
Види і результати професійної діяльності  

старшого викладача Мілаєва О.І. за 2016-2020 рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість – п’ять публікацій): 

1. Шемчук В. А. Формування енергозбережувальної компетентності у 

спортсменів-єдиноборців / В. А. Шемчук, П. Ф. Рибалко, О. І. Мілаєв та 

ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. 

ред.) та ін.]. –  Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 72. 170 с. Т. 2. – С. 159-165. 

2. Гіренко С. Формування професійних компетентностей у майбутніх 

офіцерів до застосування заходів фізичного впливу / Сергій Гіренко, 

Олександр Мілаєв, Євген Іщенко // Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 3. – С. 

98-104. 

3. Жембровський С.М. Формування лідерських компетентностей 

здобувачів вищої освіти засобами фізичного виховання / С.М. 

Жембровський, О.О. Федоренко, О.І. Мілаєв. та ін. // Інноваційна 

педагогіка: науковий журнал. – ПУ “Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій”, 2020. – Вип. 25. 206 с. Т. 1. 

– С. 153-157. 

4. Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне 

здоров’я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // 

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – 

Чернігів: ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170. 

5. Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до 

використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній 

діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник 

Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. 

Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46. 

 

 



Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком 

Студентський науковий гурток "Наука і спорт": тематика – "Здоровий спосіб 

життя – здорова нація" 

 

Пункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член громадської організації "Федерація волейболу міста Мелітополя і 

Мелітопольського району" 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років 

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) 

 

 


