Список
наукових та навчально-методичних праць
старшого викладача кафедри спорту та спортивних ігор
Юрчишина Юрія Володимировича
№
з/п

1

2

3

Назва
Фізична культура
в школі
(молодому
спеціалісту) :
навчальний
посібник для
студентів II-IV
рівнів
акредитації. 4-е
видання
перероблене і
доповнене
Ефективність
експериментальн
ої технології
залучення
студентів до
рухової
активності
оздоровчої
спрямованості у
покращенні
показників
фізичного стану
Стан та
особливості
мотивації
студентів до
рухової
активності
оздоровчого
спрямування на
сучасному етапі
реалізації
фізичного

Характер
Вихідні дані
роботи
НавКам’янецьчальний Подільський : ПП
посібБуйницький О.А.,
ник

Обсяг
(стор.)

248

2014. – 248 с.

Стаття Педагогіка, психологія
та медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту :
зб. наук. пр. за ред.
С.С. Єрмакова. –
Харків : ХДАДМ
(ХХПІ), 2012. – № 8. –
С. 140–144.
Фахове видання

4

Стаття Педагогіка, психологія
та медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту:
науковий журнал
Харківського
обласного відділення
Національного
олімпійського
комітету України. –
Харків, 2012. – № 4. –

6

Співавтори

Г.А.Єдинак

виховання у ВНЗ
4

Формування
здорового
способу життя
студентської
молоді засобами
реклами

Стаття

5

Формування
мотивації до
здорового
способу життя
студентської
молоді засобами
масової
інформації

Стаття

6

Оздоровчий біг як Стаття
невід’ємна
складова
здорового
способу життя
особистості

7

Психологічний
чинник
здоров’язбереження
особистості

Стаття

С. 118-123.
Фахове видання
Молода спортивна
наука України:
збірник наукових
праць за матеріалами
XIІ Міжнародної
наукової конференції
“Молода спортивна
наука України”. –
Львів, 2008. – Вип. 12.
– Т.4. – С. 250-255.
Фахове видання
Молода спортивна
наука України:
збірник наукових
праць на CD [анотації,
зміст та допоміжні
індекси]: за
матеріалами XІV
Міжнародної наукової
конференції “Молода
спортивна наука
України”. – Львів,
2010. – Вип. 14. – Т.4.
– С. 186-191.
Фахове видання
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський: Аксіома,
2010. – Вип. 3. –
С. 48-52.
Фахове видання
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і

6

6

5
2,5

В.У.Дорош

6
3

А.П. Іотко

здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський: Аксіома,
2010. – Вип. 3. –
С. 163-168.
Фахове видання
8 ЦіннісноСтаття Вісник Кам’янецьмотиваційна
Подільського
орієнтація
національного
студентів
університету імені
факультету
Івана Огієнка. Фізичне
фізичної
виховання, спорт і
культури на
здоров’я людини. –
формування
Кам’янецьвласного здоров’я
Подільський: Аксіома,
2010. – Вип. 3. –
С. 277-282.
Фахове видання
9 Фізична культура Стаття Наукові праці
засобами
Кам’янецьдистанційного
Подільського
навчання та
державного
інформаційних
університету: збірник
технологій
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і
аспірантів: у 3 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2005. – Вип.4. – Т.3. –
С. 180-181.
10 Запровадження
Стаття Наукові праці
комп’ютерних та
Кам’янецьінформаційних
Подільського
технологій у
державного
галузь фізичної
університету: збірник
культури – новий
за підсумками звітної
підхід
наукової конференції
викладачів і

6
3

В.М.Шиманський

2

3
1,5

В.У. Дорош

аспірантів. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2006. – С.154-156.
11 Формування
Стаття Наукові праці
здорового
Кам’янецьспособу життя
Подільського
молоді:
державного
проблеми і
університету: збірник
перспективи
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і
аспірантів. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2006. – С.156-157.
12 Підвищення
Стаття Наукові праці
розумової
Кам’янецьпрацездатності
Подільського
студентів вищих
державного
навчальних
університету: збірник
закладів засобами
за підсумками звітної
фізичного
наукової конференції
виховання
викладачів і
аспірантів. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,

