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АНОТАЦІЇ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ НИШИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ  

Ильницкая А. С. 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды 

Цель: проанализировать эффективность применения оздоровительной системы Ниши на физическое и 

психическое здоровье студентов. Материал: в исследовании приняли участие 44 студента ХНПУ 

им. Г. С. Сковороды. Методы исследования – анкетирование, педагогический експеримент. Результаты: О 

позитивном влиянии применения системы Ниши свидетельствует проведенное анкетирование среди студентов 

(112 человек). Студентам интересны занятия по физическому воспитанию с применением восточных методик, 

отмечается меньшая утомляемость после занятий, повышается стрессоустойчивость и выносливость, 

уменьшается нервозность, снижается аппетит, уменьшается маса тела, студенты научились позитивно мыслить 

благодаря установкам на уровне подсознания и осознанно подходить к своему питанию. Студенты с 

нарушениями сердечно-сосудистой системы отмечают легкость в теле и отсутствие головных болей. Выводы. 

Выявлен дополнительный спрос и заинтересованность студентов в отношении методики Ниши, отмечено 

положительное влияние системы на позвоночный столб и на нервную систему студентов.  

Ключевые слова: студенты, здоровье, методика Ниши, нервная система, позвоночник, гимнастика, 

физическое воспитание, психофизиология, подсознание. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ НІШИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ 

Ільницька Г. С.  

Харьківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Мета: проаналізувати ефективність застосування оздоровчої системи Ніши на фізичне і психічне 

здоров’я студентів. Матеріал: у дослідженні взяли участь 44 студенти ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Методи 

дослідження – анкетування, педагогічний експеримент. Результати: Про позитивний вплив застосування 

системи Ніши свідчить проведене анкетування серед студентів (112 осіб). Студентам цікаві заняття з фізичного 

виховання із застосуванням східних методик, відзначається менша стомлюваність після занять, підвищується 

стійкість до стресів і витривалість, зменшується дратівливість, знижується апетит, зменшується маса тіла, 

студенти навчилися позитивно мислити завдяки установкам на рівні підсвідомості і усвідомлено підходити до 

свого харчування. Студенти з порушеннями серцево-судинної системи відзначають легкість в тілі і відсутність 

головних болів. Висновки. Виявлено додатковий попит і зацікавленість студентів щодо методики Ніши, 

відзначено позитивний вплив системи на хребетний стовп і на нервову систему студентів.  

Ключові слова: студенти, здоров’я, методика Ніши, нервова система, хребет, гімнастика, фізичне 

виховання, психофізіологія, підсвідомість. 

APPLICATION OF METHODS NISHY IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

Ilnizkaya A. 

Purpose: to analyze the effectiveness of a health system Nishy on the physical and mental health of students. 

Material: the study involved 44 students of HNPU after G.S. Skovoroda. Research methods – questionnaires, 

pedagogical experiment. Results: the positive effect of the application of the system of the Niche shows conducted a 

survey among students (112 people). Students interesting classes in physical education using Eastern techniques have a 

lower fatigue after exercises, increased stress tolerance and endurance, decreased anxiety, decreased appetite, decreased 

body weight, students learned to think positively thanks to the facilities at the level of the subconscious and conscious 

approach to his diet. Students with disorders of the cardiovascular system note the lightness in the body and no 

headaches. Conclusions. Identified additional demand and interest of the students in the methodology Nishy marked 

positive effect on the spinal column and the nervous system of students.  

Keywords: students, health, technique Nishy, nervous system, spine, gymnastics, physical education, 

psychophysiology, the subconscious. 

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Котегова Л. І. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних перетворень в Україні здоров’я населення, 

якість його життя і благополуччя є національним пріоритетом. Саме тому пошук способів оптимізації 

підготовки вчителів з фізичної культури є стратегічно важливим для сучасної педагогічної науки та практики. 

Серед основних завдань, що стоять перед системою вищої педагогічної освіти, важливе місце посідає завдання 

підготовки компетентнісного фахівця широкого профілю, подальше посилення фундаментальної освіти й 

наближення її до практичної професійної діяльності, тому мета навчання має передбачити оптимальне 

поєднання теоретичних знань і творчих здібностей майбутніх вчителів, що уможливило б їм після закінчення 
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ВНЗ самостійно підвищувати рівень своєї освіченості й професійної підготовки, знаходити принципово нові 

розв’язки проблем науки і практики [7, с. 15]. 

У системі ступеневої підготовки фахівців з фізичного виховання педагогічна практика посідає значне 

місце. ЇЇ важливість зумовлюється тим, що лише в процесі безперервної практичної роботи формуються основні 

педагогічні вміння, з’являється інтерес до професії вчителя, розвивається потреба у педагогічному 

вдосконаленні, сворюються умови для щирокого досвіду, творчого й дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему професійної підготовки майбутніх вчителів 

фізичної культури досліджували А. Алексюк, А. Бойко, Е. Вільчковський, І. Зязюн, В. Майборода, Б. Шиян та ін. 

Поняття «компетентність» (лат.competens – відповідний, здібний) означає коло повноважень будь-якої 

посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі [4, с. 1]. 

