2.5 Курсова робота з історії фізичної культури та олімпійського і
професійного спорту
Тип дисципліни:
вибіркова.
Семестр:
четвертий.
Обсяг дисципліни:
Результати навчання:
- поглиблення знань студентів з актуальних проблем з історії фізичної
культури та олімпійського і професійного спорту ;
- систематизація отриманих теоретичних знань;
- розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
- формування дослідницьких умінь студентів;
- стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
- розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні
спостереження;
- формування вміння практичної реалізації результатів дослідження
проблеми в самостійно виконаних розробках.
Спосіб навчання:
самостійна робота.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
– історія України;
– вступ до спеціальності;
– спортивні дисципліни.
Зміст навчальної дисципліни:
Вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що
виконується студентами протягом семестру з метою закріплення,
поглиблення і узагальнення знань, отриманих за час навчання та їх
застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Тематика курсової роботи є частиною наукового пошуку кафедри і
факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах
студентів, можуть знайти своє продовження в кваліфікаційних роботах.
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Форми та методи навчання:
консультації, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
поточний контроль: попередній захист;
підсумковий контроль: захист курсової роботи.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
теорії та методики фізичного виховання.

