
Нетрадиційні методи оздоровлення 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр: 

сьомий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24, практичні 

– 24. 

Лектори:  

к. п. н., доцент: Герасименко С.Ю. 

Результати навчання:  

– знати перелік та короткий опис нетрадиційних методів оздоровлення; 

– знати основні засади дихальних гімнастик; 

– основні засади рефлексотерапії; 

– вміти застосовувати різні способи стимуляції лікувальних точок в залежності від 

конкретного захворювання; 

– вміти використовувати прийоми каппо при деяких травмах та небезпечних для життя 

станах; 

– вміти застосовувати деякі прийоми знаходження точок акупунктури; 

– вміти виконувати найбільш поширені прийоми східного та тайського масажів; 

– вміти використовувати відповідні різновиди дихальних гімнастик при різних 

захворюваннях. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– фізіологія людини; 

– основи фізичної реабілітації; 

– загальна гігієна; 

–  масаж». 

Зміст навчальної дисципліни:  

Введення в курс «Нетрадиційні методи оздоровлення». Енергетична система людини. 

Основи суджок терапії. Основні засади рефлексотерапії. Елементи Каппо та їх застосування 

при деяких захворюваннях та небезпечнеих для життя станах. Основні елементи 

традиційного східного масажу. Основні елементи тайського масажу. Ароматерапія та її 

застосування при різних захворюваннях. Зміст нетрадиційної системи оздоровлення К. Ніші. 

Основні засади літотерапії. Різновиди дихальних гімнастик. Основні засади аюрведи. 

Рекомендована література:  

1. Стасюк О. М. Основи нетрадиційних методів оздоровлення : Навч. посіб. / О. М. Стасюк, 

Б. М. Кіндзер. – Л. : ЛДУФК, 2011. – с. 

2. Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку: Навчальний посібник / 

Укладачі: Г.І. Григоренко, Н.Ф. Денисенко, Ю.О.Коваленко, Н.В. Маковецька. – Запоріжжя: 

ЗНУ, 2005. – 119 с. 

3. О.В. Жабокрицька, B.C. Язловецький. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення. 

Навчальний посібник. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка. – 187с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль: залік – у сьомому семестрі. 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 

 


