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ВІДГУК
на освітньо-професійну програму 

«Спеціальна освіта» 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

016 Спеціальна освіта (спеціалізація 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)

Вигодська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради впродовж 

останніх декількох років на основі діючої угоди тісно співпрацює із кафедрою 

професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», на базі якої реалізується 

освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта».

За роки співпраці кафедра зарекомендувала себе як освітня установа, 

здатна підготувати компетентних фахівців, що відповідають сучасним запитам 

суспільства та потребам ринку. Про це свідчить високий рівень підготовки 

студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта», які навчаються на даній 

кафедрі та працюють у Вигодській спеціальній школі.

Окрім того, за час тісної співпраці кафедри та Вигодської спеціальної 

школи неодноразово організовувалися зустрічі із потенційними роботодавцями 

із різних галузей та напрямів логопедичної практики. Слід зауважити, що 

кафедра завжди дослуховується до порад практикуючих фахівців-логопедів 

щодо удосконалення рівня професійної підготовки майбутніх логопедів, які 

навчаються за освітньо-професійної програмою «Спеціальна освіта» за першим

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також забезпечення можливостей для 

підвищення професійної кваліфікації, саморозвитку та самореалізації учителів- 

логопедів.

Освітня програма «Спеціальна освіта» передбачає набуття майбутніми 

фахівцями професійних компетентностей, достатніх для продукування 

інноваційних ідей, розв’язання діагностичних, консультативно-просвітницьких, 

реабілітаційних і корекційних завдань у сфері спеціальної освіти.

Програма вдало поєднує освітні, наукові та професійні надбання сучасної 

логопедії, педагогіки та психології та ґрунтується на науково-доказових методах, 

відповідає освітнім критеріям провідних вітчизняних та зарубіжних 

університетів; є спрямованою на підготовку затребуваних на ринку 

висококваліфікованих кадрів. Освітня програма «Спеціальна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» є 

актуальною, змістовною. Програма дозволяє суттєво покращити рівень 

підготовки бакалаврів означеного напряму, розширити сферу компетентностей, 

які формуються упродовж навчання в університеті.
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