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Анотація. У статті подано комплексний науковий аналіз структури 

психосоматичної системи української етнопедагогіки. 
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Аннотация. В статье представлен комплексный научный анализ 
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THE RESEARCH OF THE STRUCTURE OF UKRAINIAN ETHNO-PEDAGOGY 
PSYCHOSOMATIC SYSTEM 

 
Abstract. The article presents a comprehensive scientific analysis of the 

structure of Ukrainian ethno-pedagogy psychosomatic system. 
Keywords: research of structure, psychosomatic system, Ukrainian ethno-

pedagogy. 
  
Зміна соціальної структури суспільства, зовнішні загрози для 

благополуччя населення України, недоступність діючих оздоровчих закладів 
для більшості населення, зумовили актуальність вирішення проблеми 
формування культури здоров'я доступними засобами психосоматичного 
розвитку, у тому числі зі скарбниці національного спадку. 

На думку фахівців з фізичного виховання і педагогіки (А. Цьось,  
Є. Приступа, В. Левків, В. Старков, Н. Деделюк та ін.), дієвим засобом 
вирішення завдань, що вище зазначені, є вивчення спадку національних 
систем психофізичного виховання, які сформувалися в результаті тривалого 
колективного творчого досвіду багатьох поколінь, накопичили багатовіковий 
досвід виховання, їх запровадження перспективне у сучасних освітніх, 
навчально-виховних, рекреаційних, туристичних і оздоровчих царинах. Це 
підтверджує ряд наукових досліджень у напрямку вивчення надбань 
української етнопедагогіки. Вивченню структури психосоматичної системи 
української етнопедагогіки приділялося не достатньо уваги фахівців.  

Мета – дослідження структури психосоматичної системи української 
етнопедагогіки. 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 10(30)       ISSN 2524-0986 

 

88 
 

У вихованні молоді, на думку видатних педагогів Д. Дідро,  
Я. Коменського, М. Монтеня, К. Ушинського, необхідно використовувати ігри. 
За дослідженнями А. Цося [1], українські календарні ігри, розваги, забави, 
хороводи, разом із святами, обрядами, магічними діями і гаданням входили у 
«психофізичну» систему тілесної досконалості, і у дохристиянський період 
втілювали ідеї виникнення світу, закономірності природних змін, а форми рухів 
відтворювали культові, надприродні, небесні та інші образи. Музичні дитячі 
хороводні ігри походять з календарної обрядовості, що пов‘язана з 
хліборобською працею, поєднували музику, хореографію, декламацію, спів, 
пантоміму, акторську майстерність, звуконаслідування, голосіння (тривале 
«тягнення» звуку), вигуки. В іграх імітувалися: чаклування, з метою виклику 
весни і воскресінні природи, трудова, побутова і військова діяльність, історичні, 
морально-етичні і соціальні аспекти. 

Педагогічне значення туркменських, каракалпакських, казахських, 
білоруських національних рухових ігор вивчали Н. Зотова, Г. Каган,  
М. Кизекенов, Я. Вількин. В. Соловйов, А. Соловйова, Е. Вільчківський,  
Н. Кондакова, В. Верховинець та ін. Українські народні рухові ігри, одним з 
перших досліджував І. Боберський. Проблеми історії виникнення українських 
народних рухливих ігор, їх класифікації, розробки та впровадження в процес 
фізичного виховання студентської молоді комплексів українських народних 
рухливих ігор досліджували І. Кулік, Т. Кудряшова. На їх думку, останнє має 
велике практичне значення для виховання моральних і фізичних якостей, 
підвищення рівня фізичної підготовленості, надає можливість ознайомити 
молодь з народними звичаями, традиціями, обрядами, сприяє формуванню 
національної гордості і патріотизму.  

