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Характеристика дисциплiни за

Найменування показникiв

Обсяг годин, в тому числi:

Модчльний ко

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiци

Метою викJIаданшI навчЕtльноi дисциплiни <Соцiально-пеdа2о2iчна

пidmрuлtка сiллей, якi вuховуюmь dimей з iнвалidнiсmю>> с надання студентам

знань з основних методичних вимог та особливостей соцiально-педагогiчнот

пiдтримки сiмей, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю,
Основними завданЕями вивчення дисциплiни е:

- ознайомити студентiв з основними теоретичними засадами

соцiального захисту лiтей з iнвалiднiстю та сiмей, якi Тх виховуютъ;

- сформувати вмiння стосовно органiзацii та здiйснення соцiаJIьноi

пiдтримкИ .ir"И в умоваХ цсссм, реабiлiтацiйних центрiв для дiтей з

iнвалiднiстю; ро.роб*" програм соцiально-педагогiчноi пiдтримки сiмей

тощо;
- ознайомити iз методиками оцiнки ефективностi роботи з сiм'ями

стосовнО cTBopeHHrI сприяТливих умов для вихованнrI дiтеЙ з iнвалiднiстю;

факторами, якi визначаютъ таку ефективнiсть,

3. Результати навчання за дисциплiною

Пiсля вивчення курсу студенти будутъ:

- знатИ ocHoBHi принципи, цiлi i'завдання соцiа_пьного захисту дiтей з

iнвалiднiстю та сiмей, якi iх виховують;
- розумiТи принцИпи, ocHoBHi види i методичнi вимоги до скJIадання

.rpo.pulл сЪцiально-r.дu.огiчноi пiдтримки сiмей, якi виховують дiтей з

iнвалiднiстю;
- характеризувати фактори, якi визначають ефективнiсть форм i

методiв, що використовуються у соцiально-педагогiчнiй пiдтримцi даноi

категорiТ сiмей.
- вмiтИ викорисТовуватИ cyracHi форми i методи соцl€шьно-

педагогiчноi пiдтримки сiмеЙ, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю;



розробляти програми; формувати iх мету, завдання, пiдбирати

форми та методи соцiально-педагогiчноi пiдтримки сiмей;
- здiйснювати оцiнку ефективностi форпл

використовуються у соцiально-педагогiчнiй пiдтримцi даноТ

4. Структура навчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноТ форми навчання

i методiв, що
категорiТ сiмей.

Назва змiстових модулiв, тем
а)

Розподiл годин мiж видами робiт

Аудиторна:

Fо
z
U

с)
2
Ф
U

F
з

\о
.-ъ

ьц

Тема 1. Щинамiка та rrричини
дитячоi iнвалiдностi

10 2 8

тема 2. особливостi сiмейного
виховання дlтей з шваJIlднlстю

|2 2 10

Тема 3. Органiзацiйно-,чправ;ri нська
та правова основа соцiапьно-
педагогiчноi пiдтримки ciMeri. якi
вихов\тоть дiтей з iнвацiднiстю

11 4 7

Модульний контроль 2

Разом з5 2 2 4 25

Тема 1. Огляд сучасних технологrй
соцiа_rrьно-педагогiчноТ пiдтримки
сiмей, якi виховують дiтей з

iнвалiднiстю

8 4 4

Тема 2. CyracHi технологii
соцiально-педагогiчноi пiдтримки
сiмей, якi виховlтоть дiтей з

iнвалiлнiстю: теоретиIший аспект,

8 2 б

Тема 3. Ролi, функчii, змiст роботи
соцiального педагога з даною
категорiсю сiмей

6 2 +

Тема 4. Мультидисциплiнарна
команда як оптимшIьна форма
органiзацii соцiально-педагогiчноТ

роботи з сiм'ями, якi виховlтоть дiтей
з iнвалiднiстю

6 2 4

Тема 5. Арт-терапiя як засiб роботи 9 2 ]



з дiтьми-iнвалiдами та i'хнiми
сiм'ями
Модульний контроль 2

Разом з9 4 2 6 25

ЗмiстовиЙ модулЬ 3 <rЕфекmавнiсmЬ соцiсшьно-пеdаzоziчно'i пidmрu.лtка сiмей, якi
в uхо в_у ю mь d i mе й з iH в а,цidнiс mю>>

Тема 1. КритерiТ i показники
ефективностi соцiально-шедагогiчноi
пiдтримки сiмей, якi виховують дiтей
з iнвалiднiстю

t2 2 10

Тема 2. Монiторинг ефективностi
соцiально-педагогiчноТ пiдтримки
сiмей в умовах реабiлiтаuiйного
центру

\1 2 15

Модульний контроль 2

Разом 31 4 25

Пiдготовка та проходження
контрольних заходiв

Усього 105 6 4 |4 75

Тематичний план для заочноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
о

