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Проте багато з цих електронних ресурсів розроблялися нашвидкоруч, без ураху-
вання психолого- педагогічних принципів і особливостей навчання за нових умов 
дистанційності. Це стосувалося і дисциплін фахової підготовки майбутніх соціальних 
працівників [6, с. 6].
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  
ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ  

ПОРУШЕННЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Сучасний стан соціалізованості школярів з інтелектуальними порушеннями вимагає 
пошуку ефективних структурно- функціональних моделей та засобів гармонізації про-
цесів їх розвитку та соціалізації (І. Татьянчикова, В. Коваленко). У роботах О. Биков-
ської, В. Коваленко, О. Литовченко доведено, що залучення школярів з нормотиповим 
розвитком та особливими освітніми потребами до позашкільної освіти сприяє їх соці-
алізації та розвитку особистості [2; 3; 4; 6]. О. Биковська визначає позашкільну освіту 
як складову системи освіти, цілеспрямований процес і результат навчання, виховання, 
розвитку та соціалізації дитини у вільний час в закладах позашкільної освіти та інших 
соціальних інституціях. Вчена наголошує, що соціалізація в умовах позашкільної освіти 
є складником освітнього процесу і разом тим є її результатом [2].

З метою підвищення рівня соціалізованості школярів з інтелектуальними порушен-
нями нами було розроблено структурно- функціональну модель соціалізації та розвитку 
школярів з інтелектуальними порушеннями в творчих об’єднаннях позашкільної осві-
ти. Аналіз дефініції «педагогічна модель» та «педагогічне моделювання» у літературі 
дозволяє вказати на наявність варіативних підходів до їх трактування. Наукове об-
ґрунтування педагогічного моделювання здійснили С. Архангельський, В. Афанасьєв, 
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В. Беспалько, А. Бєляєва, М. Вартофський, П. Гальперін, Б. Гершунський, В. Давидов, 
О. Дахін, Н. Козирев, О. Козирева, С. Коновалов, О. Кочергін, В. Штофф та ін. В. Штофф 
трактує модель так: «… це матеріально реалізована система, яка, відображаючи або 
відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщувати його так, що її вивчення дає нам 
нову інформацію про цей об’єкт [8]. В свою чергу педагогічне моделювання — це дослі-
дження педагогічних об’єктів за допомогою моделювання понятійних, процесуальних, 
структурних і концептуальних характеристик і окремих сторін навчально- виховного 
процесу в межах певного соціокультурного простору на загальноосвітньому, профе-
сійно орієнтованому чи іншому рівнях [5].

При розробці структурно- функціональної моделі соціалізації школярів з інтелек-
туальними порушеннями в творчих об’єднаннях позашкільної освіти ми спирались 
на визначення педагогічної моделі В. Міхєєва: «Це модель педагогічної діяльності, 
в якій представлено задум прогнозованого результату, визначений його зміст, подано 
характеристику засобів та умов, необхідних для реалізації очікуваного результату, 
визначено суб’єктів діяльності» [7].

Отже, структурно- функціональна модель соціалізації та розвитку школярів з інте-
лектуальними порушеннями в творчих об’єднаннях позашкільної освіти передбачає 
спеціально організовану корекційно- педагогічну діяльність, здійснювану шляхом за-
лучення дітей до гурткової роботи і спрямовану на соціалізацію та розвиток школярів 
з інтелектуальними порушеннями. Зокрема, у сфері соціалізації модель спрямована 
на засвоєння та відтворення соціального досвіду школярами з інтелектуальними пору-
шеннями, формування ціннісних орієнтацій; у сфері розвитку — на формування знань, 
вмінь, навичок, профільних компетентностей (відповідно до напряму позашкільної 
освіти), розвитку здібностей.

В нашому дослідженні структурно- функціональна модель соціалізації та розвитку 
школярів з інтелектуальними порушеннями в творчих об’єднаннях позашкільної освіти 
розглядається як складна цілісна система, яка представлена сукупністю взаємопов’я-
заних структурних компонентів: цільовий, змістовний, організаційно- процесуальний 
та результативно- аналітичний.

Цільовий компонент передбачає визначення мети і формулювання завдань, вза-
ємозв’язок і опис всіх складових моделі. У контексті дослідження ціль розуміємо 
як ідеальний, запланований результат освітньої діяльності. Поставлена ціль реалізову-
ється через розв’язання наступних завдань: у сфері соціалізації: розвиток когнітивно- 
усвідомлювального, мотиваційно- ціннісного, емоційно- регулятивного та діяльнісно- 
поведінкового компонентів соціалізованості; у сфері розвитку: формування знань, 
вмінь, навичок, профільних компетентностей (відповідно до напряму позашкільної 
освіти), розвитку здібностей.

При побудові структурно- функціональної моделі ми спирались на ідеї організаційно-
го, діяльнісного, корекційного, особистісно- орієнтованого та терапевтичного підходів.

Грунтуючись на особистісно- орієнтованому, організаційному, корекційному, діяль-
нісному, терапевтичному підходах, ми визначили основні принципи моделі: корекційної 
та практичної спрямованості, активності, інтеграції навчальних програм позашкільної 
освіти та тематичних модулів для збагачення соціального досвіду школярів.

Система принципів регулює процес соціалізації та розвитку школярів з інтелектуаль-
ними порушеннями в умовах позашкільної освіти і виступає в якості нормативів, що 
визначають діяльність суб’єктів процесу навчання, а також структуру змісту, методів 
і форм організації.
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Наступним блоком моделі є змістовний блок, який становить зміст освіти і виступає 
одним з основних засобів розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями та їх 
соціалізації.

Соціалізація та розвиток школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах по-
зашкільної освіти здійснюється на основі встановлених в моделі задач, відбувається 
цілеспрямоване формування когнітивно- усвідомлювального, мотиваційно- ціннісного, 
емоційно- регулятивного та діяльнісно- поведінкового компонентів соціалізованості; 
а також формування знань, вмінь, навичок, профільних компетентностей (відповідно 
до напряму позашкільної освіти), розвиток здібностей.

Організаційно- процесуальний блок моделі включає забезпечення організації освітньої 
діяльності, в якому виділені необхідні етапи та умови освітнього середовища закладу 
позашкільної освіти, що базуються на урахуванні модально- специфічних закономір-
ностей психічної діяльності школярів з інтелектуальними порушеннями та організації 
на цій основі психодидактичних, просторово- предметних та соціальних умов освітнього 
середовища закладу позашкільної освіти.

Наступний блок моделі — результативно- аналітичний, передбачає проведення про-
міжних і контрольних аналітичних процедур, і досліджень результативності проведених 
заходів, оцінку рівня соціалізованості та динаміки розвитку школярів з інтелектуаль-
ними порушеннями.

Результатом педагогічного моделювання виступає досягнення поставленої мети — 
підвищення рівня розвитку та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями 
на етапах адаптації, індивідуалізації, інтеграції та ранньої трудової підготовки.

Таким чином, розроблена структурно- функціональна модель соціалізації та розвит-
ку школярів з інтелектуальними порушеннями в позашкільній освіті постає у вигляді 
цілісної, динамічної системи, що відбиває мету, зміст, компоненти, результат і є від-
критою для постійного оновлення.
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