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ВСТУП
Навчальна програма вивчення дисципліни «Моделі та технології
соціально-реабілітаційної
роботи
з
дітьми
з
порушеннями
психофізичного розвитку» складена відповідно до освітньої програми
плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістрів за спеціальністю
016 «Спеціальна освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є узагальнення і
систематизація здобувачами вищої освіти знань соціального спрямування та
знань відповідних спеціальних дисциплін.
Міждисциплінарні зв’язки: корекційна педагогіка; спеціальна
психологія, методика виховної роботи; спеціальні методики вивчення
дисциплін.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Теоретичні засади проблеми соціалізації дитини з порушеннями
психофізичного розвитку, її соціального становлення.
2. Особливості соціалізації дітей з порушеннями психофізичного
розвитку. Методичні основи забезпечення соціалізації учнів в спеціальній
школі. Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з
порушеннями психофізичного розвитку.
3. Напрями оптимізації соціалізації учнів з порушеннями
психофізичного розвитку, соціально-реабілітаційної роботи у спеціальному
навчальному закладі.
1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою вивчення навчальної дисципліни «Моделі та технології
соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного
розвитку» є підготовка магістрів, як майбутніх вчителів-дефектологів, до
розв’язання актуальних питань соціалізації взагалі та оволодіння ними
методичними основами забезпечення цього процесу в умовах спеціальної
загальноосвітньої школи із застосуванням останніх новітніх технологій і
досліджень, які можуть бути втілені у навчально-виховний процес.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделі та
технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями
психофізичного розвитку» є визначення психолого-педагогічних основ
розроблення та практичної реалізації педагогічної системи забезпечення
соціалізації в спеціальному навчальному закладі.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
– соціокультурна компетентність – здатність до особистісної й професійної
самоактуалізації й самореалізації в якості педагога спеціального навчального
закладу та викладача ВНЗ на засадах світоглядно-методологічної культури,
національних аспектів філософії освіти; готовність до встановлення

4

співвідношення ролі дефектологічної науки в розвитку сучасної вищої
освіти; знання особливостей наукового пізнання, його структури, форм і
методів;
– інформаційна компетентність – здатність до пошуку, оброблення і
використання сучасної наукової інформації в різних інформаційних
системах, її інтерпретації та використання з професійною метою; готовність
до самостійного розв’язання навчальних і професійних проблем засобами
ІКТ; використання педагогічних програмних засобів в умовах навчальновиховного процесу спеціального навчального закладу та ВНЗ (електронні
НМК, підручники, програми, посібники та ін.); здатність використовувати
мультимедійні технології, ресурси Інтернету для забезпечення дистанційної
форми навчання у ВНЗ; вміння аналізувати доцільність використання
інформаційних технологій у навчально-виховному процесі спеціального
навчального закладу та ВНЗ;
– комунікативна компетентність – здатність грамотно спілкуватися рідною
та іноземною мовами в усній та письмовій формі з дотриманням основних
норм спілкування; спроможність забезпечувати прямий та зворотній зв’язок
з учнями спеціального навчального закладу, їхніми батьками та
адміністрацією навчального закладу; студентами, науково-педагогічними
працівниками ВНЗ з урахуванням своєрідних особливостей професійної
комунікації; здатність правильно, логічно, чітко і аргументовано будувати
усне та письмове висловлювання, застосовувати прийоми риторичної
майстерності у професійній діяльності, володіти навичками публічної
презентації і наочного представлення результатів науково-дослідної та
педагогічної діяльності; уміння грамотно і професійно вести дискусії,
підтримувати бесіду; здатність забезпечувати сприятливий психологічний
клімат в учнівському, студентському та педагогічному колективах;
– здоров’язбережувальна компетентність – готовність майбутнього вчителя
та викладача до організації валеологічного простору спеціального
навчального закладу та ВНЗ; здатність обґрунтовувати вагому роль
фізичного виховання для розвитку та здоров’я людини; вміння забезпечувати
розвиток психофізичних можливостей дітей з вадами розвитку на
гуманістичних основах; сприяння оптимальному забезпеченню належних
умов навчання і праці з використанням техніки безпеки на робочому місці;
–
акмеологічна компетентність – здатність вільно орієнтуватися в
теоретичних та практичних аспектах спеціальної педагогіки та психології,
критеріях та рівнях професіоналізму викладача ВНЗ; спроможність доцільно
реалізувати власну соціально-професійну діяльність з визначенням її мети,
завдань і основних напрямів; готовність майбутнього вчителя та викладача
до професійного самовдосконалення; готовність втілювати сучасні науковопедагогічні технології у навчально-виховний процес спеціального
навчального закладу та ВНЗ, що дасть можливість оптимального розв’язання
і осучаснення різноманітних педагогічних проблем; готовність займатися
науково-дослідною роботою у системі спеціальної освіти з подальшим
висвітленням піднятих проблем у відповідних публікаціях;