Розподiл годин мiж видами робiт

Аудиторна:

F.о
2

U
q)

)

ё
Ф
U

з
з

\о

.-ъ

д

Ed

Змiстовий модуль 1<<fumяча iнвалidнiсmь як соцiаltьча проблема>> 
,

Тема 1. ,Щинамiка та причини
дитячоТ iнвалiдностi

|2 2 10

тема 2. особливостi сiмейного
виховання дiтей з iнвалiднiстю

|2 2 10

Тема 3. Органiзацiйно-управлiнська
та правова оснOва соцiально-
педагогiчноi пiдтримки сiмей, якi
вихов\.ють дiтей з iнвалiднiстю

10 10

Модульний контроль

Разом з4 2 2 з0



вuжовуюmь Dimей з iнвалidнiсmю>>
Тема l,. Огляд сучасних технологiй
соцiально-педагогiчноТ пiдтримки
сiмей, якi виховують дiтей з
iнвалiднiстю

12 4 8

Тема 2. C1^lacHi технологii
соцiально-педагогiчноТ пiдтримки
сiмей, якi виховlтоть дiтей з
iнвалiднiстю: теоретичний аспект.

8 2 6

Тема 3. Ролi, функцiТ, змiст роботи
соцiального педагога з даною
категорiею сiмей

4 4

Тема 4. Мультидисциплiнарна
команда як оптимаJIьна форма
органiзацii соцiально -педагогiчноi

роботи з сiм'ями, якi виховують дiтей
з iнвалiднiстю

10 2 8

Тема 5. Арт-терапЬ як засiб роботи
з дiтьми-iнвалiдами та iхнiми
сiм'ями

7 2 5

Модульний контроль

Разом 4т 4 6 з1

Зuвнicmьcoцiа,lьнo-пеDаzоziчнoiпidmpu'лlкuci"ueЙ,якi
B.txoB.y юmь dimе й з iHB алiDнiсmю>>

Тема 1. КритерiТ i показники
ефективностi соцiально-педагогiчноТ
пiдтримки сiмей, якi вихов_rтоть дiтелi
з iнвалiднiстю

15 15

Тема 2. Монiторинг ефективностi
соцiа,тьно-педагогiчноi пiдтрипtки
сiмей в умовах реабiлiтаrriйного
центрY

i5 15

Модульний контроль

Разом 30 30

Пйготовка та проходженIIя

контрольних заходiв

Усього 105 6 8 91

5. Програма навчальноi дисциплiни



,7

Програма курсу <НеформаJIьна ocBiTa батькiв>>

Модуль <Соцiально-пеdаzоziчна пidmрu"мкu сiмей, якi вuховуюmь dimеЙ З

iHBallidHicmю))

Змiстовий модуль 1.

Щитяча iнвалiднiсть як соцiальна проблема

Лекцiя 1. Щинамiка та причини дитячоi iнвалiдностi (2 години)
Iнвалiднiсть як соцiальна проблема. .щинамiка i причини зростаннrI

дитячоТ iнвалiдностi. особливостi дитячоi iнвалiдностi. Органiзацiйно-

управлiНська та правова основа соцiалъно-педагогiчноТ пiдтримки сiмей, якi
виховуютъ дiтей з iнвалiднiстю.

Ключовi словu: дитина-iнвалiд, дiти з обмеженими можливостями,

соцiалънi проблеми, соцiалъний захист, соцiальний розвиток.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 2,5
Щодатковi:8

CeMiHaPcbKe заняттЯ 1. Особливостi сiмейного виховання дiтей з
iнвалiднiстю (2 години)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 2,5
,Щодатковi: 8

практичне заняття 1. Органiзацiйно-управлiнська та правова
основа соцiально-педагогiчпоi пiдтримки сiмейо якi виховують дiтей з

iнвалiднiстю 14 гол.)

Модульний контроль

Змiстовий модуль 2.

ТехнолОгii соцiально-педагогiчноi пiдтримки сiмей, якi
виховують дiтей з iнвалiднiстю

лекцiя 1. Огляд сучасних технологiй соцiально-педагогiчноi
пiдтриМки сiмеЙ, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю (4 години)

соцiально-педагогiчний патронаж сiмей, якi виховуютъ дiтей з

iнвалiднiстю. Соцiальна реабiлiтацiя дiтей з iнвалiднiстю в ciM'T як

технолоГiя соцiаЛъно-педагогiчноТ роботи. Арт-терапiя як засiб роботи з

дiтъми та ikнiми сiм'ями.
Ключовi cJloBa: технологiТ; соцiально-педагогiчна пiдтримка;



соцiально-педагогiчний патронаж; соцiальна реабiлiтацiя; арт-терапiя.
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:2,5
Щодатковi:8

CeMiHapcькe заняття 1. CylacHi технологii соцiалъно-пеДаГОГiЧНОi
пiдтримКи сiмей, якi вихоВуютЬ дiтей з iнвалiднiстю: теоретичний аспект (2

години)
Рекомепдованi джерела :

OcHoBHi: 2,5
,Щодатковi:8

Практичне заняття 1. Мультидисциплiнарна комаЕда як
оптимаЛьна фоРма оргаНiзацii соцiально-педагогiчноi роботи з сiм'ями,
якi виховують дiтей з iнвалiднiстю (2 год.).

