
 



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут 

розвитку людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних 

засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки 

України, керується положеннями Статуту вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», прийнятого 

зборами засновників 22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в 

Міністерстві освіти і науки України 05.10.2014 р. за  

№ 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності – 016 «Спеціальна освіта». 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший 

бакалаврський рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Спеціалізація: адаптивне фізичне виховання, фізична реабілітація. 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. 

Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальної освіти 

Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 01 

«Освіта» спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», затверджена Вченою радою 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 25 

квітня 2019 р., протокол № 02. 

Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта» зорієнтована на 

спеціалізацію «Адаптивне фізичне виховання, фізична реабілітація». 

Зміст теоретичних знань: теоретичні засади корекційно-педагогічного 

процесу, що визначені Держстандартом, в тому числі й теоретичні основи 

наукових галузей, які відповідають підготовці фахівця зі спеціальної освіти.  

Мета навчання: набуття академічної (професійної) кваліфікації для фахівця 

спеціальної освіти у загальноосвітніх, загальноосвітніх закладів з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням, загальноосвітніх спеціальних закладах. 

Об’єкт вивчення: є цілісний корекційно-педагогічний і навчально-

реабілітаційний процеси, зокрема, методичні системи попередження і 

подолання порушень психічного і (або) фізичного розвитку та корекційного 

навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку, способи 

організації практичної та теоретичної взаємодії учасників освітнього 

корекційного процесу, зумовлені закономірностями та особливостями змісту 

корекційно-педагогічної діяльності. 

Предмет вивчення (філософські, загальнонаукові, педагогічні засади 

спеціальної освіти; актуальні проблеми корекційного навчально-виховного 

процесу, інноваційної корекційної діяльності; сучасні підходи до організації 



діагностичного, реабілітаційного, консультативно-просвітницького і 

корекційного процесу). 

Методи і засоби: Здобувач вищої освіти має оволодіти системою методів і 

засобів, які застосовуються у суміжних науках та методів і засобів, які 

застосовуються в теорії й методиці організації корекційно-реабілітаційного 

навчально-виховного процесу, набути досвід застосовування їх на практиці. 

Інструментарії та обладнання: набуття методик корекційного навчання і 

виховання; вмінь і навиків використання інструментів і обладнання, 

інформаційно-комунікативні технології, необхідних в освітньому корекційному 

навчально-виховному процесі. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання –  240 кредитів / 3 роки 10 

місяців.  

75% обсягу освітньої програми виділяється для забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю.  

Мінімальний обсяг практик – 10% обсягу освітньої програми.  

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності).  

Сфера працевлаштування – загальноосвітні і загальноосвітні спеціальні 

навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, дошкільні заклади, 

навчально-виховні комплекси, реабілітаційні центри. Заклади системи МОН, 

МОЗ, Міністерства соціальної політики тощо. 

Здійснюється замовником (працедавцем) на посаді вчителя-дефектолога 

(відповідно до спеціалізації), консультант-дефектолог, вихователь дошкільного 

навчального закладу, вихователь дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку, вихователь спеціальної групи ДНЗ. Асистент вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням, вчителя-реабілітолога.  

 

Професійні назви робіт:  
код КП 3330 асистент вчителя з корекційної освіти, асистент вчителя-логопеда, 

асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя-дефектолога, асистент 

вихователя дошкільного навчального закладу, асистент вихователя соціального 

по роботі з дітьми-інвалідами, інструктор-методист у справах осіб з 

порушеннями слуху   (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій ДК 003:2010). 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у галузі спеціальної та інклюзивної освіти або у 

процесі професійної діяльності (корекційній навчально-виховній, навчально-



реабілітаційній), що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності:  

Особистісні: 

ЗК-1. Світоглядна компетентність. Здатність до розуміння предметної 

області професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання 

основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК-2. Морально-етична компетентність. Здатність діяти на основі 

принципів і норм етики, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й 

дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної 

моралі; дотримуватися принципів педагогічної етики (професійної етики 

вчителя початкової школи); знання основних моральних норм, етичних та 

етикетних правил; досвід дотримання набутих моральних норм, етичних та 

етикетних правил у власній повсякденній і професійній діяльності. 

