
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 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування Відповідь на пропозицію 

Вилучити ОК «Гігієна дітей 

та підлітків у системі 

спеціальної освіти» та ОК 

«Основи генетики»  

Ініціатор внесення змін: 

директор КНП «Одеський 

обласний центр комплексної 

реабілітації осіб з 

інвалідністю в м. Болград 

Одеської обласної ради» 

Дімітров В.А. 
 

Пропозиція обґрунтована тим, 

що дані ОК є структурною 

складовою ОК «Анатомія, 

фізіологія, патологія дітей з 

основами валеології», а також 

необхідністю введення нових 

навчальних дисциплін (ОК) 

  
 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Вилучено з навчального плану 

ОК «Гігієна дітей та підлітків 

у системі спеціальної освіти»  

(5 кредитів) та ОК «Основи 

генетики» (5 кредитів). 

Включити до навчального 

плану нові ОК «Основи 

інклюзивної освіти» та  

ОК «Дитяча психологія»  

Ініціатор внесення змін: 

к.пед.н., доцент кафедри 

логопедії та логопсихології 

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Козинець О.В. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю опанування нових 

знань, пов’язаних з роботою з 

дітьми з порушеннями 

мовлення різних вікових 

категорій в умовах закладів 

освіти 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Включено до навчального 

плану нові ОК «Основи 

інклюзивної освіти» 

(4 кредити) та ОК «Дитяча 

психологія» (4 кредити). 

Змінити обсяг освітніх 

компонентів: 

- «Вступ до спеціальності з 

основами наукових 

досліджень» (зменшити на 

1 кредит); 

- «Анатомія, фізіологія, 

патологія дітей з основами 

валеології» (зменшити на 

2 кредити); 

- «Основи спеціальної 

психології, патопсихології та 

психотерапія» (зменшити на 

1 кредит); 

- «Мовленнєві та сенсорні 

системи та їх порушення» 

(зменшити на 1 кредит); 

- «Спеціальна педагогіка» 

(зменшити на 1 кредит); 

- «Навчальна практика» 

(збільшити на 3 кредити) 

Ініціатор внесення змін: 

завідувач випускової кафедри 

доц. Звєкова В.К. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю впорядкування 

кількості кредитів, а також 

введенням нових ОК «Основи 

інклюзивної освіти» та ОК 

«Дитяча психологія» 

  
 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Внесено зміни в обсяг освітніх 

компонент: 

- «Вступ до спеціальності з 

основами наукових 

досліджень» (4 кредити); 

- «Анатомія, фізіологія, 

патологія дітей з основами 

валеології» (4 кредити); 

- «Основи спеціальної 

психології, патопсихології та 

психотерапія» (4 кредити); 

- «Мовленнєві та сенсорні 

системи та їх порушення» 

(3 кредити); 

- «Спеціальна педагогіка» 

(4 кредити); 

- «Навчальна практика» 

(6 кредитів). 



Замінити ОК «Логопедія з 

методикою роботи» на два 

окремих ОК: «Основи 

логопедії» та «Основи 

методики логопедичної роботи 

з логоритмікою»  

Ініціатор внесення змін: 

директорка КЗ «Ізмаїльська 

спеціалізована загальноосвітня 

школа №5 І-ІІ ст.»  

Талмач Ю.Б. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення  

акценту на професійній 

підготовці молодших 

бакалаврів задля формування 

фахових компетентностей  за 

спеціалізацією 016.01 - 

логопедія 

 
 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Вилучено з навчального плану 

ОК «Логопедія з методикою 

роботи» (4 кредити) та замість 

нього включено два окремих 

ОК «Основи логопедії» 

(5 кредитів) та «Основи 

методики логопедичної роботи 

з логоритмікою» (4 кредити). 

Замінити ОК «Теорія і 

методика виховання дітей з 

вадами розвитку» на ОК 

«Теорія і методика виховання 

дітей з тяжкими мовленнєвими 

порушеннями»  

Ініціатор внесення змін: 

Гарант освітньої програми 

доц. Боднар Н.М. 

