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1.1. Профіль освітньої програми «Корекційна педагогіка і спеціальна психологія» 

зі спеціальності 016 Спеціальна освіта 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди,  

природничий факультет, 

кафедра спеціальної педагогіки; 

кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь, що присвоюється: Магістр. 

Кваліфікація освітня: Магістр спеціальної освіти.  

Кваліфікація професійна:  

Вчитель-дефектолог, вчитель з корекційної освіти. Практичний 

(спеціальний) психолог закладів освіти та соціально-реабілітаційних 

закладів. 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Корекційна психопедагогіка і спеціальна психологія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці. 

Наявність 

акредитації 
Акредитація первинна 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра / спеціаліста / магістра за спорідненою 

спеціальністю на загальних засадах вступу на другий (магістерський) 

рівень та за умовами складання додаткового вступного випробування 

Мова(и) 

викладання  
українська 

Термін дії 

освітньої 

програми  

2020 – 2021 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 

 

2. Мета освітньої програми 

Забезпечення системи підготовки компетентних конкурентоспроможних фахівців за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта, здатних розв’язувати складні задачі сучасної 

спеціальної освіти та інклюзивного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, 

найактуальніші проблеми сучасної корекційної педагогіки і спеціальної психології,  

проводити інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й 

академічної доброчесності, що вимагає глибоких фундаментальних дисциплінарних знань, 

творчого мислення, навичок роботи із сучасними корекційними технологіями.  

3.Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

Галузь знань – Освіта / Педагогіка 

Спеціальність – 016 Спеціальна освіта. 

Спеціалізація: 016.02 «Олігофренопедагогіка» 

Об’єкт вивчення освітньо-корекційний процес у закладах освіти зі 

спеціальним (диференційованим) та інклюзивним навчанням дітей з 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy


наявності)) інтелектуальними порушеннями, навчально-реабілітаційних і соціально-

реабілітаційних закладах. 

Предмет вивчення філософські, загальнонаукові, педагогічні, 

психологічні засади спеціальної освіти дітей з інтелектуальними 

порушеннями; актуальні проблеми технологізації корекційно-

педагогічного процесу, сучасні підходи до організації наукової і 

корекційно-педагогічної діяльності. 

Мета навчання формування фундаментальних знань із теорії і практики 

організації освітнього процесу у спеціальних закладах освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями, у закладах з інклюзивною формою 

навчання, навчально-реабілітаційних та соціально-реабілітаційних 

центрах; формування практичних навичок науково-дослідницької 

роботи у галузі корекційної психопедагогіки, педагогіки і психології 

вищої школи на інноваційних засадах; відпрацювання вмінь самостійно 

проводити інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм 

наукової етики й академічної доброчесності; формування професійних 

компетентностей у майбутніх вчителів-дефектологів, психокорекційних 

педагогів та практичних психологів спеціальних, загальноосвітніх та 

соціально-реабілітаційних закладів. 

Теоретичний зміст: гуманістична теорія і методологія спеціальної 

освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, наукової і корекційно-

педагогічної діяльності; концепція спеціального, інтегрованого та 

інклюзивного навчання; педагогічна інноватика; методики спеціального 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями та корекційної роботи. 

Методи і технології: методи науково-педагогічного дослідження, 

інноваційні технології підготовки фахівців зі спеціальної освіти; 

комунікативні прийоми науково-педагогічної і корекційно-педагогічної 

взаємодії, корекційно-педагогічні та інформаційно-комунікативні 

технології корекційного навчання і спеціально-психологічної діяльності, 

корекційної-розвиткової роботи.  

Засоби: інноваційні технічні засоби організації корекційно-

педагогічного процесу, засоби інтерактивного і дистанційного навчання. 

Співвідношення обсягів основних компонентів освітньої програми: 
нормативні навчальні дисципліни – 68 кредитів ЄКТС, з них циклу 

загальної підготовки 11 кредитів, циклу професійної підготовки 57 

кредитів) 

дисципліни вільного вибору студента – 23 кредита ЄКТС 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна.  

