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Опублікованих наукових праць Нагорної Анастасії Юріївни 

 

№ 

п\п 
Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік) чи 

номер авторського 

свідоцтва 

Кількість 

друкован

их 

сторінок 

Прізвища 

співавторів 

1. 

Віртуальний 

підхід в роботі 

персонального 

фітнес-тренера 

Матеріали V міжнар. 

науково-практ. 

конференції 

«Перспективи розвитку 

сучасної науки»; Київ, 

2017. с. 51-53. 

2 - 

2. Особливості та 

значення 

надмірної ваги та 

ожиріння у жінок 

репродуктивного 

віку 

Матеріали V міжнар. 

науково-практ. 

конференції «Актуальні 

питання сучасної 

науки». Івано-

Франківськ; 2017. с. 

112-114. 

2 - 

3. Корекція 

надлишкової 

маси тіла як 

ефективна 

профілактика 

ожиріння та 

супутніх 

хронічних 

неінфекційних 

захворювань 

Матеріали ІІІ Всеукр. 

науково-практ.інтернет- 

конференції «Фізична 

реабілітація та 

здоров’язбережувальні 

технології: реалії і 

перспективи»; Полтава. 

2017. с. 274-276. 

2 - 

4. Використання 

інформаційних 

технологій у 

процесі 

проектування 

профілактично-

оздоровчих 

занять жінок 

зрілого віку 

Теорія і методика 

фізичного виховання і 

спорту. 2018, 2:78-82. 

Фахове видання 

України, яке включено 

до міжнародної 

наукометричної бази 

Index Copernicus. 

4 Андрєєва О.В. 

5. Оцінка 

інформативності 

Молодіжний науковий 

вісник 

4 Андрєєва О.В. 

 



окремих 

антропометричн

их показників 

для 

проектування 

самостійних 

занять 

оздоровчим 

фітнесом жінок 

зрілого віку з 

надлишковою 

масою тіла 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені Лесі 

Українки. Фізичне 

виховання і спорт : 

журнал / уклад. А. В. 

Цьось, А. І. Альошина. 

2018. 30:54-58. Фахове 

видання України. 

6. Сучасні підходи 

до використання 

інформаційних 

технологій у 

процесі 

проектування 

самостійних 

профілактично-

оздоровчих 

занять для жінок 

другого зрілого 

віку з метою 

корекції 

надлишкової 

маси тіла 

Матеріали ХІ міжн. 

конференції «Молодь 

та олімпійський рух»; 

Київ.2018. с. 350-351. 

2 - 

 

7. Складові 

розробки 

програми 

профілактично-

оздоровчих 

занять, 

спрямованих на 

корекцію 

надлишкової 

маси тіла жінок 

зрілого віку 

Матеріали ХІІ міжн. 

конференції «Молодь 

та олімпійськй рух»; 

Київ. 2019. 329с. 

 

2 - 



8. Корекція 

показників 

фізичного стану 

жінок другого 

періоду зрілого 

віку з 

надлишковою 

масою тіла в 

процесі занять 

оздоровчим 

фітнесом 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. 

Науковопедагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт). 2020. 

7 (127) 20:129-135. 

6 Андрєєва О.В., 

Лишевська В.М. 

9. Evaluation of the 

effectiveness of 

the program of 

independent 

preventive and 

health- enhancing 

exercise classes 

for middle-aged 

overweight 

women 

Pedagogy and 

Psychology of Sport. 

2020;6(4):36-44. 

8 Andreeva O. 

10. Особливості 

мотиваційного та 

психічного 

станів жінок 

другого періоду 

зрілого віку з 

надлишковою 

масою тіла 

Теорія і методика 

фізичного виховання і 

спорту. 2020. Фахове 

видання України, яке 

включено до 

міжнародної 

наукометричної бази 

Index Copernicus. 

6 Андрєєва О.В., 

Левінська К.  

11. Можливості 

дистанційного 

ведення клієнтів 

в практиці 

фітнес-тренера. 

Матеріали ХХ-ої 

ювілейній міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Сучасні 

досягнення спортивної 

медицини, фізичної 

реабілітації, фізичного 

виховання та 

валеології-2020»; 

Одеса. 2020. 77с. 

2 - 



12. Регуляція маси 

тіла як основа 

мотивації жінок 

другого періоду 

зрілого віку до 

занять руховою 

активністю.  

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 

приуроченої 

Всесвітньому дню 

науки «Оздоровчо-

рекреаційна рухова 

активність у сучасному 

суспільстві»; Чернівці. 

2020. 

2 - 

13. Корекція 

надлишкової 

маси тіла жінок 

зрілого віку в 

процесі 

самостійних 

профілактично-

оздоровчих 

занять 

ІІІ Міжнародна 

науково-практичної 

конференції; Чернівці, 

8-9 квітня, 2021. 

2 - 

14. Корекція 

надлишкової 

маси тіла жінок 

зрілого віку в 

процесі 

самостійних 

профілактично-

оздоровчих 

занять 

XIV Міжнародна 

конференція молодих 

вчених «Молодь та 

олімпійський рух»; 

Київ, 19-20 травня, 

2021. 

2 - 

 

 

 
 

 

 

   


