




!!! Вперше в регіоні
дипломовані фахівці

з інклюзивного навчання



Бакалаврська

освітня програма

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. 

Логопедія



Фахівець зі спеціальної освіти 

працює в 

 Дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах зі спеціальним, 

інклюзивним та інтегрованим

навчанням 

 Реабілітаційних установах

 Інклюзивно-ресурсних 

центрах



Професійна кваліфікація: 

Вчитель-дефектолог / 

Асистент вчителя

Робота з різними учнями:

 Особи з порушеннями 

розвитку ((мовлення, 

слуху, зору, інтелекту, 

опорно-рухового 

апарату тощо))

 Діти з психічними 

розладами

 Учні, які не мають 

порушень розвитку, але 

мають труднощі та 

потребують допомоги в 

навчанні



Чекаємо 

кожного,

 хто має бажання і 

сили сприяти 

повноцінному 

функціонуванню в 

суспільстві усіх дітей, 

 хто готовий вчитися і 

вдоскналюватися

упродовж усього 

життя , 

 хто хоче навчитися 

бути ефективним у 

роботі з 

найскладнішими 

проблемами 



Кафедра соціальної та практичної психології

 доктори і кандидати наук

 національний тренер з інклюзивної освіти, 

 навчаючий тренер із дитячої травматерапії

 експерти з моніторингу освітніх потреб дітей

 сетрифікований тренер з психодіагностики розвитку дітей та 

підлітків

 сертифіковані психотерапевти та консультанти у різних 

напрямках роботи з дітьми



Особливості навчання

 нові, прогресивні, науково обґрунтовані підходи 

в корекційно-розвитковій роботі, що 

відповідають міжнародним стандатам

 авторські  дисципліни, розроблені кращими 

фахівцями в галузі спецосвіти та інклюзивного 

навчання

 Вузькоспеціалізовані курси, розроблені на запит 

керівників шкіл, розвивальних центрів, 

реабілітаційних закладів, батьківських спільнот 

 Практика на базі громадських організацій, 

освітніх закладів, інклюзивно-ресурсних центрів, 

реабілітаційних установ

! Кожен студент може спланувати власну 

траєкторію розвитку і  обрати блок дисциплін для 

вивчення і тематику наукових досліджень

 Тренінги, робота в інтервізійних групах, супервізії

від провідних фахівців, психологічні ігри, реальні 

консультації й власний терапевтичний досвід



Зміст програми

 Психологічний супровід дітей з 
інвалідністю та їх батьків

 Технології роботи з дітьми зі
складними порушеннями

 Основи логопедії, 
сурдопедагогіки, тифлопедагогіки

 Інклюзія в освіті та суспільстві
 Основи психологічного тренінгу та 

активні методи навчання
 Психічне здоров'я дітей та 

підлітків
 Перша психологічна допомога у 

школі
 Менеджмент навчальної та 

дозвіллєвої діяльності



Бакалаврська

освітня програма

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. 

Логопедія


