1.1 Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації
Тип дисципліни:
нормативна.
Семестр:
перший.
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, семінарські–16.
Лектори:
к. пед. н., доцент Іваніків Н. М.
Результати навчання:
- знати суть поняття наукового дослідження його предмет і завдання;
- знати основні положення наукової методології;
- знати етичні та правові основи наукової діяльності;
- уміти підібрати інформаційна база для наукового дослідження;
- уміти організувати та провести дослідження;
- уміти оформити результати наукової роботи.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
- інноваційні реабілітаційні технології;
- соціальна реабілітація;
- основи психосоматики;
- інклюзивна освіта;
- нетрадиційні системи оздоровлення;
- державна освітня політика з питань здорового способу життя.
Зміст навчальної дисципліни:
Предмет і завдання курсу «Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації». Основні
положення наукової методології. Методи наукових досліджень та їх характеристика.
Інформаційна база наукових досліджень. Організація та проведення наукового дослідження.
Оформлення результатів наукової роботи. Етичні та правові основи наукової діяльності.
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с. – Гриф МОН України.
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Форми та методи навчання:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль: усне опитування, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань.
- підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
здоров'я людини та фізичної реабілітації.