2
1

5
2,5

Д.М. Солопчук

М.В. Гуска

13 Вплив засобів
масової
інформації та
інших джерел на
формування
здорового
способу життя
дітей та молоді

14 Формування
здорового
способу життя
молоді під
впливом засобів
масової
комунікації

15 Можливості
фізіологічних
практикумів в
оцінці адаптації
студентів до
учбових
навантажень

2006. – Вип. 4.–
С. 21-25.
Стаття Збірник матеріалів
наукових досліджень
студентів та
магістрантів
Кам’янецьПодільського
державного
університету. –
Кам’янецьПодільський: ПП
Заріцький, 2006. –
Вип. 1. – С. 41-46.
Стаття Проблеми теорії і
методики фізичного
виховання,
олімпійського та
професійного спорту,
лікувальної фізичної
культури та
спортивної медицини:
наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету. Серія
педагогічна. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 5. –
C. 163-168.
Стаття Проблеми теорії і
методики фізичного
виховання,
олімпійського та
професійного спорту,
лікувальної фізичної
культури та

6

6
3

М.В . Дутчак

4
2

С.М. Потапчук

16 Реклама як
особливий
чинник впливу на
формування
способу життя
особистості

17 Роль фізичних
вправ в
життєдіяльності
організму та

спортивної медицини:
наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету. Серія
педагогічна. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 5. –
C. 124-127.
Стаття Проблеми теорії і
методики фізичного
виховання,
олімпійського та
професійного спорту,
лікувальної фізичної
культури та
спортивної медицини:
наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету. Серія
педагогічна. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 5. –
C. 158-163.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного

6
3

5

В.У. Дорош

фактори, що
впливають на
здоров’я
дорослих та
літніх людей

18 Традиції
національної
фізичної
культури

19 Універсіади –
олімпійські ігри
студентів

університету: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і
аспірантів: у 3 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 6. – Т.3. –
С. 193-194.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і
аспірантів: у 3 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2007. – Вип. 6. – Т.3. –
С. 195-196.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
державного
університету: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів і
аспірантів: у 3 т. –
Кам’янецьПодільський:

6
2

О.П. Чміль
В.У. Дорош

5
2,5

С.М. Потапчук

20 Пошук нових
форм
спортивного
відбору юних
спортсменів в
баскетболі

Стаття

21 Організація
Стаття
спортивного
відбору в
баскетболі та
його ефективність

22 Інформаційна
культура –
важливий аспект
вищої освіти для
студентів
факультету
фізичної
культури

Стаття

23 Засоби фізичного

Стаття

Кам’янецьПодільський
державний
університет,
редакційновидавничий відділ,
2007. – Випуск 6. –
Т.3. – С. 194-195.
Вісник Чернігівського
державного
педагогічного
університету. Серія
педагогічні науки.–
Чернігів, 2007. –
Вип. 44. – С.314-318
Актуальні проблеми
розвитку руху «Спорт
для всіх»: досвід,
досягнення, тенденції:
матеріали ІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції /
Тернопільський
національний
педагогічний
університет імені
Володимира Гнатюка.
– Тернопіль, 2007. –
С. 130-133.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет, 2008. –
Вип. 3. – С. 130-135.
Вісник Кам’янець-

5
1,7

О.П. Чміль
В.М. Шиманський

4
1

О.П. Чміль
В.С. Венгрін
В.У. Дорош

6

7

В.У. Дорош

виховання в
оптимізації
формування
здорового
способу життя
студентів

24 Управління
навчальною
діяльністю
студентів в
умовах
рейтингової
системи
оцінювання

25 Фізична культура
в умовах масової
інформатизації

Подільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет, 2008. –
Вип. 3. – С. 135-141.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2008. –
Вип. 7.– Т. 4. –
С. 173-174.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янець-

3,5

2

2

26 Використання
засобів фізичного
виховання у
корекції
порушень
статодинамічної
постави
молодших
школярів

27 Культура
здоров’я
студентів та
комплексний
підхід у її
формуванні

Подільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2008. –
Вип. 7. – Т. 4. –
С. 174-175.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2008. –
Вип. 7. – Т. 4. –
С. 175-177.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені

