
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми  

Спеціальна освіта (логопедія) початкового рівня вищої освіти (короткий цикл)  

на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр  

за спеціальністю 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01-логопедія 

для вступників 2020 р. 

Пропозиції Обґрунтування Відповідь на пропозицію 

Внести зміни до 

формулювання мети  

ОПП Спеціальна освіта 

(логопедія) 

Ініціатор внесення змін:  

директор КНП «Одеський 

обласний центр комплексної 

реабілітації осіб з 

інвалідністю в м. Болград 

Одеської обласної ради» 

Дімітров В. А. 

Змінення мети ОПП 

Спеціальна освіта (логопедія) 

зумовлено необхідністю більш 

широкого відображення 

сутності спеціальності 016 

Спеціальна освіта  та 

спеціалізації 016.01 – 

логопедія 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Замінено мету з «набуття 

професійної кваліфікації для 

роботи в дошкільних, 

загальноосвітніх та 

спеціальних закладах освіти, 

освітніх закладах з 

інклюзивним та інтегрованим 

навчанням» на мету, що більш 

широко відображає сутність 

спеціальності 016 Спеціальна 

освіта  та спеціалізації 016.01 - 

логопедія, а саме: 

«Формування та розвиток 

базових і професійних 

компетентностей, що 

спрямовані на оволодіння 

здобувачем вищої освіти 

теоретичних знань, умінь і 

навичок для успішного 

виконання професійних 

обов’язків у галузі спеціальної 

освіти (логопедії). 

Забезпечення підготовки 

фахівців до розвитку, 

навчання і виховання дітей з 

мовленнєвими порушеннями, 

здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання, що 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю умов із 

застосовуванням теорії і 

методики виховання дітей з 

тяжкими порушеннями 

мовлення» 

Змінити форму 

підсумкового контролю ОК 

«Основи філософських 

знань» та ОК «Україна в 

європейській історії та 

культурі» 

Ініціатор внесення змін: 

Змінення форми підсумкового 

контролю зумовлено 

необхідністю упорядкування 

форм підсумкового контролю 

для зазначених дисциплін для 

різних ОП 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Змінено форму підсумкового 



навчально-методичний 

відділ 

 

контролю (з екзамену на 

залік) ОК «Основи 

філософських знань» та ОК 

«Україна в європейській 

історії та культурі» 

Змінити форму підсумкового 

контролю ОК «Гігієна дітей 

та підлітків у системі 

спеціальної освіти» та ОК 

«Основи генетики» 

Ініціатор внесення змін: 

декан педагогічного 

факультету проф. Кічук Н.В. 

Змінення форми підсумкового 

контролю зумовлено 

необхідністю упорядкування 

кількості форм підсумкового 

контролю в навчальному 

семестрі після зміни форм 

підсумкового контролю ОК 

«Основи філософських знань» 

та ОК «Україна в 

європейській історії та 

культурі» 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Змінено форму підсумкового 

контролю (із заліку на 

екзамен) ОК «Гігієна дітей та 

підлітків у системі спеціальної 

освіти» та ОК «Основи 

генетики» 

Замінити ОК «Логопедія» на 

ОК «Логопедія з методикою 

роботи» 

Ініціатор внесення змін: 
завідувач випускової кафедри 

доц. Звєкова В.К. 

Пропозиція зумовлена 

необхідністю посиленого 

акценту на професійну 

підготовку молодших 

бакалаврів задля 

формування професійних 

компетентностей 
 

Пропозицію враховано  

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Замінено ОК «Логопедія» на 

ОК «Логопедія з методикою 

роботи» 

Розширити програмні 

компетентності (загальні), які 

є необхідними і важливими 

для успішної професійної 

діяльності випускників ОС 

молодший бакалавр за ОПП 

Спеціальна освіта (логопедія) 

Ініціатор внесення змін: 

робоча група з розробки ОПП 

У зв’язку зі зміною мети  

ОПП виникла необхідність 

розширення загальних 

компетентностей,  додавши 

такі, що важливі для успішної 

професійної діяльності 

здобувачів вищої освіти ОС 

молодший бакалавр за ОПП 

Спеціальна освіта (логопедія) 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Внесено зміни  та 

впорядковано перелік 

загальних компетентностей 

(додано ЗК-6, ЗК-7 та 

продовжено існуючий 

перелік): 

ЗК-6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗК-7. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

Оновити та розширити 

програмні результати 

навчання, актуальні для 

предметної області ОПП, що є 

важливими для успішної 

професійної діяльності 

випускників ОС молодший 

бакалавр за ОПП Спеціальна 

освіта (логопедія) 

Ініціатор внесення змін: 

робоча група з розробки ОПП 

У зв’язку зі зміною мети  

ОПП виникла необхідність в 

оновленні та розширенні 

програмних результатів 

навчання,  додавши до них 

актуальні для предметної 

області ОПП та важливі для 

успішної професійної 

діяльності здобувачів ОС 

молодший бакалавр за ОПП 

Спеціальна освіта (логопедія) 

Пропозицію враховано 
за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Внесено зміни у 

формулювання програмних 

результатів навчання, а саме: 

ПРН-6. Знати технологію 

педагогічного супроводу 

здобувачів освіти з 

порушеннями мовлення в 



освітньому процесі закладів 

освіти. 

ПРН-7. Розуміти природу і 

знати вікові особливості дітей 

з різними рівнями розвитку в 

нормі, особливості розвитку 

дітей з порушеннями 

мовлення, індивідуальні 

відмінності дітей з 

особливими потребами. 

ПРН-8. Вміти здійснювати 

консультативну допомогу в 

навчанні дітей з порушеннями 

мовлення з урахуванням їхніх 

психофізіологічних і вікових 

особливостей. 

ПРН-9. Вміти допомагати 

педагогам і батькам у 

психолого-педагогічній 

реабілітації й забезпеченні 

освітніх потреб дітей з 

порушеннями мовлення. 

ПРН-10. Вміти проводити 

психодіагностику дітей з 

порушеннями мовлення; 

організовувати корекційно-

реабілітаційну роботу в 

особливому освітньому 

середовищі.  

ПРН-13. Сприяти соціальній 

адаптації осіб з мовленнєвими 

порушеннями 

 


