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науково-методичних публікацій викладача кафедри спорту і спортивних ігор
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
МАЗУРА ВАСИЛЯ ЙОСИПОВИЧА
за період з 2002-2014 роки
№
з/п
1.

Назви друкованих
праць
Показатели
физической
подготовленности
мальчиков 6-ти лет,
обучающихся в
общеобразовательно
й школе.

Характер
Вихідні дані
роботи
Тезисы ІІІ Всесоюзной
Друк.

2.

Засоби та методи
подолання почуття
страху під час
заняття туризмом
молодших школярів.

Друк.

3.

Засоби та методи
подолання відчуття
страху води під час
навчання плаванню
молодших школярів.

Друк.

4.

Гра – як форма
національної
культури, передача
традицій, вид

Друк.

конференции по
физическому воспитанию
и школьной гигиене. (2224 сентября 1987 г., г.
Каменец-Подольский).
Дунаевецкая
райтипография. – С.56. –
184 с.

Матеріали ІІІ
міжнародної науковопрактичної
конференції: Збірник
наукових праць
викладачів факультету
фізичного виховання і
спорту. – Херсон, 2002.
– С. 81-84.
Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
педагогічного
університету: Збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і аспірантів,
присвяченої 85-ій
річниці Української
національнодемократичної
революції, 15-16 квітня
2002 року. – У 2-х
томах. – Т. 2. –
Кам’янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
державний
педагогічний
університет,
інформаційновидавничий відділ,
2002. – С. 188-189.
Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного

Обсяг Співавтори
стор.
Сапешко Т.А.,
2
Крючкова
А.В.

4

Гуска М.Б.,
Шишкін О.П.

6

Шишкін О.П.
Шишкіна
Л.О.

5

Федорак О.В.

сенсомоторної
діяльності та її
реалізація в умовах
загальноосвітньої
школи

5.

6.

7.

педагогічного
університету: Збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і аспірантів,
присвяченої 85-ій
річниці Української
національнодемократичної
революції, 15-16 квітня
2002 року: В 2-х томах.
– Т. 2. – Кам’янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
державний
педагогічний
університет:
інформаційновидавничий відділ,
2002. – С. 185-187.

Використання лазні з
метою зростання
резервів
терморегуляції та
прискорення перебігу
відновних процесів в
організмі дзюдоїсток
Специфічні
особливості рухової
активності борців 1516 річного віку

Друк.

Використання
саморозтяжок
з
метою прискорення
перебігу відновних
процесів та розвитку
гнучкості
спортсменів

Друк.

Друк.

Кам’янець-Подільський: “Медобори” (ПП
Мошак М.І.), 2003. – 78
с.

Наукові праці
Кам`янецьПодільського
державного
університету: Збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і аспірантів.
– Вип.2. В 2-х томах. –
Т. 2. – Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-Подільський
державний університет,
інформаційновидавничий відділ,
2003. – С. 275-276.
Наукові
праці
Кам`янецьПодільського
державного
університету:
Проблеми
теорії
і
методики
виховання,
лікувальної
фізкультури
та
спортивної медицини,
олімпійського
та
професійного спорту /

Петров О.П.

78

Плахтій П.Д.,
Шишкін О.П.

5

6

Кіріллов І.О.

Деякі аспекти
раціональних засобів
і методів зниження
ваги в
передзмагальному
періоді
Ефективність
використання сауни в
поєднанні з іншими
дегідратаційними
засобами, вправами
на розтягування та
масажем з метою
прискорення перебігу
відновлювальних
процесів та згонки
маси тіла дзюдоїсток

Друк.

10.

Психологічні аспекти
успіхів і невдач у
спортивній
діяльності

Друк.

11.

Вплив занять
рухливими іграми на
фізичний розвиток
дітей шкільного віку

Друк.

8.

9.

Друк.

