
Запрошуємо на навчання 

за новою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

Спеціалізація «Інклюзивна освіта» 
Ступінь вищої освіти : магістр 

 

«Інвалідність не повинна бути перешкодою на шляху до 

успіху. Практично все своє доросле життя я страждаю від 

хвороби моторних нейронів. Але це не завадило мені зробити 

видатну кар’єру астрофізика і віднайти сімейне щастя» 

                     Стівен У. Хокінг 
 

Турбота про соціальний захист осіб з особливими потребами є 

надзвичайно важливою і відповідальною ланкою та однією із головних 

ознак цивілізованої й демократичної держави. Особи з особливими 

потребами сподіваються на те, що держава та суспільство подбають про 

дотримання їхніх прав і свобод та створять комфортні умови для їхньої 

самореалізації. Ця почесна місія покладається на фахівців з інклюзивної 

освіти. 

Магістри педагогічних наук (фахівці з інклюзивної освіти) здійснюють 

професійну діяльність у галузі освіти та педагогіки. Їхня професійна 

діяльність безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних 

методів і засобів сучасних наукових технологій організації діяльності суб’єктів інклюзивного навчання, 

супервізії та наставництва в системі інклюзивної освіти. 

Магістерська підготовка передбачає засвоєння та систематизацію знань студентів щодо 

філософських, нормативно-правових та організаційних основ інклюзивної освіти; формування у них 

уявлень щодо професійно важливих властивостей особистості педагога, побудови стратегій взаємодії з 

батьками осіб цієї категорії та спеціалістами; формування компетентностей фахівця з інклюзивної освіти 

щодо підвищення якості психолого-педагогічної допомоги різним категоріям осіб в інклюзивному 

середовищі. 

 
Сфера професійної діяльності випускника: Наші переваги: 

– вчитель спеціалізованих навчальних закладів;  

– викладач університетів та закладів вищої освіти;  

– викладачі середніх навчальних закладів;  

– інспектор навчальних закладів;  

– працівник інклюзивно-ресурсного центру; 

– фахівець в галузі спеціалізованої (особливої) 

освіти;  

– асистент викладача з соціальної педагогіки або 

корекційної освіти;  

– асистент вчителя;  

– асистент вихователя соціального по роботі з 

дітьми з особливими потребами;  

– асистент вихователя дошкільного навчального 

закладу; 

– інспектори із соціальної допомоги; 

– асистент вихователя виправно-трудового 

закладу. 

– висококваліфіковані науково-педагогічні кадри; 

– великий спектр спеціальностей та підготовка за 

усіма рівнями освіти;  

– великий обсяг державного замовлення; 

– семестрове навчання у ЗВО-партнерах за 

кордоном; 

– практика на іноземних та вітчизняних 

підприємствах; 

– найнижчий рівень цін на освітні послуги; 

– військова кафедра; 

– щорічні перемоги студентів в конкурсах 

наукових робіт та олімпіадах; 

– участь у міжнародних програмах, проєктах, 

грантах.  

– сприяння у працевлаштуванні випускників. 

Перелік документів: 

– заява; 

– документ державного зразка про здобутий освітній ступінь і додаток до нього; 

–   сертифікат ЄВІ; 

– копія документа, що посвідчує особу та громадянство; 

– копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних); 

– чотири кольорові фотокартки розміром  3х4 см. 
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