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1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, її професійно-

педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку 

висококваліфікованих фахівців з фізичної реабілітації; підвищити фаховість майбутнього 

магістра в області оздоровлення та відновлення людини за допомогою нетрадиційних 

оздоровчих систем та поєднання застосування в практичній роботі як сучасних, так і 

нетрадиційних методів оздоровлення. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для успішного оволодіння даною навчальною дисципліною студентам необхідні 

знання з навчальних дисциплін, які вивчаються на попредніх курсах, зокрема «Гігієною 

харчування окремих груп населення», «Гендерною психологією», «Науковими 

дослідженнями в системі фізичної реабілітації», «Соціальною реабілітацією». Вона 

викладається разом з «Основами психосоматики», «Основами системи інтенсивної 

нейрофізіологічної реабілітації», «Фізіобальнеотерапією при порушеннях діяльності опорно-

рухового апарату» і може бути використана для написання кваліфікаційної роботи. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

знати: основні підходи визначення поняття здоров’я;  

 основні способи визначення рівня здоров’я;  

 структуру та характеристику нетрадиційних оздоровчих систем;  

 особливості нетрадиційних оздоровчих технологій відповідно 

класифікації  

вміти: а) загальна компетентність: здатність до пошуку інформації з різних джерел, її 

аналізу і синтезу; здатність аналізувати розвиток науки, її генезис та історію, структуру, рівні 

та методологію наукового дослідження, актуальні проблеми філософії науки, роль науки в 

житті людини і суспільства, перспективи її розвитку; здатність дотримуватись етичних та 

юридичних норм, які стосуються галузей охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та 

соціального захисту. 

б) компетентність, що відповідає предмету: здатність і готовність до узагальнення, 

удосконалення і впровадження в практику передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з 

відновлення порушених чи тимчасово втрачених в результаті захворювання або травми 

функцій організму; здатність до застосування у професійній діяльності знань із традиційних 

та інноваційних технологій реалізації основних видів життєдіяльності людини  на основі 

збережених функцій; здатність формувати нові ідеї у професійній діяльності фізичного 

терапевта і ерготерапевта (креативність); визначення необхідності і доцільності застосування 

тих чи інших нетрадиційних оздоровчих систем у реабілітації пацієнта. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

А (90 – 100): отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, 

повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; добре орієнтується в теоретико-методичних засадах 

організації занять нетрадиційною фізичною культурою; уміє визначати мету і завдання 

кожного напрямку нетрадиційних систем оздоровлення; здатний проаналізувати попередні 

знання з метою їх використання під час аналізу особливостей нетрадиційних систем 

оздоровлення; здатний інтегрувати знання про патологічні процеси в організмі та спричинені 

ними розлади, які піддаються корекції засобами нетрадиційних систем оздоровлення для 

досягнення реабілітаційних цілей; здатний планувати програми фізичної реабілітації з 

урахуванням функціональних можливостей, потреби та реабілітаційного потенціалу пацієнта 
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із застосуванням нетрадиційних систем оздоровлення; виконав усі види навчальної роботи; 

застосувати набуті знання у практиці оздоровчого тренування; проводити заняття з 

використанням нетрадиційних систем оздоровлення; здійснити вибір нетрадиційної системи 

оздоровчого тренування відповідно до індивідуальних особливостей людини. 

В (82 – 89): отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, 

повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; добре 

орієнтується в теоретико-методологічних засадах організації нетрадиційної фізичної культури, 

проте потребує незначної підтримки для впевненості у власній відповіді; уміє визначати мету і 

завдання тих чи інших нетрадицційних систем оздоровлення; здатний проаналізувати 

попередні знання з метою їх використання під час аналізу особливостей нетрадиційних систем 

оздоровлення; здатний інтегрувати знання про патологічні процеси в організмі та спричинені 

ними розлади, які піддаються корекції засобами нетрадиційних систем оздоровлення для 

досягнення реабілітаційних цілей; здатний планувати програми фізичної реабілітації з 

урахуванням функціональних можливостей, потреби та реабілітаційного потенціалу пацієнта 

із застосуванням нетрадиційних систем оздоровлення; виконав усі види навчальної роботи. 

