
Види і результати професійної діяльності  

старшого викладача Мілаєва О.І. за 2014-2018 рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість – п’ять публікацій): 

1. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров'я 

студентів. 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. 

2. Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема 

історіографічний аналіз. Вісник  Чернігівського  національного  

педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст].  Вип. 149  /  

Чернігівський  національний  педагогічний університет імені Т.Г. 

Шевченка; гол. ред. Носко М.О.  Чернігів: ЧНПУ, 2017. (Серія: 

педагогічні науки). – С. 249-252. 

3. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання 

фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності. Вісник 

Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. 

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

4. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури.  

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. 

Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 

2015. – С.275-277. 

5. Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – 

основа ефективної роботи з учнями.  Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання 

та спорт. – 2013. – Вип. 112 (2). – С. 294-297. 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість –  

п’ять найменувань): 

1. Методичні рекомендації щодо організації проведення занять з фізичного 

виховання зі студентами механіко-технологічного факультету ТДАТУ 

спеціальної медичної групи ОКР “Бакалавр” денної форми навчання / А.В. 



Рибницький, О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: 

ТДАТУ, 2018. – 46 с. 

2. Основи здорового способу життя студента. Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів механіко-технологічного факультету денної 

форми навчання / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: 

ТДАТУ, 2017. – 32 с. 

3. Організація і методика проведення занять з волейболу серед студентів ВНЗ. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр” всіх 

напрямів підготовки денної форми навчання / А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв; 

Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 42 с.:іл. 

4. Рухливі ігри та естафети в системі фізичного виховання студентів ВНЗ: 

метод. вказівки для самостійної роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів 

підготовки денної форми навчання / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. 

університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 37 с. 

5. Волейбол у системі фізичного виховання студентів технічних вузів: метод. 

вказівки для самостійної роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів 

підготовки денної форми навчання / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. 

університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – 44 с. 

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю (двадцять років): 

З 1999 року – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту. 

 