На думку М. Д. Касьяненко «компетентність» – це здатність особистості приймати обґрунтовані рішення 

і нести відповідальність за їхню реалізацію в різних сферах діяльності людини. Автори зауважують, що це 

також процес професійного становлення особистості, що неможливо сприймати лише як організаційно-

педагогічну діяльність. Професійне ставлення до діяльності – це володіння необхідною сумою знань, умінь і 

навичок практичної роботи. Професійна компетентність передбачає: усвідомлення особистістю своїх прагнень 

до діяльності – потреб та інтересів; бажань і ціннісних орієнтацій; мотивів діяльності, уяви про свою соціальну 

роль; самооцінку особистих якостей і властивостей як майбутнього фахівця – професійних знань, умінь і 

навичок, професійно-важливих якостей; регулювання свого професійного становлення [3, с. 90].  

І. Зязюн розкриває поняття «компетентність» як екзистенціональну властивість людини, яка є продуктом 

власної життєтворчої активності людини, ініційованої процесом освіти [2, с. 11]; як властивість індивіда; як 

високий рівень умілості; як спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення); як 

деякій підсумок саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей [2, с. 17].  

Специфіка професійної діяльності вчителя фізичної культури, яка вимагає застосовувати вміння та 

знання професійної компетентності та високої відповідальності на практиці, визначає особливу важливість 

формування професійних знань, умінь та навичок, а також певних професійно значущих особистісних якостей у 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів. Цілеспрямоване формування необхідних умінь та їх 

удосконалення забезпечуються через організацію навчальної та педагогічної практики, яка виступає 

найважливішою ланкою підготовки спеціаліста будь-якого фаху. Тому потребує подальшого вивчення 

проблема формування компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі професійної 

підготовки, зокрема в умовах педагогічної практики.  

Відповідно метою даної публікації є аналіз теоретичних підходів вчених до сутності поняття 

професійної компетентності вчителя фізичної культури та визначення мети, завдань, принципів організаціїї та 

змісту педагогічної практики майбутніх вчителів фізичної культури як основи її формування у процесі 

професійно-педагогічної підготовки.  

Виклад основного матеріалу. Професійну компетентність, як поняття та характеристику фахівця, 

застосовують до навчально-педагогічної праці вчителів різних напрямків і дисциплін, зокрема й до вчителя 

фізичної культури. Так на думку науковця В. Кременя компетентність вчителя фізичної культури виявляється у 

здатності супроводжувати процес самопізнання, саморозвитку учня, динамізувати його відповідно до 

конкретних сутнісних задатків кожної дитини [5, с. 2].  

Б. Шиян наголошує, що при розв’язанні педагогічних завдань, учитель фізичної культури повинен 

цілеспрямовано розвивати свої загальнопедагогічні й спеціальні здібності, включаючи і рухові. Вчений 

зазначає, що праця учителя фізичної культури, незважаючи на велике значення тут рухового компонента, є 

розумовою. Результати його професійної діяльності залежать, як і у вчителів інших дисциплін, головним 

чином, від широти і гнучкості розуму. Для того, щоб стати професіоналом, учитель фізичної культури повинен 

багато знати. Зокрема, він має оволодіти теорією навчання і виховання, знання предметів медико-біологічного 

циклу, теорією і методикою фізичного вихованя, методикою застосування ТЗН, комп’ютерних технологій [8, с. 372]. 

Педагогічна діяльність учителя, як відомо, реалізується сукупністю різноманітних дій в певних ситуаці-

ях, які підпорядковані навчально-виховним цілям і спрямовані на вирішення конкретних педагогічних завдань. 

Ми згодні з Н. Ф. Денисенко, яка виокремлює три рівні професійної компетентності працівників фізичної 

культури: 

 високий рівень (педагогічна майстерність фахівця-новатора, який відзначається наявністю 

професійно-управлінського, науково-педагогічного, науково-методичного, соціального, фізкультурно-

оздоровчого компонентів);  

 достатній рівень (професійно-управлінська компетентність працівників фізичної культури відповідає 

педагогічній майстерності щодо стабільного функціонування, яка передбачає сформованості професійно-

управлінського, дидактичного, соціально-комунікативного й фізкультурно-оздоровчого компонентів 

педагогічної діяльності);  

 середній рівень (професійно-управлінська компетентність вчителів фізичної культури відповідає 

педагогічній майстерності фахівців, які лише адаптуються до управління навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, які ще не достатньо засвоїли усі елементи професійно-управлінського, загально-педагогічного, 

дидактико-виховного і фізкультурно-оздоровчого компонентів та недостатньо володіють технологією побудови 

структури управління системою фізичного виховання учнів) [1, с. 56]. 
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На сучачному етапі професійо-педагогічна підготовка кадрів для системи загальної середньої освіти, 

відповідно до нормативних документів здійснюється на основі компетентнісного підходу. Однією з складових 

професійної підготовки, яка допомогає формувати професійну компетентність у майбутніх учителів фізичної 

культури є педагогічна практика. 

