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науч.-практ. конф.– Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015. – С. 203-208.
4. Смолякова И.Д. К вопросу о требованиях к физической надежности и
готовности инженеров-механиков и
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вузе / И.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкаки // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах. Статистика спортивных
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з міжнар. участю – Київ: ФБМІ КПІ
імені Ігоря Сікорського, 2017. – № 4.
С. 88-91.
11. Смолякова И.Д. Современные методики валеологического воспитания /
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С. 223-227.
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спорт в системе высшего образования:
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Щорічна підготовка студентських
наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних науковопрактичних конференціях.
Щорічна підготовка студентських
наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція «Біомедична інженерія» та Круглому столі.
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наук.-метод. конф. – Суми: СДУ,
2016. – С. 170-171.
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підготовки / В.Ф. Петелкаки, В.В.
Пєтєлкакі, Т.М. Чередніченко // Актуальні питання державно-правового
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Смолякова, А.М. Загурский, Е. К.
Обидейко // Інноваційні технології в
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системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту:
матеріали тез доповідей ІІ Міжнар.
наук.-метод. конф. – Суми: СДУ,
2015. С. – 175-176.
4. Обидейко Э.К. Место и роль спортивных сборов в системе формирования здорового образа жизни украинского студента / Э.К. Обидейко, М.В.
Кузьмич // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної
України: Матеріали міжнар. наук.практ. конфер., присвяченої 25-річчю
Незалежності України.– К.: Каравела,
2016. – С. 126-128.
Щорічна підготовка студентських
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нації: зб. наук. праць. – м. Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. унів. ім. Михайла Коцюбинського. – 2014. – № 17. – С. 785788.
2. Петелкаки В.В. Креативное моделирование основных компонентов спортивной подготовки высококвалифицированных ватерполистов в вузе / В.В. Петелкаки, В.Ф. Петелкаки // Михаило-Архангельские чтения: матер. VIII междун. науч.-практ. конф. –
Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 271-272.
3. Петелкаки В.Ф. Спортивные сборы в системе формирования здорового образа жизни студентов-спортсменов / В.Ф. Петелкаки
// Михаило-Архангельские чтения: матер. VIII междун. науч.-практ. конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 270271.
4. Петелкаки В.Ф. Современная система спортивной подготовки ватерполистов в вузе / В.Ф. Петелкаки // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті: матер. XV Міжнар. наук.-практичної конф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського. – Харків: НАУ ім. Жуковського. – 2014. – С. 104-106.
5. Петелкаки В.Ф. Физическое здоровье современного студента в Украине: социальный аспект и социальные проблемы / В.Ф.
Петелкаки, В.В. Петелкаки // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності України (23-25 червня 2016 р., м. Одеса) – К.: Каравела, 2016. – С. 138-143.
6. Петелкаки В.Ф. Спорт и физическое воспитание: тенденции развития в современном украинском обществе / В.Ф. Петелкаки,
В.В. Петелкаки // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер.,
присвяченої 25-річчю Незалежності України (23-25 червня 2016 р., м. Одеса) – К. : Каравела, 2016. – С. 135-138.
7. Смолякова І.Д. Здоровий спосіб життя – основа збереження здоров'я студентської молоді / І.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі //
Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: матеріали тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф.
(20 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 197-198.
8. Смолякова І.Д. Інноваційний підхід до навчання плаванню школярів / І.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі, В.В. Пєтєлкакі // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: матеріали тез доповідей ІІІ Міжнар.
наук.-метод. конф. (14 квітня 2016 р.). – Суми: СДУ, 2016. – С. 170-171.
9. Смолякова И.Д. К современному инновационному подходу в подготовке волейболистов высшего класса в вузе / И.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкаки // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах. Статистика спортивных
достижений: материалы Междунар. науч.-метод. конф. (15 марта 2016 г.). – Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.3. – С. 114-118.
10. Петелкаки В.Ф. Плавання як елемент професійно-прикладної фізичної підготовки / В.Ф. Петелкаки, В.В. Пєтєлкакі, Т.М. Чередніченко // Актуальні питання державно-правового розвитку України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (21-23 червня
2017 р., м. Одеса) – К. : Каравела, 2017. – С. 117-119.
11. Смолякова І. Д. Здоров′я та здоровий спосіб життя студентів. / І. Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі, С.С. Багдасар’ян [та ін.] //
Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : матеріали тез доповідей ІV
Міжнар. наук. метод. конф. – Суми :СДУ, 2017. – С. 221-224.
1. Раевский Р.Т. Плавание : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Р.Т. Раевский, В.Ф. Петелкаки; Под общ. ред.
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Р.Т. Раевского. – О.: Наука и техника, 2005. – 326 с. (особистий внесок – 30 %)
1. Керівництво студентом Денисенко Я.Ю., який посів 2 місце з плавання у Паралімпійських Іграх і 2 місце у чемпіонаті Європи з
плавання (инваспорт) (2016 р.).
Керівництво студентами Ситніком В.Р., Хлюстовим Д.О., Щуруповим Я.Г., Малютіним О., Нікольським К.А., Дєрбеньовим Г.,
які посіли 2 місце в Універсіаді України з водного поло серед ВНЗ (2016 р.) і 3 місце і чемпіонаті України (2016 р.) з водного поло.