С (75 – 81): отримує здобувач, який виявив міцні знання навчального матеріалу, 

відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; орієнтується в теоретико-методологічних засадах організації занять з 

нетрадиційних систем оздоровлення, однак, допускає певні (несуттєві) неточності; уміє 

визначати мету і завдання тих чи інших нетрадицційних систем оздоровлення; здатний 

проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час аналізу особливостей 

нетрадиційних систем оздоровлення, однак допускає певні (несуттєві) неточності; здатний 

інтегрувати знання про патологічні процеси в організмі та спричинені ними розлади, які 

піддаються корекції засобами нетрадиційних систем оздоровлення для досягнення 

реабілітаційних цілей, але допускає певні неточності; здатний планувати програми фізичної 

реабілітації з урахуванням функціональних можливостей, потреби та реабілітаційного 

потенціалу пацієнта із застосуванням нетрадиційних систем оздоровлення, однак допускає 

певні неточності; виконав усі види навчальної роботи. 

D (67 – 74): отримує здобувач, який виявив недостатньо міцні знання навчального 

матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, рідко звертається до 

матеріалів, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не 

достатньо орієнтується в теоретико-методологічних засадах організації занять нетрадиійною 

фізичною культурою, однак, допускає певні (неістотні) неточності; уміє визначати мету і 

завдання тих чи інших оздоровчих систем; здатний проаналізувати попередні знання з метою 

їх використання під час аналізу особливостей нетрадиційних систем оздоровлення, однак 

допускає певні (несуттєві) неточності; здатний інтегрувати знання про патологічні процеси в 

організмі та спричинені ними розлади, які піддаються корекції засобами нетрадиційних 

систем оздоровлення для досягнення реабілітаційних цілей, але допускає певні неточності; 

здатний планувати програми фізичної реабілітації з урахуванням функціональних 

можливостей, потреби та реабілітаційного потенціалу пацієнта із застосуванням 

нетрадиційних систем оздоровлення, однак допускає певні неточності; виконав усі види 

навчальної роботи. 

E (60 – 66): отримує здобувач, який виявив слабкі знання навчального матеріалу, важко 

відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; слабо орієнтується в питаннях організації 

та проведення занять нетрадиційною фізичною культурою, допускає суттєві неточності; він з 

труднощами визначає мету і завдання тих чи інших нетрадиційних оздоровчих систем; рідко 

спирається на раніше отримані знання; слабо володіє методами планування програм фізичної 

реабілітації із застосуванням нетрадиційних систем оздорочлення, допускаючи при цьому 

певні неточності; за сторонньої допомоги здатен інтегрувати знання про патологічні процеси 

в організмі та спричинені ними розлади, які піддаються корекції засобами нетрадиційних 
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систем оздоровлення для досягнення реабілітаційних цілей; виконав більшість із 

запропонованих видів навчальної роботи. 

FX (35 – 59): виставляється здобувачеві вищої освіти, який виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу, допускає істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє 

застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, не спирається на 

матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не 

орієнтується в теоретико-методологічних засадах організації занять із застосуванням 

нетрадиційних систем оздоровлення; відчуває труднощі під час визначення мети і завдання 

застосування нетрадиційних систем оздоровлення; не може інтегрувати знання про 

патологічні процеси в організмі та спричинені ними розлади, які піддаються корекції 

засобами нетрадиційних систем оздоровлення для досягнення реабілітаційних цілей; не 

здатен скласти план реабілітації із застосування нетрадиційних оздоровлювальних систем; не 

виконав усіх видів навчальної роботи. 

F (1 – 34): виставляється здобувачеві, який зовсім не володіє програмним матеріалом, 

що ускладнює орієнтацію в теоретико-методологічних засадах фізичної реабілітації взагалі і 

застосування у ній нетрадиційних систем оздоровлення зокрема; не виконав усіх видів 

навчальної роботи. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

- контроль знань у вигляді відповідей на практичних заняттях, співбесіди з лектором; 

- система узагальнених кваліфікаційних завдань (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання); 

- підсумкова контрольна робота; 

- залік. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Нетрадиційні системи оздоровлення як навчальна дисципліна. 

Характеристики здоров’я населення України. Здоров’я людини та його взаємозв’язок 

зі способом життя. Структура і характеристика нетрадиційних оздоровчих систем. Зв’язок 

нетрадиційних оздорочих систем із сучасними. 

Системи фізичного розвитку. Системи оздоровчого харчування. Дихальні системи. 

Системи загартування. Системи очищення організму. 

Тема 2. Видатний український вчений М. Амосов та обгрунтовані ним системи 

оздоровлення організму 

Три кити М.Амосова: фізичні навантаження, правильне харчування і віра у себе. 

Біографія М. Амосова. Сім’я М. Амосова. Система 3000 рухів. Цікаві факти з життя М. 

Амосова. Книги М.Амосова. Поради М. Амосова для людей. 

