
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

Вимогою сучасності є підготовка висококваліфікованих фахівців, 
спроможних розв ’язувати складні завдання та практичні проблеми у галузі 
професійної діяльності вчителя-дефектолога, формування фундаментальних 
знань з теорії та практики організації освітнього та корекційно-розвиткового 
процесів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти з спеціальною 
та інклюзивною формою навчання.

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, у якому 
визначається термін та зм іст навчання, форми державної атестації, 
встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної 
підготовки фахівця за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 016 
Спеціальна освіта зі спеціалізацією 016.02 Олігофренопедагогіка.

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.

Рецензована програма підготовки магістра спеціальної освіти 
зорієнтована на теорію та практику спеціальної освіти, зокрема 
олігофренопедагогіку. Особливістю програми є проходження виробничої 
практики на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) в інклюзивно- 
ресурсних центрах, в закладах дошкільної, загальної середньої освіти з 
інклюзивним навчанням, виробничої дослідницької практики зі 
спеціальності.

Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначені 
об’єкт вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області, 
методи, методики та технології, інструменти та  обладнання, компетентності 
випускника, що формуються в результаті освоєння навчальних дисциплін. 
Компоненти освітньо-професійної програми (дисципліни навчального плану) 
відображають актуальні для корекційної психопедагогіки теми.

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми відповідає 
профілю навчальних дисциплін зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. До 
викладання і проведення практики залучені фахівці з досвідом практичної 
роботи за даною спеціальністю.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки 
фахівців рівня вищої освіти «магістр» за  освітньо-професійною програмою



Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) загалом розроблене на 
належному рівні і відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти.

Освітні компоненти, передбачені ОГТП передбачають всі види 
професійної діяльності вчителя-дефектолога.

З урахуванням вищевисвітленого вважаємо, що освітньо-професійну 
програму Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) можна рекомендувати 
для підготовки здобувачів вищої освіти за  спеціальністю 016 Спеціальна 
освіта.
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