

40. Педагогическое
практикование как
составляющая
профессиональноприкладного
воспитания будущего

Стаття

Подільський
національний
університет імені
Івана Огієнка,
Державний
навчальний заклад
«Придністровський
державний
університет імені
Т.Г.Шевченка»;
ред.кол.:
П.С.Атаманчук
(відп.редактор) та
ін. – Кам’янецьПодільський :
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2011.
– Вип. 2. – 228с. –
С.41–47.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету.
Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини.
Серія педагогічна.
– Кам’янецьПодільський:
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка,,
2011. – Вип. 4. –
394 с. – С.181-193.
Фахове видання
Пятые
байкальские
международные
социальногуманитарные
чтения, март-

13

8

апрель 2011 г.:
сборник
материалов
чтений. –
Иркутск, 2011. –
С.102-109.
Закордонне
видання
ІІІ. Навчально-методичні праці за період науково-педагогічної діяльності
41. Біологічні основи
Навчальний Кам’янець232 Плахтій П.Д.,
Подільський: ПП
фізичного виховання
посібник
77 Мисів В.М.
Буйницький О.А.,
студентів
2008. – 232с.
Кам’янець42. ОрганізаційноМетодичні
176 Єдинак Г.А.
методичні основи
рекомендації Подільський ПП
88
Мошак
М.І.,
2008.
розвитку фізичних
–176с.
якостей хлопців 7-17
років у процесі
фізичного виховання
Кам’янець43. Практикум з навчальної Методичні
20 Райтаровдисципліни
рекомендації Подільський: ПП
10 ська І.В.
Буйницького О.А.,
«Організація
2010. – 20с.
краєзнавчо-туристичної
діяльності»

специалиста по
физической культуре

44. Теорія і методика
Методичні
викладання плавання.
рекомендації
Щоденник з навчальної
практики з дисципліни

Кам’янецьПодільський: ПП
Буйницького О.А.,
2010. – 16с.

16
8

Райтаровська І.В.

45. Теорія і методика
викладання рухливих
ігор та забав

Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2011. –
360 с.
Рекомендовано
Міністерством
освіти і науки,
молоді та спорту
України, лист
МОН,МСУ
№ 1/11-5559 від
04.07.2011 р.

400
100

Гуска М.Б.,
Мазур В.Й.,
Гуска М.В.

Навчальнометодичний
посібник

46. Соматичний тип
конституції та фізичні
якості

Монографія

Кам’янецьПодільський: ПП
Буйніцький О.А.,
2011. – 285 с.

285 Єдинак Г.А.
142,
5

2012 рік
1.

Особливості впливу
спортивно-оздоровчого
туризму на організм
підлітків

Стаття

2.

Розвиток основних
компонентів
спеціальної
спрямованості у
багаторічній підготовці
боксерів

Стаття

3.

Критерії визначення
комплексної оцінки
фізичного стану
школярів

Стаття

4.

Система управління
здоров’язберігаючим
освітнім процесом у
школі

Стаття

Збірник матеріалів VІ
Всеукраїнської науковопрактичної конференції з
міжнародною участю. –
Кам’янець-Подільський:
Кам'янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2.
– 272 с. – С.100-107
Фізична культура, спорт та
здров’я нації /збірник наукових
праць. – Випуск 14. – Вінниця,
2012. – 371 с. – С. 41-50.
Фахове видання
Збірник наукових праць за
матеріалами звітної наукової
конференції викладачів,
докторантів і аспірантів, 21–22
лютого 2012 р. / Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана Огієнка.
– Кам‘янець-Подільський, 2012.
– Вип. ( В друці)
Збірник матеріалів VІ
Всеукраїнської науковопрактичної конференції з
міжнародною участю. –
Кам’янець-Подільський:
Кам'янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка, 2012. – Випуск 2.
– 272 с. – С. 107-110.

Скавронсь
кий О.П.

Скавронсь
кий О.П.

Телебей
С.М.

5.

Влияние
Тези
психофизиологического
фактора на быстроту и
правильность принятия
решения в баскетболе

6.

Розвиток
функціональних
можливостей
організму школярів
(змістова сутність
питання)”

7.

ІндивідуальноСтаття
типологічні особливості
розвитку витривалості
старшокласників

8.

