
Види і результати професійної діяльності 

завідувача кафедри Газаєва В.Н. за 2017-2021 рр. 

 

Пункт 4. Наявність виданих навчально-методичних посібників загальною 

кількістю три найменування. 

1. Мілаєв О.І. Організація і методика проведення занять з баскетболу: навч.-

метод. посібник / О.І. Мілаєв, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, ТДАТУ. – 

Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2020. – 110 с. 

2. Нестеров О.С. Використання заходів фізичного виховання під час праці та 

відпочинку студентів у закладах вищої освіти / О.С. Нестеров, М.В. 

Верховська, В.Н. Газаєв [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 

2021. – 180 с. 

3. Верховська М.В. Засоби оздоровчої та спортивної аеробіки в освітньо-

тренувальному процесі студентів у закладах вищої освіти / М.В. Верховська, 

О.С. Нестеров, В.Н. Газаєв [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 

2021. – 128 с. 

4. Газаєв В.Н. Ігрові форми як засіб  фізичного виховання в  освітньому процесі 

студентів у закладах вищої освіти / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. 

Верховська [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 88 с. 

 

Пункт 10. Наявність звання "Суддя міжнародної категорії" 

Рефері міжнародної категорії з богатирського багатоборства (отримання 

свідоцтва – 29.09.2019 р.), суддя міжнародної категорії з мас-рестлінгу 

(отримання свідоцтва – 13.08.2019 р.). 

 

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 14. Керівництво студентом, який брав участь в чемпіонаті Європи 

та України 

Скрипченко Олександр, магістр механіко-технологічного факультету 

(2014-2019 роки) – 2017 рік (чемпіон України з богатирського багатоборства; ІІ 

місце на Кубку України з богатирського багатоборства), 2018 рік (чемпіон 

України з богатирського багатоборства; чемпіон України з силового екстриму; 

бронзовий призер чемпіонату Європи з богатирського багатоборства; бронзовий 

призер чемпіонату України зі стронгмену; чемпіон України з кросліфтингу 



серед чоловіків; чемпіон Всеукраїнського турніру "Силачі старої школи"), 2019 

рік (чемпіон Всеукраїнського турніру "Силачі старої школи"). 

 

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

громадських об’єднаннях 

Президент Федерації мас-рестлінгу України, член Президіуму Міжнародної 

федерації мас-рестлінгу, президент Федерації силового екстриму України, віце-

президент Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канату. 

 

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

Тренер-інструктор тренажерного залу спортивного комплексу TerraSport (м. 

Мелітополь, з 09.09.2013 р.).  

 


