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2. Освіта та 

кваліфікація 

У 2009 р. закінчила Вінницький державний 

педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

Інститут фізичного виховання і спорту та отримала 

диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична 

культура 

З 2009р. по 2012р. навчалась у Національному 

університеті «Одеська юридична академія» і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист. 
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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 

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. 

  

7. Досвід роботи 2009-2010 р. працювала на посаді інструктора-

методиста МДЮСШ №2, м. Вінниця 

2010-2011 р. Працювала на посаді лаборанта 

кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

Вінницького державного педагогічного інституту 

ім. М. Коцюбинського,  м. Вінниця 

2009-2011р.  навчалась у Національному 

університеті «Одеська юридична академія» диплом 

СК  №41537794, м. Одеса 

2011-2012 р. працювала в Вінницькому 

апеляційному адмістативному суді, м. Вінниця 

2014 – 2015р. працювала на посаді юрисконсульта І 

категорії (0,5 ставки), м. Вінниця 



2015-2017р. працювала у Липовецькому 

об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України 

Вінницької області на посаді головного спеціаліста 

юрисконсульта, м. Липовець. 

З 2018 р. прийнята на посаду асистента кафедри 

фізичного виховання та спорту Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 
 


