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I міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в 

сучасних кризових умовах» присвячена теоретичним та прикладним дослідженням, розробці 

пропозицій розвитку науки в середовищі загроз та нових викликів. 

 

Тематика конференції охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-

практичного журналу «WayScience», а саме: 

 

- державне управління; 

- філософські науки; 

- економічні науки; 

- історичні науки; 

- юридичні науки; 

- сільськогосподарські науки; 

- географічні науки; 

- педагогічні науки; 

- психологічні науки; 

- соціологічні науки; 

- політичні науки; 

- філологічні науки; 

- технічні науки; 

- медичні науки; 

- хімічні науки; 

- біологічні науки; 

- фізико-математичні науки; 

- інші професійні науки. 
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схаменутися”; Скільки було тоді радості, скільки надій, а тепер що? Мряка, туман, 

ожеледиця. Настрій на нулі, сезонна депресія [3, с. 11]; настрій на нулі – “бути засмученим, 

невтішним, сумним”; Сон у мене нормальний, руки не сіпаються, тільки відчуваю якийсь 

неспокій, ніби якісь фантомні болі душі [3, с. 5]; фантомні болі душі – “хто-небудь дуже 

переживає, страждає з якогось приводу”.  

Роман «Записки українського самашедшого» містить фразеоінновації, які містять 

функцію портретної характеристики, зображення зовнішнього вигляду героя, напр: Я знаю, 

вона [дружина] привертає увагу, об красиву жінку обпікається погляд. Я теж, між іншим, 

не “черепаха в мішку”, як сказала б гоголівська собачка Меджі, і не раз ловив на собі 

мимолітні жіночі погляди. Та ж фея фуршетів, я ж бачу, як вона дивиться, ще не розучився 

приймати чуттєві імпульси! [3, с. 138]; черепаха в мішку – “людина неприваблива, тому 

позбавлена уваги й поваги оточення”. Також аналізований фрагмент містить і 

фразеоінновацію фея фуршетів– так іронічно названо “молоду жінку непристойно яскравої 

зовнішності в центрі уваги чоловіків на публічних заходах”.  

Отже, фразеологічні інновації в романі Ліни Костенко «Записки українського 

самашедшого» набувають у тексті експресивних значень, виконують низку стилістичних 

функцій, стають образним засобом авторського мовлення. 
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Фізичне виховання є невід’ємною частиною навчального процесу в вищому закладі 

освіти. Однією з ключових форм навчання в сучасній педагогіці є пошук ефективних 

підходів до занять фізичною культурою та введення нових інноваційних технологій в 

систему фізичного виховання. Застосування інноваційних технологій фізичного виховання 

студентів на національних традиціях сприятиме підвищенню ефективності навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах. 

У рамках традиційної організації фізичного виховання бракує можливостей для 

реалізації індивідуального підходу, який необхідний, оскільки мова йде про здоров’я 

молодих людей. Крім того, традиційна організація фізичного виховання не зорієнтована на 

можливість вибору студентом виду фізичної активності. Відсутність вибору не стимулює 
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інтересу до занять. Тому для викладачів фізичного виховання постає все більш актуальним 

питання запровадження нових методик, технологій організації занять фізичним вихованням, 

щоб привернути увагу студентів до збереження власного здоров’я й забезпечення необхідної 

рухової активності. До таких технологій можна зарахувати використання нетрадиційних 

видів спорту в навчальній практиці [2]. 

Застосування інноваційних засобів фізичної культури в підготовчій частині заняття 

будь-якої спрямованості насамперед повинно відображати специфіку цього виду вправ і 

сприяти розвитку певних рухових здібностей студентів. У підготовчу частину занять 

легкоатлетичної спрямованості можуть використовуватись вправи з аеробіки, наближені до 

техніки бігу, стрибків, метань. Для розвитку рухливості суглобів можна застосовувати 

вправи джаз-, фанк-аеробіки тощо. На заняттях з гімнастики застосовуються степ-аеробіка, 

вправи на гімнастичних м’ячах, скіп-аеробіка, шейпінг. На заняттях з ігровою спрямованістю 

в підготовчій частині, залежно від поставлених завдань, використовується класична аеробіка 

з різними переміщеннями приставними, перехресними кроками, з раптовими зупинками, 

стрибками, вправи зі степ-аеробіки на гімнастичній лаві. Коли погодні умови не дають змогу 

виходити на вулицю, то в залі проводяться вправи з силової аеробіки з гумовими бинтами 

під музику, терра-аеробіки з набивними м’ячами, вправи зі степ аеробіки на лавах, скіп-

аеробіки, класичної аеробіки, фолк-аеробіки[1]. 

На шляху впровадження інноваційних технологій є й певні проблеми – практично 

відсутні науково-методичні розробки, які б дозволяли комплексно використовувати сучасні 

види рухової активності, наприклад заняття фітнесом, у процесі фізкультурно-оздоровчих 

занять з молоддю залежно від вікових особливостей, фізичної підготовленості, статевих 

відмінностей у формуванні мотиваційних пріоритетів, які сприяли б розвитку позитивної 

мотивації до занять фізичною культурою, формували основи самостійної оздоровчої 

діяльності та формували прагнення до здорового способу життя [2]. 

Висновок. Отже, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес 

сприяє розгортанню системи освіти, тому, що інноваційні технології позитивно впливають 

на процес навчання та виховання, насамперед шляхом зміни схеми передачі знань і методів 

навчання. 
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