1. З 2000 р. по теперішній час виконує обов’язки завідувача кафедри фізичного виховання та спорту.
2. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з плавання та водного поло.
Вчене звання доцент. Атестат 02 ДЦ №012813 від 15 червня 2006 р.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».
1. Смолякова І.Д. Використання комп‘ютерних засобів для формування здорового способу життя студентів / І.Д. Смолякова //
Науковий часопис Серія 15: Наук.-пед. проблеми ФК (ФКіС). – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип.12. – С.52-56.
2. Смолякова І.Д. До проблеми здорового способу життя студентів, які проживають у гуртожитках / І.Д. Смолякова // Науковий
часопис Серія 15: Наук.-пед. проблеми ФК (ФКіС). – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 11. – С. 339 – 343.
3. Смолякова І.Д. Здоровый образ жизни студентов технического вуза и его формирование в процессе физического воспитания /
І.Д. Смолякова // Теорія і практика фізичного виховання: Наук.-метод. журнал – Донецьк: ДонНУ, 2011. – № 1-2. – С. 178-186.
4. Смолякова І.Д. Забезпечення фізичної надійності і готовності інженерів-механіків в умовах ВНЗ / І.Д. Смолякова // Науковий
часопис Серія 15: Наук.-пед. проблеми ФК (ФКіС). – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14. – С.113-115.
5. Алешин В.А. Современный подход в подготовке волейболистов высокого уровня в вузе / Алешин В.А., Раевский Р.Т., И.Д.
Смолякова // Физическое воспитание студентов: Наук. журнал – Харьков: ХГАДИ, 2011. – № 1. – С. 3-7.
6. Смолякова І.Д. Формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання з використанням комп’ютерних
засобів / І.Д. Смолякова, Г.Ф. Пономарчук, А.В. Килинич // Науковий вісник: Зб. всеукр. асоціації молодих науковців. – № 20
(172) – Одеса: ОДЕУ, 2012. – С. 241-247.
7. Смолякова І.Д. Методика формування здорового способу життя студентів технічних спеціальностей / І.Д. Смолякова, М.Є.
Нестерова // Науковий вісник: Зб. Всеукр. асоціації молодих науковців – Одеса: ОНЕУ, 2013. – № 17 (196). – С. 212-219.
8. Смолякова И.Д. Практические основы формирования здорового образа жизни студентов / И.Д. Смолякова, М.Е. Нестерова //
Физическая культура и спорт. Сервис и туризм: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием студ., аспир. и молодых ученых. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2014. – С. 113-116.
9. Раевский Р.Т. Оздоровительная тренировка студентов / Р.Т. Раевский, И.Д. Смолякова // Физическая культура, спорт и туризм.
Интеграционные процессы науки и практики: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф.– Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015.
– С. 191-198.
10. Смолякова И.Д. Здоровый образ жизни студентов технического вуза и его формирование в процессе физического воспитания /
И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Т.А. Сидельникова // Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и
практики: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф.– Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015. – С. 203-208.
11. Смолякова И.Д. К вопросу о требованиях к физической надежности и готовности инженеров-механиков и направления их
реализации в условиях вуза / И.Д. Смолякова, М.Е. Нестерова // Современные концепции теории и практики физической культуры: материалы Междунар. науч.-метод. конф. – Уфа: УГНТУ, 2015. – С. 148-152.
12. Смолякова И.Д. Эффективность использования компьютерных средств при формировании здорового образа жизни студентов
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/ И.Д. Смолякова // Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. – Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015. – С. 211-215.
13. Смолякова И.Д. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов механических специальностей / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Т.И. Старушкевич // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах: материалы Междунар. науч.-метод. конф. – Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.2. – С. 265-269.
14. Смолякова І.Д. Здоровий спосіб життя – основа збереження здоров’я студентської молоді /І.Д. Смолякова // Проблеми реабілітації: матеріали наук.-практ. конф. – Одеса: Букаєв В.В., 2016. – С. 185-187.
15. Смолякова И.Д. Спортивный туризм в ОНПУ / И.Д. Смолякова // Актуальні проблем фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: матеріали тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 251-253.
16. Смолякова И.Д. Спортивный туризм в вузе / И.Д. Смолякова // Устойчивое развитие государства: вызовы, риски, стратегии:
материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2016. – Т. 2. – С. 559-562.
17. Смолякова И.Д. К современному инновационному подходу в подготовке волейболистов высшего класса в вузе / И.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкаки // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах. Статистика спортивных
достижений: материалы Междунар. науч.-метод. конф. – Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.3. – С. 114-118.
18. Смолякова І. Д. Вдосконалення мотиваційної сфери і реалізаційної ефективності рухових дій студентів у процесі підготовки
та проведення тестування їх фізичної підготовленості / І.Д. Смолякова // Біомедична інженерія: Наук.-практ. журнал. «Сучасний
стан та перспективи біомедичної інженерії» : матеріали першої міжуніверситетської наук.-практ. конф. з міжнар. участю – Київ:
ФБМІ КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – № 4. С. 88-91.
19. Smoliakova I.D. Sporting tourism in universities / І.Д. Смолякова // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації
фахівців фізичного виховання і спорту : матеріали тез доповідей ІV Міжнар. наук. метод. конф. – Суми :СДУ, 2017. – С. 166-167
20. Смолякова И.Д. Современные методики валеологического воспитания / И.Д. Смолякова // Физическая культура и спорт в системе высшего образования: материалы V Междунар. науч.-метод. конф.– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 237-240.
