
Перелік вибіркових дисциплін

ОС магістр

Назва кафедри Спеціальної та інклюзивної освіти

Назва дисципліни
Корекційно-оздоровча  робота  з  дітьми  дошкільного
віку з інтелектуальними порушеннями

Загальна  кількість  кредитів
(годин)

5 кредитів (150 год.)

Курс  та  півріччя,  де
починається дисципліна

1 курс, 1 семестр

Кількість  семестрів,  протягом
яких вивчається дисципліна 

1 семестр (1)

Форма  навчання,  для  якої
дисципліна пропонується

денна, заочна

Попередні умови

Вивчення дисциплін:
Загальна педагогіка
Психологія (загальна, соціальна, вікова)
Дошкільна педагогіка

Назви спеціальностей, для яких
пропонується  вивчення
дисципліни

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Короткий опис дисципліни

Вивчення дисципліни «Корекційно-оздоровча робота
з дітьми дошкільного віку з дітьми дошкільного віку з
інтелектуальними  порушеннями»  передбачає
забезпечення  кваліфікаційної  компетентності
майбутніх  фахівців  у  збереженні  та  зміцненні
здоров’я  дошкільнят,  теоретичну  і  практичну
підготовку студентів  в  галузі  корекційно-оздоровчої
роботи з дітьми дошкільного віку.

Завдання курсу
Теоретичні:

–  розкрити  значення  збереження  і  зміцнення
здоров’я  для  дітей  дошкільного  віку,  навчити
студентів  самостійно  знаходити  нові  знання  з
корекційно-оздоровчої  роботи з  дітьми дошкільного
віку та її організації в дошкільних освітніх установах,
навчити правильному вибору засобів,  методів,  форм
організації  корекційно-оздоровчої  роботи з  дітьми
дошкільного віку.

Практичні:
–  набути  вміння  формувати  у  дітей  знання  про

здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку,
фізичну  культуру,  фізичні  вправи,  взаємозв’язок
організму  людини  з  природним  і  соціальним
оточенням;



–  набути  вміння  застосовувати базові  педагогічні
знання  в  практичній  діяльності:  організовувати  та
проводити корекційно-оздоровчі заняття,  виховувати
дітей  в  процесі  занять,  удосконалювати  свою
педагогічну майстерність;

–  правильно  підбирати  методи  навчання,
використовувати  їх  для  вирішення  поставлених
оздоровчих  і  виховних  завдань,  успішно
реалізовувати  дидактичні  принципи  в  практичній
роботі,  дотримуватись  гігієни  під  час  занять
фізичними вправами;

–  володіти  організаторськими  вміннями  і
навичками  проведення:  занять  з  корекції,  рухливих
ігор, фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з
дітьми дошкільного віку з дітьми дошкільного віку з
інтелектуальними порушеннями;

–  володіти  методикою  викладання,  володіти
високою  культурою  і  освіченістю,  моральною
чистотою,  бути  впевненим  у  необхідності  своєї
справи,  бути  прикладом  щодо  способу  життя  і
відносини  до  систематичних  занять  фізичною
культурою і спортом.

Лектор Колишкін Олександр Володимирович

Викладач (практичні заняття) Колишкін Олександр Володимирович