Соматотипологічні
особливості темпів
приросту фізичних
якостей хлопчиків 1314 років (факторний
аналіз)

Стаття

Стаття

Проблемы совершенствования
физического воспитания
студентов: Материалы
международной научнометодической конференции
(Москва, 2-3 февраля 2012 г.). –
М.: Издательский центр РГУ
нефти и газа имени
И.М.Губкина, 2012. – 284с. –
С.181.
Міжнародне видання
Збірник наукових праць
«Сучасні проблеми фізичного
виховання, спорту та здоров’я
людини»/ Кам'янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка, Государственное
учебное заведение
«Приднестровский
государственный университет
имени Т.Г.Шевченка»; [ред.кол.:
П.С.Атаманчук (відп.редактор) та
ін.] – Кам’янець-Подільський :
Кам'янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка, 2012. – Вип. 3. –
С.82-89. – 244с.
Вісник Кам’янець-Подільського
національного університету.
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини. – Кам’янецьПодільський: Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана Огієнка,
2012. – Вип. 5. – 336с. – С.98104.
Фахове видання
Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному
суспільстві : зб.наук.пр. Волин.
нац. ун-ту ім. Лесі Українки
/уклад. А.В.Цьось,
С.П.Козіброцький. – Луцьк :
Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, 2012. –№2 (18). – 363
с. – С.172-176.
Фахове видання

Телебей
С.М.

7

9.

Роль спортивнооздоровчого туризму у
зміцненні здоров’я
підростаючого
покоління

Стаття

10.

Характеристика
фізичного здоров’я
підлітків з різним
типом сомативної
конституції

Стаття

11.

Статистичні
взаємозв’язки між
приростом фізичних
якостей хлопчиків підлітків різних
соматотипів

Стаття

12.

Розвиток фізичних
якостей підлітків з
урахуванням
соматичного типу
конституції

Стаття

Матеріали 1 Всеукр. наук.практ. конференції : Фізична
культура дітей та молоді на
сучасному етапі: досвід та
перспективи (6-7 грудня
2012р.): наук.-метод. журнал
«Нова педагогічна думка». –
Рівне: Рівн.держ.гуман.-ун-т,
2012. – Випуск 1. – 338с. – С.
Фахове видання
Психолого-педагогические
проблемы воспитания силы.
Сборник материалов
международной электронной
научно-практической
конференции «Физическое
развитие и подготовка
личности: сила». – Тирасполь,
18–19 октября 2012. –
Тирасполь, 2012. – 132 с. –
С.80-85.
Міжнародне видання
Физическая культура и спорт:
проблемы и перспективы
развития. Сборник материалов
IV международной
студенческой научнопрактической конференции. –
Тирасполь, 4-5 мая 2012 г. –
Тирасполь, Изд-во Приднестр.
ун-та, 2012. – 184 с. – С. 106109.
Міжнародне видання
Физическая культура и спорт:
проблемы и перспективы
развития. Сборник материалов
IV международной
студенческой научнопрактической конференции. –
Тирасполь, 4-5 мая 2012 г. –
Тирасполь, Изд-во Приднестр.
ун-та, 2012. – 184 с. – С. 70-74.
Міжнародне видання

Гоншовськ
ий В.М.

Ільніцький
А.В.

Масловськ
а А.Й.

2013 рік
№
з/п

1.

Автор

Назва

Вихідні дані

Зубаль М.В.

ІV. Статті у фахових виданнях
Факторна структура Вісник Кам’янець-

Обсяг
(авт.
арк.1)
0,45

Співавтори

фізичних якостей
підлітків з
урахуванням
соматотипу

2.

Зубаль М.В.

3.

Зубаль М.В.

4.

Зубаль М.В.

5.

Зубаль М.В.

Подільського національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і здоров’я
людини. – Кам’янецьПодільський: Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана
Огієнка, 2013. – Вип. 6. –
289с. – С.103-108.

Соматотипологічні
особливості темпів
приросту фізичних
якостей хлопчиків
13-14 років

Фізичне виховання, спорт і
0,4
культура здоров’я у
сучасному суспільстві :
зб.наук.пр. Волин. нац. ун-ту
ім. Лесі Українки /уклад.
А.В.Цьось, С.П.Козіброцький.
– Луцьк : Волин. нац. ун-т ім.
Лесі Українки, 2013. –№3
(18). – 363 с. – С.172-176.
V. Статті в інших наукових виданнях
Методика розвитку Формування здорового
0,2
психофізичних
способу життя студентської
якостей дітей
та учнівської молоді засобами
молодшого
освіти: збірник матеріалів VІІ
шкільного віку
Всеукраїнської науковозасобами рухливих практичної конференції з
ігор
міжнародною участю /
[редкол.: П.С.Атаманчук
{відп.ред.}та ін.]. Кам’янець-Подільський:
Кам'янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2013. –
Випуск 3. – 228 с. – С.95-99.
Наукові праці Кам`янець0,2
Подільського національного
університету імені Івана
Огієнка: збірник за
підсумками звітної наукової
конференції викладачів,
докторантів і аспірантів. –
Кам`янець-Подільський :
Кам`янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2013. –
Вип. 12: у 3-х томах. – Т. 2. –
С. 142-144.
VІ. Публікації у закордонних наукових виданнях
Формування
Збірник наукових праць
0,15
культури
«Сучасні проблеми фізичного
спілкування вчителя виховання, спорту та здоров’я
Особливості
формування стилю
професійного
спілкування
майбутніх фахівців
з фізичного
виховання і спорту

Мазур
В.Й.