Традиції української національної фізичної культури досліджувалися за 
напрямками: витоки української фізичної культури за усними джерелами  
(В. Старков, Н. Деделюк, А. Цьось); методологія, теорія і практика українських 
народних рухливих ігор, розваг та забав (Є. Приступа, В. Пилат); теоретичні та 
методичні аспекти, класифікація засобів народної фізичної культури, народні 
ігри українців в системі релігійно-обрядових свят (Є. Приступа, В. І Левків); 
становлення й розвиток, етнопедагогічні аспекти, тенденції та особливості 
функціонування у суспільстві українських народних рухливих ігор, розваг і 
забав, які були зібрані в етнографічних експедиціях (Є. Приступа,  
В. Левків, О. Слімаковський [ 2]); становлення і розвиток педагогічних основ 
української народної фізичної культури, українські національні традиції 
фізичного виховання, народна фізична культура українців, система народних 
знань про фізичний розвиток і фізичне виховання (Є. Приступа [3]). 

На думку І. Кукурудзяка, М. Величковича, М. Пітина, Т. Каляндрука,  
А. Гачкевича, в умовах існування внутрішніх та зовнішніх загроз для 
національного благополуччя України одним із засобів забезпечення 
національної ідентифікації і всебічної психофізичної підготовки є бойова 
система, яка враховує історичні, культурологічні та військові звичаї, зокрема 
національні одноборства. Історичним та науково-методичним аспектам давніх 
національних бойових мистецтв України присвячено ряд робіт в області 
бойових мистецтв козаків, таких як: спас (О. Притула [4]; Я. Тимчак [5]), 
бойовий гопак (В. Пилат [6]), рукопаш гопак М. Величкович, Л. Мартинюк [7]), 
боротьба хрест (Р. Дрозд), козацькі забави (В. Завацький, А. Цьось,  
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О. Бичук, [8], Б. Ведмеденко); триглав (В. Куровський [9]), хортинг 
(Е. Єрьоменко [10]), козацька вежа (В. Задунайский). 

Національні види бойових мистецтв сформовані на базі козацьких 
бойових мистецтв і розвиваються у напрямках: прикладний, спортивний, 
показовий та оздоровчо-лікувальний (козацька медицина, характерництво). Їх 
структурну основу складають: дохристиянський і християнський світогляд, 
духовно-енергетичні, бойові фізичні та оздоровчі практики. 

Дослідження теорії і практики українського народного танцю  
(К. Василенко, В. Верховинець), козацького танцю на матеріалі «Енеїди» Івана 
Котляревського (В. Куплений), застосування елементів українських чоловічих 
танців та народних ігор для розвитку спеціальної спритності у тренувальному 
процесі українського рукопашу гопак (Л. Мартинюк) створили науково-
методичну базу для залучення танцювальних елементів українського 
народного танцю у фізичне виховання молоді. 