Серія педагогічна. –
Вип.
1:
Фізична
культура,
спортивна
медицина,
олімпійський
та
професійний спорт. –
Кам’янець
Подільський: АбеткаНова, 2003. С. 195-200.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
державного
університету. Вип.2,
2004. – С. 274-277.
Наукові праці
Кам`янець-Подільського державного
університету:
Проблеми теорії і
методики виховання,
лікувальної
фізкультури та
спортивної медицини,
олімпійського та
професійного спорту /
Серія педагогічна. –
Вип. 2. – Кам’янецьПодільський: АбеткаНова, 2004. С. 162-169.
Наукові праці
Кам`янець-Подільського державного
університету: Зб. За
підсумками звітної
наукової конферен-ції
викладачів і аспірантів. - Вип.4. В 3-х
томах. – Кам’янецьПодільський: Кам`янець-Подільський
державний університет, редакційновидавничий відділ.
2005. – С. 148-149.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
державного
університету:
Проблеми теорії і
методики фізичного
виховання,
олімпійського та
професіонального
спорту, лікувальної
фізичної культури та

4

Гуска М.Б.

8

Плахтій П.Д.

5

Скорич Л.П.

5

12.

Феномен подолання
перешкод у
психологічній
підготовці
спортсменів

Друк.

13.

Систематизація
базової тактичної
підготовки борців.

Друк.

14.

Дослідження
проблеми рухової
активності школярів

Друк.

15.

Основні засади
влучної стрільби.

Друк.

спортивної медицини /
Серія педагогічна. –
Вип. 3. – Кам’янецьПодільський: АбеткаНова, 2005. С. 27-31.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
державного
університету: Збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і аспірантів.
– Випуск 5. В 3-х
томах. –Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-Подільський
державний університет,
редакційно-видавничий
відділ, 2006. – Т. 3. С.
192-193.
Наукові
праці
Кам`янець-Подільського
державного
університету:
Проблеми
теорії
і
методики
фізичного
виховання,
олімпійського
та
професіонального
спорту,
лікувальної
фізичної культури та
спортивної медицини /
Серія педагогічна. –
Вип. 4. – Кам’янецьПодільський: АбеткаНова, 2006. С. 175-181.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
державного
університету: Збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і аспірантів.
– Випуск 6. В 3-х
томах. –Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-Подільський
державний університет,
редакційно-видавничий
відділ, 2007. – Т. 3. С.
172-173.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
державного

5

Скорич Л.П.,
Шишкін О.П.

7

Гуска М.Б.

5

Скорич Л.П.

6

Кужель М.М.

16.

Впровадження
оздоровчих систем
йоги в практику
психофізичної
рекреації студентів.

Друк.

17.

Особливості
методики
підготовки борців
греко-римського
стилю
в нових умовах
змагальної
діяльності

Стаття

університету: Збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і аспірантів.
– Випуск 6. В 3-х
томах. –Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-Подільський
державний університет,
редакційно-видавничий
відділ, 2007. – Т. 3. С.
203-204.
Наукові праці
Кам`янець-Подільського державного
університету:
Проблеми теорії і
методики фізичного
виховання,
олімпійського та
професійного спорту,
лікувальної фізичної
культури та спортивної
медицини / Серія
педагогічна. – Вип. 5. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-Подільський
державний університет,
редакційно-видавничий
відділ, 2007. С. 82-86.

Наукові праці
Кам'янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів,
присвяченої 90-річчю
Кам'янецьПодільського
національного
університету: випуск
7, у 5-ти т. —
Кам'янецьПодільський:
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2008. –

7

Федірко А.О.

2
1

Кіріллов
І.О.

18.

Мотивація занять
фізичною
культурою у вищих
навчальних
закладах

Стаття

19.

Оздоровча
спрямованість
процесу початкової
підготовки в
спортивних
єдиноборствах

Стаття

20.

