Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура).
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура).
Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Назва навчальної дисципліни: Історія фізкультурно-спортивного руху
Статус дисципліни Вибіркова
Мова навчання Українська
Семестр 2
Кредити ЄКТС 3
Програмні результати навчання: формування системи знань щодо виникнення й
розвитку засобів, методів, форм, ідей та теорії фізичного виховання і спорту та розвиток
професійної самосвідомості майбутніх фахівців фізичної культури та спорту; формувати
загальні положення і напрями розвитку фізичної культури і спорту залежно від етапів
розвитку людського суспільства; основні події і дати, що характеризують історію фізичної
культури; основні відомості про діяльність історичних особистостей у сфері фізичної
культури і спорту; основоположників різних систем фізичного виховання, їхню роль у
розвитку фізичної культури і спорту; історію Олімпійських ігор стародавності; історію
Олімпійських ігор сучасності; історію зародження, становлення і розвитку спорту в
цілому і за видами спорту; історію міжнародного спортивного руху; історію розвитку
фізичної культури і спорту в Україні в цілому й на Дніпропетровщині зокрема з
найдавніших часів і до теперішнього часу; особливості розвитку фізичної культури і
спорту в роки незалежності України та внесок українських спортсменів в Міжнародний
спортивний рух; закономірності розвитку фізичної культури і спорту в роки ВВВ та
післявоєнні роки.
Розділи та теми навчальної дисципліни:
Розділ 1. Історія фізкультурно-спортивного руху Давніх часів
Тема 1.1. Фізична культура первісного суспільства
Тема 1.2. Фізична культура Стародавнього світу
Тема 1.3. Фізична культура епохи Середньовіччя
Розділ 2. Історія фізкультурно-спортивного руху Нової доби
Тема 2.1. Розвиток фізичної культури в епоху Відродження
Тема 2.2. Фізкультурно-спортивний рух Нового часу
Розділ 3. Історія фізкультурно-спортивного руху в Україні
Тема 3.1. Фізична культура за часів Київської Русі
Тема 3.2. Фізичне
виховання в період
Запорізької Січі
Вид семестрового контролю: залік – 2 семестр
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