ЗК-3. Функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті. 

Здатність до виконання власних професійно-функціональних обов’язків; уміння 

дотримуватись норм загальнолюдського і професійного етикету; здатність 

виявляти чесність, порядність, принциповість, толерантність під час освітньої 

та професійної діяльності; досвід відповідального і сумлінного ставлення до 

виконання своїх професійних обов’язків. 

ЗК-4. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із 

соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з 

особливостями соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних 

ситуаціях. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 

ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність 

професійної позиції фахівця-дефектолога, вихователя дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку, асистента вчителя. Здатність до цінування та повага 

до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей учням 

різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення 

до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. Знання 

найвидатніших культурних здобутків України; уміння застосовувати 

культурологічні знання на практиці; естетичний досвід. 

ЗК-5. Міжособистісна взаємодія. Здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, 

дітьми без/та з порушеннями психофізичного розвитку та їхніми батьками; 

володіння алгоритмами конструктивного вирішення корекційно-педагогічних і 

навчально-реабілітаційних ситуацій і конфліктів. Здатність працювати в 

команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність 

бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов’язань.   

ЗК-6. Адаптивна. Здатність до адаптації в корекційно-педагогічному 

середовищі та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають корекційне 

навчання, розвиток і виховання та навчальну реабілітацію дітей дошкільного, 



шкільного віку і підлітків, спілкування з їхніми батьками, комунікації з 

адміністрацією навчального закладу й колегами.  

ЗК-7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати 

рефлексивні процеси, що сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного 

процесу, розвитку й саморозвитку особи з порушеннями психофізичного 

розвитку, творчому підходові до корекційно-реабілітаційного навчально-

виховного процесу в спеціальних і загальноосвітніх закладах, навчально-

реабілітаційних центрах. Здатність оцінювати результати корекційно-

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності корекційного процесу в 

закладах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я і 

Міністерства соціальної політики; здатність до корекційно-педагогічної і 

навчально-реабілітаційної рефлексій. 

Соціальні: 

ЗК-8. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та 

ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку 

демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного 

суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 

захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема осіб 

із порушеннями психофізичного розвитку; використовувати способи діяльності 

й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, (знання 

конституційних прав і обов’язків; уміння налагоджувати міжособистісні 

відносини; досвід соціальної взаємодії у процесі навчальної і професійної 

діяльності). 

Інструментальні: 

ЗК-9. Комунікативна компетентність. Здатність спілкуватися державною 

мовою та володіння необхідним лексичним мінімумом іноземних мов в межах 

потреби своєї професійної діяльності. Знання основних способів і засобів 

міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації 

різними мовами; вміння постійно збагачувати власне мовлення, налагоджувати 

професійну і педагогічну комунікацію, застосовувати інформаційно-

комунікативні технології в спеціальності.  

ЗК-10. Дослідницько-праксеологічна компетентність. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі корекційно-педагогічної 

діяльності. Знання основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати 

отримані результати, обробляти та аналізувати інформації з різних джерел, 

оформлювати і презентувати результати наукової діяльності відповідно вимог в 

процесі корекційно-педагогічної та навчально-реабілітаційної діяльностей. 

ЗК-11. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно 

вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, 

психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність 

застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань 

культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності в корекційно-освітньому, навчально-

реабілітаційному середовищі та створення психолого-педагогічних умов для 

формування здорового способу життя дітей з особливими освітніми потребами. 



ЗК-12. Інформаційно-комунікаційна (відповідно нозології). Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій, 

невербальних засобів комунікації з урахуванням психофізичного порушення 

дитини задля розв’язання абілітаційних, корекційних, реабілітаційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач у професійній діяльності фахівця-

дефектолога, вихователя, асистента вчителя й у повсякденному житті.  

ЗК-13. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними 

системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання дітей 

дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку; 

чинним нормативним забезпеченням спеціальної освіти тощо. 

ЗК-14. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема корекційно-

педагогічної (за всіма нозологіями), з різних джерел та формулювання логічних 

висновків. 