3
1

М.В. Гуска
В.Г. Підлісна

3
1

В.У. Дорош
Т.М. Чередніченко

28 Мирослав Дутчак
– життя, як спорт

29 Дутчак Мирослав
Васильович

30 Сучасний стан
фізичного
виховання та
здорового
способу життя
студентської
молоді (на
прикладі
Кам’янецьПодільського
національного
університету
імені Івана
Огієнка)
31 Можливості
використання
здорового
способу життя

Івана Огієнка, 2008. –
Вип. 7. – Т. 4. –
С. 177-179.
Стаття 100 років спорту на
Поділлі: історичні
витоки, сучасний стан
та перспективи
розвитку: збірник
матеріалів
всеукраїнської
науково-практичної
конференції. –
Кам’янецьПодільський: Аксіома,
2009. – С. 214-217.
Стаття Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка.
Факультет фізичної
культури в особах. –
Кам’янецьПодільський: ФОП
Сисин О.В., 2009. –
С. 296-298.
Стаття Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський, 2009. –
Вип. 2. – С. 116-120.

Стаття Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені

4

3
1,5

5

6

М.С. Солопчук

для збереження та
зміцнення
здоров’я
студентської
молоді
32 Здоровий спосіб
життя та
психофізичний
стан студентів
вищих
навчальних
закладів під
впливом занять
загальної
фізичної
підготовки
33 Спілкування
вчителя фізичної
культури та учня
як основний
компонент
професійної
діяльності
педагога

Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський, 2009. –
Вип. 2. – С. 120-125.
Стаття Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський, 2009. –
Вип. 2. – С. 125-129.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2009. –
Вип. 8. – Т. 4. –
С. 148-149.

5
2,5

С.М. Потапчук

2
1

В.У. Дорош

34 Аксіологічні
орієнтації
мотивації
студентів
факультету
фізичної
культури щодо
здорового
способу життя

35 Здоровий спосіб
життя як основна
ціннісна
орієнтація
студентської
молоді

36 Формування
способу життя
студентської
молоді під

Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2009. –
Вип. 8. – Т. 4. –
С. 140-151.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2009. –
Вип. 8. – Т. 4. –
С. 151-153.
Стаття Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник

3
1,5

С.М. Потапчук

3
1,5

О.П. Чміль

7

впливом реклами

37 Проблеми і
перспективи
формування
здорового
способу життя
молоді

38 Формування
мотивації до
здорового
способу життя
студентської
молоді засобами
фізичного
виховання
39 Формування
здорового
способу життя
студентської
молоді засобами
фізичної
культури

наукових праць:
збірник наукових
праць. – Кам’янецьПодільський: Аксіома,
2010. – Вип. 1. –
С. 190-197.
Стаття Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник
наукових праць:
збірник наукових
праць. – Кам’янецьПодільський: Аксіома,
2010. – Вип. 1. –
С. 235-240.
Стаття Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник
наукових праць:
збірник наукових
праць. – Кам’янецьПодільський: Аксіома,
2010. – Вип. 1. –
С. 475-481.
Стаття Наукові праці
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Вип. 9. – Т. 5. –

6
2

7
2,3

2

Дорош В.У.
Клюс О.А.

Іотко А.П.
Шиманський В.М.

С. 145-146
40 Студентки з
Стаття Наукові праці
низьким рівнем
Кам’янецьфізичної
Подільського
підготовленості
національного
та їх рухова
університету імені
активність
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Вип. 9. – Т. 5. –
С. 146-147
41 Стан здоров’я
Стаття Наукові праці
людини під
Кам’янецьвпливом рухової
Подільського
активності
національного
університету імені
Івана Огієнка : збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Вип. 9. – Т. 5. –
С. 147-148
42 Мотивація
Стаття Збірник наукових
студентської
праць молодих вчених
молоді до ведення
Кам’янецьздорового
Подільського

2
0,7

Іотко А.П.
Шиманський
В.М.

2
0,7

Мисів В.М.
Дорош В.У.