21. Смолякова И.Д. Использование компьютерных средств для формирования здорового образа жизни студентов / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Т.И. Старушкевич // Физическая культура и спорт в системе высшего образования: материалы V Междунар.
науч.-метод. конф. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 241-245.
22. Прокопович И.В. Опыт работы со студентами в научных исследованиях / И.В. Прокопович, И.Д. Смолякова // Физическая
культура и спорт в системе высшего образования»: материалы V Междунар. науч.-метод. конф.– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – Т.
1. – С. 223-227.
23. Смолякова И.Д. Исследование рациона питания – одного из факторов здоровья студента / И.Д. Смолякова, Т.И. Старушкевич
// Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : матеріали тез доповідей наук.практ. конф. з між-нар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження І.Г. Герцена – Одеса: ОНМедУ, 2017. – С. 175.
24. Смолякова И.Д. Современная методика формирования здорового образа жизни студентов вуза в системе физического образования / И.Д. Смолякова // Физическая культура и спорт в системе высшего образования: материалы VI Междунар. науч.-метод.
конф. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – С. 213-218.
Студенчество и современное украинское общество [Монографія]. / Кол. авт.: В.Н. Соколов, Р.Т. Раевский, И.Д. Смолякова и др.;
/ Под. ред. В.Н. Соколова. – Одесса: Астропринт, 2008. – Глава ІІ. – С. 21-31. (особистий внесок – 40 %).
1. Керівництво студентами Теличко О., Пономарчук А., які зайняли 3 місце ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з фізичного виховання (м. Івано-Франківськ).
2. Здійснила науково-консультаційний супровід трьох учнів на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних
робіт учнів-членів Малої академії наук. (м. Одеса, 2015, 2016 рр.)
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3. Голова секції «Валеологія» та робота у складі жюрі II-III етапу Всеукраїнськоїго конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів Малої академії наук. (2015, 2016, 2017рр.).
4. Керівництво студенткою Редько Т., яка стала призером чемпіонату України з пауерліфтингу.
1. Робота у складі Науково-методичної ради ОНПУ з НДРС (2012-2016 р.).
2. Заступник декана ІПТДМ з фізичного виховання.
3. Заступник декана ІМІ з фізичного виховання.
4. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з жіночого волейболу. т
5. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
6. Заступник завідувача кафедри з НДРС.
1. Смолякова І.Д., Фідірко М.О., Багдасар’ян С.С. Стрибок у довжину з місця як засіб розвитку вибухової сили: Методичні рекомендації для студентів основного відділення, які готуються до складання Державних тестів і нормативів з фізичної підготовленості / І.Д. Смолякова, М.О. Фідірко, С.С. Багдсар’ян. – Одеса: Наука і техніка, 2013. – 20 с.
2. Смолякова І.Д. Використання виробничої гімнастики студентами технічного ВНЗ: Методичні рекомендації для студентів
ОНПУ / І.Д. Смолякова. – Одеса: ОНПУ, 2013. – 19 с., МВ-05091 (реєстр № 1649– РС – 2013).
3. Смолякова И.Д. Рациональное питание: Методические рекомендации для студентов всех учебных отделений / И.Д. Смолякова.
– Одесса: ОНПУ, 2016. – 27 с., МВ-06965 (реестр № 3521– РС – 2016).
Кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Вчене звання доцент. Атестат: 12 ДЦ № 030114 2012р.
1. Керівництво науковою роботою студентів, які зайняли призові місця (2011-2017рр.) на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2011р., 1місце – Килинич Г., Пономарчук А.; 2012р., 1місце – Пономарчук А.; 2013р., 1місце – Нестерова
М.; 2014р., 1місце – Нестерова 2015р., 3місце – Нестерова М.; 2016р., 2місце – Старушкевич Т.; 2017р.,3місце – Старушкевич Т.).
2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Здоровий спосіб життя» та проблемною групою.
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних науково-практичних конференціях.
4. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
5. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
6. Куратор збірної команди ОНПУ з волейболу.
7. Керівництво студенткою Редько Т., яка брала участь у чемпіонаті України з пауерліфтингу.
1. Багдасарьян С.С. Постановка физического воспитания в вузе / С.С. Багдасарьян // Актуальные проблемы физического воспитания и спорта, здорового образа жизни и профессионально-прикладной физической подготовки: матер. междунар. электронной
науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. Р.Т. Раевского. – О., Издатель Букаев Вадим Викторович, 2013. – С. 22-23.
2. Смолякова И.Д. Здоровый образа жизни студентов и его формирование в системе физического воспитания / И.Д. Смолякова,
С.С. Багдасарьян, В.И. Греева, Т.И. Старушкевич // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в
вузах. Организация, проблемы и методические основы учебного процесса на кафедрах физического воспитания в вузах: материалы Междунар. науч.-метод. конф. – Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.2. – С. 262-265.
3. Смолякова І. Д. Здоров′я та здоровий спосіб життя студентів / І. Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі, С.С. Багдасар’ян, О.М. Загурський // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : матеріали тез доповідей
ІV Міжнар. наук. метод. конф. – Суми :СДУ, 2017. – С. 221-224.
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Артурівна
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Гришкорін
Максим
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Заступник декана ІЕЕ з фізичного виховання.
Смолякова І.Д., Фідірко М.О., Багдасар’ян С.С. Стрибок у довжину з місця як засіб розвитку вибухової сили: Методичні рекомендації для студентів основного відділення, які готуються до складання Державних тестів і нормативів з фізичної підготовленості /
І.Д. Смолякова, М.О. Фідірко, С.С. Багдсар’ян. – Одеса: Наука і техніка, 2013. – 20 с.
1. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних науково-практичних конференціях.
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
Тренер-викладач команди ОНПУ з атлетичної гімнастики.