 

Фахові компетентності:  

ФК-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань 

провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання 

осіб з обмеженими психофізичними можливостями; здатність відстоювати 

власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, 

дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до 

застосування психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових 

знань; вміння відбирати і систематизувати діагностичний, корекційно-

педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей 

тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні методи, прийоми, 

форми, засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід 

організації корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; 

формування системи дидактико-методичних знань і умінь; здатність 

удосконалювати власну професійну діяльність. Здатність здійснювати освітньо-

корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та 

індивідуальних освітніх потреб осіб з порушеннями розвитку (мовлення, слуху, 

зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) в спеціальних та інклюзивних 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних 

установах тощо. 

ФК-3 Комунікативно-педагогічна (відповідно нозології). Здатність до 

застосування знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної 

комунікації; вміння використовувати різноманітні інформаційні джерела та 

способи отримання інформації у професійних цілях, продумано й виважено 

будувати процес корекційно-педагогічного спілкування; здатність 

налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-реабілітаційну 

взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію.  

ФК-4 Проектувальна (загальна та з урахуванням нозологій). Здатність до 

застосування знань основних видів і технологічних підходів до планування 



власної професійно-корекційної діяльності відповідно до порушень 

психофізичного розвитку та з у рахуванням індивідуальних та вікових 

особливостей особи; вміння здійснювати поточне планування, визначати умови 

його практичної реалізації, вміння планувати, організовувати і результативно 

здійснювати корекційно-педагогічний процес у загальноосвітніх та спеціальних 

закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. 

ФК-5. Організаційна (відповідно нозології) Здатність до застосування 

знань основних правил організації навчального, корекційного, навчально-

реабілітаційного процесів; вміння раціонально організовувати власну 

корекційно-педагогічну діяльність, самостійно контролювати її 

результативність, удосконалювати систему самоорганізації на основі сучасних 

корекційно-педагогічних технологій. 

ФК-6. Психологічна компетентність (відповідно нозології). Здатність до 

застосування сучасних знань про особливості розвитку дитини як суб’єктів 

навчального, корекційно-освітнього і навчально-реабілітаційного процесів на 

основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні 

чинники розвитку і дизонтогенезу. Складниками психологічної компетентності 

є диференціально-психологічна, спеціально-психологічна, нейропсихологічна, 

психолінгвістична тощо.  

Здатність до застосування знань про психологічні механізми навчання та 

виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції 

особистості з порушеннями психофізичного розвитку. 

ФК-7. Медико-біологічна компетентність (загальна та відповідно до 

нозології). Здатність до застосування професійних медико-біологічних знань і 

практичних умінь і навичок, які є теоретичними основами побудови змісту 

корекційного, навчально-реабілітаційного процесу відповідної освітньої галузі. 

Здатність оцінити структуру дефекту при психофізичних порушеннях 

(мовлення, інтелекту, функцій опорно-рухових та сенсорних систем); 

потенційні можливості розвитку різних сторін особистості кожної з категорії 

дітей з такими вадами; здатність оцінити клініко-фізіологічні особливості і 

закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з мовленнєвими, 

сенсорним, інтелектуальними порушеннями. 

Складниками медико-біологічної компетентності є анатомо-фізіологічна, 

генетична, неврологічна, клінічна, психопатологічна тощо (складники 

компетентності заповнюються відповідно до нозології). 

ФК-8. Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати 

корекційну навчально-виховну роботу з профілактики, подолання вад 

психофізичного розвитку дітей з психофізичними порушеннями (залежно від 

нозології) у навчально-виховному, реабілітаційному процесі незалежно від 

типу закладу і форми організації навчально-виховної діяльності. Володіння 

засобами та методами корекції пізнавальних психічних процесів, мовлення, 

сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, емоційно-вольової 

сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати діяльність 

дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. 



Здатність організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому 

умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції. 

Здатність здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, психологічний 

та соціальний супровід дітей з інвалідністю в різних типів закладів 

підпорядкованих МОН, МООЗ, Міністерства праці та соціальної політики. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.   

Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі 

повної загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст.  