ПрактиЧне занЯття 2. Ролi, функцЦ змiст роботи соцiального
педагога з даною категорiсю сiмей (2 год.)

ПрактиЧне заняттЯ 3. Дрт-терапiя як засiб роботи з дiтьми-
iнвалiдами та iхнiми сiм'ями (2 год.).

Модульний контроль.

Змiстовий модуль 3.

ЕфектиВнiстЬ соцiально-педагогiчшоi пiдтримки сiмей, якi
виховують дiтей з iнвалiднiстю

практичне заняття 1. Критерii i показники ефективностi
соцiально-педагогiчноi пiдтримки сiмейо якi виховують дiтей з

iнвалiднiстю (2 години).

Практичне заЕяттЯ 2. Монiторинг ефективностi соцiально-
педагогiчноi пiдтримки сiмей в умовах реабiлiтацiйного центру (2

години).

Модульний контроль.
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б. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцiнювання навчальн дентiв1. стема оцiнювання навчальних досяfнень

Вид дiяльностi студента

Ф
Ф
с0

qбю
F

I

7
л5л
>з

Молуль 1 Молуль 2 Модуль З

4

Fо

Ё

ф

дю
(ЁFао
оЕ
(ý .=sy

4

д
F.о
g
д

Ф

дю
Ея
zO
о:
=v

цо
зо
g

.=

дю
zо
оа
lч .j
Sv

Вiдвiдування лекцiй 1 l 1 2 2

Вiдвiдування ceMiHapc ьких
занять

1 1 1 1 l

Вiдвiдування практичних
занять

1 2 2 J 2 2

Робота на ceMiHapcbKoMy
заняттi

l0 1 l0 l ltJ

Робота на практиtIному заняттi l0 2 20 J з0 2 20

Лабораторна робота (в тому
числi допуск. виконання,
захист)
Виконанrrя завдань для
самостiйноТ роботи

5 J 15 2 10 l 5

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ з0

Разом 14 81 52

максимальна кiлькiсть балiв :
l)l

2з, юOrj?.С.удент набрав Х балiв; Розрахунок: Х:2.37 : загапьна кiлькiсть балiв.

б.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii ii оцiнювання

самостiйЕа робота л!l 1. Здiйснити аналiз лiтератури та Еаукових

статей у провiдних перiодичних виданнrtх в яких би висвiтлюв.LIIися

проблеми сiмейного виховання дiтей з iнва-гriднiстю та cTBopiTb картотеку

публiкацiй з анотацiею.

Самостiйна робота Nь 2. Здiйснити анаJIiз науково_популярноi,

документ€UIьноi, художньоi лiтератури з проблем виховання дiтей з

iнвалiднiстю В ciM'f та створiтЪ картотеКу публiкацiЙ з анотацiею для батькiв

даноi категорiТ дiтеЙ.

самостiйна робота Nь 3. Складiть перелiк нормативно-правових

документiв, що надають певнi права i гарантiт дiтям з iнвалiднiстю та iхнiм

сiм'ям.

Самостiйна робота Nъ 4. Пiдготувати повiдомленн,I на тему "Участъ

недержавниХ орга;iзацiЙ У здiЙсненнi соцiально-педагогiчноi пiдтримки

сiмей, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю".
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самостiйна робота ль 5. Здiйснити аналiз сайтiв державних та

недержаВних органiзацiй, якi пропонують своI шослуги щодо здiйснення

соцiально-педагогiчноi пiдтримки батькiв, якi виховують дiтей з

iнвалiднiстю.

самостiйна робота Ль б. Скласти 5 тестових завданъ до змiстового
модуля <технологii соцiально-педагогiчнот пiдтримки сiмей, якi

"лЪ"уоr" дiтей з iнвалiднiстю>>, з них:1- у закритiй формi
(одноварiантне), 1- у закритiй формi (багатоварiантне), 1- вiдкрите запитаннrI

(вiдповiдЬ текстом), 1- на вiдповiднiсть, 1- на встановлення порядку

виконаннrI дiй (операцiй, етапiв тощо) (5 балiв).

Критерii оцiнювання:
- змiстовнiсть-З бали

вiдповiднiсть TeMi та стилю оформлення - 2 баsти

Критерii оцiнювання:
- виконання тестових завдань - максимум 25 балiв.

