
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми  

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

на здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр  

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 Логопедія 

для вступників 2022 року 

 

Пропозиції Обґрунтування Відповідь на пропозицію 

Замінити ОК «Основи 

спеціальної психології, 

патопсихології та 

психотерапія» (4 кредити, 

екзамен) на ОК «Вікова 

психологія при порушеному 

онтогенезі» (4 кредити, 

екзамен) 

Ініціатор внесення змін: 

академічна спільнота 

Пропозиція обґрунтована тим, 

що ОК «Вікова психологія 

при порушеному онтогенезі» 

більш широко відображає 

сутність ОПП 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 «Основи спеціальної 

психології, патопсихології та 

психотерапія» (4 кредити, 

екзамен) замінено на ОК 

«Вікова психологія при 

порушеному онтогенезі»  

(4 кредити, екзамен) 

Замінити ОК «Основи 

інклюзивної освіти»  

(4 кредити, залік) на ОК 

«Основи інклюзивної 

педагогіки» (4 кредити, 

екзамен) 

Ініціатор внесення змін: 

завідувачка випускової 

кафедри доц. Звєкова В.К. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю опанування 

нових знань, пов’язаних з 

роботою з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами різних вікових 

категорій  
 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри 

загальної педагогіки і 

спеціальної освіти. 

В навчальному плані 

ОК «Основи інклюзивної 

освіти» (4 кредити, залік) 

замінено на ОК «Основи 

інклюзивної педагогіки»  

(4 кредити, екзамен) 

Замінити ОК «Дитяча 

психологія» (4 кредити, 

екзамен) на ОК «Загальна, 

вікова та педагогічна 

логопсихологія» (4 кредити, 

екзамен) 

Ініціатор внесення змін: 
члени проєктної групи 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення  

акценту на професійній 

підготовці молодших 

бакалаврів задля формування 

фахових компетентностей   

за ОПП Спеціальна освіта 

(логопедія) 
 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри 

загальної педагогіки і 

спеціальної освіти. 

В навчальному плані  

ОК «Дитяча психологія» 

(4 кредити, екзамен) замінено 

на ОК «Загальна, вікова та 

педагогічна логопсихологія» 

(4 кредити, екзамен)  

Переглянути розділ 3 ОПП 

«Характеристика освітньої 

програми», враховуючи 

необхідні вимоги до ОПП  

Ініціатор внесення змін: 

гарант ОПП 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю складання та 

оформлення ОПП за 

відповідними вимогами 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри 

загальної педагогіки і 

спеціальної освіти. 

При визначенні основних 

характеристик освітньої 

програми (розділ 3) 

враховано всі необхідні 

вимоги щодо складання і 

оформлення ОПП 

 