Зорієнтовано на вивчення циклу дисциплін корекційної педагогіки та 

спеціальної психології та практичну підготовку. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Вища освіта в предметній галузі. Спеціальна освіта. Загальна освіта в 

галузі корекційної педагогіки, спеціальної психології, технологій 

психокорекційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями, 

методик корекційного навчання та виховання в спеціальних закладах 

освіти та загальноосвітніх закладах освіти з інклюзивною формою 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями та дітей з аутизмом. 

Ключові слова: спеціальна педагогіка, корекційна педагогіка, спеціальна 

психологія, корекційна психопедагогіка, заклади освіти, інклюзивне 

навчання, технології інклюзивного навчання. 

Особливості 

програми 

Освітня програма передбачає обов’язкове проходження практичної 

підготовки: педагогічної практики в загальноосвітніх закладах, 

спеціальних закладах і соціально-реабілітаційних закладах на посадах 



вчителя-дефектолога, вчителя з корекційної освіти та практичого 

(спеціального) психолога; науково-дослідної практики. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Сфери працевлаштування – спеціальні заклади освіти та заклади освіти з 

інклюзивною формою навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, 

заклади позашкільної освіти; навчально-реабілітаційні центри,  

інклюзивно-ресурсні центри, заклади системи МОН, Міністерства 

соціальної політики та ін.. 

Здійснюється замовником (працедавцем) на первинні посади вчителя-

дефектолога, вчителя з корекційної освіти, практичного (спеціального) 

психолога. 

Професійні назви робіт (згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010). 

- код КП 2340 Вчитель з корекційної освіти 

- код КП 2340 код ЗКППТР 25160 Вчитель дефектолог, 

- код КП 2445.2 Практичний психолог 

Завідувач / фахівець інклюзивно-ресурсного центру 

Подальше 

навчання 

Здобуття ступеня магістра зі спеціальності Спеціальна освіта дає 

можливість продовження навчання на третьому рівні вищої освіти: 

проведення самостійних досліджень з метою розв’язання актуальних 

складних науково-педагогічних питань, вступ на освітньо-наукову 

програму підготовки і здобуття ступеня доктора філософії. 

Можливість навчання за програми: 9 рівня НРК України, третього циклу 

FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL. 

Можливість набуття кваліфікацій за іншими спеціальностями та/або 

спеціалізаціями. 

5.Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання  

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання за принципом 

«навчаючись-досліджуємо», реалізація якого передбачає максимальний 

розвиток умінь та навичок шляхом впровадження практик та науково-

дослідної роботи студентів, ініціативне самонавчання, навчання через 

різні види практик тощо. 

Форми освітнього процесу: навчальні заняття; самостійна робота; 

практична підготовка;  контрольні заходи тощо. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

національною шкалою, за 100 бальною шкалою та оцінками ЄКТС. 

Види контрою: поточний, тематичний, модульний, підсумковий, 

самоконтроль. 

Форми контрою: усне та письмове опитування, тестові завдання, есе, 

презентації, захист звітів з практик, захист магістерської роботи. 

Програмні компетентності 

Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі освіти дітей з 

інтелектуальними порушеннями та дослідницько-інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та професійної практики. 

Знання Уміння Комунікація Автономія і 

відповідальні

сть 

Спеціалізовані 

концептуальні 

знання,  набуті у 

процесі навчання 

Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що 

потребує 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

Прийняття 

рішень у 

складних і 

непередбачува



та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх 

досягнень, які є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, 

зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи. 

Критичне 

осмислення 

проблем у 

навчанні та/або 

професійній 

діяльності та на 

межі предметних 

галузей. 

оновлення та 

інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недост

атньої 

інформації та 

суперечливих 

вимог. 

Провадження 

дослідницької 

та/або 

інноваційної 

діяльності. 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються. 

Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності. 

них умовах, 

що потребує 

застосування 

нових підходів 

та 

прогнозування 

Відповідальніс

ть за розвиток 

професійного 

знання і 

практик, 

оцінку 

стратегічного 

розвитку 

команди 

здатність до 

подальшого 

навчання, яке 

значною 

мірою є 

автономним та 

самостійним. 
 

