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1.1. Соціальні умови перебування дітей в корекційних дошкільних установах
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дошкільних установах для дітей з порушенням розвиткуОшибка! Закладка
не определена.
1.3. Проблеми організації роботи соціального педагога у спеціальних
корекційних дошкільних установах для дітей з порушенням розвитку та
шляхи їх вирішення..................................... Ошибка! Закладка не определена.
Висновок до розділу 1 ............................... Ошибка! Закладка не определена.
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порушенням розвитку ................................. Ошибка! Закладка не определена.
2.2. Дослідження особливостей роботи соціального педагога у спеціальних
корекційних дошкільних установах для дітей з порушенням розвитку
....................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
2.3. Програма роботи соціального педагога у спеціальних корекційних
дошкільних установах для дітей з порушенням розвиткуОшибка! Закладка
не определена.
2.4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях ................ Ошибка!
Закладка не определена.
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ВСТУП
Актуальність дослідження полягає в тому, в наш час гостро стоїть
проблема

розвитку

соціально-педагогічної

служби

у

спеціальних

(корекційних) дошкільних навчальних закладах, що є мало досліджуваною
у нашій країні. Вказана проблема пов'язана з тим, що діти з порушеннями
розвитку, а особливо дошкільники, самостійно не можуть адаптуватись до
умов навколишньої дійсності, так як у цьому віці дитина перебуває у
повній залежності від дорослих – батьків і педагогів. Також діти з
особливими потребами потребують спеціальних умов навчання та
виховання, корекції чи подолання дефектів у розвитку, індивідуального
підходу тощо. Проте головним є соціалізація таких дітей до умов соціуму
та підготовка їх до подальшого життя.
Сім'ї, що мають дітей з порушеннями розвитку також стикаються з
безліччю проблем щодо виховання дитини, вони потребують підтримки,
психолого-педагогічної допомоги, рекомендацій, спеціальної освіти з боку
спеціалістів. Саме це є основою в роботі соціального педагога у
спеціальних корекційних дошкільних установах дітей з порушенням
розвитку.
Питання діяльності соціального педагога у вітчизняних закладах
освіти вивчали вітчизняні дослідники О. Безпалько, В. Бочарова,
Т. Веретенко, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, С. Хлебік та ін.
Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей дошкільного віку
досліджували Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, О. Кононко, Т. Поніманська та
ін. Науковці розкривають зміст соціального виховання дошкільнят,
наголошують на важливості співпраці з батьками, потребі у розширенні
функцій

дошкільного

навчального

закладу

шляхом

запровадження

соціально-педагогічного

патронату

сімей,

що

виховують

дітей

дошкільного віку, в тому числі з вадами психічного розвитку, які з різних
причин не відвідують ДНЗ. На думку дослідників, залучення соціального
педагога дошкільного навчального закладу до соціально-педагогічного
патронату допоможе охопити всіх дітей мікрорайону міст, селищ
дошкільною освітою, сприятиме попередженню негативних проявів
насильства над дітьми, своєчасної нейтралізації несприятливих наслідків
руйнування

сім'ї,

організації

різноманітних

виховних

заходівяк

у

дошкільному навчальному закладі, так і в мікрорайоні.
Основні питання, які розглядаються зарубіжними науковцями та
практиками з даної проблеми, полягають у розробці педагогічних підходів
до змісту та організації діяльності соціального педагога в дошкільному
навчальному закладі щодо попередження насильства в сім'ї та подоланню
наслідків різних видів насильства над дітьми (М. Тоторкулова); здійсненні
соціально-педагогічного патронату сільських сімей, які виховують дітей
раннього віку, підвищення рівня педагогічної культури батьків, їх
відповідальності та зацікавленості у вихованні дитини, сприянні охороні,
збереженні та зміцненні фізичного та психічного здоров'я малюків,
навчання молодих батьків практичним навичкам, допомога у створенні
умов для фізичного, соціального, пізнавального, естетичного розвитку
дитини раннього віку (Т. Лушпар); розробці змісту та форм роботи
соціального педагога в групах короткотривалого перебування та з дітьми,
які виховуються в домашніх умовах (А. Леонтьєва).
Таким чином, з метою залучення дітей зпорушенням розвитку у
загальноосвітній простір передбачено різні форми їх навчання, зокрема, у
спеціальних корекційних дошкільних установах. Одним із напрямів
надання допомоги вказаній категорії дітей є робота соціального педагога.
Аналіз

соціально-педагогічної

ситуації

надання

допомоги

у

спеціальних корекційних дошкільних установах для дітей з порушенням
розвитку дає підстави для формування таких суперечностей:

– між активним практичним попитом на технології, методи, форми
соціально-педагогічної допомоги дітям