10

Тренер-викладач команди ОНПУ з боксу.

16

Куратор збірної команди ОНПУ з туризму.

10
16

Загурський
Олександр
Мілентійович

2

Заступник декана ІКС з фізичного виховання.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Смолякова И.Д. Методика подготовки начинающего дзюдоиста / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский // Актуальные проблемы
физического воспитания и спорта, здорового образа жизни и профессионально-прикладной физической подготовки: материалы
Междунар. эл. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. Раевского Р.Т. – Одесса: Букаев В.В., 2013. – С. 47-51.
2. Смолякова И.Д., Загурский А.М. Значение гибкости дзюдоиста в системе студенческого спорта / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский // Психолого-педагогические проблемы воспитания гибкости: материалы Междунар. эл. науч.-практ. конф. – Тирасполь:
Приднестр. ун-т, 2014. – С. 126-130.
3. Смолякова И.Д. Физическое воспитание и спорт в формировании здорового образа жизни студентов / И.Д. Смолякова, А.М.
Загурский, Е. К. Обидейко // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту:
матеріали тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми: СДУ, 2015. С. – 175-176.
4. Смолякова И.Д. Здоровый образ жизни студентов технического вуза и его формирование в процессе физического воспитания /
И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Т.А. Сидельникова // Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и
практики: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф.– Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015. – С. 203-208.
5. Смолякова І.Д. Формування здорового способу життя студентів технічного вищого навчального закладу / І.Д. Смолякова, О.М.
Загурський, Т.І. Старушкевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту:
матеріали тез доповідей ІІI Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми: СДУ, 2016. – С. 223-225.
6. Смолякова И.Д. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов механических специальностей / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Т.И. Старушкевич // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах. Организация, проблемы и методические основы учебного процесса на кафедрах физического воспитания в вузах: материалы Междунар. науч.-метод. конф.– Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.2. – С. 265-269.
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7. Смолякова И.Д., Загурский А.М. Методика подготовки начинающего дзюдоиста в вузе / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский //
Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: матеріали тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф.
– Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 112-114.
8. Смолякова І. Д. Здоров′я та здоровий спосіб життя студентів / І. Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі, С.С. Багдасар’ян, О.М. Загурський // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : матеріали тез доповідей
ІV Міжнар. наук. метод. конф. – Суми :СДУ, 2017. – С. 221-224.
9. Смолякова И.Д. Использование компьютерных средств для формирования здорового образа жизни студентов / И.Д. Смолякова,
А.М. Загурский, Т.И. Старушкевич // Физическая культура и спорт в системе высшего образования: материалы V Междунар. науч.-метод. конф. Организация, проблемы и методические основы учебного процесса на кафедрах физического воспитания в вузах
– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 241-245.
1. Керівництво студентом Гончаруком С.О., який посів 1 місце у змаганнях на Кубок України з самбо (2014 р.).
2. Керівництво студентом Рубасом Б.С. і Меркушевим О.С., які посіли 3 місце у чемпіонаті України з самбо та дзюдо (2015 р.).
3. Керівництво студентом Ющуком І.Ю., який посів 1 місце у чемпіонаті Європи з універсального бою (2017 р.).
4. Керівництво студентом Ющуком І.Ю., який посів 3 місце у чемпіонаті України з самбо (2018 р.).
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з дзюдо і самбо.
1. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних науково-практичних конференціях.
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Зазимко Н.С. Занятия бегом с целью оздоровления студентов / Н.С. Зазимко // 8-я Междун. науч.-практ. конф. «МихаилоАрхангельские чтения»: матер. конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 233-234.
2. Зазимко Н.С. Компьютерный зрительный синдромом / Н.С. Зазимко // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті: матер.
XV Міжнар. наук.-практичної конф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського. – Харків: НАУ ім. М.Є.
Жуковського, 2014. – С. 83-88.
3. Зазимко Н.С. Здоровый образ жизни: христианский, нравственный, социальный аспекты / Н.С. Зазимко, В.В. Петелкаки // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., присвяченої 25-річчю
Незалежності України – К.: Каравела, 2016. – С. 118-120.
4. Зазимко Н.С. Отказ от вредных привычек как фактор здорового образа жизни / Н.С. Зазимко // Актуальні питання державноправового розвитку України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. – К.: Каравела, 2017. – С. 97-100.
Заступник декана ІМБ з фізичного виховання.
1. Куратор збірної команди ОНПУ з настільного тенісу.
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
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Володимирович
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Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з фехтування.

2

1. Кузьмич М.В. Физическая подготовка и здоровье студентов / М.В. Кузьмич, Э.К. Обидейко // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. –
№ 7 (186). – С. 179-184.
2. Обидейко Э.К. Методика подготовки молодого спортсмена-боксера / Э.К. Обидейко, М.В. Кузьмич // 8-я Междун. науч.-практ.
конф. «Михаило-Архангельские чтения»: матер. конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 263-264.
3. Обидейко Э.К. Место и роль спортивных сборов в системе формирования здорового образа жизни украинского студента / Э.К.
Обидейко, М.В. Кузьмич // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності України – К.: Каравела, 2016. – С. 126-128.
Керівництво студентом мсмк з боксу Харламовим В.В, який посів І місце у чемпіонатах Європи і світуз боксу (2015 р.); посів І
місце у чемпіонаті світу (2016 р.); І місце у чемпіонаті України (2017 р.); і місце у Кубку України (2017 р.); і місце у Всесвітній
боксерській серії «Українські отамани» (2017 р.).
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з боксу.
1. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Кузьмич М.В. Физическая подготовка и здоровье студентов / М.В. Кузьмич, Э.К. Обидейко // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. –
№ 7 (186). – С. 179-184.
2. Обидейко Э.К. Методика подготовки молодого спортсмена-боксера / Э.К. Обидейко, М.В. Кузьмич // 8-я Междун. науч.-практ.
конф. «Михаило-Архангельские чтения»: матер. конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 263-264.
3. Смолякова И.Д. Физическое воспитание и спорт в формировании здорового образа жизни студентов / И.Д. Смолякова, А.М.
Загурский, Е. К. Обидейко // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту:
матеріали тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми: СДУ, 2015. С. – 175-176.
4. Обидейко Э.К. Место и роль спортивных сборов в системе формирования здорового образа жизни украинского студента / Э.К.
Обидейко, М.В. Кузьмич // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності України. – К.: Каравела, 2016. – С. 126-128.
Керівництво студентом мсмк з боксу Харламовим В.В, який посів І місце у чемпіонатах Європи і світуз боксу (2015 р.); посів І
місце у чемпіонаті світу (2016 р.); І місце у чемпіонаті України (2017 р.); і місце у Кубку України (2017 р.); і місце у Всесвітній
боксерській серії «Українські отамани» (2017 р.).
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з боксу.
Заслужений тренер України з боксу. Посвідчення № 470 від 08.04.2009 р.
1. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
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Пєтєлкакі Вадим
Володимирович

