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НА БАЗI ХЕРСОН
<соцiацьна реабiлimацiя imей з iнвалi-dнiсmю>
Профiль програми
1.1. Загальпа

педагогlки та соцlодог11

пlслядI]пIпомпа

60 rод. /2

очfiо-дхстдlцlиЕа

Тип докр{еIiry

про

IнтерЕет-ад)еса постiйЕого
розмiщешUI опису
прогрilми

сертифiкат
Офiцiйtшй сайг ХерсоЕського держ.lв}Iого )Еiверсггету,:

1.2. Мета
IJд програма адресовzlпа фмiвuям, якi заiп.rаються реабiлiтацiеrо дiтей з irвалiдпiстrо та
формlтоть iх житrеву компетепцiю в ЦеЕтрах соцiа.лъuоi реабiлiталii. Керiвниrс,r ,щтяшх
реабiлiтацiйвих ycTaroB, соцiальвi працiвтмки, дефектологи, батьки, що Blo<oB}ToTb дiтей з
irтвалiдпiстю, потребують постйпого оЕовлецпrI зяаrть та професiйшлх навичок. Змiстове
нalловневн_я цроt]рalirи складас комшiекс психологiшло<. соцiа,ъно леда огi.пзrо< та
медичвl.о< змодiв i пайпоширенiшпх методик реабйiтацiйноТ роботи, спрrмовмФ( ца
оргапiзацiю соцiальноiреабiлiтацij дiтей з irтвалiдriстю.

особливостi
програми
стФr(увaцrня

1.з.
стика
Освовпi акцепти i фокусувашIя програми зосереджеЕо IIа TaKI]Q< темах:
- Оргмiзацiя педагогiчпоj реабiлiтацii дiтей з iпвалiдriстю
- Оргапiзацй соцiапьноi реабiлiтацii дiтей з iпвалiдriстю
- Органiзачй професiйпоi opiorrauii лiтей з iввалiдвiстю
- Оргалiзадiя псrтхологiчпоi реабiлiтшrii дiтей з iнвалйнiстю
- Медичний супровiд дirей з iнвалiдliсrю
- Iяновацiйнi технологiiреабiлiтадiйIоiроботи

Викладанriя та оцiцювацIIя
Змiстовий модуль 1. Порядок встаповлепФI статусу iЕвалiда, мемщIй
срровiд дiтей з iявалiдвiстrо в дловм реабiлiтацiйпою центру.
Змiстовттй модуrь 2. Оргаuiзацiя соцiаlъпо - педагогi.*rоi ребiлiтацii та
пслсlолоt i.сtoi реабiлiтацiТ дiтей з i_шмiдвiстю
Зйстовий модуль 3. Техяологii реабйiтацiiшоi роботй
1.4.

OcBiTяi

прalктиq}Ii зшlяття; грlтlова взаемодiя; кiнолекторiй.

ОцiнюваIIпя та зараховаuо/IIе зармовано
атестацiя

1.5.
aMEi компстептностi
та
Еадавати
соцiмьIi та реабiлiтацiйпi послуги
оргаIiзов}ъаIи
- ЗдатIiсть
(iЕдrвiдуальяi та гр)повi);
- Здатнiсть здiйсшовати просвiтItицьку роботу вiдtrовiдпо до запиту;
- Здаrчiсть дотримуватися Еорм орофесiйЕоi етики;
- ЗJа гн lc l \ cavolj l iй llo проволи l и couia,rbH1 лiагrrос,r ик) дит1,] ни з

iIIвмiдпiсто;
-Здатнiсrь ви{llачаtи вiIпилсння Bi
1.6.

о

L

rtopMa,TbH,,ro розвитку,

льтатй

Сл},хачi [iсJlя проходжеIп{я стажуваЕнl1 мають набути яастlтrпих результаaш:
Умiти оперlвати термiнологiею соцiальноi та реабiлiтацiйцоi роботи;
Апмiзрати глибиIIу патологii дmини з i tsалiдIiстю;
- '}нати порядок всlановленtlя с,]ат)с1 irгвалiла.

-

_

пiдходl до плавуваннJl соцiшIьЕоi та реабiлiтацiйIrоi роботи;
Володiти техноrrогйми соцiмьцоI та реабiлiтацiйвоi роботи, с) часЕимп

Пропоrry,вати загапьнi

реабiлiтацiйriиNlи практиками.
Взасмодйти, всryпми у комунiкацilо, бушr зрозумiлим, толермтпо ставитпся до
багькiв. шо BlTxoB)+olb ди lин) ,l iпвалiднiстю:
в'я власного и оточеIiшI
Вживаtи ефективнrх заходiв шоло
1.7. Рс
забезпеченllя
Федорова О,В. кандидат fiедагогiтпlих па}к, доцепт.

ilавчмьнi аулиторii; спецiаriзовапi кабiЕети дlя проведеlIвI заIять;
Iпформацiйпе
та ЕaвчaчIьпометодиLше

мережевi системи пошуку та обробкп iнформацi'i; бiблiоте.ffi рес}рси та
техЕоло
онтr]; мYльтимедlиЕе ооладЕalIIЕя,
У авторки запропоЕоваЕоi програми е наступL ЕавчаJIьно-методи!пп
розроки:
1.Заходи соrliальноТ рсабiлiтацii дiтей-iЕвалiдiв Науковий вiсЕик Херсонськ(
державпого 1пiверситсry. Серiя: Соцiологiщi на}ти. - JФ 1. - Херсоп , 2015

с.98-10з.
2.Припципп соцiапъпоI реабiлiтацii дiтей

з обмеженими мо)lспивостяI
Наlковий вiстrик Херсояського дер}кaвЕого упiверситоту. Серiя: Соцiологi,
Еаукr.-N92, -Херсоп, 2015, С. 109-1 13.
3,Особливостi виховаlпlя роз)мово вiдстмоi дIrT иIrи в родшri за християпськ
зразокм, Theoletical and applied геsсатсhеs in the field ofpedagogy, psychology а
socia.l sciences (Kielce, DecembeT 28-29, 2016). С. 1З1-1З5.
4. НавчijlLllо-vеlодичrйй коNmлекс з дисциплiни,

Завiдувачка кафедри

соцiмьЕоi роботи, соцiальпоi педагогiки
та соцiологii
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