
Види і результати професійної діяльності  

к.пед.н., старшого викладача Верховської М.В. за 2014-2018 рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість – сім публікацій): 

1. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих 

технологій у професійній діяльності. Вісник Запорізького національного 

університету: зб. наук. праць / редкол.: М.В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. 

– Запоріжжя, 2016. – Вип. 2. – С. 5-14. 

2. Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у практичних 

заняттях з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.  

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. 

3. Понятійна конструкція “фізкультурно-оздоровча технологія в галузі 

педагогіки. 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. 

4. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії.  

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. 

наук. пр. / уклад.: А.В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 2 

(30). – С. 51-55. 

5. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих 

технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / редкол.: С. С. 

Єрмаков (голов. ред). – Харків, 2015. – № 1. – С. 17–24. 

6. Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-

оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: 

Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 

405-412. 

7. Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного 

виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник 

Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М. В. 

Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 1. – С. 11-19. 



 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість –  

п’ять найменувань): 

1. Лікувальна фізична культура в фізичному вихованні студентів ТДАТУ. 

Рухова реабілітація студентів з порушенням постави: методичні 

рекомендації до практичних та самостійних занять / М. В. Верховська / 

[метод. рек-ції] – Мелітополь: Вид-во ТДАТУ, 2018. – 94 с.: іл. 

2. Фізкультурно-оздоровча програма з аеробіки як засіб формування фізичної 

культури студентів вищої школи. Методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки денної 

форми навчання / Верховська М.В; Тавр. держ. агр. університет. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 110 с. 

3. Йога – практичний прояв фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному 

вихованні студентів вищої школи. Методичні рекомендації для практичних 

занять студентів усіх напрямів підготовки / Верховська М.В; Тавр. держ. 

агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 129 с.:іл. 

4. Контроль за вагою тіла студентів при заняттях у групах спортивного 

вдосконалення. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 

усіх напрямів підготовки / М.В. Верховська, А.В. Рибницький; Тавр. держ. 

агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 61 с. 

5. Фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання 

студентів вищої школи. Методичні рекомендації до практичних занять 

студентів усіх напрямів підготовки / М. В. Верховська, А. В. Рибницький; 

Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 87 с.: іл. 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики (загальна кількість – вісім  

публікацій): 

1. Мотивація навчально-професійної діяльності фахівців галузі фізичної 

культури. Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому 

навчальному заклад. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / 

Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. 

– С. 125-129. 

2. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання. 

Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. 

Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний 

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

3. Проблема формування здорового способу життя молоді. Удосконалення 

навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / 



Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний 

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

4. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців 

агропромислового виробництва. Удосконалення навчально-виховного 

процесу в вищому навчальному закладі. Випуск  19  /  Збірник науково-

методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет 

– Мелітополь, 2016. – С. 300-308. 

5. Комп’ютерне забезпечення для програмування занять з використанням 

фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання 

студентів вищих навчальних закладів. Сборник научных трудов 

международной конференции "Современные инновационные технологии 

подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 

2016. – Д.: НГУ, 2016. – С.570-574. 

6. Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical 

education pupils of secondary schools / M. V. Verkhovska // Pedagogics, 

psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2015. 

– Vol. 1. – P. 17–23. 

7. Задачи современной школы по сохранению и укреплению здоровья детей / 

М. В. Верховская // IV Международная научная конференция (Грузия, г. 

Кутаиси, 1 июля 2014) / под ред. О. А. Цхададзе. – Кутаиси : Академия наук 

туризма Грузии, 2014. – С. 14-15. 

8. Компоненти готовності сучасного учителя фізичної культури до 

професійної діяльності у практиці роботи з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів. Збірник наукових статей : матеріали Міжнародної 

конференції (м. Харків, 11–12 червня 2014) / Т. В. Колбіна (голов. ред.) [та 

ін.]. – Харків: ХОГОКС, 2014. – С. 51-56. 