2

1. Смолякова И.Д. Здоровый образа жизни студентов и его формирование в системе физического воспитания / И.Д. Смолякова,
С.С. Багдасарьян, В.И. Греева, Т.И. Старушкевич // Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в
вузах. Организация, проблемы и методические основы учебного процесса на кафедрах физического воспитания в вузах: материалы Междунар. науч.-метод. конф.– Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.2. – С. 262-265. 15 марта 2016 года.
2. Смолякова И.Д. Уровень использования компонентов здорового образа жизни студентами специальной медицинской группы /
И.Д. Смолякова, В.И. Греева, Т.И. Старушкевич // Проблеми реабілітації: матеріали науч.-практ. конф. – Одеса: Букаєв В.В.,
2016. – С. 183-185.
Робота у складі жюрі II-III етапу Всеукраїнськоїго конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук. (2016, 2017 рр.).
1. Куратор збірної команди ОНПУ з шахів.
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Заступник декана ІРТ з фізичного виховання.
2. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».
1. Керівництво студенткою Чеголею А.О., яка стала срібним призером чемпіонату Європи з карате (2016 р.).
2. Керівництво студентом Гревцовим О.О., який став срібним призером чемпіонату Європи (2016 р.).
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з карате.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Петелкаки В.В. Некоторые психологические аспекты подготовки спортсменов-ватерполистов к соревнованиям / В.В. Петелкаки // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті: матер. XV Міжнар. наук.-практичної конф., Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського. – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського, 2014. – С. 101-104.
2. Пєтєлкакі В.В. Психологічна підготовка ватерполістів / В.В. Петелкаки, В.Ф. Петелкаки // Фізична культура, спорт та здоров'я
нації: зб. наук. праць. – м. Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. унів. ім. Михайла Коцюбинського. – 2014. – № 17. – С. 785788.
3. Петелкаки В.В. Оздоровительное плавание / В.В. Петелкаки // 8-я Междун. науч.-практ. конф. «Михаило-Архангельские чтения»: матер. конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 269-270.
4. Петелкаки В.В. Креативное моделирование основных компонентов спортивной подготовки высококвалифицированных ватерполистов в вузе / В.В. Петелкаки, В.Ф. Петелкаки // 8-я Междун. науч.-практ. конф. «Михаило-Архангельские чтения»: матер.
конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – 2013. – С. 271-272.
5. Петелкаки В.В. Восстановительное плавание / В.В. Петелкаки // Актуальные проблемы физического воспитания и спорта, здорового образа жизни и профессионально-прикладной физической подготовки: матер. междунар. электронной науч.-практ. конф.,
посвящ. памяти проф. Р.Т. Раевского. – О., Издатель Букаев Вадим Викторович, 2013. – С. 187-191.
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6. Смолякова І.Д. Інноваційний підхід до навчання плаванню школярів / І.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі, В.В. Пєтєлкакі // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: матеріали тез доповідей ІІІ Міжнар.
наук.-метод. конф. – Суми: СДУ, 2016. – С. 170-171.
7. Петелкаки В.Ф. Спорт и физическое воспитание: тенденции развития в современном украинском обществе / В.Ф. Петелкаки,
В.В. Петелкаки // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер.,
присвяченої 25-річчю Незалежності України – К.: Каравела, 2016. – С. 135-138.
8. Петелкаки В.Ф. Физическое здоровье современного студента в Украине: социальный аспект и социальные проблемы / В.Ф.
Петелкаки, В.В. Петелкаки // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності України – К.: Каравела, 2016. – С. 138-143.
9. Зазимко Н.С. Здоровый образ жизни: христианский, нравственный, социальный аспекты / Н.С. Зазимко, В.В. Петелкаки // Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., присвяченої 25-річчю
Незалежності України – К.: Каравела, 2016. – С. 118-120.
10. Петелкаки В.Ф., Пєтєлкакі В.В., Чередніченко Т.М. Плавання як елемент професійно-прикладної фізичної підготовки / В.Ф.
Петелкаки, В.В. Пєтєлкакі, Т.М. Чередніченко // Актуальні питання державно-правового розвитку України: Матеріали міжнар.
наук.-практ. конфер. – К. : Каравела, 2017. – С. 117-119.
1. Керівництво студентом Денисенко Я.Ю., який посів 2 місце з плавання у Паралімпійських Іграх і 2 місце у чемпіонаті Європи з
плавання (инваспорт) (2016 р.).
2. Керівництво студентами Ситніком В.Р., Хлюстовим Д.О., Щуруповим Я.Г., Малютіним О., Нікольським К.А., Дєрбеньовим Г.,
які посіли 2 місце в Універсіаді України з водного поло серед ВНЗ (2016 р.) і 3 місце і чемпіонаті України (2016 р.) з водного поло.
1. Заступник декана ІБЕІТ з фізичного виховання.
2. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з плавання та водного поло.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».
1. Керівництво студентом Денисенко Я.Ю., який посів 2 місце з плавання у Паралімпійських Іграх і 2 місце у чемпіонаті Європи з
плавання (инваспорт) (2016 р.).
2. Керівництво студентами Ситніком В.Р., Хлюстовим Д.О., Щуруповим Я.Г., Малютіним О., Нікольським К.А., Дєрбеньовим Г.,
які посіли 2 місце в Універсіаді України з водного поло серед ВНЗ (2016 р.) і 3 місце і чемпіонаті України (2016 р.) з водного поло.
3. Виконував обов'язки головного судді
1. Заступник завідувача кафедри з спортивно-масової роботи.
2. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з плавання та водного поло.
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з водного поло.

1. Заступник декана ГФ з фізичного виховання.
2. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з волейболу.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
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«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Заступник декана Хім. фак. з фізичного виховання.
2. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з легкої атлетики.
1. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія» та Круглому столі.
1. Заступник декана ІЕКСУз фізичного виховання.
2. Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з футболу.
1. Керівництво студентами Потороченком І. та Пархоменком К., які брали участь у Всесвітній універсіаді (2017 р.).
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з футболу.
1. Керівництво студентами Потороченком І. та Пархоменком К., які брали участь у Всесвітній універсіаді (2017 р.).
2. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у Міжнародних, обласних, міжвузівських студентських науково-практичних конференціях, на кафедрі фізичного виховання та спорту ОНПУ (2012-2016рр.).
3. Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з баскетболу.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».
Тренер-викладач збірної команди ОНПУ з гандболу.
Щорічна підготовка студентських наукових доповідей до участі студентів у студентській науковій конференції в ОНПУ, секція
«Біомедична інженерія».