Пропозиція обґрунтована тим, 

що ОК «Теорія і методика 

виховання дітей з тяжкими 

мовленнєвими порушеннями» 

більш широко відображає 

сутність ОП Спеціальна освіта 

(логопедія) спеціальності  

016 Спеціальна освіта за 

спеціалізацією 016.01 - 

логопедія  

 

 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

В навчальному плані 

ОК «Теорія і методика 

виховання дітей з вадами 

розвитку» (4 кредити) 

замінено на ОК «Теорія і 

методика виховання дітей з 

тяжкими мовленнєвими 

порушеннями» (4 кредити). 

Включити до підсумкової 

атестації додатковий 

атестаційний екзамен з основ 

логопедії 

Ініціатор внесення змін:  

гарант освітньої програми  

доц. Боднар Н.М. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю перевірки ступеня 

володіння здобувачами вищої 

освіти знаннями й уміннями 

організації корекційно-

педагогічного процесу в 

закладах освіти для дітей з 

порушеннями 

мовленнєвого розвитку та 

оцінювання рівня 

сформованості 

фахових компетентностей 

здобувачів ОС молодший 

бакалавр за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта за 

спеціалізацією 016.01 – 

логопедія 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Включено до підсумкової 

атестації додатковий 

атестаційний екзамен з основ 

логопедії 

Конкретизувати місце 

працевлаштування здобувачів 

вищої освіти ОС молодший 

бакалавр за ОПП Спеціальна 

освіта (логопедія) (розділ 1.4 

«Придатність до 

працевлаштування» ОПП) 

Ініціатор внесення змін:  

Директорка КЗ «Утконосівська 

спеціальна школа Одеської 

обласної ради»  

Свєтік М.І. 

 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю конкретизації 

можливого майбутнього місця 

працевлаштування здобувачів 

вищої освіти ОС молодший 

бакалавр за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта за 

спеціалізацією 016.01 -  

логопедія 

 

Пропозицію враховано  
за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Уточнено розділ 1.4 

«Придатність до 

працевлаштування» та 

конкретизовано можливе 

місце працевлаштування 

здобувачів вищої освіти 

ОС молодший бакалавр: 

«Працевлаштування 

здійснюється замовником 



(працедавцем) в заклади 

освіти для роботи з дітьми з 

мовленнєвими порушеннями 

на первинні посади (згідно з 

чинною редакцією 

Національного класифікатора 

України: Класифікатор 

професій ДК 003:2010) (зі 

змінами від 25.10.2021): 

3330 – асистент вчителя-

дефектолога, асистент 

вихователя, асистент вчителя 

спеціальної освіти, асистент 

вчителя-логопеда» 

Розширити програмні 

компетентності (спеціальні), 

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 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю розширення 

спеціальних компетентностей, 
важливих для успішної 

професійної діяльності 

здобувачів вищої освіти ОС 

молодший бакалавр за ОПП 

Спеціальна освіта (логопедія), 

що зумовлено введенням до 

навчального плану нового ОК 

«Основи інклюзивної освіти». 

 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

До переліку спеціальних 

компетентностей включено 

таку, як «здатність 

організовувати інклюзивний 

дитячий колектив, створювати 

в ньому умови для 

особистісного розвитку 

вихованців та їхньої 

суспільної інтеграції» (СК-9). 

Розширити програмні 

результати навчання ОК 

«Виробнича практика», що є 

важливими для успішної 

професійної діяльності 

випускників ОС молодший 

бакалавр за ОПП Спеціальна 

освіта (логопедія) 

Ініціатор внесення змін:  
Здобувач ОП Карашел Г.Д. 

(студентка 1-23 групи) 
 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення soft 

skills.   

 
 

Пропозицію враховано 

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Розширено програмні 

результати навчання ОК 

«Виробнича практика», 

включивши до них  ПРН-9 

(«Вміти допомагати педагогам 

і батькам у психолого-

педагогічній реабілітації й 

забезпеченні освітніх потреб 

дітей з порушеннями 

мовлення»); ПРН-13 

(«Сприяти соціальній 

адаптації осіб  

з мовленнєвими 

порушеннями»). 

 

 

 