За узагальненням досліджень низки фахівців (В. Пилат, Є. Приступа, 
Т. Каляндрук, О. Мандзяк, С. Шумов, А. Андреев), українські бойові танці були 
своєрідним шифром, кодом бойового мистецтва первісних аріїв, системою 
фізично-технічної та психологічної підготовки вояків давніх часів, банком 
зберігання техніки, тактики і основних принципів воїнських мистецтв, елементи 
якого використовувалися нарівні з музикою, піснею, різноманітними техніками 
дихання і вживанням психотропних речовин для входження в особливий 
психосоматичний стан (змінений стан свідомості або транс), який за 
внутрішнім змістом і зовнішніми проявами значно відрізнявся від звичайного 
природного стану людини [11]. Бойовий або воїнський танець - це битва, гра, 
змагання, обряд, ритуал, музика, видовище, вистава, менталітет, акторська 
майстерність, спів, магія, бойовий дух, психологічне та фізичне напруження 
або розслаблення і ще інше, що з‘єднані воєдино. «Аркан» - це танець у колі, 
учасники якого кладуть руки один одному на плечі, і за вигуками головуючого 
змінюють темп, ритм, напрям руху, чергуючи різні кроки та підбивки, притупи, 
присядки, нахили. «Метелиця» – динамічний танок у супроводі характерних 
пісень зі швидкою зміною рухів і фігур, характерною особливістю хореографії 
якого є схожість танцювальних схем із візерунками зимової хуртовини. 
«Козачок» або «Козак» танець козацького походження у супроводі співу, гри на 
кобзі, сопілці, бубні чи інших музичних інструментах, що будується на різних за 
складністю і швидкістю виконання елементах української народної хореографії 
(бігунці, вірьовочки, вихиляси, тинки, голубці, припадання, присядки) та 
акробатики. Сакральний військовий танок козаків під бандуру-торбан з 
демонстрацією надзвичайної спритності танцювався на столі посеред напоїв і 
страв без дотику до них. «Гонта» - героїчний танець, в якому показано ритуал 
воєнної присяги запорожця на зброї у вірності рідній землі, який танцюють 
один чи декілька чоловіків із однією чи двома шаблями в руках у стані 
патріотичного піднесення. «Повзунець» - танець у присядці на землі, а в міру 
навчання - на бочці, яка котиться, з «викиданням» ніг, іноді тримаючи в руках 
по шаблі. «Гопак» - героїчний бойовий танець, система бойової підготовки, що 
виконується у формі поєдинку чи змагання з холодною зброєю в руках 
(шаблею, списом, ножем, кинджалом). Психофізичний розріз: складні 
акробатичні вправи, удари ногами і руками, елементи самозахисту і двобою, у 
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певному ритмі виконання рухів, що сприяє введенню у певний 
психосоматичний стан, розвитку духу, розуму і тіла.  

Народні українські танці поєднували фізичні вправи із співом, вигуками, 
декламацією віршів, що свідчить про застосування певних технік дихальних 
вправ у регуляції психосоматичного стану танцюристів. Крім цього, у народних 
і бойових танцях мали місце специфічні рухи тупу хитання маятника або 
гойдок, які сприяли досягненню особливого психічного стану, розвитку 
надзвичайної координації і здібності ухилятися або нейтралізувати метальну 
холодну зброю [11].  

Ряд робіт фахівців присвячено дослідженню психофізичних засобів 
виховання і оздоровлення культових традицій, що пов‘язані з філософією 
життя й ідеологією українського національного тіловиховання (П. Мартин), 
охороною здоров‘я у святі літнього сонцестояння у східних и південних слов‘ян 
(Р. Дражева), українською міфологічною легендою (В. Давидюк), образом 
воїна-звіра в козацькій міфології (Л. Залізняк), обрядами ініціацій українців та 
давніх слов‘ян (В. Балушок), весільною обрядовістю і культом  
вовка (В. Давидюк), обрядами античного Північного Причорномор‘я  
(О. Гречанюк [12]), релігійно-патріотичним вихованням (О. Твердохліб [13]).  

Структурна схема психосоматичної системи української етнопедагогіки 
за узагальненням досліджень науковців наведена на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Структурна схема психосоматичної системи української 

етнопедагогіки 
 
Висновки. Резюмуючи вище розглянуте, бачимо, що українська 

етнопедагогіка – це інтегральна складно структурована психосоматична 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 10(30)       ISSN 2524-0986 

 

91 
 

система, що базується на національному спадку, кожен елемент якої виконує 
певні функції. Це нетрадиційний у сьогоденні фізичний, психічний і духовний 
гарт, засоби якого сприяють засвоєнню фольклору, етичних засад, навичок 
орієнтації у довкіллі і адаптації до правил життя у соціумі, розвитку сили, 
гнучкості, витривалості, координації, уяви, уваги, пам‘яті, кмітливості, 
спритності, мобільності, доброчинності, сили волі, патріотизму, регуляції 
психосоматичний стану. Це вид фізичної культури різних груп населення. 
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