Додаток 2
до наказу від 04.01.2016 р.№ 1
Список
наукових та навчально-методичних праць,
опублікованих у 2015 р. штатним працівником
кафедри теорії і методики фізичного виховання
Бабюком Сергієм Миколайовичем
№
з/п

Автор

Назва

Вихідні дані

Обсяг
(авт.
арк.1)

Співавтори

І. Монографії2
ІІ. Бібліографічні покажчики, брошури, книги, хрестоматії
ІІІ. Навчально-методичні праці
(підручники, посібники, методичні рекомендації)
ІV. Статті у фахових виданнях
V. Статті в інших наукових виданнях
Бабюк С.М

Бабюк С.М.

Професійна підготовка
майбутніх учителів
фізичної культури до
використання засобів
оздоровчої
спрямованості

Форми організації
здорового способу
життя з дітьми
молодшого шкільного
віку

Формування здорового
способу життя студентської та
учнівської молоді засобами
освіти : зб. наук. праць /
[редкол. : М. С. Солопчук
(відп. ред.) та ін.]. –
Кам’янець-Подільський :
Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка, 2015. –
Вип. 5. – С. 19–22.
Наукові праці Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка : зб. за підсумками
звітної наук. конф. викладачів,
докторантів і аспірантів : вип.
14, у 3 т. – Кам’янецьПодільський : Кам’янецьПодільський нац. ун-т імені
Івана Огієнка, 2015. – Т.2. –
С.96-97.

0,23

0,2

VІ. Публікації у закордонних наукових виданнях
VІІ. Публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних
(Scopus, Webometrics та ін.)
Бабюк С.М.
Формування інтересу до Вісник Кам’янець0,47
фізичної культури у
Подільського національного
молодших школярів
університету імені Івана
шляхом використання
Огієнка. Фізичне виховання,
нетрадиційних технологій спорт і здоров’я людини /
[редкол.: М. С. Солопчук (відп.

2

Бабюк С.М.

ред.) та ін.]. – Кам'янецьПодільський : Кам'янецьПодільський національний
університет імені Івана
Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С.
62–69.
Фізична культура як засіб Педагогічна освіта : теорія і
корекції неврологічних практика : зб. наук. праць. –
порушень у розвитку дітейКам’янець-Подільський : ПП
першого року життя
Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 18
(1-2015). – С. 220–226.

0,84

VІІІ. Список наукових праць, які мають імпакт-фактор
IX. Тези доповідей на конференціях
X. Статті, прийняті редакцією до друку
Науково-педагогічний працівник

_________________

Примітки:
Авторський аркуш  одиниця виміру обсягу твору, яка дорівнює 40 тис. друкованих знаків
(літер, розділових знаків, цифр і всіх пробілів).
2
Копії 1-ї, 2-ї і останньої сторінок монографії подаються до відділу наукової роботи та
міжнародних зв'язків.
1