з порушенням розвитку та

недостатністю їх розробленості в соціально-педагогічних джерелах;
– між необхідністю організації комплексної допомоги дітям з
порушенням розвитку щодо соціальній адаптації і розрізненими зусиллями
різних фахівців в умовах спеціального (корекційного) дошкільного
навчального закладу.
Виявлені протиріччя зумовили вибіртеми дослідження – "Специфіка і
зміст роботи соціального педагога у спеціальних корекційних дошкільних
установах дітей з порушенням розвитку".
Об'єкт дослідження: процес реалізації змісту та напрямів роботи
соціального педагога у спеціальних корекційних дошкільних установах
дітей з порушенням розвитку.
Предмет дослідження: зміст, методи та форми роботи соціального
педагога у спеціальних корекційних дошкільних установах дітей з
порушенням розвитку.
Мета дослідження: проаналізувати та дослідити зміст, методи та
форми

роботи

соціального

педагога

у

спеціальних

корекційних

дошкільних установах дітей з порушенням розвитку.
Завдання дослідження:
1. Окреслити соціальні умови перебування дітей в корекційних
дошкільних установах.
2. Проаналізувати сутність роботи соціального педагога у спеціальних
корекційних дошкільних установах дітей з порушенням розвитку.
3. Виявити проблеми організації

роботи соціального педагога у

спеціальних корекційних дошкільних установах дітей з порушенням
розвитку.
4. Розробити програму роботи соціального педагога у спеціальних
корекційних дошкільних установах дітей з порушенням розвитку.

Теоретичне значення дослідження: проаналізовано соціальні умови
перебування дітей в корекційних дошкільних установах, сутність роботи
соціального педагога у спеціальних корекційних дошкільних установах
для

дітей

з

порушенням

розвитку,проблеми

організації

роботи

соціального педагога у спеціальних корекційних дошкільних установах
для дітей з порушенням розвитку та визначено шляхи їх вирішення.
Практичне значення: розроблено програмуроботи соціального
педагога у спеціальних корекційних дошкільних установах для дітей з
порушенням розвитку.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз
особистих справ дітей, медичних карт, спостереження, анкетування,
бесіда, дослідно-педагогічна робота.
Експериментальна база дослідження – Денишівський дитячий
дошкільний будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Вибірку соціально-психологічного дослідження складають вихователі,
психолог та соціальний педагог навчального закладу у кількості 20 осіб та 20
дітей з порушенням розвитку.
Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел (55 найменувань) та 11
додатків. Загальний обсяг роботи складає 107 сторінок.

програму роботи соціального педагога у спеціальній корекційній
дошкільній установі для дітей з порушенням розвитку, метою якої є
науково-обгрунтована організація корекційно-педагогічного процесу з
єдиними вимогами до дитини з метою своєчасної корекції мовних,
сенсорних, розумових, моторних порушень, профілактики шкільної
неуспішності, соціальної адаптації в умовах спеціальної корекційної
дошкільної установи для дітей з порушенням розвитку.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На

досягнення

поставленої

мети

дослідження

у

роботі

охарактеризовано системудіяльності соціального педагога у спеціальних
корекційних дошкільних установах дітей з порушенням розвитку.
З проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки:
1. Окресливши соціальну умови перебування дітей в корекційних
дошкільних установах,можна виокремити процес реалізації особливих
освітніх потреб дитини,індивідуальний підхід до проблем перебігу
овітнього

процесу

в

корекційний

дошкільних

установах

дітей

з

порушенням розвитку.Відповідність форм роботи соціального педагога в
установі

згідно

чинного

законодавства,для

реалізації

ефективної

комплексної допомоги дітям з порушенням розвитку у спеціальних
закладах освіти.
2. Дослідивши особливості роботи соціального педагога у спеціальних
корекційних устанвах за допомогою використаних методик, ми отримали
данні,які окреслюють основні суперечності в уявлені своїх професійних
обов’язків,деякі розбіжності в уявленнях перебігу виховного процесу у
всіх його учасників. Визначили,що основні форми роботи: супровід
родини,соціально-педагогічний

супровід

дитини

з

порушенням

розвитку,консультування батьків,як найефективніші методи роботи.
3. Зібравши інформацію про установи подібного спрямуваня для дітей
з порушенням розвитку на території Житомирської області визначили
основні подібності у програмах роботи з вихованцями закладу,осноні
підходи ,та принципи діяльності фахівців соціальної сфери в корекційних
установах.Опрацювавши отримані дані дослідження ми запропонували до
впровадження програму роботи соціального педагога,що має на меті
підвишення рівня ефективності діяльності фахівця соціальної сфери,

ефективне використання форм роботи,яні необхідні в процесі досягнення
соціально-педагогічної мети в конкретній ситуації з дітьми ,що мають
порушення розвитку.
Основними методами та формами роботи у рамках програми
виступили вправи на розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфери;
комунікативні та рухливі ігри; вправи на розвиток моторики; релаксаційні
вправи.
Головними напрямками роботи визначено розвиток когнітивної сфери
дошкільників: корекція та розвиток уваги, пам’яті, уяви, мислення;
удосконалення розумових операцій;розвиток моторики рук;рефлексія та
релаксація.
Вважаємо,

що

дана

програма

може

бути

рекомендована

до

застосування у спеціальних корекційних дошкільних установах дітей з
порушенням розвитку.
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