2

способу життя

національного
університету імені
Івана Огієнка. –
Кам’янецьПодільський :
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2010. –
Вип. 2. – С. 293-294.
43 Формування у
Стаття Наукові праці
студентської
Кам’янецьмолоді
Подільського
позитивної
національного
мотивації до
університету імені
занять фізичною
Івана Огієнка : збірник
культурою і
за підсумками звітної
спортом
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів: у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2011. –
Вип. 10. – Т. 5. – С.
293-294.
44 Рухова активність Стаття Наукові праці
студенток на
Кам’янецьприкладі
Подільського
Кам’янецьнаціонального
Подільського
університету імені
національного
Івана Огієнка : збірник
університету
за підсумками звітної
імені Івана
наукової конференції
Огієнка
викладачів,
докторантів і
аспірантів : у 5 т. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янець-

45 Реклама в
формировании
образа жизни
студенческой
молодежи

46 Заняття
загальною
фізичною
підготовкою як
фактор впливу на
здоровий спосіб
життя
студентської
молоді

47 Моральні
цінності та

Подільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2011. –
Вип. 10. – Т. 5. С. 143144.
Стаття Пятые байкальские
международные
социальногуманитарные чтения.
В 4 т. Т. 3 : материалы
/ ФГБОУ ВПО «ИГУ».
– Иркутск : Изд-во
ИГУ, 2011. С. 161162.
Стаття Сучасні проблеми
фізичного виховання,
спорту та здоров’я
людини: збірник
наукових праць /
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка,
Государственное
учебное заведение
«Приднестровский
государственный
университет им.
Т.Г.Шевченко» ;
[редкол.:
П.С.Атаманчук
(відп.ред.). та ін. –
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2011. –
Вип. 2. –
С. 64-69.
Стаття Фізична культура,
спорт та здоров’я

5

6
3

0,5
8

О.П. Чміль

Зубаль М.В.,
Мисів В.М.

фізична
підготовка
туристівпочатуівців
48 Сучасна
студентська
молодь та рухова
активність
оздоровчої
спрямованості

Стаття

49 Педагогічний
контроль за
руховою
активністю
студенток вищих
навчальних
закладів

Стаття

50 Інформаційні
технології у
формуванні
мотивації
студенток до
занять фізичними
вправами
51 Розвиток
фізичних якостей
та оцінювання
стану здоров’я
старшокласників

Участь
в конф.

Стаття

нації: зб. наук. праць.
– Вип. 12. – Т. 1. –
Вінниця, 2011. – С.
177-184.
Фахове видання
Збірник наукових
праць молодих вчених
Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. –
Кам’янецьПодільський :
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2011. –
Випуск 3. – С. 257259.
Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський, 2012. –
Вип. 4. – С. 220-228
Молода спортивна
наука України: тези
доповідей XV
Міжнародної наукової
конференції. – Львів,
2012.
Фахове видання
Формування
здорового способу
життя студентської та
учнівської олоді
засобами освіти :
збірник матеріалів V
Всеукраїнської

5

4

4

5
2,5

В.М. Мисів

52 Ефективність
чинного змісту
фізичного
виховання у
формуванні
мотивації
студентів до
рухової
активності
оздоровчої
спрямованості

53 Залежність вияву
рухової
активності
оздоровчого
спрямування й
показників
фізичного стану
першокурсників
ВНЗ від рівня їх
теоретикометодичної
підготовленості з
фізичного
виховання

науково-практичної
конференції з
міжнародною участю /
[редкол.:
П.С.Атаманчук
(відп.ред.). та ін.].
Кам’янецьПодільський :
Кам’янецьПодільський:
Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Вип. 1. –
С. 250-254.
Стаття 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.351-357.
Фахове видання
Стаття Вісник Кам’янецьПодільського
національного
університету. Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини. –
Кам’янецьПодільський:
Кам'янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. – Вип.
5. – 336с. – С. 312-319.

7

8
4

В.М. Мисів

54 Психологічний
Стаття Матеріали 1 Всеукр.
чинник
наук.-практ.
здоров’язбережен
конференції : Фізична
ня особистості
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. –
338-344с.
Фахове видання
55 Фізична культура Стаття Фізична культура,
засобами
спорт та здров’я нації
дистанційного
/збірник наукових
навчання та
праць. – Випуск 14. –
інформаційних
Вінниця, 2012.– С. 56технологій
62.
Фахове видання
56 Психологічні
Стаття Збірник матеріалів VІ
фактори
Всеукраїнської
здоров’язбережен
науково-практичної
ня студентської
конференції з
молоді
міжнародною участю.
– Кам’янецьПодільський:
Кам'янецьПодільський
національний
університет імені
Івана Огієнка, 2012. –
Випуск 1. – 272 с. –
С.261-265.
57 Ідеї фізичного
Стаття Наукові праці
виховання
Кам'янецьособистості і
Подільського
педагогічній
національного
спадщині
університету імені
вітчизняних
Івана Огієнка: збірник
педагогів другої
за підсумками звітної
половини ХІХнаукової конференції
початку ХХ
викладачів,

