Список
наукових та навчально-методичних праць
викладача кафедри спорту і спортивних ігор
Стасюка Івана Івановича
№
Назва теми
Характер
Вихідні дані
з/п
роботи
1. Вплив
Стаття Наукові праці
диференційоваКам’янецьного підходу на
Подільського
рухову
державного
активність
університету : збірник
студентів
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і
аспірантів : вип. 3, у 3
т. – Кам’янецьПодільський : КПДУ,
інформаційновидавничий відділ,
2004. – Т. 3. – С. 277 –
279.

Обсяг
сторінок
3

2.

Рівень розвитку
морфофункціональних
якостей – одна з
провідних умов
ефективності
фізичної
підготовленості
юних футболістів

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів
і
аспірантів : вип. 4, у
3 т. – Кам’янецьПодільський : КПДУ,
інформаційновидавничий
відділ,
2004. – Т. 3. – С.
156 – 158.

3

3.

Проблема
удосконалення
нормативних
показників юних
футболістів

Стаття

Актуальні проблеми
юнацького спорту :
збірка наукових праць
за матеріалами ІІІ
Всеукраїнської

3

Співавтори

науково-практичної
конференції (29 – 30
вересня 2005 р.). –
Херсон : Видавництво
ХДУ, 2005. – С. 102 –
104.
4.

До
питання
розробки
контрольних
нормативів юних
футболістів

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету
:
проблеми теорії і
методики фізичного
виховання
з
Олімпійського
та
професійного спорту,
лікувальної
фізкультури
і
спортивної
медицини. –
Серія
педагогічна.
–
Кам’янецьПодільський : АбеткаНова, 2005. – Вип. 3 –
С. 178 – 181.

4

5.

Динаміка
швидкісносилових якостей
футболістів 21 –
22
років
у
річному
циклі
підготовки

Стаття

Молода
спортивна
наука
України
:
збірник
наукових
праць
з
галузі
фізичної культури та
спорту : вип. 10, у
4 т. – Львів : НВФ
«Українські
технології, 2006. –
Т. 2. – С. 154 – 158.
Фахове видання

5

6.

Місце і значення
швидкісносилової
підготовки
у
тренуванні
футзалістів

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції

2

викладачів
і
аспірантів : вип. 5, у
3 т. – Кам’янецьПодільський: КПДУ,
інформаційновидавничий
відділ,
2006. – Т. 3. – С.
180 – 181.
7.

8.

Особливості
спортивного
відбору
багаторічній
підготовці
футзалістів

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету
:
проблеми теорії і
методики фізичного
виховання
з
Олімпійського
та
професійного спорту,
лікувальної
фізкультури
і
спортивної
медицини. –
Серія
педагогічна.
–
Кам’янецьПодільський : АбеткаНова, 2006. – Вип. 4. –
С.192 – 195.

4

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів
і
аспірантів : вип. 6, у 3
т.
–
Кам’янецьПодільський : КПДУ,
інформаційновидавничий
відділ,
2007. – Т. 3. – С. 168 –
169.

2
1

в

Дослідження
динаміки
швидкісносилових
здібностей
спортсменів, що
займаються мініфутболом

Петров О.П.

Педагогічні
основи
диференційовано
го підходу до
фізичного
виховання
студентів

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету
:
проблеми теорії і
методики фізичного
виховання
з
Олімпійського
та
професійного спорту,
лікувальної
фізкультури
і
спортивної медицини.
Серія педагогічна. –
Кам’янецьПодільський: АбеткаНова, 2007. – Вип. 5. –
С.128 – 132.

5
2,5

10. Стан технічної
підготовленості
учнів в секції з
футболу
та
методи
її
покращення

Стаття

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
імені
Івана Огієнка : вип. 7,
у 5 т. – Кам.-Под. :
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка, 2008. –
Т. 4. – С.159 – 161.

3

9.

Фалес Й.Г.