Функціональна
структура системи
управління
підготовкою
баскетболістів
високої кваліфікації

Стаття

Т. 4. – 182 с. –
С. 141–142.
Сучасні інформаційні
технології та
інноваційні методики
навчання в підготовці
фахівців:
методологія, теорія,
досвід, проблеми:
матеріали
всеукраїнської
науково-практичної
конференції,
21–23. 05. 2008 р. –
Вінниця, 2008. – 196с.
– С. 86–88.
Зб. наукових праць за
матеріалами
всеукраїнської
науково-практичної
конференції, 14-15.10.
2008 р. / Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка. –
Кам’янецьПодільський, 2008. –
Вип. 6. – 300 с. –
С. 64–71.
Наукові праці
Кам'янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка :
збірник за підсумками
звітної наукової
конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів,
присвяченої 90-річчю
Кам'янецьПодільського
національного
університету: випуск
7, у 5-ти т. —
Кам'янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський

3
1,5

Кужель
М.М.

8
4

Кіріллов
І.О.

3
1,5

Кіріллов
І.О.

Стаття

21.

Вплив природних і
соціальноекологічних
чинників на
організм і
життєдіяльність
людини

22.

Стаття
Оздоровчі функції
студентського
спорту при
підготовці до життя
і професії

23.

Становлення та
розвиток айкідо на
Поділлі

Стаття

24.

Дослідження
сутності
тлумачення і
співвідношення
понять рекреації,
туризму і дозвілля

Стаття

національний
університет імені
Івана Огієнка, 2008. —
Т. 4. — 182 с. —
С. 124–126.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини.
Серія педагогічна. ––
Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2009. –
Вип. 2. – 300 с. –
С. 73–76.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини.
Серія педагогічна. ––
Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2009. –
Вип. 2. – 300 с. –
С. 55–59.
100 років спорту на
Поділлі: історичні
витоки, сучасний стан
та перспективи
розвитку: зб. наук.
праць за матеріалами
всеукр. наук.-практ.
конференції, 7 квітня
2009 р. / Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка. ––
Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2009. – 220с.
– С. 83––87.
Збірник наукових
праць за матеріалами
звітної наукової
конференції
викладачів,
докторантів і

6
3

Скорич Л.П.

6
3

Скорич Л.П.

8
4

7
3,5

Кіріллов
І.О.

25.

Адаптація
спортсменів до
виконання
специфічних
статичних
навантажень

Стаття

26.

Шляхи залучення
дітей до тренувань
та збереження їх в
спортивних секціях

Стаття

27.

Дослідження рівня
розуміння
підлітками основ
здорового способу
життя

Стаття

аспірантів, 11–12
березня 2009 р. /
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка. ––
Кам‘янецьПодільський, 2009. ––
Вип. 8. – Т. 4. – 156 с.
– С. 97–99.
Збірник наукових
праць за матеріалами
звітної наукової
конференції
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. 95––97.
Збірник наукових
праць за матеріалами
звітної наукової
конференції
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. 99––102.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка.
Фізичне виховання,
спорт і здоров’я

8
4

Кіріллов
І.О.

14
7

Кіріллов
І.О.

7

28.

Особливості
формування
здорового способу
життя учнів
основної школи на
основі аналізу їх
психологопедагогічної
характеристики

Стаття

29.

Профілактика
адиктивної
поведінки у
підлітків, як основа
формування
здорового способу
життя школярів

Стаття

30.

Стаття
Особливості
практикування
студентів
факультету
фізичної культури в
аспекті
педагогічного
управління

31.

Рухливі ігри
спеціальної
спрямованості в
реабілітації дітей,
які хворіють на
бронхіальну астму

Стаття

людини. Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2010. ––
Вип. 3. – 292 с. –
С. 122––127.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка.
Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
людини. – Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2010. ––
Вип. 3. – 292с. ––
С. 10––17.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка.
Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
людини. Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2010. Вип. 3.
– 292 с. – С. 172–182.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів. – вип. 9, у
5 т. – Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Т. 5. –– 152 с. ––
С. 77–79.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник

9
4,5

Рябцев С.П.

