
СПИСОК 

Опублікованих наукових праць Бобренко Світлани Михайлівни 

 

№ 

п\п 
Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік) чи 

номер авторського 

свідоцтва 

Кількість 

друкован

их 

сторінок 

Прізвища 

співавторів 

1. Особливості 

використання 

рекреаційних 

ігор для дітей 

дошкільного віку 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

електронної науково-

практичної конференції 

з міжнародною участю 

«Інноваційні та 

інформаційні технології 

у фізичній культурі, 

спорті, фізичній терапії 

та ерготерапії» -  

18 квітня 2019 

2 Єракова Л.А., 

Хрипко І.В. 

2. Аналіз підходів 

моніторингу 

фізичного стану 

жінок першого 

періоду зрілого 

віку в умовах 

занять 

оздоровчим 

фітнесом 

Матеріали ІІ 

Всеукраїнської 

електронної науково-

практичної конференції 

з міжнародною участю 

«Інноваційні та 

інформаційні технології 

у фізичній культурі, 

спорті, фізичній терапії 

та ерготерапії» -  

18 квітня 2019 

2 Єракова Л.А., 

Хрипко І.В. 

3. Формування 

мотивації 

чоловіків 

першого періоду 

зрілого віку до 

занять силовим 

фітнесом 

 

Молодь та 

олімпійський рух:зб.тез 

доповідей XII 

Міжнародної 

конференції молодих 

вчених  «МОЛОДЬ ТА 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ 

РУХ» 

17 травня 2019. – К., 

2019.-С.351-352. 

2 Ужвенко К. В., 

Стеценко О. С. 

4. Сучасні підходи 

до формування 

культури 

здоров’я 

Вінницький державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

7 Єременко Н.П. 

Ковальова Н.В. 

 



студентів в 

процесі 

фізичного 

виховання 

Коцюбинського, 

Інститут фізичного 

виховання і спорту, 

2019. 

Фізична культура, 

спорт та здоров'я нації : 

зб. наук. праць. – Вип. 

7(26). – Вінниця: ТОВ 

«Планер», 2019. – С. 

57-63. 

Стаття. 

5. Характеристика 

рухової 

активності дітей 

молодшого 

шкільного віку 

Фізична культура, 

спорт та здоров'я нації : 

збірник наукових 

праць. ─ Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2019. ─ Вип. 

8(27). ─ С. 49-55. 

Стаття. 

6 Єременко Н.П., 

Ковальова Н.В. 

 

6. Методичні 

рекомендації до 

самостійної 

роботи студентів 

факультету 

заочного 

навчання з 

дисципліни 

«Основи теорії 

здоров’я, та 

здорового 

способу життя» 

НУФВСУ, Київ, 2019 25 Омельченко Т.Г., 

Єременко Н.П. 

7. Сучасні cкладові 

підтримки 

здорового 

способу 

життя 

студентської 

молоді 

 

Міжнародна науково-

практична конференція  

«Формування здоров’я 

збережувальних 

компетентностей 

молоді  

в умовах глобалізації: 

реалії та перспективи».   

Хмельницьк 

28-29 квітня 2020 року.  

С.64-70 

Стаття. 

7 Єременко Н.П., 

Ковальова Н.В. 

 



8. Сучасні чинники 

впливу на 

формування 

позитивного 

ставлення до 

рекреаційних 

занять учнівської 

молоді 

 

Всеукраїнська наукова 

інтернет конференції 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» 

(Вип. 60),  

16 квітня 2020 р. 

Переяслів.2000. 

С.228-231 

Стаття. 

4 Єременко Н.П., 

Ковальова Н.В,   

Довгич О.О.  

9. Вплив 

практичних 

занять з фітнесу 

на фізичний 

розвиток 

студенток 

першого курсу.  

Фізична культура, 

спорт та здоров'я нації. 

Житомир. (10). 2020 р. 

С. 28-33. 

Стаття. 

6 Єременко Н.П., 

Ковальова Н.В. 

 

10. Особливості 

харчування 

студентів 19-20 

років 

Національного 

університету 

фізичного 

виховання та 

спорту України 

кафедри 

здоров’я, фітнесу 

та рекреації 

Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

приуроченої 

всесвітньому Дню 

науки «Оздоровчо-

рекреаційна рухова 

активність у сучасному 

суспільстві» 10.11.2020. 

Чернівецький 

національний 

університет, 2020. 

С.254-256. 

Стаття. 

2 Пантак Г.О. 

11. Профілактика 

паління серед 

підлітків 

засобами 

рекреаційних 

ігор 

 

Збірник IV 

Всеукраїнської 

електронної 

конференції з 

міжнародною участю 

«Інноваційні та 

інформаційні технології 

у фізичній культурі, 

спорті, фізичній терапії 

та ерготерапії» 2021 р. 

Тези. 

2 - 



12. Чинники 

здорового 

способу життя як 

дієвий засіб 

підвищення 

результативності 

у кіберспорті 

Збірник IV 

Всеукраїнської 

електронної 

конференції з 

міжнародною участю 

«Інноваційні та 

інформаційні технології 

у фізичній культурі, 

спорті, фізичній терапії 

та ерготерапії» 2021 р. 

Тези. 

2 Хрипко І.В., 

Єременко Н.П. 

13. Специфіка 

діяльності у 

кіберспорті та 

профілактика 

типових 

захворювань 

засобами 

оздоровчого 

фітнесу 

  

Збірник XІV 

Міжнародної 

конференції молодих 

вчених  «МОЛОДЬ ТА 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ 

РУХ» 2021 р. 

Тези. 

2 Єременко Н.П., 

Литвиненко В.А., 

Шабалова А.О. 

 