Продовження додатка

3.4. Якісний склад випускової кафедри фізичного виховання та спорту зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Найменування
всіх навчальВідомості про
Науковий ступінь,
них дисципНайменування
Інформація про наукову діяльність
підвищення
шифр і найменування
лін, які закріпосади (для
(основні публікації за напрямом,
кваліфікації
наукової спеціальності,
плені за висумісників —
науково-дослідна робота, участь у
викладача (наПрізвище, ім’я, по
тема дисертації, вчене
кладачем, та
місце основної
конференціях і семінарах, робота з
йменування
батькові викладача
звання, за якою кафедкількість лек- аспірантами та докторантами, керіроботи, назакладу, вид
рою (спеціальністю)
ційних годин з вництво науковою роботою студейменування
документа, тема,
присвоєно
кожної навчапосади)
нтів)
дата видачі)
льної дисципліни
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Петелкакі
Зав. кафедри
Одеський
Доцент
Педагогіка
1. Петелкаки В.Ф. Спортивные
Національний
Володимир
фізичного ви- педагогічний
(30),
сборы в системе формирования
університет
Федорович
ховання та
інстит., 1970 р.,
здорового образа жизни студентов- «Одеська
Плавання та
спорту
спортсменов / В.Ф. Петелкаки // 8-я юридична
методика виспеціальність –
академія».
кладання (28), Междун. науч.-практ. конф. «Мифізичне
хаило-Архангельские чтения»: маТеорія і метовиховання,
Довідка №2457дика фізичного тер. конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г. 3 від 28.11.2017
кваліфікація –
виховання
вчитель фізичнор. Тема: «ОзнаШевченко, 2013. – С. 270-271.
(76),
го виховання
йомлення з су2. Петелкаки В.В. Креативное моУправління у
середньої школи
часними освітделирование основных компоненсфері ФВ і
німи програматов спортивной подготовки высоспорту (30),
коквалифицированных ватерполис- ми та методичПедагогічна
ними інновацітов в вузе / В.В. Петелкаки, В.Ф.
майстерність
ями викладання
Петелкаки // 8-я Междун. науч.учителя ФК
фізичного випракт. конф. «Михаило(32)
ховання»
Архангельские чтения»: матер.
конф. – Рыбница: ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, 2013. – С. 271-272.
3. Пєтєлкакі В.В. Психологічна
підготовка ватерполістів / В.В. Пєтєлкакі, В.Ф. Петелкакі //Фізична
культура, спорт та здоров'я нації:
зб. наук. праць. – Вінниця: Вид-во
Вінницького держ. пед. унів. ім.
Михайла Коцюбинського. – 2014. –
Найменування
закладу, який
закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про
вищу освіту)

№ 17. – С. 785-788.
4. Петелкаки В.Ф. Современная
система спортивной подготовки
ватерполистов в вузе / В.Ф. Петелкаки // Людина, культура, техніка у
новому тисячолітті: матер. XV Міжнар. наук.-практичної конф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського. Харків: НАУ ім М.Є. Жуковського,
2014. – С. 104-106.
5. Петелкаки В.Ф. Физическое здоровье современного студента в
Украине: социальный аспект и социальные проблемы / В.Ф. Петелкаки, В.В. Петелкаки // Актуальні
питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності
України (23-25 червня 2016 р., м.
Одеса). – К.: Каравела, 2016. – С.
138-143.
6. Петелкаки В.Ф. Спорт и физическое воспитание: тенденции развития в современном украинском
обществе / В.Ф. Петелкаки, В.В.
Петелкаки // Актуальні питання
державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали міжнар.
наук.-практ. конфер., присвяченої
25-річчю Незалежності України
(23-25 червня 2016 р., м. Одеса). –
К. : Каравела, 2016. – С. 135-138.
7. Смолякова І.Д. Здоровий спосіб
життя – основа збереження здоров'я
студентської молоді / І.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі // Актуальні
проблеми фізичного виховання,
реабілітації, спорту і туризму: ма-
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теріали тез доповідей VI Міжнар.
наук.-практ. конф. (20 жовтня
2016р.). – Запоріжжя: КПУ, 2016. –
С. 197-198.
8. Смолякова І.Д. Інноваційний
підхід до навчання плаванню школярів / І.Д. Смолякова, В.Ф. Петелкакі, В.В. Пєтєлкакі // Інноваційні
технології в системі підвищення
кваліфікації фахівців фізичного
виховання і спорту: матеріали тез
доповідей ІІІ Міжнар. наук.-метод.
конф. (14 квітня 2016 р.). – Суми:
СДУ, 2016. – С. 170-171.
9. Смолякова И.Д. К современному
инновационному подходу в подготовке волейболистов высшего класса в вузе / И.Д. Смолякова, В.Ф.
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економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 7 (186). – С.
179-184.
2. Обидейко Э.К. Методика подготовки
молодого
спортсменабоксера / Э.К. Обидейко, М.В. Кузьмич // 8-я Междун. науч.-практ.
конф.
«Михаило-Архангельские
чтения»: матер. конф. – Рыбница:
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ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2013. – С.
263-264.
3. Смолякова И.Д. Физическое воспитание и спорт в формировании
здорового образа жизни студентов /
И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Е.
К. Обидейко // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання
і спорту: матеріали тез доповідей ІІ
Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми:
СДУ, 2015. С. – 175-176.
4. Обидейко Э.К. Место и роль
спортивных сборов в системе формирования здорового образа жизни
украинского студента / Э.К. Обидейко, М.В. Кузьмич // Актуальні
питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності
України (23-25 червня 2016 р., м.
Одеса). – К.: Каравела, 2016. – С.
126-128.
Кузьмич
Максим
Володимирович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський національний політехн. універс.
2007 р.,
спеціальність –
Теплові електричні станції,
кваліфікація –
спеціаліст з теплових електричних станцій
Львівський державний університет фізичної культури, 2011 р.,

Майстер спорту України з боксу.
Посвідчення № 3505
від 07 грудня 2009 р.