фізичної культури

людини»/ Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана
Огієнка, Государственное
учебное заведение
«Приднестровский
государственный университет
имени Т.Г.Шевченка»;
[ред.кол.: П.С.Атаманчук
(відп.редактор) та ін.] –
Кам’янець-Подільський :
Кам'янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2013. –
Вип. 4. – С.41-44. – 164с.

2014 рік
Автор

Назва

Вихідні дані

№
з/п

Обсяг
(авт.
арк.1)

Співавтори

ІІІ. Навчально-методичні праці
(підручники, посібники, методичні рекомендації)
1.

Зубаль М.В.

Теорія і методика
викладання
спортивних ігор

2.

Зубаль М.В.

Організація
краєзнавчооздоровчої
туристичної
діяльності

Навчально-методичний
посібник [для фа культ. фіз.
вих. і сп. вищих навч.
закладів 3-4 рівнів
акредитації]. – Кам’янецьПодільський: ТОВ «Друкарня
Рута», 2014. – 264с.
Рекомендовано
Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту
України, лист Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України № 1/1119175 від 10.12.2013р.
Методичні рекомендації: 2-е
видання перероб. і доповн. –
Кам’янець-Подільський: ТОВ
«Друкарня Рута», 2014. – 44 с.

Прозар
М.В.,
Телебей
С.М.

Райтаровська І.В.

ІV. Статті у фахових виданнях
1.

Зубаль М.В.

Засоби та методи
психологічної
підготовки
баскетболістів

Фізична культура, спорт та 0,4
здоров’я нації : зб. наук.
пр.–– Вінниця: ВДПУ ім. М.
Коцюбинського., 2014. ––
Вип. 13. –– Т. 2. –– 330 с. ––
С. 152––161.

Телебей С. М.

2.

Зубаль М.В.

Факторний аналіз
приросту фізичних
якостей хлопчиків
10-11 років
представників
торакального і
м’язового
соматотипів

Нова педагогічна думка:
наук.-метод. журнал. – Рівне,
РОІППО, 2014. – № 1(77). –
С. 113 – 115.

1.

Зубаль М.В.

Методика розвитку
психофізичних
якостей дітей
молодшого
шкільного віку
засобами рухливих
ігор

Формування здорового
0,2
способу життя студентської
та учнівської молоді засобами
освіти: збірник матеріалів VІІ
Всеукраїнської науковопрактичної конференції з
міжнародною участю /
[редкол.: П.С.Атаманчук
{відп.ред.}та ін.]. Кам’янець-Подільський:
Кам'янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2013. –
Випуск 3. – 228 с. – С.95-99.

2.

Зубаль М.В.

Громадянське
виховання студентів
як педагогічна
проблема

Наукові праці Кам`янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка: збірник за
підсумками звітної наукової
конференції викладачів,
докторантів і аспірантів. –
Кам`янець-Подільський :
Кам`янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2014. –
Вип. 13: в друці

0,5

Гоншовський В.М.

V. Статті в інших наукових виданнях

0,2

VІ. Публікації у закордонних наукових виданнях
1.

Зубаль М.В.

Організаційнометодичні умови
педагогічного
управління у
процесі фізичного
виховання
школярів

Збірник наукових праць
0,15
«Сучасні проблеми фізичного
виховання, спорту та здоров’я
людини»/ Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана
Огієнка, Государственное
учебное заведение
«Приднестровский
государственный университет
имени Т.Г.Шевченка»;
[ред.кол.: П.С.Атаманчук
(відп.редактор) та ін.] –
Кам’янець-Подільський :

Єдинак
Г.А.

Кам'янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2014. –
Вип. 5. – С.41-44. – 164с.

VІІ. Публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних
(Scopus, Webometrics та ін.)
1.

Зубаль М.В.

Вплив авторської
програми
покращення
фізичних якостей
хлопчиків
молодшого
шкільного віку
різних соматотипів
на їх фізичну
підготовленість

Вісник Кам’янецьПодільського національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і здоров’я
людини. – Кам’янецьПодільський: Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана
Огієнка, 2014. – В друці

0,45