Педагогічна практика майбутніх учителів фізичної культури є інтегруючим і головним компонентом 

особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця, який передбачає формування його професійної 

компетентності через оволодіння різними видами діяльності, що веде до професійного самовдосконалення, 

самопізнання студента в різних професійних ролях у реальних умовах загальноосвітньої школи. 

Особливості підходів до організації навчальної практики майбутніх учителів фізичної культури 

зумовлені низкою специфічних ознак цього виду діяльності. Зокрема, особливість практики визначається 

широким спектром закладів, у яких може проходити практику студент, які належать до різних рівнів і типів, 

оскільки на відміну від інших педагогічних спеціальностей, учитель фізичної культури повинен бути готовим 

до роботи з усіма категоріями дітей різного віку. 

Формування професійної компетентності учителя фізичної культури можливе лише за умови цілісної 

системної організації практичної підготовки студентів, що передбачає реалізацію наступності змісту та завдань 

різних видів практики в умовах фахової підготовки у ВНЗ.  

Програма практики з фізичної культури базується на наступних принципах:  

 зворотного зв’язку теоретичного навчання та практики;  

 послідовності (поетапне засвоєння всього комплексу професійних вмінь та навичок, почергове 

оволодіння всіма професійними функціями фахівця);  

 наступності (змістовний зв’язок усіх видів практики);  

 динамічності (поступове ускладнення завдань різних видів діяльності, розширення спектра видів 

діяльності, в які включається студент, збільшення об’єму та ускладнення змісту діяльності); 

 поліфункціональності (одночасне виконання в ході практики різних професійних функцій і 

оволодіння в різних видах практики різними професійними ролями);  

 вільного вибору (врахування інтересів і потреб як студента, так і керівників практики, змісту 

конкретних завдань в межах загальних завдань практики, тематики спільної практичної та науково-

дослідницької роботи);  

 співробітництва (створення у ході практики таких умов, при яких відносини між студентом і 

керівником практики базуються на професійній довірі й партнерстві, в яких студент усвідомлює себе 

самостійним суб’єктом професійної діяльності) [9, с. 7]. 

Метою практики є формування професійних умінь і особистісних якостей фахівця та на їх основі видами 

професійної діяльності; оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці учителя 

фізичної культури; формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові 

дослідження та творчо застосовувати отриманні знання в практичній діяльності. 

Основними завданнями практики є: 

 поглиблення і удосконалення теоретичних знань і встановлення зв’язку з практичною діяльністю; 

 знайомство зі змістом і сферами професійної діяльності; 

 формування професійних вмінь та навичок (проектувальних, дидактичних, аналітичних, 

комунікативних, організаційних, діагностичних); 

 ознайомлення з сучасним станом фізкультурно-тренерської діяльності в навчально-виховних закладах 

різного типу; 

 формування і розвиток навичок педагогічного спілкування з дітьми різних вікових груп; 

 засвоєння сучасних педагогічних технологій колективної, групової, індивідуальної роботи з різними 

категоріями дітей, розвиток професійно значущих особистісних якостей фахівця; 

 створення умов для розвитку здібностей і самореалізації студента, для формування його власного 

стилю діяльності; 

 формування у студентів науково-дослідницького та творчого підходів до вирішення професійних 

проблем і виконання професійних обов’язків; 

 засвоєння морально-етичних норм професійної діяльності [9, с. 5]. 

Програма практики передбачає проведення уроків фізичної культури та позакласних форм фізичного 

виховання з учнями різного віку і статі.  

У процесі проведення урочних і позаурочних форм фізичного виховання в школі студенти оволодівають 

засобами, уміннями та особливостями педагогічної техніки (культура мовлення, культура педагогічного 

спілкування, психічна саморегуляція, культура зовнішнього вигляду та ін.). 

Отже, до початку самостійної роботи у школі майбутнього педагога необхідно не тільки озброїти 

теоретичними знаннями для викладання предмету «Фізична культура», але й допомогти оволодіти комплексом 

практичних та професійних компетенцій. 

Висновки. Таким чином професійна компетентність є базовим та системоутворювальним поняттям і 

розглядається як система знань, умінь та особистісних якостей, що відповідають змісту професійної діяльності, 

що передбачає: усвідомлення особистістю своїх прагнень до діяльності – потреб та інтересів; бажань і 
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ціннісних орієнтацій; мотив діяльності, уяви про свою соціальну роль; самооцінку особистих якостей і 

властивостей як майбутнього фахівця (професійних знань, умінь, навичок, професійно-важливих якостей; 

регулювання свого професійного становлення) та визначається як готовність до здійснення навчально-виховної 

діяльності відповідно до конкретних умов, вимог і завдань, а також здатність супроводжувати процес 

самопізнання, саморозвитку учня, динамізувати його відповідно до конкретних сутнісних задатків кожної 

дитини. 

Основний ланцюг, що поєднує всю систему професійної підготовки майбутнього учителя фізичної 

культури є педагогічна практика. Педагогічна практика студентів є провідним, домінуючим засобом їх 

підготовки до професійної діяльності та одним із основних засобів формування професійної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури. 
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