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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Етнічна культура оздоровлення” є
складовою програми професійної підготовки студентів, які на-
вчаються на факультеті Управління фізичною культурою,
спортом і туризмом.

Мета дисципліни — ознайомити студентів з основами тради-
ційних систем оздоровлення організму людини, засобами і ме-
тодами слов’янської культури оздоровлення та їх особливостя-
ми в різних регіонах України.

Сучасна медична наука та реабілітологія досить широко ви-
користовують емпіричний досвід, накопичений національною
“народною медициною”. Склалось так, що у світі інтенсивно
розвивається здебільш “східна народна медицина”. Слов’янсь-
ка ж етнічна культура оздоровлення перебуває в занедбаному
стані. Разом із тим, за часів дохристиянського та християнсько-
го періодів розвитку суспільства сформувався потужний базис
для розвитку оригінальної системи оздоровлення населення.
Науково доказаним є факт, що “фактори довкілля, які оточу-
ють людину і до яких вона адаптована, мають більше оздоров-
чих властивостей, ніж імпортні”. Тому використання етнічних
традицій, їх вивчення і систематизація дадуть можливість знач-
но підвищити ефективність реабілітації громадян України.

Основою для формування знань, умінь і навичок навчальної
дисципліни “Етнічна культура оздоровлення” є лекції, лабора-
торні заняття, а також самостійна робота. Під час навчання сту-
денти користуються методичними матеріалами та рекомендова-
ною літературою.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ЕТНІЧНА КУЛЬТУРА ОЗДОРОВЛЕННЯ”

№  
пор. Назва теми 

  1 
 

  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 

Вступ. Історія розвитку національних систем оздоровлення організ-
му людини  
Основи християнських систем оздоровлення 
Фактори і методи етнічних оздоровчих технологій  
Традиційне траволікування. Аромотерапія 
Медолікування (продукти бджільництва)  
Етнічні принципи психотерапії 
Слов’янські принципи і системи кінезіотерапії (лікування рухом) 
Комплексність та індивідуалізація в етнічних системах оздоровлення 
Сучасні погляди на етнічні системи оздоровлення 
Організація оздоровлення з використанням національних традицій і 
оцінка ефективності 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ЕТНІЧНА КУЛЬТУРА ОЗДОРОВЛЕННЯ”

Тема 1. Вступ. Історія розвитку національних систем
оздоровлення організму людини

Історія розвитку культури оздоровлення організму людини.
Етап формування емпіричної медицини. Класичні школи
“східної” та “західної” народної медицини. Методи і заходи
“чаклунського” періоду емпіричної медицини.

Етап розвитку “експериментально-доказової” медицини.
Співіснування “наукової” та “народної” медицини.

Історія слов’янських систем оздоровлення. Роль Київської
Русі у формуванні традицій оздоровлення населення.

Національні традиції окремих регіонів України.
Перспективи розвитку етнічної культури оздоровлення.

Література [5; 9; 13]
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Тема 2. Основи християнських систем оздоровлення

Основні засади та положення християнської культури оздо-
ровлення. Історичні аспекти. Роль “Біблії” та ”Євангеліє” у
формуванні християнської культури оздоровлення (правові,
гігієнічні, харчові, побутові тощо).

Особливості християнської культури оздоровлення східного
обряду.

Сучасні християнські погляди на системи оздоровлення лю-
дини.

Література [2; 9; 13]

Тема 3. Фактори і методи етнічних оздоровчих технологій

Кліматичні фактори. Особливості впливу кліматичних фак-
торів на механізми, що забезпечують гомеостаз організму люди-
ни. Метеочутливість.

Бальнеотерапія (водо- і грязелікування). Використання баль-
неотерапії у слов’янських системах оздоровлення.

Система загартовування. Традиції, спрямовані на загартування
організму. Медико-біологічне обґрунтування використання сло-
в’янської лазні. Методика традиційного загартування з викори-
станням лазні.