Футбол та методика викладання (14),
Теорія і методика обраного
виду спорту
(баскетбол)
(62), (футбол)
(62)

1. Кузьмич М.В. Физическая подготовка и здоровье студентов / М.В.
Кузьмич, Э.К. Обидейко // Науковий вісник. Одеський державний
економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 7 (186). – С.
179-184.
2. Обидейко Э.К. Методика подготовки
молодого
спортсменабоксера / Э.К. Обидейко, М.В. Кузьмич // 8-я Междун. науч.-практ.
конф.
«Михаило-Архангельские
чтения»: матер. конф. – Рыбница:
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спеціальність –
фізична культура,
кваліфікація –
вчитель фізичної
культури та спорту

Загурський
Олександр
Мілентійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагогічний
інстит., 1980р.,
спеціальність –
фізичне виховання,
кваліфікація –
викладач

Управління
підготовкою
юних спортсменів (32),
Спортивні
єдиноборства
та методика
викладання
(44)

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2013. – С.
263-264.
3. Обидейко Э.К. Место и роль
спортивных сборов в системе формирования здорового образа жизни
украинского студента / Э.К. Обидейко, М.В. Кузьмич // Актуальні
питання державно-правового розвитку сучасної України: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конфер., присвяченої 25-річчю Незалежності
України (23-25 червня 2016 р., м.
Одеса). – К.: Каравела, 2016. – С.
126-128.
1. Смолякова И.Д. Методика подготовки начинающего дзюдоиста /
И.Д. Смолякова, А.М. Загурский //
Актуальные проблемы физического
воспитания и спорта, здорового
образа жизни и профессиональноприкладной физической подготовки: материалы Междунар. эл. науч.практ. конф., посвященной памяти
проф. Раевского Р.Т. – Одесса: Букаев В.В., 2013. – С. 47-51.
2. Смолякова И.Д. Значение гибкости дзюдоиста в системе студенческого спорта / И.Д. Смолякова,
А.М. Загурский // Психологопедагогические проблемы воспитания гибкости: материалы Междунар. эл. науч.-практ. конф. – Тирасполь: Приднестр. ун-т, 2014. – С.
126-130.
3. Смолякова И.Д. Физическое воспитание и спорт в формировании
здорового образа жизни студентов /
И.Д. Смолякова, А.М. Загурский, Е.
К. Обидейко // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфі-
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кації фахівців фізичного виховання
і спорту: матеріали тез доповідей ІІ
Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми:
СДУ, 2015. С. – 175-176.
4. Смолякова И.Д. Здоровый образ
жизни студентов технического вуза
и его формирование в процессе
физического воспитания / И.Д.
Смолякова, А.М. Загурский, Т.А.
Сидельникова // Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики:
материалы VII Междунар. науч.практ. конф.– Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015. – С. 203-208.
5. Смолякова І.Д. Формування здорового способу життя студентів
технічного вищого навчального
закладу / І.Д. Смолякова, О.М. Загурський, Т.І. Старушкевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: матеріали
тез доповідей ІІI Міжнар. наук.метод. конф. – Суми: СДУ, 2016. –
С. 223-225.
6. Смолякова И.Д. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов механических специальностей / И.Д. Смолякова,
А.М. Загурский, Т.И. Старушкевич
// Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах. Организация, проблемы и методические основы учебного процесса на кафедрах физического воспитания в вузах: материалы Междунар. науч.-метод.
конф.– Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.2. –
С. 265-269.
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Грєєва
Віра
Іванівна

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагогічний
інстит., 1970р.,
спеціальність –
фізичне виховання,
кваліфікація –
вчитель фізич-

Організація
краєзнавчотуристичної
діяльності (30),
Організація і
методика
оздоровчої ФК
(14)

7. Смолякова И.Д. Методика подготовки начинающего дзюдоиста в
вузе / И.Д. Смолякова, А.М. Загурский // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: матеріали тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф.
– Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 112114.
8. Смолякова І. Д. Здоров′я та здоровий спосіб життя студентів / І. Д.
Смолякова, В.Ф. Петелкакі, С.С.
Багдасар’ян, О.М. Загурський //
Інноваційні технології в системі
підвищення кваліфікації фахівців
фізичного виховання і спорту : матеріали тез доповідей ІV Міжнар.
наук. метод. конф. – Суми :СДУ,
2017. – С. 221-224.
9. Смолякова И.Д. Использование
компьютерных средств для формирования здорового образа жизни
студентов / И.Д. Смолякова, А.М.
Загурский, Т.И. Старушкевич //
Физическая культура и спорт в
системе высшего образования: материалы V Междунар. науч.-метод.
конф. Организация, проблемы и
методические основы учебного
процесса на кафедрах физического
воспитания в вузах – Уфа: Изд-во
УГНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 241-245.
1. Смолякова И.Д. Здоровый образа
жизни студентов и его формирование в системе физического воспитания / И.Д. Смолякова, С.С. Багдасарьян, В.И. Греева, Т.И. Старушкевич // Особенности организации
физкультурно-оздоровительной
деятельности в вузах. Организация,
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ного виховання
середньої школи

Аллоярова
Олена
Артурівна

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Армянський
державний
інститут фізичної
культури, 1986 р.

Банокіна
Лариса
Олександрівна

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагогічний
інститут, 1975 р.

Заслуженний майстер
спорту України

Легка атлетика
та методика
викладання
(46), Рухливі
ігри та методика викладання (14)

Медико - педагогічний контроль у ФВ (44),
Атлетична
гімнастика та
методика викладання (44)

проблемы и методические основы
учебного процесса на кафедрах
физического воспитания в вузах:
материалы Междунар. науч.-метод.
конф.– Уфа: УГНТУ, 2016. – Т.2. –
С. 262-265.
2. Смолякова И.Д. Уровень использования компонентов здорового
образа жизни студентами специальной медицинской группы / И.Д.
Смолякова, В.И. Греева, Т.И. Старушкевич // Проблеми реабілітації:
матеріали науч.-практ. конф. –
Одеса: Букаєв В.В., 2016. – С. 183185.
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йомлення з сучасними освітніми програмами та методиками, інноваціями викладання
фізичного виховання»

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №15943 від 30.08.2017
р. Тема:
«Ознайомлення
з сучасними
освітніми
програмами та
методиками,
інноваціями
викладання
фізичного
виховання»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13403 від 16.06.2017
р. Тема:
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Біллер
Петро
Рудольфович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагогічний
інститут, 1969 р.