Тема 3. Нетрадиційні оздоровчі технології фізичного розвитку 

Система Пілатеса: мета, сутність. Основу системи складають спеціальні вправи, які 

скеровані на розтягнення та зміцнення основних м’язових груп. Система «Бодіфлекс»: мета, 

сутність. Декілька простих вправ можуть бути корисними для здоров’я. Система Лідьярда: 

мета, сутність. Оздоровчий довготривалий біг. 

Тема 4. Відновні оздоровчі технології, визнані у західному світі 

Особливості системи Кацудзо Ніши. Методика водолікування С. Кнейппа: мета, 

сутність. Книга «Моє водолікування». Позитивні і негативні сторони водолікування. Система 

зміцнення хребта за методом Брега. Система оздоровлення очей за методикою Бейтса і 

Корбетт. 

Тема 5. Відновні оздоровчі технології, розроблені у 20 ст. на теренах Східної 

Європи 

Профілактико-відновна гімнастика Ф.Т. Ткачова: мета, сутність. Гімнастика Ткачова 

як одна з ефективних систем оздоровлення, розроблених у колишньому СРСР. Оздоровча 

система Сандова. Система оздоровлення Дікуля. Методика оздоровлення суглобів і хребта. 
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Методика загартування П. Іванова: мета, сутність. Технологія оздоровлення Малахова. 

Оздоровчі доші. Система оздоровлення М. Гогулан – жінки, яка перемогла онкологічне 

захворювання без допомоги загальноприйнятої медицини. 

Тема 6. Оздоровчі системи, визнані у східному світі 

Система оздоровчих Мудр. Система Су-Джок. Терапія з допомогою металів. 

Аплікатори су-джок (принцип їхньої роботи). Східні системи оздоровлення: йога, у-шу, 

даосизм. Поняття дао у житті східної людини. Система оздоровлення у-шу як гімнастика і 

бойове мистецтво. Йога як одна з найдавніших систем життя і об’єднання зі світом. 

Тема 7. Українські історичні нетрадиційні системи оздоровлення 

Система оздоровлення ”Українська йога”. Синтез йоги і української традиції. Хортинг 

як система фізичного розвитку і оздоровлення організму з часів козацтва до ХХІ століття. 

Мольфарство як вітчизняна нетрадиційна система оздоровлення. Синтез лікування травами, 

заговорами, фізичними вправами. 

Тема 8. Сучасні українські нетрадиційні системи оздоровлення 

Система Євмінова: мета, сутність. Профілактори Євмінова. Система Разумовського: 

мета, сутність. Слов’янський синтез – рух, поклони, молитва, самомасаж. Оздоровча система 

Бубновського. Вправи для оздоровлення хребта і суглобів без медикаментів і оперативних 

втручань. 

Тема 9. Нейрогімнастика як один з нових нетрадиційних методів поліпшення 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості 

Нейрокінезитерапія як ефективний метод полегшення багатьох недугів нервової 

системи: стресс, нервове перенапруження, розумова відсталість, аутизм, інсульт тощо. 

Принципи нейрогімнастики. Хто і коли може нею займатися. Правильні підходи до 

нейрокінезитерапії. 

Тема 10. Нетрадиційні технології психоемоційного оздоровлення 

Активний метод психічної саморегуляції називають аутогенним тренуванням – це 

набір вправ, які дозволяють контролювати і скеровувати взаємодії нервової системи, м`язів, 

внутрішніх органів і досягати зміцнення здоров`я, позбавлення від хвороб, спричинених 

розладами центральної та вегетативної нервових систем. Спектр застосування у житті і 

медицині. Система оздоровлення Мірзакаріма Норбекова. Гасло – “переможеш в ситуації – 

переможеш завжди”. Хвороба розглядається  як екстремальна ситуація. Оздоровча 

технологія Х. Моля. Сім програм здоров’я Х. Моля. 

Тема 11. Нетрадиційні технології оздоровчого харчування 

Методика оздоровчого харчування Мішеля Монтиньяка: мета, сутність. Система 

американських дієтологів Джеймса і Пітера Д'адамо: мета, сутність. Система оздоровчого 

харчування Дюкана: мета, сутність, показання і протипоказання. Білково-овочева діяєта, її 

сутність. Оздоровчі технології «очищення організму». Поняття очищення і його зв’язок з 

офіційною медициною. Фракційний метод голодування Войтовича Г. А. Система сокотерапії 

Н. Уокера. Методи вичавлювання соків. Вплив споживання соків на здоров’я людини. 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Нетрадиційні системи оздоровлення як навчальна дисципліна. 

Видатний український вчений М. Амосов та обгрунтовані ним системи оздоровлення 

організму. 