Література [3; 11]

Тема 4. Традиційне траволікування. Аромотерапія

Історичні аспекти траволікування. Асортимент трав, які ви-
користовуються в народній медицині. Методи траволікування.
Регіональні особливості методів фітотерапії.

Історія використання ароматичних сполук в оздоровленні
людини. Методи та асортимент засобів для аромотерапії. Меди-
ко-біологічне обґрунтування лікувальних властивостей аромоте-
рапії. Використання традицій аромотерапії в сучасних оздоров-
чих технологіях.

Література [1; 4; 5; 7; 10; 14]
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Тема 5. Медолікування (продукти бджільництва)

Бджоловжалювання . Лікування продуктами тваринного по-
ходження.

Історія використання продуктів бджільництва в оздоровчих
технологіях. Продукти бджільництва, які використовуються в
лікувальній практиці. Утрачені традиції лікування продуктами
бджільництва.

Слов’янські традиції бджоловжалювання. Медико-біологіч-
не обґрунтування використання бджоловжалювання. Переваги
бджоловжалювання порівняно зі східною голкотерапією. Місце
бджоловжалювання в сучасних оздоровчих системах.

Продукти тваринного походження, що використовуються в
слов’янських оздоровчих системах. Регіональні особливості ліку-
вання з використанням продуктів тваринного походження. Су-
часні напрями використання продуктів тваринного походження
в системах оздоровлення населення.

Література [12]

Тема 6. Етнічні принципи психотерапії

Історія слов’янської магічної психотерапії. Чаклунський пе-
ріод у розвитку психотерапії. Засоби та методи психотерапії.

Внесок християнської ідеології в розвиток психотерапії.
Сучасні напрями розвитку традиційної психотерапії. Перева-

жання методів “східної” та “чаклунської” психотерапії у сучас-
них системах оздоровлення населення України.

Література [2; 9; 11]

Тема 7. Слов’янські принципи і системи кінезіотерапії
(лікування рухом)

Історія формування слов’янських принципів і систем кінезі-
отерапії (бойові, трудові, професійні витоки). Медико-біологічні
особливості слов’янських систем оздоровлення та відновлення з
використанням засобів фізичної культури. Системи “спас”, “біло-
яр” в оздоровленні людини.
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Перспективи розвитку слов’янських систем оздоровлення з
використанням засобів фізичного впливу.

Література [6; 8; 11]

Тема 8. Комплексність та індивідуалізація в етнічних
системах оздоровлення

Основні принципи слов’янських систем оздоровлення (комп-
лексність, багатофакторність, індивідуалізація). Принципи фор-
мування індивідуальних систем оздоровлення та пристосування
людини.

Внесок традиційної слов’янської кінезіотерапії в сучасні сис-
теми оздоровлення людини.

Література [3,11]

Тема 9. Сучасні погляди на етнічні системи оздоровлення

Система наукової адаптації етнічних систем оздоровлення до
сучасних вимог суспільства. Переважання “східних” систем оз-
доровлення людини в сучасному суспільстві. Недоліки упровад-
ження слов’янських традицій в сучасні оздоровчі системи.

Література [2]

Тема 10. Організація оздоровлення з використанням
національних традицій і оцінка ефективності

Принципи використання слов’янських традицій в сучасних
системах оздоровлення. Використання “місцевих” лікувальних
факторів у сучасних оздоровчих системах. Сумісність слов’янсь-
ких традиційних і науково обґрунтованих методик у системах
оздоровлення громадян України.

Система оцінки ефективності оздоровлення населення (со-
ціальна, медична, побутова).

Література [3; 11]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Історія розвитку культури оздоровлення організму людини.
2. Етап формування емпіричної медицини.
3. “Язичницький період” слов’янської системи оздоровлення.
4. “Християнський період” слов’янської системи оздоровлення.
5. Класичні школи “східної” та “західної” народної меди-

цини.
6. Методи та заходи “чаклунського” періоду емпіричної ме-

дицини.
7. Етап розвитку “експериментально-доказової” медицини.
8. Співіснування “наукової” та “народної” медицини.
9. Історія слов’янських систем оздоровлення.

