
Види і результати професійної діяльності 

старшого викладача Абдуллаєва А.К. за 2017-2021 рр. 

 

Пункт 2. Наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір (загальна кількість – п’ять свідоцтв): 

1. Реєстрація авторського права на навчальний посібник "Олімпійський та  

професійний спорт" (свідоцтво № 77665 від 16.03.2018 р.). Опубліковано: 

Абдуллаєв А.К. Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник / А.К. 

Абдуллаєв, І.В. Ребар, В.С. Ушаков / М.: ТОВ "Колор Принт", 2017. – 76 с. 

2. Реєстрація авторського права на навчальний посібник "Теорія і методика 

викладання вільної боротьби" (свідоцтво №82441 від 23.10.2018 р.). 

Опубліковано: Абдуллаєв А.К. Теорія і методика вільної боротьби: навчально-

методичний посібник / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар. – Вид. 2-е перероб. – 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 300 с.   

3. Зареєстроване авторське право "Методичні рекомендації до самостійної роботи 

з дисципліни "Історія фізичної культури" / [уклад. А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар]. – 

Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – 146 с. (№ 88437). 

4. Зареєстроване авторське право навчальний посібник "Організація і методика 

масової фізичної культури: навчальний посібник до самостійної роботи з 

дисципліни "Організація і методика масової фізичної культури" для студентів 

ВНЗ 3-4 рівнів акредитації за спеціальністю "Фізичне виховання" уклад. А.К. 

Абдуллаєв, І.В. Ребар, 2019 (№88438). 

5. Зареєстроване авторське право "Заходи безпеки та попередження спортивного 

травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з вільної 

боротьби" [уклад. А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар] // Сучасні тенденції розвитку 

освіти і науки і інтердисциплінарному контексті,  2019. – С. 213-215 (№ 88439).  

 

Пункт 3. Наявність виданого навчального посібника (загальна кількість – 

один): 

Абдуллаєв А.К. Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник / А.К. 

Абдуллаєв, І.В. Ребар, В.С. Ушаков / М.: ТОВ "Колор Принт", 2017. – 76 с. 

 

Пункт 11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою) 

Договір про спільну діяльність між Управлінням молоді та спорту 

Мелітопольської міської ради Запорізької області та Таврійським державним 

агротехнологічним університетом (зокрема, відповідальними виконавцями 

виступають НПП кафедри фізичного виховання і спорту) (2018-2021 рр.). 

 

Пункт 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 



наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій (загальна кількість –  шість публікацій): 

1. Абдуллаєв А.К. Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних борців 

вільного стилю 12-13 років // А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні 

технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІІ Міжнар. 

Інтернет-конф. (Мелітополь, 19-21 січня, 2021 року). – Мелітопольський 

інститут екології та соціальних технологій ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», 2021. – С. 70-72. 

2. Абдуллаєв А.К. Особливості організації та проведення фізичної підготовки 

борців вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Тенденції розвитку спорту 

вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки / 

А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Соціальні та екологічні технології: актуальні 

проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнародної Інтернет-конференції 

(Мелітополь, 21-23 січня, 2020 року) /за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. 

Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 59-61. 

3. Абдуллаєв А.К. Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного 

стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу / А.К. Абдуллаєв, І.В. 

Ребар // Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, збірник 

«COLOROFSCIENCE» 30 Січня 2019 року (Випуск 2) Вінниця – 2019. – С.130-

135. 

4. Абдуллаєв А.К. Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки 

вдосконалення системи спортивної підготовки / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар //  

Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: 

матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції збірник (Мелітополь, 22-24 

січня, 2019 року) /за заг. Ред. В.І. Лисенка, Н.М.. Сурядної. Мелітополь: ТОВ 

«КолорПринт», 2019. – С. 20-22. 

5. Абдуллаєв А.К. Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців 

вільного стилю / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи. збірник тез Інтердисциплінарні виміри / 

[редактори-упорядники: Я. Гжесяк, І. Зиморя, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород 

– Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019.  – С.212-213. 

6. Абдуллаєв А.К. До питання про спеціальну силову підготовку борців вільного 

стилю / А.К. Абдуллаєв // Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному 

контексті", м. Мелітополь, 2017. – С. 45-48. 

 

Пункт 14. Керівництво студентом, який брав участь в чемпіонаті України  

Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок, м. Київ, 03.12-06.12.2019 

р. 

Урсу Олександр (22 САІ) – VII місце у ваговій категорії до 61 кг 

Виконання обов’язків головного судді всеукраїнських змагань 



Головний суддя XIII традиційного Всеукраїнського турніру з вільної боротьби серед 

чоловіків на призи Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного за підтримки ректора, д.т.н., професора Кюрчева В.М., м. 

Мелітополь, 15-17.11.2019 р. 

 

Пункт 16. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

Член Запорізької обласної громадської організації "Запорізька обласна федерація 

вільної боротьби" з 04.04.2019 року. 

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Старший тренер-викладач з вільної боротьби комунального закладу "Дитячо-

юнацька спортивна школа №1" Мелітопольської міської ради Запорізької області (з 

01.02.2002 р.).  

 


