
 

Види і результати професійної діяльності 

к.пед.н., старшого викладача Верховської М.В. за 2017-2021 рр. 

 

Пункт 4. Наявність виданих навчально-методичних посібників загальною 

кількістю три найменування. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 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 – п'ять  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. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком  

Студентський науковий гурток "Фітнес у ТДАТУ". 

 

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

громадських об’єднаннях 

Член ГО "Федерація мас-рестлінгу України" (з 10.05.2020 р.).  

 

 