Плавання та
методика викладання (44),
ЛФК і масаж
(46)

Громаковська
Зінаїда
Петрівна

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагогічний
інститут, 1973 р.

Спортивні ігри
та методика
викладання
(42)

Кокотеев
Павло
Геннадійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Харьківський
нац. педагог. ун-т
ім. Сковороди,
2011 р.

Малюта
Сергій
Павлович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання

Одеський
інститут
народного

Майстер спорту України

Гімнастика та
методика викладання (46),
Методика ФВ
у спеціальних
медичних групах (44)

Управління у
сфері ФВ і
спорту (46),

«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13423 від 16.06.2017
р. Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13443 від 16.06.2017
р. Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13453 від 16.06.2017
р. Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська

та спорту

господарства,
1980 р.

Теорія і методика дитячоюнацького
спорту (44)

Махарадзе
Георгій
Тенгізович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Коледж
фізичного
виховання та
спорту Грузії,
2006 р.

Моднов
Дмитро
Юрійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Південноукраїнсь
державний
педагогічний ун-т
ім. Ушинського,
2010 р.

Теорія і методика фізичного
виховання
(76), Теорія і
методика обраного виду
спорту - Волейбол (62)

Небож
Ігор
Віталійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагоічний
інститут, 1989 р.

Педагогічна
майстерність
учителя ФК
(92), Спортивні споруди і
обладнання
(44)

Майстер спорту України

Плавання та
методика викладання (60),
Спортивнопедагогічне
вдосконалення
(122)
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юридична
академія».
Довідка № 79/7
від 11.05.2018 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка № 77/7
від 11.05.2018 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №799-3
від 03.05.2017 р.
Тема: «Вдосконалення професійних здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №24673 від 29.11.2017
р. Тема:
«Ознайомлення
з сучасними
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Орлов
Анатолій
Миколайович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
педагогічний
інститут ім.
Ушинского, 1980
р.

Майстер спорту України

Футбол та методика викладання (60),
Теорія і методика обраного
виду спорту Футбол(62),
Футзал та методика викладання (44)

Радов
Віталій
Віталійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одес. нац.
політехн. унт,
1999 р.

Теорія і методика обраного
виду спорту –
Баскетбол (62),
Методика проведення секційних занять з
баскетболу
(44)

Рісслінг
Руслан
Сергійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Південноукраїнсь
державний
педагогічний ун-т
ім. Ушинського,
2002 р.

Футбол та методика викладання (46, Теорія і методика
обраного виду
спорту - Футбол (62), Футзал та методика викладання
(44)

освітніми
програмами та
методичними
інноваціями
викладання
фізичного
виховання»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №780-3
від 04.05.2017 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13433 від 17.06.2017
р. Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка № 67/7
від 06.04.2018 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»

Щукін
Михайло
Олексійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Вологодський
Майстер спорту Украпедагогічний ін-т, їни
1992 р.

Теорія і методика обраного
виду спорту Гандбол (62),
Тестовий контроль у ФВ
(44)

Гришкорін
Максим
Геннадійович

Асистент кафедри фізичного виховання та
спорту

Донецбкий
національний
політехнічний
університет, 2010
р.

Управління
підготовкою
юних спортсменів (30),

Мусайлян
Лернік
Борикович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Одеський
політехнічний
інститут, 1991 р.

Особи, які працюють за сумісництвом
Майстер спорту СРСР Спортивні
єдиноборства
та методика
викладання
(44)

Продовження додатка

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка № 66/7
від 06.04.2018 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №15993 від 30.08.2017
р. Тема:
«Ознайомлення
з сучасними
освітніми
програмами та
методиками,
інноваціями
викладання
фізичного
виховання»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13273 від 16.06.2017
р. Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»

Смирнов
Сергій
Анатолійович

Ст. викладач
кафедри фізичного виховання
та спорту

Сімферопольский Майстер спорту міждержавний
народного класу
університет ,
1999 р.

Васильєв
Геннадій
Анатолійоаич

Асистент каУманський
федри фізично- держ.пед.й уні-т,
го виховання та 2016 р.
спорту

Теорія і методика спортивно-масової
роботи (74)

Теорія і методика спортивно-масової
роботи (30)

Продовження додатка

Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка №13/3
від 03.05.2018 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»
Національний
університет
«Одеська
юридична
академія».
Довідка № 15/3
від 11.05.2018 р.
Тема:
«Вдосконаленн
я професійних
здібностей»

* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра є випусковою для кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної спеціальності

Продовження додатка

6.6. Інформація про завідувача випускової кафедри фізичного виховання та спорту зі спеціальності 014.11 — Середня освіта (Фізична культура)

Прізвище, ім’я,
по батькові
Петелкакі
Володимир
Федорович

Найменування закладу,
Науковий ступінь, шифр і найменуякий закінчив викладач
вання наукової спеціальності, тема
(рік закінчення, спеціадисертації, вчене звання, за якою
льність, кваліфікація
кафедрою (спеціальністю) присвоєно,
згідно з документом про
категорія, педагогічне звання
вищу освіту)
Одеський педагогічний
Доцент кафедри фізичного виховання
інстит., 1970 р.,
та спорту
спеціальність – фізичне
виховання,
кваліфікація – вчитель
фізичного виховання
середньої школи (Диплом Ш № 30926 від 03
липня 1970 р.)

Педагогічний
(науковопедагогічний)
стаж (повних
років)
Стаж науковопедагогічної
роботи –
48 років

Інформація про
попередню роботу
(період (років),
найменування
організації, займана
посада)
1970-1973 рр. – викладач;
1973 – 2006 рр. – ст.
викладач;
З 2006 р. – доцент.
З 2000 р. – завідувач
кафедри фізичного
виховання та спорту
Одеського національного політехнічного університету

Примітка (з якого часу
працює у закладі освіти
за основним місцем
роботи або
сумісництвом)
За основним місцем
роботи працює з 1970 р.