10
5

Марчук
В.М.

6
3

Зубаль М.В.

6
3

Зубаль М.В.

32.

Оптимізація складу Стаття
і структури вправ
підготовчої частини
заняття як засіб
вдосконалення
технічної
майстерності
дзюдоїстів 10-13
літнього віку

33.

Стаття
Дослідження
термовпливу сауни
на окремі
функціональні
показники борців
високої кваліфікації
в залежності від
тривалості
процедури

34.

Засоби відновлення
і адаптація до
навантажень у
процесі
передзмагальної
підготовки борців

Стаття

за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів, вип. 9,
у 5 т. – Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Т. 5. –– 152 с. ––
С. 96–98.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів, – вип. 9, у
5 т. – Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Т. 5. –– 152с. ––
С. 96–98.
Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник
наукових праць. –
Кам’янецьПодільський :
Аксіома, 2010. –
Вип. 1. – 496 с. –
С. 147–154.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,

7
3,5

8

7

Кіріллов
І.О.

35.

Характерні
особливості
формування
оптимальної
агресивності у
спортсменів-борців

Стаття

36.

Психологічні
особливості
здорового способу
життя студентів

Стаття

докторантів і
аспірантів: вип. 10. у
5 т. – Кам`янецьПодільський:
Кам`янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2011. –
Т. 5. – 148 с. –
С. 96–98.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка.
Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
людини. / [редкол.:
П.С.Атаманчук (відп.
ред.) та ін.]. Кам`янецьПодільський:
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка, 2011. –
Вип. 4. – 236 с. –
С. 121–129.
Формування
здорового способу
життя студентської та
учнівської молоді
засобами освіти:
збірник матеріалів V
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції з
міжнародною участю
/ [редкол.:
П.С.Атаманчук
(відп.ред.) та ін..]. –
Кам`янецьПодільський:
Кам`янецьПодільський
національний

12
6

Скорич Л.П.

10
5

Скорич Л.П.

37.

Теорія і методика
викладання
рухливих ігор і
забав

Навч.метод.
посібник

38.

Особливості
управлінських
педагогічних
впливів
при підготовці
борців високої
кваліфікації

Стаття

39.

Значення точності
штрафного кидка в
баскетболі і
чинники які
визначають його
ефективність

Стаття

університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Вип. 1. – 272 с. –
С. 109–116.
Теорія і методика
викладання рухливих
ігор і забав /
Кам’янецьПодільський:
Аксіома, 2011. – 400с.
Рекомендовано МОН
України, лист №1 /
11-5559 від 04 липня
2011 р.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: вип. 11, у
3т. Кам’янецьПодільський:
Кам`янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Т. 2. – 232 с. –
С. 169–171.
Наукові праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: вип. 11, у
3 т. Кам’янецьПодільський:
Кам`янець-

400

Гуска М.Б.,
Зубаль
М.В.,
Гуска М.В.

6
3

Телебей
С.М.

6
3

Телебей
С.М.

40.

Аналіз динаміки й
кореляції
показників
фізичної
підготовленості
борців 8–9 літнього
віку як засіб
ефективності
відбору

Стаття

41.

Деякі аспекти
силової
підготовленості
борців вільного
стилю різної
кваліфікації

Стаття

Подільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
– Т. 2. – 232 с. –
С. 202–203.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка.
Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
людини. / [редкол.:
П.С.Атаманчук (відп.
ред.) та ін.]. –
Кам`янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Вип. 5. – 336 с. –
С. 142–148.
Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник
наукових праць /
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка,
Государственное
учебное
заведение“Приднестровский
государственный
университет имени
Т.Г. Шевченко”,
[редкол.: П.С. Атаманчук (відп. ред..) та
ін.] – Кам`янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський

10
5

Кіріллов
І.О.

6
3

Кіріллов
І.О.

42.