11. Аналіз
стану
загальноосвітньої
школи
з
формування
здорового
способу життя

Стаття

Вісник
Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я
людини.
Серія педагогічна. –
Кам’янецьПодільський
:
Аксіома, 2008. –
Вип. 1. – С. 257 – 259.

3

12. Особливості
підготовки жінок
до
занять
з
футболу

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка
:
збірник за підсумками
звітної
наукової
конференції
викладачів,
докторантів
і
аспірантів : вип. 8, у 5
т. – Кам.-Под. :
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка, 2009. –
Т. 4. – С.131 – 132.

2

13. Становлення
футзальної
команди
«ФортецяКПНУ»
м.
Кам’янецьПодільський

Стаття

100 років спорту на
Поділлі:
історичні
витоки, сучасний стан
та
перспективи
розвитку : збірник
матеріалів
всеукраїнської
науково-практичної
конференції.
–
Кам’янецьПодільський
:
Аксіома, 2009. – С.
178 – 184.

7

14. Методика
обстеження
технікотактичної
діяльності
гравців у футзалі

Стаття

Актуальні проблеми
фізичного виховання
та
методики
спортивного
тренування : збірник
наукових праць. –
Вінниця : ВДПУ,
2009. – С. 129 – 136.

4

15. Вплив
занять
міні-футболом на
фізичний
розвиток
студентів

Стаття

Вісник
Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я
людини.
Серія педагогічна. –
Кам’янецьПодільський
:
Аксіома, 2009. –
Вип. 2. – С. 83 – 85.

3

16. Контроль
змагальної
діяльності
гравців у футзалі

Стаття

Фізична
культура,
спорт та здоров’я
нації
:
збірник
наукових праць : вип.
8, у 2 т. – Вінниця,
2009. – С. 137 – 142.
Фахове видання

6

17. Структура
тренувального
процесу
в
річному
циклі
підготовки
гравців високої
кваліфікації
у
міні-футболі

Стаття

Актуальні проблеми
фізичного виховання
та
методики
спортивного
тренування : збірник
наукових праць. –
Вінниця : ВДПУ,
2010. – С. 154 – 159.

6

18. Використання
модельних
тренувальних
завдань у процесі
фізичної
підготовки
кваліфікованих
футзалістів

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка
:
збірник за підсумками
звітної
наукової

2

Костюкевич
В.М.

конференції
викладачів,
докторантів
і
аспірантів : вип. 9, у
5 т. – Кам’янецьПодільський
:
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка, 2010. –
Т. 5. – С.127 – 138.
19. Передумови
диференційованого підходу у
фізичному
вихованні
студентів

Стаття

Сучасні
проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини : збірник
наукових праць. –
Кам’янецьПодільський
:
Аксіома, 2010. –
Вип. 1. – С. 374 – 383.

10

20. Загальні
положення теорії
і
практики
диференціації
навчання

Стаття

Збірник
наукових
праць
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка.
–
Кам’янецьПодільський
:
Кам’янецьПодільський
національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2010. –
Вип. 2. – С. 291 – 293.

3

21. Управління
процесом
формування
фізичної
активності
школярів

Стаття

Вісник
Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський
:

5

Аксіома, 2010. –
Вип. 3. – С. 44 – 48.
Фахове видання
22. Показники
фізичної
підготовленості
висококваліфікованих гравців у
міні-футболі
в
річному
циклі
підготовки

Стаття

Фізична
культура,
спорт та здоров’я
нації
:
збірник
наукових праць. –
Вінниця, 2011. –
Вип. 11. – С. 114 –
119.
Фахове видання

6

23. Особливості
тренувального
процесу
на
передзмагальном
у етапі у футзалі

Стаття

Наукові
праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка
:
збірник за підсумками
звітної
наукової
конференції
викладачів,
докторантів
і
аспірантів : вип. 10, у
5 т. – Кам’янецьПодільський
:
Кам’янецьПодільський
національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2011. –
Т. 5. – С. 129 – 131.