Нетрадиційні оздоровчі технології фізичного розвитку. 

Відновні оздоровчі технології, визнані у західному світі. 

Відновні оздоровчі технології, розроблені у 20 ст. на теренах Східної Європи. 

Оздоровчі системи, визнані у східному світі. 

Українські історичні нетрадиційні системи оздоровлення. 

Сучасні українські нетрадиційні системи оздоровлення. 

Нейрогімнастика як один з нових нетрадиційних методів поліпшення фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості. 
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Нетрадиційні технології психоемоційного оздоровлення. 

Нетрадиційні технології оздоровчого харчування. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 

кожної теми навчальної програми; підготовку до самостійної роботи, підготовку до 

семестрового заліку. Передбачені також індивідуальні навчально-дослідні завдання: 

 Опрацювання авторської програми оздоровлення організму Крапівіної 

К.О., Мусієнко О.В. «Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури» (2006) 

[7]: 

 Складання розширеного конспекту праці. 

 Описове пояснення правильного виконання асан Хатха-Йоги. 

 Складання таблиць асан Хатха-Йоги з впливом на певні органи і 

системи організму (опорно-руховий апарат, серцево-судинна, дихальна, ендокринна, 

нервова, система крові тощо). 

 Аналіз структури оздоровчих занять згідно описаної системи. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 

у виконанні самостійної роботи 

№ 

з/п 

ІНДЗ 

Назва завдання Вид роботи 

Кіль-

кість 

балів 

1 Складання розширеного конспекту 

1. Оформлення 

2. Виділення 

основного 

матеріалу 

3. Докладність 

викладу 

1 

4 

 

 

3 

 

2 
Описове пояснення правильного виконання асан Хатха-

Йоги 

1. Оформлення 

2. Методична 

правильність 

опису вправ 

1 

5 

3 

Складання таблиць асан Хатха-Йоги з впливом на певні 

органи і системи організму (опорно-руховий апарат, 

серцево-судинна, дихальна, ендокринна, нервова, 

система крові тощо) 

1. Оформлення 

2. Повнота 

викладу 

3.  Використання 

термінології 

1 

4 

 

3 

4 
Аналіз структури оздоровчих занять згідно описаної 

системи 

1. Оформлення 

2. Правильність 

опису структури 

оздоровчих 

занять 

3. Узагальнення і 

висновки 

1 

2 

 

 

 

5 

 Разом :   30 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного опитування, оцінки умінь студентів аналізувати різні нетрадиційні оздоровчі 

системи, уміння застосовувати знання під час складання комплексів вправ, розуміння і 

вміння визначати оздоровчу спрямованість оздоровчих сиситем, розуміння сутності і 

відмінностей нетрадиційних систем оздоровлення різних континентів і країн. 
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Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Поточна успішність Сума 

Відповіді на  
практичних заняттях 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

СПРС Співбесіда з 

лектором 

40 15 30 15 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (40 балів), виконаної підсумкової контрольної роботи (15 балів), виконання завдань 

самостійної позааудиторної роботи студентів (30 балів) і співбесіди з лектором (15 балів). 

Загальний бал (40 балів) відповідей на практичних заняттях обчислюється за 

формулою: , де А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною 

шкалою, включаючи оцінки «2», n – кількість цих оцінок (не менше п’яти),  А/n – середня 

оцінка поточного контролю, К – бали, відведені для відповідей на практичних заняттях. 

Якщо середня оцінка поточного контролю 2, то кількість балів, які отримав студент за 

відповіді на практичних заняттях, дорівнює нулю. 

Підсумкова контрольна робота (15 балів) передбачає виконання описових та тестових 

завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової 

контрольної роботи виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає: 

повноту розкриття питання, його практичну спрямованість та можливість застосувати у 

різних дослідницьких ситуаціях.  

Співбесіда з лектором (15 балів) передбачає усні відповіді на запитання з навчальної 

дисципліни. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Не передбачено 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Рекомендована література: 

Базова: 

1. Апанасенко Г. Спорт для всех и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г. 

Наука в олимпийском спорте. Спец. Випуск, 2000. – С. 36-40.  

2. Залманов А.С. Тайная мудрость человеческого организма (глубинная 

медицина) / Залманов А.С. – М.: Мол. Гвардия, Дидакт, 1991. – 224 с.  

3. Каган В.Е. Внутренняя картина здоровья – термин или концепція / Каган В.Е. 

Вопросы психологии.-1993.-№1.-С.86-88.  

4. Кнейпп С. Мое водолечение / Кнейпп С. – Репринт. изд. – К.: МПИП «ЛАН» 

1993. – 352 с.  