7

4

4
2

Р.В. Рибій

століття

докторантів і
аспірантів у 5-ти томах
(21–22 лютого 2012 р.)
– Кам‘янецьПодільський:
Кам'янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. –
Випуск 11. - С. 202206.
58 Рухова активність Стаття Наукові праці
оздоровчої
Кам'янецьспрямованості у
Подільського
контексті
національного
оздоровчого
університету імені
змісту
Івана Огієнка: збірник
за підсумками звітної
наукової конференції
викладачів,
докторантів і
аспірантів у 5-ти томах
(21–22 лютого 2012 р.)
– Кам‘янецьПодільський:
Кам'янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. - С.206210.
59 Шляхи
Стаття Наукові праці
формування та
Кам'янець-Подільського
оптимізації
національного
здорового способу
університету імені Івана
життя
Огієнка: збірник за
студентської
підсумками звітної
молоді
наукової конференції
викладачів, докторантів і
аспірантів у 5-ти томах
(21–22 лютого 2012 р.) –
Кам‘янець-Подільський:
Кам'янець-Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. – Випуск

4
2

Р.В. Рибій

11. - С.206-210.
60 Вплив занять
Стаття Збірник наукових праць
силової
«Сучасні проблеми
спрямованості на
фізичного виховання,
оптимізацію
спорту та здоров’я
фізичного стану
людини». - Кам'янецьстаршокласників
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.228-231.
61 Особенности
Стаття Збірник наукових
5
применения
праць «Сучасні
2,5
трехетапной
проблеми фізичного
формы
виховання, спорту та
предсоревновател
здоров’я людини»/
ьной підготовки
Кам'янець-Подільський
боксеров
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-

С.П.Рябцев

62

63

64

65

Подільський
національний
університет імені Івана
Огієнка, 2012. – Вип. 3.
– С.186-191.
Обґрунтування
Стаття Теорія і методика
алгоритму
фізичного виховання і
формування знань
спорту. - 2012. - № 2. й умінь студентів,
С. 77–82.
що стимулюють їх
Фахове видання
до реалізації
рухової активності
оздоровчої
спрямованості під
час дозвілля
Технологія
Стаття Вісник
залучення
Прикарпатського
студентів до
університету. Серія:
рухової
Фізична культура : зб.
активності
наук. пр. – Іванооздоровчої
Франківськ, 2012. –
спрямованості
Вип. 16. С. 118 – 129.
Фахове видання
Фізична культура Стаття Актуальні проблеми
як засіб
розвитку «Спорту для
профілактики
всіх» : досвід,
шкідливих звичок
досягнення, тенденції :
старших підлітків
матеріали між нар.
наук-практ. конф. –
Тернопіль, 25-27
жовтня 2012 р. –
Тернопіль, 2012. –
С. 117-121.
Фахове видання
Застосування
Стаття Педагогіка, психологія
ігрових занять
та медико-біологічні
для розвитку
проблеми фізичного
просторового
виховання і спорту :
мислення дітей 5зб. наук. пр. за ред.
8 років зі
С.С. Єрмакова. –
спатичною
Харків : ХДАДМ
диплегією
(ХХПІ), 2012. – № 8. –
С. 124-127.
Фахове видання

6

11

5

3

66 Результативність
залучення
студентів до
фізичної
активності

Стаття Науковий часопис
Національного
педагогічного
університету імені М.
П. Драгоманова. Серія
№15. "Науковопедагогічні проблеми
фізичної культури /
Фізична культура і
спорт / Зб. наукових
праць / За ред. Г.М.
Арзютова.– К.: Вид-во
НПУ ім. М.П.
Драгоманова, 2013. –
Том 1. – Випуск 7 (33).
– C.172-178
Фахове видання

6

Гоншовський
В.М.

Викладач

Ю.В. Юрчишин

Завідувач кафедри
спорту та спортивних ігор

О.П. Петров