3

24. Особливості
побудови
тренувального
процесу
футзальної
команди
в
підготовчому
періоді

Стаття

Вісник
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка.
Фізичне
виховання,
спорт
і
здоров'я
людини / [редкол.:
П.С. Атаманчук (відп.
ред.) та ін.]. – Кам.Под.:
Кам’янецьПодільський

7

національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2011. –
Вип. 4. – С. 193 – 199.
Фахове видання
25. Контроль за
рівнем технічної
підготовленості в
групі ПСМ з
футзалу

Стаття

Збірник
наукових
праць молодих вчених
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана Огієнка. – Кам.Под.:
Кам’янецьПодільський
національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2011. –
Вип. 3. – С. 253 – 254.

2

26. Динаміка
навантажень у
підготовчому
періоді річного
циклу підготовки
кваліфікованих
гравців у мініфутболі

Стаття

Фізична
культура,
спорт та здоров’я
нації:
збірник
наукових праць: вип.
12, у 2 т. – Вінниця,
2011.– Т. 2. С. 236 –
243.
Фахове видання

8

27. Оздоровчий
вплив занять
міні-футболом на
організм
школярів

Стаття

Формування
здорового
способу
життя студентської та
учнівської
молоді
засобами освіти :
збірник матеріалів V
всеукраїнської
науково-практичної
конференції
з
міжнародною
участю / [редкол. :
Атаманчук П.С. (відп.
ред.) та ін.]. – Кам.Под. : Кам’янецьПодільський
національний
університет
імені

4

28. Пристосування
гравців
студентської
команди з
футзалу до
фізичних і
змагальних
навантажень

Стаття

29. Показники
Стаття
змагальної
діяльності
висококваліфіков
аних гравців у
футзалі

30. Участь
університетської
команди в XI
чемпіонаті
України з

Стаття

Івана Огієнка, 2012. –
Вип. 1. – 272 с. –
С. 221 – 224.
Сучасні
проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини : зб. наук.
праць
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.-Под.
:
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. – Вип.
3. – С. 206-208.
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). – С. 209-214.
Фахове видання
Наукові
праці
Кам'янецьПодільського
національного
університету
імені

3

6

5

Петров О.П.

футзалу серед
ВНЗ

31. Дослідження
динаміки
швидкісносилових якостей
в річному циклі
підготовки
студентської
команди з
футболу

Стаття

32. Нетрадиційні
Стаття
види спорту як
ефективний засіб
рухової
активності
студентів

33. Побудова
Стаття
тренувального
процесу
висококваліфіков
аних гравців у

Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів
і
аспірантів
(21–22
лютого 2012 р.). : вип.
11, у 5 т. – Кам.-Под. :
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. – Т. 2. –
С. 201.
Вісник
Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський:
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. – Вип.
5. – С.260-265.
Фахове видання
Збірник матеріалів VІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
з
міжнародною участю.
–
Кам.-Под.
:
Кам'янецьПодільський
національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2012. –
Вип. 2. – С. 228-230.
Педагогіка,
психологія та медикобіологічні проблеми
фізичного виховання і
спорту. – 2013. –

6
3

3

7

Петров О.П.

міні-футболі
протягом
змагального
періоду
34. Побудова
Стаття
тренувального
процесу
висококваліфіков
аних гравців у
міні-футболі
протягом
перехідного
періоду

35. Вплив занять з
міні-футболу на
фізичне
виховання учнів
середніх класів

Стаття

36. Показники
виконання
техніко-

Стаття

№ 8. – С. 99-106.
Фахове видання
Вісник
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені
Івана
Огієнка.
Фізичне
виховання,
спорт
і
здоров'я
людини / [редкол. :
П. С.
Атаманчук
(відп. ред.) та ін.]. –
Кам.-Под.
:
Кам’янецьПодільський
національний
університет
імені
Івана Огієнка, 2013. –
Вип. 6. – С. 219-225.
Фахове видання
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.)
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