
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 
зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Рецензована програма є освітньо-професійною, спрямованою на 
навчально-корекційний процес у закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти зі спеціальним та інклюзивним навчанням, навчально-реабілітаційних 
і соціально-реабілітаційних закладах.

Програма має на меті формування професійних компетентностей 
майбутніх фахівців спеціальної освіти закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти зі спеціальним, інклюзивним та інтегрованим навчанням, 
навчально-реабілітаційних і соціально-реабілітаційних закладів. Акцент 
робиться на здобутті навичок і знань в сфері спеціальної освіти та 
реалізується через навчання та практичну підготовку.

Програма реалізується у групах у процесі поєднання практичних та 
теоретичних видів підготовки. Особливістю програми є великий обсяг годин 
на проходження практики в закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти з інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсних центрах та 
збільшення переліку вибіркових дисциплін програми, що постійно 
оновлюється і дозволяє врахувати тенденції освіти дітей з ООП.

Згідно з освітньо-професійною програмою освітній процес 
здійснюється у формах традиційних та активних лекцій, мультимедійних 
лекцій, практичних занять, лабораторних занять. Передбачене активне 
використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, 
кейсів, майтер-класів), самостійна робота на основі підручників і конспектів 
лекцій, консультації з викладачами, електронне навчання за окремими 
освітніми компонентами, індивідуальні заняття, самостійне виконання 
дослідницьких завдань під керівництвом викладача. Обов’язково 
передбачена практична підготовка, написання дипломних робіт. Формування 
інтегральної, загальних і спеціальних (фахових) компетентностей 
відбувається в процесі вивчення обов'язкових і вибіркових (за вибором 
здобувачів вищої освіти) навчальних дисциплін загальної і професійної 
підготовки (загалом 90 кредитів ЄКТС). Дисципліни навчального плану 
зорієнтовані на досягнення відповідних результатів навчання (відповідність 
програмних компетентностей і програмних результатів навчання 
компонентам освітньої програми унаочнена у двох матрицях).

Програма передбачає оцінювання знань студентів шляхом поточного і 
підсумкового контролю, що здійснюються у формі заліків та екзаменів, 
тестування, презентації, звітів про практику, прилюдного захисту дипломної 
роботи магістра тощо.



В освітньо-професійній програмі формою підсумкового контролю 
здобувачів вищої освіти визначено захист дипломної роботи.

Схвалюємо процедуру обговорення проекту програми на сайті кафедри 
корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, урахування пропозицій 
стейкхолдерів.

Загалом освітньо-професійна програма відповідає чинному Стандарту 
вищої світи за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, вимогам до розробки 
освітніх програм рівня вищої освіти «магістр» і передбачає якісну 
професійну підготовку магістрів.
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