5

спеціальні:
– психолого-педагогічна компетентність – здатність навчати й виховувати
майбутнього вчителя спеціального навчального закладу на основі розуміння
сутності навчально-виховного процесу, його особливостей і напрямів
оптимізації; вміння реалізувати різні підходи проведення сучасної лекції та
практичних занять із зазначеної дисципліни як форми навчання; здатність
розвивати у студентів здібності щодо здійснення психолого-педагогічної
діагностики; підвищення рівня педагогічної майстерності викладача ВНЗ,
володіння умінням оцінювання і вибору засобів корекції у навчальновиховному процесі спеціальної загальноосвітньої школи; здатність до
аналізу основних напрямів і завдань виховання у ВНЗ; розуміння сутності
завдань, змісту роботи, прав та обов’язків, сучасних вимог до викладача ВНЗ;
готовність реалізувати форми гуманізації педагогічного процесу
спеціального навчального закладу та ВНЗ;
– методична компетентність – готовність до аналізу, узагальнення та
комплексного поєднання традиційних та інноваційних технологій соціальнореабілітаційної роботи у спеціальному навчальному закладі; здатність
втілювати інноваційні підходи, застосовувати в практичній діяльності знання
щодо сучасних педагогічних технологій забезпечення соціалізації дітей з
вадами розвитку з подальшим їх впровадженням у навчально-виховний
процес спеціального навчального закладу; розв’язувати актуальні проблеми
дидактичного і методичного забезпечення соціального становлення учнів з
порушеннями психофізичного розвитку в процесі їхньої соціалізації в
спеціальному навчальному закладі з урахуванням особливостей їх
пізнавальної діяльності; володіння теоретичними та практичними знаннями,
уміннями та навичками із зазначеної дисципліни.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1
Теоретичні засади проблеми соціалізації дитини з порушеннями
психофізичного розвитку, її соціального становлення
Проблема соціалізації дітей з вадами розумового розвитку на
сучасному етапі. Значення соціалізації в процесі підготовки осіб з вадами
розвитку до самостійного життя.
Соціалізація як умова формування особистості людини.
Стадії процесу соціалізації: адаптації, індивідуалізації, інтеграції,
трудова та післятрудова стадії. Особливості і значення кожної з них.
Сутність, механізми, структура і показники соціалізації. Сфери розгортання
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соціалізації (діяльність, сфера спілкування, самосвідомість). Основні
чинники соціалізації.
Особливості соціалізації на різних вікових етапах становлення
особистості (дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік,
старший шкільний вік, вік дорослого життя).
Соціалізація особистості як предмет педагогічного дослідження.
Педагогічні засади процесу соціалізації (педагогічні умови, організаційні
форми, методи, зміст, показники результативності).
Проблема соціалізації учнів з вадами розвитку в спеціальній педагогіці
та психології. Стан теорії та практики щодо забезпечення соціалізації учнів з
інтелектуальними вадами. Пошук шляхів підвищення ефективності
соціалізації учнів з особливими потребами в контексті сучасних соціальноекономічних змін в суспільстві.
Змістовий модуль 2
Особливості соціалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Методичні основи забезпечення соціалізації учнів в спеціальній школі.
Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми
з порушеннями психофізичного розвитку
Вивчення особливостей соціалізації школярів з вадами розумового
розвитку. Особливості соціалізації школярів з вадами розумового
розвитку на стадіях адаптації та індивідуалізації. Психолого-педагогічне
вивчення особливостей соціалізації учнів на різних її стадіях: сутність,
показники успішності, предмет вивчення, методи вивчення (класичні
педагогічні методи, стандартизовані психологічні методики).
Особливості соціалізації учнів з інтелектуальними вадами на різних
стадіях в умовах спеціального навчального закладу:
а) особливості адаптації учнів;
б) особливості індивідуалізації учнів.
Особливості соціалізації школярів з вадами розумового
розвитку на стадіях інтеграції та ранньої трудової підготовки.
Особливості соціалізації учнів з інтелектуальними вадами на різних стадіях в
умовах спеціального навчального закладу:
а) особливості інтеграції учнів;
б) особливості соціалізації учнів на стадії ранньої трудової підготовки.
Основні
труднощі
забезпечення
соціалізації
інтелектуальними вадами на кожній із зазначених стадій.
Соціально-реабілітаційна
загальноосвітній
школі.

