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Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість – шість публікацій): 

1. Верховська М.В. Критерії, показники й рівні готовності викладача 

фізичного виховання вищого закладу освіти до використання 

фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. 

Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник 

наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2019. –  № 1. – С. 5-11. 

2. Верховська М. В. Формування спеціальних рухових навичок викладачів 

фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М.В. 

Верховська, В.Н. Газаєв // Вісник Запорізького національного 

університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – 

Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 11-19. 

3. Верховська М.В.  Використання функціональних петель «ТРХ» у 

лікувальній фізичній культурі в студентів спеціальної медичної групи з 

порушенням постави в процесі фізичного виховання у вищому закладі 

освіти / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного 

університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – 

Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 63-71. 

4. Верховська М.В. Структурно-функціональна модель формування 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання 

фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. 

Верховська // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. 

праць / редкол.: М.В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – 

Вип. 2. – С. 5-14. 

5. Верховська М.В. Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у 

практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищих навчальних 

закладів / М.В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко 

(голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46 (99). – С. 303-308. 

6. Верховська М.В. Понятійна конструкція "фізкультурно-оздоровча 

технологія" в галузі педагогіки / М.В Верховська // Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. 



наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 

2016. – Вип. 51(104). – С. 98-102. 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики (загальна кількість – сім  публікацій): 

1. Газаєв В.Н. Фактори впливу на мотивацію до фізичної активності студентів 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. 

Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої 

освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), 

О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 440-

444. 

2. Нестеров О.С. Узагальнення наукових даних світової практики з рухової 

активності на розвиток фізичної підготовленості людини / О.С. Нестеров, 

М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу 

в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. 

Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 

2020.– Вип. 23. – С. 434-439. 

3. Верховська М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному 

вихованні студентів ТДАТУ / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров 

// Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. 

наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. 

Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 428-433. 

4. Верховська М.В. Мотивація навчально-професійної діяльності фахівців 

галузі фізичної культури / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-

виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник 

науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний 

університет. – Мелітополь, 2018. – С. 125-129. 

5. Верховська М.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з 

фізичного виховання / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-

виховного процесу в вищому навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник 

науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний 

університет. – Мелітополь, 2018. – С. 106-109. 

6. Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / 

М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // 

Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному 

закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський 

державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88. 

7. Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням 

майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. 



Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-

виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник 

науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний 

університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308. 

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). 

 