б.4. Форми провеДення семестрового контроЛю та критерii оцiнювання,
Не передбачено

б.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю
1. Iнва_гliднiсть як соцiальна проблема.
2. Щинамiка i причини зростання дитячоi iнвалiдностi,
3. Особливостi дитячоi iнвалiдностi.
4. КритеРiТ i показники ефективностi соцiаJlьно-педагогiчноi пiдтримки

сiмей, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю.
5. Соцiалъно-педагогiчний патронаж сiмей, якi виховують дiтей з

iнвалiднiстю.
6. Соцiальна реабiлiтацiя дiтей з iнвалiДнiстю в ciM'T як технологlя

соцiалъно-педагогiчноi роботи
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7. Арт-терапiя як засiб роботи з дiтьми та iхнiми сiм'ями.
8. особливостi сiмейного виховання дiтей з iнвалiднiстю.
g. Органiзацiйно-управлiнська основа соцiально-педагогiчноi

пiдтримки сiмей, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю.
10. Правова основа соцiально-педагогiчнот пiдтримки сiмей, якi

виховують дiтей з iнвалiднiстю.
11. Мультидисциплiнарна команда як оптим€шьна форма органiзаuiТ

соцiально-педагогiчнот роботи з сiм'ями, якi виховують дiтей з iнвалtднlстю.

\2. Ролi, функцiТ, змiст роботи соцiального педагога з даною
категорiею ciM'i.

1ъ. Монiторинг ефективностi соцi€lJlьно-педагогiчноi пiдтримки сiмей в

умовах реабiлiтацiйного центру.
|4. УчастЬ недержавниХ органiзацiй у здiйсненнi соцiально-

педагогiчнот пiдтримки сiмей, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю.

6.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75_81

Задовiльно
Достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59

8. Рекомендованi джерела
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iMeHi Тараса ТТIевченка>>. Луганськ : Вид-во ДЗ (ЛНУ iMeHi Тараса
ТТIевченка>>,2010. - З42 с.

,Щ о d аmко в а лimер аmур а :

1. Закон УкраiЪи "Про
Украiнi" вtд 2|.03.91 Вiдомостi
ст.252.

2. Закон УкраiЪи <Про охорону дитинства)> вiд
Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни (ВВР), 2001, N 30, ст.|42

3. Закон Украiни "про основи соцiальнот захищеностi
украiъi,, вiд 2t.03.91p. вiдомостi верховноi ради урср (ввр),
ст.252

4. Закон Украiни <Про державну соцiальну допомогу дiтям-
iнвалiдаМ та iнвалiдам З дитинстВа> вiД 02.0з.200З. Вiдомостi ВерховноТ Ради

Украiни (ВВР), 200 t, N 1 , ст.2
5. Положення про iндивiдуальну програму реабiлiтацii та адаптацii

iнвалiда. Затверджене Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд22 лютого

|992р. N983.
6. ЗакоН УкраiЪИ <ПрО державнУ допомогУ сiм'ям з дiтьми>) вlд

2t .07 .|ggg ВiДомостi ВерховноТ Ради УкраiЪи (ввр), |99з , N 5, ст,21

7. ЗакоН УкраrнИ <ПрО ocBiry>> вiд 04.0б.91р Вiдомостi ВерховноТ

Ради УРСР (ВВР), |991,,N 34, ст-451

8. Порядок призначення i виплати державнот догlомоги сiм'ям з

дiтьми. ЗатвердЖене ПосТановоЮ Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 27 грудня

2001р. - 5б с.
9. Типове положення про центр соцiально-психологlчно1

реабiлiтацii дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями. Затверджене

По.ru"о"ою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 8 березня 2005р. - 165 с,

10. Про становище iнваrriдiв в YKpaTHi та основи державноI полiтики

щодО вирiшенНя проблем громадян З особливими потребами : ,Щержавна

доповiдь. - к. , z}бz. - (Препр. / MiHicTepcTBo працi та соцiальноТ полiтики

УкрЫни; MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни; MiHicTepcTBo освiти i науки

Украiни та iH). - 224 с.

11. 3аплотинська
особливими потребами l
2. - 2004. - 102 с.

t2. Комуна_llьниЙ заклаД ЦентР соцiально-психологiчноТ реабiлiтацii

дiтеЙ та молоДi з фунКцiональНими обмеженнями Солом'янського району
MicTa Киева. - Режим доступу : http://www.ssm.kiev.ualindex.php/soc-

obslugovuv ажry al 2| 6- solomianskiu.html

основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в

ВерховноТ Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21,

07 .0з.2002.

iнва-гriдiв в
1991, N 21,

Н. ПереДумовИ формування KoMпeTeHTHocTi дiтей з

Н. Заплотинська /i Соцiальна робота в УкраiЪi, - J\b


