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Вип. 7 (33), т. 1 (А-М). – С. 143–149. 

25. Особенности развития психических функций, связанных с 

познавательными процессами, у девочек 4–5 лет с различной 

направленностью мануальной двигательной асимметрии / 

Л. Л. Галаманжук // Ştiinţa culturii fizice. – Chişinău : Editura USEFS, 

2013. – Nr. 16/4. – С. 67–73. 

26. Особливості розвитку психічних функцій, пов’язаних з пізнавальними 

процесами, у хлопчиків з різною спрямованістю мануальної рухової 

асиметрії між 4 і 6 роками / Л. Л. Галаманжук // «Strategiczne pytania 

światowei nauki–2013» : materiały IX Międzynarodowej naukowi-



6 

 

praktycznej konferencji, 07–15 lutego 2013 roku. – Przemyśl, 2013. – 

Vol. 31 : Fizyczna kultura i sport. – P. 15–20. 

27. Характеристика передумов виникнення в дошкільників мануальної 

рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров’я у сучасному суспільстві : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 

2013. – № 2 (22). – С. 70–74. 

28. Характеристика чинників, що визначають нестимульований розвиток 

моторної функції дітей у дошкільний період / Л. Л. Галаманжук // 

Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-

Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 346–351. 

29. Характеристика чинників, що визначають стимульований розвиток 

моторної функції дітей у дошкільний період / Л. Л. Галаманжук // 

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки : [вип. присвяч. 190-річчю з дня народження 

К. Д. Ушинського.]. – Чернігів, 2013. – Вип. 110. – С. 122–126. 

30. Відставлений ефект урахування рухової асиметрії дівчаток під час 

фізичної активності в дошкільному навчальному закладі / 

Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Прикарпатського 

університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – 

Вип. 19. – С. 171–178. 

31. Відставлений ефект урахування рухової асиметрії хлопчиків під час 

фізичної активності в дошкільному навчальному закладі / 

Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Прикарпатського 

університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – 

Вип. 20. – С. 145–152. 

32. Ефективність врахування мануальної рухової асиметрії під час фізичної 

активності у забезпеченні адаптації дівчаток до навчання в початковій 

школі / Л. Л. Галаманжук // Молодіжний науковий вісник 
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