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ПРОГРАМА СТ ПРАЦIВIlИКIВ
IIА БАЗI ХЕРСОНСЬКО ного },нIвЕрситЕту

<Пройесiйна реабiлimацiя люOей з iHBaltilHiclпю>
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ОфiцiйЕий сайт ХерсоIlського державIIого 1ттЬерситегу,:

1.2. Мета

Зайнятiсть е одriею зi сфер створепвя piBlfl{x мояOпiвосfей для осiб з iяваtiдriстrо. I_{я

програма ад)есоваrrа роботодавцям щодо рiзнлх аспектiв лрацевлаштlъаlтвп та зайпятостi
людей 1 йва,,liднiс lю. Роботодавечь. оволодiвши теорети+шми знаlfiя\,Iи та озвайоVйвtдись з
практщ!пим досвИом може не тiльки викоЕати ворму змоЕу щодо працевлаштраЕця шодей з
iввалiдпiстю, а й забезпечитп себе ефеюивнrrмп працiвяикамп, допоможе цим rпод-шrt бJтп
рiвноправними чпепами суспiльства. Змiстове ЕаповЕенtUI црограми вr<лючае iuформацiю про
rщаво людей з iнва,riдвiстю ва пршlю, оргаЕiзацiю робочих Micrp для прадiвr*ткiв з
iпвалiдвiстю, особ.lмвостi спiлкувапшr i взасмодiiз роботодавцями.

1.з.
OcHoBHi акцепти i фокус}вдшя програми зосереджецо Еа Talкиx TeMELy:

- Базова iяформацiя про rподей з ilrвмiдпiстю;
- Оргмiзачiя робочдt мiсць д:rя прачiвнлссiв з irтвалiдliстю;
- Налrчшл,lя праrriвrшкiв з iввалiднiстю;
- Особ,lлвосr i спi,т.Jвмвя з працiвнlл<ами з iпвмiднiстtо;
- Обов'язки роботодавцiв щодо забезпечеrrвя },мов працi д]lrl

працiвrтикiв з iявмiдпiстю;
адськлми

1.4. Впк.падаrrвя та
Змiстовий модуль 1, Зайняriсть rподей з iввмiдriстю: загаlъпi питанrrя.
Змiстовий модуль 2.Оргаrriзацй робо,ло< мiсць для працiвIпкiв
rцвalлцЕlстю.
Змiстовий модуль 3. Пiдтримка роботодавцiв держrвтrими i громадськЕми
оргапiзацiлл-l.

Профiль програмп

fu тервет-адреса постiйного
розйщенпя опису
програми

особлвостi
проrрами
стlDк}ъaшЕя

OcBiTяi
компоIlФlти



занягтя; гр},пова взаемодш; к1IIолекторlи,

зараховано/нс зараховаЕо

1.5. п aмlf l компе],ентностl
- Зчати групи iпвалiдностi i особrмвостi захворIовмь, що спри.Iинюють iввмiднiсть;
- Знати права rподей з iЕ]]алiдIiiстю;
- Здатfiiсть здjйсЕювати просвiтницьку роботу серед роботодавцiв щодо прадевлаштуваЕЕя та
зайLtl,остi людей з iявалiдЕiспо ;

- ЗдатЕiсlь робити оцiнку iвдивiдуатrьпих мохливостей та потреб людиЕп з iяBмjдIicтlo;
- Златrriсть формувати позятивЕе ставлев!rя у роботод€вцiв до цiеi категорii працiвrмкiв;
- Здатпiсть дотримуватися Еорм професiйЕоi етики,

1.6. льтатп
Слухачi пiсля проходхеняя ст,l]куваЕIrя м оть Еабути яастушIЕх результатiв:- Алалiзувати базову iпформацiю про людсй з iнвмiдrriсr.ю;

Знати порядок встановлспня статусу iпвillliда;
Ilропоttlваrи робот) ,тоцfi\l з iнваjiлнiсrю. враховуrочи iнливiдуа,тьнi vожлпвостi:
Володiти павичr<ами оргаIiзацii робочих мiстФ для лрацiвникiв з iнвалiдliстю.
Взасмодiяти, вступати у ком1ъiкацiю, бри зроз}а{iлим, толерантно ставитися до ,подей
з 1llамrдЕlстю;

- Втrивати ефективяIiх заходiв
|,7. р е забезпечеЕпя Dеалiзацii

Фсдорова О.В,- каЕдидат rrедагоriчних Еа}aк, доцеят.

LIавча,rьшi аудиторii; спецiалiзованi кабiЕети для проведошя зrшUIть;

l"leper(eBi системи попryку та обробки iнформацii; бiблiотечнi рссурси та
технологiij зокрема, електроЕЕi; NlультимедiЙпе обладнаuпя.
У авторки запропоповФIоi програми € Еасryпнi ЕaвчмьЕо-методпчIJi
розроки:
1,Заходи соцiальноi реабiлiтацii дiтей-iнвалiдiв Науковий вiцшк Херсопськ(
державЕого уЕiвсрситеry, Серiя: Соцiологiч.ri яауки, - N9 1. Xepcotl , 2015
с,98-10з,
2.Окупацiйпа терапiя як техно.llогiя медlко-соцiмьноi роботи з iЕва,!iдами
Творча майсторЕя вtlкладача вишу: здоб}тки та iшrовацii: ВсеуФаiЪсI
яа}ково-практи.ша конфереяцiя з мiжЕародЕою участю (м. Херсон, :
жовтIrя 2019 року. Херсон,2019 с.27-З2.

J, Навчмьно-ме tодичний коvплекс з дисциплiни,

Завiдувачка кафедри
соцiальноi роботи, соцiапьцо]i псдагогiки
та соцiологii
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