10. Роль Київської Русі у формуванні традицій оздоровлення
населення.

11. Національні традиції окремих регіонів України.
12. Основні засади і положення християнської культури оз-

доровлення.
13. Сучасні християнські погляди на системи оздоровлення

людини.
14. Особливості впливу кліматичних факторів на механізми,

що забезпечують гомеостаз організму людини.
15. Система загартовування.
16. Медико-біологічне обґрунтування використання слов’янсь-

кої лазні.
17. Особливості впливу “парної” лазні на відміну від сауни

на організм людини.
18. Сучасні методи використання лазні в комплексному оздо-

ровленні людини.
19. Історичні аспекти траволікування.
20. Традиції використання рослин у харчуванні та лікуванні

в Україні.
21. Види рослинної сировини, які використовуються в оздо-

ровленні населення України.
22. Методи траволікування.
23. Регіональні особливості методів фітотерапії.
24. Використання лікарських рослин у системах комплексно-

го оздоровлення населення України.
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25. Історія використання ароматичних сполук в оздоровленні
людини.

26. Методи та асортимент засобів для аромотерапії.
27. Медико-біологічне обґрунтування лікувальних властиво-

стей аромотерапії.
28. Використання традицій аромотерапії в сучасних оздоров-

чих технологіях.
29. Історія використання продуктів бджільництва в оздоров-

чих технологіях.
30. Продукти бджільництва, що використовуються в ліку-

вальній практиці.
31. Лікувально-профілактичні властивості меду.
32. Лікувально-профілактичі властивості прополісу та перги.
33. Лікувально-профілактичні властивості бджолиної отрути.
34. Лікувально-профілактичні властивості воску.
35. Втрачені традиції лікування продуктами бджільництва.
36. Сучасні профілактичні засоби на основі продуктів

бджільництва.
37. Слов’янські традиції бджоловжалювання.
38. Медико-біологічне обґрунтування використання бджолов-

жалювання.
39. Місце бджоловжалювання в сучасних оздоровчих систе-

мах.
40. Сучасні напрями використання продуктів тваринного по-

ходження в системах оздоровлення населення.
41. Використання харчових продуктів з молока тварин для

оздоровлення населення.
42. Історія слов’янської магічної психотерапії.
43. Засоби і методи психотерапії.
44. Чаклунський період у розвитку психотерапії.
45. Внесок християнської ідеології у розвиток психотерапії.
46. Сучасні напрями розвитку традиційної психотерапії.
47. Особливості методів “східної” та “чаклунської” психотерапії

в сучасних системах оздоровлення населення України.
48. Історія формування слов’янських принципів і систем кіне-

зіотерапії (бойові, трудові, професійні витоки).
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49. Медико-біологічні особливості слов’янських систем оздо-
ровлення та відновлення з використанням засобів фізич-
ної культури.

50. Козацькі системи рухової підготовки.
51. Системи “спас”, “білояр” в оздоровленні людини.
52. Перспективи розвитку слов’янських систем оздоровлення

з використанням засобів фізичного впливу.
53. Основні принципи слов’янських систем оздоровлення

(комплексність, багатофакторність, індивідуалізація).
54. Принципи формування індивідуальних систем оздоров-

лення та пристосування людини.
55. Внесок традиційної слов’янської кінезіотерапії в сучасні

системи оздоровлення людини.
56. Система наукової адаптації етнічних систем оздоровлен-

ня до сучасних вимог суспільства.
57. Значення “східних” систем оздоровлення людини в су-

часному суспільстві.
58. Принципи використання слов’янських традицій в сучас-

них системах оздоровлення.
59. Використання “місцевих” лікувальних факторів у сучас-

них оздоровчих системах.
60. Сумісність слов’янських традиційних і науково обґрунто-

ваних методик у системах оздоровлення населення Ук-
раїни.

61. Система оцінки ефективності оздоровлення населення (со-
ціальна, медична, побутова).
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