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2. Освіта та 

кваліфікація 

У 2002 р. закінчила Тернопільську академію 

народного господарства за спеціальністю «Фінанси і 

кредит».  

У 2014 р. закінчила Запорізький національний 

університет міністерства освіти і науки України за 

спеціальністю «Фізичне виховання». 
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1.Монографія 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники  

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій: 

• Васькевич  С. С.. Рогаль І.В.  Розвиток гнучкості у 

студентів на заняттях з фізичного виховання. 

Науковий часопис [Національного педагогічного 

університету імені МП Драгоманова]. Серія 15: 

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт). 2019. № 8(116)19. С. 24-

28  

• Васькевич С.С., Рогаль І. В.Особливості занять з 

фізичного виховання у студентів спеціальних 
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медичних груп у закладах вищої освіти.  Науковий 

часопис [Національного педагогічного університету 

імені МП Драгоманова]. Серія 15: Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт). 2019. № 7(115)19. С. 24-27. 

• Рогаль І.В., Васькевич С. С. Сучасні підходи до 

удосконалення тактики гри  волейбол у студентів 

ЗВО. Науковий часопис [Національного 

педагогічного університету імені МП Драгоманова]. 

Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт). 2019. № 

6(114)19. С. 51-54. 

• Рогаль І.В., Васькевич С.С. Методи морально-

вольової підготовки волейболістів у ЗВО. Науковий 

часопис [Національного педагогічного університету 

імені МП Драгоманова]. Серія 15: Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт). 2019. № 6(114)19. С. 64-68. 

• стаття: Рогаль І.В., Васькевич С.С., «Вплив занять з 

волейболу на здоровий спосіб життя студентів»  

Збірник наукових праць II Всеукраїнська інтернет-

конференція Color of Science «Перспективи, 

проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні», 30 січня 2019 року, м. 

Вінниця. С. 100-104. 

7. Досвід роботи З 1996-2014 р. працювала на посаді інструктора-

волейболіста у ВК «Галичанка», ВК 

«Северодончанка», ВК «Олімп», ВК «Білозгар». 

З 2014 розпочала працювати на посаді тренера-

викладача з волейболу в МДЮСШ №3, з 2018 р. 

залишилась працювати на посаді за сумісництвом. 

З 2018 р. розпочала працювати у Вінницькому 

торговельно-економічному інституті Київського 

національного торговельно-економічного 

університету асистентом на кафедрі фізичного 

виховання та спорту. 
 


