
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми  

Спеціальна освіта (логопедія). Інклюзивна освіта 

першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавр  

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за спеціалізацією 016.01 Логопедія 

для вступників 2022 року 

 

Пропозиції Обґрунтування Відповідь на пропозицію 

Внести зміни до 

формулювання мети ОПП 

Спеціальна освіта 

(логопедія). Інклюзивна 

освіта 

Ініціатор внесення змін: 

гарант ОПП 

Змінення мети ОПП Спеціальна 

освіта (логопедія). Інклюзивна 

освіта зумовлено необхідністю 

більш широкого відображення 

сутності спеціальності, 

спеціалізації та освітньої 

програми, за якою навчаються 

здобувачі вищої освіти 

Пропозицію враховано 

за результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри загальної 

педагогіки і спеціальної 

освіти. 

Замінено мету з «Підготовка 

висококваліфікованих 

фахівців зі спеціальності  

016 Спеціальна освіта за 

спеціалізацією 016.01 

Логопедія з правом 

подальшої професійної 

діяльності в галузі 

дошкільної, загальної 

середньої, спеціальної та 

інклюзивної освіти, здатних 

до виконання складних 

спеціалізованих завдань з 

розвитку, навчання, 

виховання, супроводу та 

соціалізації дітей з 

порушеннями мовленнєвого 

розвитку різних вікових груп, 

орієнтованих на 

особистісний та професійний 

розвиток» на мету, що більш 

широко відображає сутність 

спеціальності, спеціалізації 

та ОПП, а саме: 

«Формування професійної 

компетентності фахівців зі 

спеціальності  

016 Спеціальна освіта  

за спеціалізацією  

016.01 Логопедія, 

оволодіння 

фундаментальними 

знаннями, теоретико-

методологічними засадами 

і методами організації 

освітньо-корекційного 

процесу в закладах 

дошкільної, загальної 

середньої, спеціальної та 

інклюзивної освіти, 



формування здатностей 

застосовувати теоретичні 

положення і методи 

педагогіки і психології та 

спеціальних методик у 

процесі навчання, 

виховання, розвитку, 

супроводу та соціалізації 

дітей з порушеннями 

мовленнєвого розвитку 

різних вікових груп» 

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). Інклюзивна 

освіта 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) 

Розширити формулювання 

ОК «Гігієна дітей та підлітків 

в системі спеціальної освіти» 

(5 кредитів, екзамен), 

замінивши на ОК «Гігієна 

дітей та підлітків в системі 

спеціальної та інклюзивної 

освіти» (5 кредитів, екзамен), 

та розширити зміст 

відповідної ОК 

Ініціатор внесення змін: 

доц. Атмажов І.Д. 

Пропозиція обґрунтована тим, 

що ОК «Гігієна дітей та 

підлітків в системі спеціальної 

та інклюзивної освіти» 

забезпечує більш посилений  

акцент на професійній 

підготовці бакалаврів за 

даною ОПП 
 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри 

загальної педагогіки і 

спеціальної освіти. 

В навчальному плані  

ОК «Гігієна дітей та підлітків 

в системі спеціальної освіти» 

(5 кредитів, екзамен) 

замінено на ОК «Гігієна дітей 

та підлітків в системі 

спеціальної та інклюзивної 

освіти» (5 кредитів, екзамен) 

Замінити ОК «Основи 

генетики» (4 кредити, 

екзамен) на ОК «Основи 

інклюзивної педагогіки»  

(4 кредити, екзамен) 

Ініціатор внесення змін: 

завідувачка випускової 

кафедри доц. Звєкова В.К. 

Пропозиція обґрунтована тим, 

що ОК «Основи інклюзивної 

педагогіки» забезпечує 

посилений  акцент на 

професійній підготовці 

бакалаврів за ОП Спеціальна 

освіта (логопедія). Інклюзивна 

освіта 
 

Пропозицію враховано  

за результатами обговорення 

на засіданні кафедри 

загальної педагогіки і 

спеціальної освіти. 

В навчальному плані 

ОК «Основи генетики»  

(4 кредити, екзамен) замінено 

на ОК «Основи інклюзивної 

педагогіки» (4 кредити, 

екзамен) 

 

 

 