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право 

здобувати другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності 

(поточний, модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, 

тестування, заліки, звіти про практику, курсові роботи, екзамени.  

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» проводиться у формі комплексного атестаційного екзамену з дисциплін 

«Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Основи фізичної реабілітації», 

«Теорія та методика адаптивного фізичного виховання та спорту» та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр зі спеціальної освіти». 

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта» 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта». 

Спеціальна освіта – напрям педагогічної освіти з підготовки фахівців для 

педагогічної та психологічної роботи з особами, які потребують корекції 

психічного та (або) фізичного розвитку. 

В сучасних умовах надзвичайно складного становища у нашому 

суспільстві різко зросли вимоги до освітньої і професійної підготовки молодого 

покоління. 

Сучасні тенденції світового суспільного розвитку, інтенсифікація 

науково-технічного прогресу є справжнім випробуванням для біологічних, 

адаптаційних, соціогенних та інших механізмів пристосування до складних 

аспектів існування сучасної людини. Надзвичайне поширення захворювань, 

травматичних, психоемоційних, імунних та інших порушень, дисбалансів і 

дисфункцій у багатьох випадках зумовлено патогенним стилем життя сучасних 

людей. 

Існуюча в Україні система професійної підготовки фахівців зі спеціальної 

освіти має порівняно невелику історію, пройшла у своєму розвитку декілька 

етапів і на даний момент є певні організаційно-методологічні особливості, які 

не дозволяють повною мірою вирішувати оздоровчо-реабілітаційні задачі. Одна 



з причин низької ефективності лікувально-оздоровчих програм - відсутність 

фахівців, які могли б реалізувати комплекс оздоровчо-реабілітаційних 

технологій, спрямованих на оздоровлення населення і адаптацію його до життя 

в сучасних умовах. Кваліфіковано можуть вирішувати ці задачі фахівці, 

професійна підготовка яких здійснюється у вищих навчальних закладах зі 

спеціальності «Спеціальна освіта». 

Професійна діяльність фахівця зі спеціальної освіти повинна бути 

належним чином підкріплена нормативно-правовою базою. Її спрямовано на 

вивчення і вдосконалення (навіть до максимально можливого для даного 

індивіду) фізичних, психічних і функціональних можливостей людини; 

розробку і затвердження принципів активного і здорового способу життя, їх 

практичну реалізацію засобами фізичної культури і спорту, на формування 

особистості, її залучення до загальнолюдських цінностей, цінностей фізичної 

культури і спорту. 

Ці об’єктивні необхідності зумовили доцільність підготовки в Луцькому 

інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» бакалаврів та магістрів у 

галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта».  У м. Луцьку, у 

Волинській області загалом за цією спеціальністю освітня діяльність у інших 

вищіх навчальних закладах не здійснюється.  

Переваги навчання у Луцькому інституті розвитку людини Університету 

«Україна» наступні:  

-  соціальна інфраструктура (100% забезпечення гуртожитком студентів з 

особливими потребами (інвалідів, сиріт, напівсиріт, з багатодітних сімей, сімей 

з важким матеріальним становищем), використання площ для надання освітніх 

послуг, комп’ютерні лабораторії, спортивні, тренажерні, фітнес зали) роблять 

навчальний заклад привабливим для громадян із невисокими доходами, 

зокрема для сільської молоді; 

- висококваліфіковані викладачі, які мають фахову базову освіту, наукові 

ступені, значний досвід практичної роботи; 

-  відповідне навчально-методичне та інформаційне забезпечення для 

використання активних форм навчання й інформаційних технологій у 

навчальному процесі. 

Аналіз вимог ринку праці доводить, що Волинська область має потребу у 

підготовці фахівців фахівців зі спеціальної освіти. Підготовка майбутніх 

спеціалістів в Луцькому інституті розвитку людини відповідатиме потребам 

країни, регіону, області та галузі сфера обслуговування. 

Керівництвом Луцького інституту розвитку людини досягнуто 

домовленості щодо сприяння в підготовці майбутніх фахівцях фахівців зі 

спеціальної освіти у проведенні практики з керівниками спеціальних 

навчальних закладів та оздоровчо-реабілітаційних установ і організацій 

м. Луцька.   

 