школярів

з

робота
у
спеціальній
Психолого-педагогічні
основи
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забезпечення соціалізації учнів з вадами розумового розвитку на стадіях
адаптації та індивідуалізації. Методичні основи забезпечення соціалізації
учнів спеціальної школи (мета, організація, форми, зміст, методи,
результативність).
Формування в учнів молодших класів адаптаційних можливостей в
умовах спеціального навчального закладу. Формування знань, умінь, та
навичок соціальної поведінки та спілкування. Послаблення або усунення
показників тривожності та агресивності учнів. Робота з батьками учнів у
цьому напрямі.
Формування у школярів самосвідомості та адекватної самооцінки,
розвиток психофізичних можливостей (задатків, здібностей, нахилів,
індивідуальних особливостей, позитивних якостей).
Сприяння адекватному добору учням профілів професійно-трудового
навчання відповідно до їх індивідуальних особливостей, психофізичних
можливостей і бажань. Робота з батьками учнів у цьому напрямі.
Психолого-педагогічні
основи
забезпечення
соціалізації
учнів з вадами розумового розвитку на стадіях інтеграції та ранньої
трудової підготовки. Методичні основи забезпечення соціалізації учнів
спеціальної
школи
(мета,
організація,
форми,
зміст,
методи,
результативність).
Особливості забезпечення соціалізації учнів на стадії інтеграції.
Використання ними власних позитивних психологічних особливостей у
різних сферах життєдіяльності. Виконання школярами різних соціальних
ролей відповідно до їх здібностей, особливостей, можливостей, нахилів і
бажань.
Професійне самовизначення і самореалізація учнів. Профорієнтаційна
робота у школі, її особливості та шляхи підвищення. Визначення учнями
майбутньої професії (професії, якої навчають у школі). Підвищення
успішності професійно-трудової діяльності (виготовлення соціально
значущої продукції).
Змістовий модуль 3
Напрями оптимізації соціалізації учнів з порушеннями психофізичного
розвитку, соціально-реабілітаційної роботи
у спеціальному навчальному закладі
Підвищення
ефективності
процесу
адаптації
учнів.
Посилення процесу індивідуалізації учнів. Підвищення ефективності
соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах спеціального
навчального закладу з урахуванням нової концепції спеціальної освіти на
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сучасному етапі (особистісно-зорієнтований підхід, життєві компетентності,
інклюзивна форма навчання).
Основні напрями підвищення адаптації учнів у спеціальному
навчальному закладі (завдання, змістові лінії, педагогічний інструментарій,
створення позитивного адаптаційного простору). Робота з батьками щодо
зниження рівня тривожності та агресивності у дітей.
Основні напрями посилення індивідуалізації учнів у спеціальному
навчальному закладі (завдання, змістові лінії, педагогічний інструментарій).
Робота, спрямована на формування самосвідомості та адекватної самооцінки
у школярів. Доцільний добір профілів професійно-трудового навчання
(робота з учнями, їх батьками і педагогами).
Сприяння
інтеграції
учнів.
Удосконалення
соціалізації
учнів у процесі професійної підготовки. Основні напрями сприяння
інтеграції учнів у спеціальному навчальному закладі (завдання, змістові лінії,
педагогічний інструментарій).
Використання та розвиток особливостей та можливостей дітей у
позакласній роботі (у вільний час, при організації дозвілля, під час
відвідування гуртків). Доцільний добір учням адекватних соціальних ролей
відповідно до їх індивідуальних можливостей, здібностей та нахилів
(бажань).
Основні напрями удосконалення соціалізації учнів у процесі
професійної підготовки у спеціальному навчальному закладі (завдання,
змістові лінії, педагогічний інструментарій).
Протиріччя, які гальмують професійну орієнтацію учнів. Соціальнореабілітаційна робота, спрямована на визначення учнями майбутньої
професії (професії, якої навчають у школі). Основні напрями проведення і
посилення профорієнтаційної роботи у спеціальному навчальному закладі.
Робота з батьками учнів щодо надання допомоги у визначенні майбутньої
професії. Основні ключові питання, спрямовані на забезпечення професійної
соціалізації учнів з порушеннями психофізичного розвитку.
Загальні напрями оптимізації соціалізації дітей зазначеної категорії.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
За всі контрольні заходи з дисципліни «Моделі та технології соціальнореабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку»
протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати від 0 до 100 балів.
Мінімальна сума балів, яку він повинен набрати у разі виконання всіх
елементів модуля, є умовою допуску до заліку і складає 60 балів.
1. Відповіді на практичних заняттях.
2. Розв’язування творчих завдань.
3. Опрацювання статей.
4. Підготовка рефератів.
5. Аналіз і оцінка результатів спостережень в процесі відвідування базових
шкіл.
6. Контрольні роботи.
7. Тестування.
5. Засоби діагностики успішності навчання
1.
2.
3.
4.
5.

Поточний контроль.
Оцінка за навчальний проект.
Перевірка конспектів.
Підсумковий контроль
Залік (усний або письмовий).