5. Козин А.П. Психогигиена спортивной деятельности / Козин А.П. – К.: 

Здоровье, 1985. – 128с.  

6. Крапівіна К.О. Наука про йогу / К.О. Крапівіна. – моногр. – Львів : ЛНУ, 2001. 

– 168 с.  

7. Крапівіна К.О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури / 

Крапівіна К.О., Мусієнко О.В. – моногр. – Львів : ЛНУ, 2006. – 300 с. 

8. Лидьярд А., Гилмор Г. Бег с Лидьярдом / Лидьярд А., Гилмор Г.  — М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

9. Линдеман Х. Аутогенная тренировка. Путь к восстановлению здоровья и 

работоспособносты: Пер. с нем. / Линдеман Х.  – М.: Физкультура и спорт, 1980. -135с.  
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10.  Норбеков М. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков / 

Норбеков М.  – СПб. : ИД «Весь», 2002.-316с.  

11. Моль Х. Семь программ здоровья: Пер. с нем. / Моль Х. – М.: Физкультура и 

спорт, 1981. – 72 с.  

12. Овчинніков Н.А., Нестерова Т.В. Характеристика сучасних засобів занять 

оздоровчої спрямованості / Овчинніков Н.А., Нестерова Т.В.  – К.: Олімпійська література. – 

1998. – 24 с.  

13. Основы валеологии: в 3-х книгах / Под общ. ред. Академика В.П.Петленко. - 

К.: Олимпийская литература, 1998, 1999, 1999. - 434с, 351с, 447с.  

14. Паффенбаргер Р., И-Мин Ли. Влияние двигательной активности на состояние 

здоровья и продолжительности жизни // Наука в олимпийском спорте. -Спец. Выпуск 2000.-

С.7-24.  

15. Синяков А.Ф. Гимнастика дыхания / Синяков А.Ф. – М.: Знание, 1991. - Новое 

в жизни, науке и технике. -№1. – 136 с. 

16. Смоляр В.И. Оздоровительное питание / Смоляр В.И. – К.: Здоровя, 1999.- 

184с.  

17. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье / Спиридонов Н.И. - 

Москва: Физкультура и спорт, 1987.- 96 с.  

18. Тарковский М.С. Нетрадиционная фізкультура / Тарковский М.С. – М.: Знание, 

1986. - Новое в жизни, науке и технике. -№1. – 150 с. 

19. Ужинайте и худейте! Для всех, особенно для мужчин / М.Монтиньяк; Пер. с 

фр. Е.Д.Вознесенской. - М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век». - 2003. - 220с.  

20. Физическая культура и здоровье: Учебник /под ред. В. В. Пономаревой. -.:ГОУ 

ВУНМЦ, 2001.-352с.  

21. Целебные растения в нашей жизни /под ред. Г. К. Смик, Б. М. Гурьянова. -М, 

1999.-С. 12-32.  

Додаткова: 

22. Амосов Н. Природа человека / Амосов Н. – Киев, 1983. – 165 с. 

23. Амосов Н. Книга о счастье и несчастьях: Дневник с воспоминаниями и 

отступлениями / Амосов Н.  – М., 1984. – 202 с. 

24. Амосов Н. Записки из будущего / Амосов Н. – Повести. – Киев, 1984. – 235 с. 

25. Амосов Н. Физическая активность и сердце / Амосов Н., Бендет Я.  – Киев, 

1989. – 168 с. 

26. Маккензи Р. 7 шагов к жизни без боли. Пер. с англ. / Маккензи Р., Кьюби К. – 

Мн. : ООО «Попури», 2003. – 272 с. 

Інформаційні ресурси: 

27. uchitel-ivanov.narod.ru/detka.html 

28. www.bubnovsky.com.ua/ 

29. www.vitamarg.com/health/infa/1032-pravila-zdoroviy-nishi 

30. www.tao.org/taoR.html 

31. www.osteodoc.ru/sujok.htm 

32. http://dnz16.pp.ua/index.php/fiz-ozd-robota/20-innovatsiini-ozdorovchi-tekhnolohii 

33. ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5445 

34. http://lineprosperity.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=78 

35. http://uk.wikipedia.org/ 

http://www.bubnovsky.com.ua/
http://www.vitamarg.com/health/infa/1032-pravila-zdoroviy-nishi
http://www.tao.org/taoR.html
http://www.osteodoc.ru/sujok.htm
http://dnz16.pp.ua/index.php/fiz-ozd-robota/20-innovatsiini-ozdorovchi-tekhnolohii
http://lineprosperity.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=78