Трактування
розуміння
здорового способу
життя підлітками,
що займаються
спортом

Стаття

43.

Формування
культури
спілкування
вчителя фізичної
культури

Стаття

національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Вип. 3. – 244 с. –
С. 141–145.
Формування
здорового способу
життя студентської та
учнівської молоді
засобами освіти:
збірник матеріалів VІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції з
міжнародною участю
/ [редкол.: П.С.
Атаманчук (відп.ред.)
та ін..]. – Кам`янецьПодільський:
Кам`янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Випуск 2. – 272 с. –
С. 178 –181.
Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник
наукових праць /
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка,
Государственное
учебное
заведение“Приднестр
овский
государственный
университет имени
Т.Г. Шевченко”,
[редкол.:
П.С. Атаманчук
(відп. ред..) та ін.] –
Кам`янецьПодільський:

5
2,5

Скорич Л.П.

7
3,5

Зубаль М.В.

Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2013. –
Вип. 4. – 164 с. –
С. 41–44.
44.

Характерні
особливості
структури та змісту
комбінаційної
тактики і техніки у
спортивній боротьбі

Стаття

45.

Динаміка показників
швидкісних
пересувань школярів
12-15
років,
які
займаються
баскетболом

Стаття

46.

Методика
початкового
навчання захисним
діям
у
боротьбі
кураш

Стаття

Наукові
праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів, докторантів
і
аспірантів.
–
Кам`янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2013. – Вип. 12
: у 3-х томах. – Т. 2. –
180 с. – С. 157–159.
Наукові
праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів, докторантів
і
аспірантів.
–
Кам`янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2013. – Вип. 12
: у 3-х томах. – Т. 2. –
180 с. – С. 144–145.

Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка.
Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
людини. / [редкол.:

8
4

Кіріллов І.О.

4
2

Кіріллов І.О.

9
4,5

Кіріллов І.О.

47.

Вплив
спортизації
фізичного виховання
на
формування
ціннісних відносин
до
здоров’я
і
здорового
способу
життя у підлітків
12–13 річного віку

Стаття

48.

Формування
морально-вольової
активності підлітків
13-14 років в процесі
занять спортивною
боротьбою

Стаття

49.

Виховання

Стаття

рухово-

П.С.Атаманчук (відп.
ред.) та ін.]. –
Кам`янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2013. –
Вип. 6. – 296 с. –
С. 146–154.
Формування
здорового
способу
життя студентської та
учнівської
молоді
засобами освіти :
збірник матеріалів VІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
з
міжнародною участю
/
[редкол.:
П.С.
Атаманчук (відп.ред.)
та ін..]. – Кам`янецьПодільський:
Кам`янецьПодільський
національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2013. –
Випуск 3. – 228 с. – С.
146–150.
Наукові
праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів, докторантів
і
аспірантів.
–
Кам`янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2014.
Наукові
праці

Кіріллов І.О.

7

4
2

Скорич Л.П.

ритмічних здібностей
у дітей старшого
дошкільного віку

50.

Ціннісні орієнтації як
умова самореалізації
особистості в спорті

Стаття

51.

Особливості
психофізичної
рекреації
дітей
засобами медитації

Стаття

Кам`янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів, докторантів
і
аспірантів.
–
Кам`янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2014.
Наукові
праці
Кам`янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів, докторантів
і
аспірантів.
–
Кам`янецьПодільський:
Кам`янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2014.
Формування здорового
способу
життя
студентської
та
учнівської
молоді
засобами
освіти:
збірник матеріалів VІII
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
з
міжнародною участю. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2014.
–
Випуск 4. – С. 148-154.

6
3

Скорич Л.П.

8
4

Скорич Л.П.

Викладач кафедри спорту і

спортивних ігор

В.Й. Мазур

Зав. кафедри спорту і
спортивних ігор

О.П. Петров

Вчений секретар

Л.Г. Яропуд