Загальні  

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Світоглядна компетентність (володіння науковим світоглядом; 

знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину 

світу; вміння відстоювати власні наукові погляди). 

ЗК 2. Функціонально-поведінкова компетентність (знання власних 

функціональних обов’язків; уміння дотримуватись норм 

загальнолюдського і професійного корекційно-педагогічного етикету; 

здатність виявляти чесність, порядність, принциповість, толерантність, 

гуманність під час освітньої та професійно-корекційної діяльності; досвід 

відповідального і сумлінного ставлення до виконання своїх професійних 

обов’язків). 

ЗК 3. Громадянська компетентність (знання правових основ 

спеціальності «Спеціальна освіта», корекційно педагогічної діяльності і 

професійних обов’язків; уміння налагоджувати міжособистісні стосунки; 

досвід конструктивної соціальної взаємодії з іншими людьми, незалежно 

від їх походження та особливостей культури і поваги до різноманітності; 

досвід продуктивної корекційно-педагогічної взаємодії у процесі 

навчальної і професійної діяльності). 

ЗК 4. Лідерська компетентність (уміння виробляти власну стратегію і 

тактику соціальної поведінки, професійної діяльності з урахуванням 

інтересів колективу; досвід продуктивної організаційної діагностичної, 

реабілітаційної, абілітаційної і корекційної роботи в освітньо-

професійному середовищі). 

ЗК 5. Комунікативна (знання основних способів і засобів 

міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід 

комунікації різними мовами в галузі спеціальної освіти; вміння постійно 

збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну і корекційно-

педагогічну комунікацію, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології в професійній і науковій діяльності). 

ЗК 6. Пізнавальна компетентність (здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; знання когнітивних процесів і дій; здатність навчатися 



впродовж усього життя в контексті неперервної фахової підготовки і 

соціального життя). 

ЗК 7. Дослідницька (знання основних методів наукового пошуку; 

здатність генерувати нові ідеї, вміння планувати й організовувати 

дослідження за прикладною тематикою (окремих практичних питань), 

узагальнювати отримані результати, оформлювати і презентувати власні 

наукові здобутки відповідно до чинних вимог). 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Теоретико-методологічна (гуманістичний світогляд; знання 

провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і 

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку; здатність 

відстоювати власні професійні переконання, дотримуватись їх у житті та 

корекційно-педагогічній діяльності). 

 ФК 2. Предметно-методична і предметно-діяльнісна (корекційно-

методичні та фахові знання; вміння відбирати і систематизувати 

діагностичний, корекційно-розвитковий, корекційно-педагогічний 

матеріал з урахуванням вікових, модально-специфічних та індивідуальних 

особливостей розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

здатність застосовувати відповідні методи, прийоми, форми, засоби 

корекційно-спрямованого виховання і навчання в закладах освіти у 

діяльності вчителя-дефектолога, вчителя з корекційної освіти та 

практичного психолога (спеціального) у закладах освіти та соціально-

реабілітаційних центрах. 

 ФК 3. Корекційно-педагогічна / корекційно-розвиткова (знання 

методологічних та психолого-педагогічних основ корекційної роботи з 

дітьми з різними порушеннях психофізичного розвитку; знання 

методологічних основ роботи практичного (спеціального) психолога з 

дітьми з різними порушеннях психофізичного розвитку; вміння 

проводити корекційно-педагогічну роботу у різних типах закладів; знання 

і вміння застосовувати методики в корекційно-педагогічної діяльності у 

середовищі дітей з інтелектуальними порушеннями). 

 ФК 4. Комунікативно-педагогічна (знання основних принципів, правил, 

прийомів і форм професійно-педагогічної комунікації, діагностичної і 

консультативно-просвітницької діяльності; вміння використовувати 

різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у 

професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно-

педагогічного спілкування; дотримуватись культури педагогічного 

спілкування; володіти здатністю налагоджувати продуктивну професійно-

педагогічну і корекційно-педагогічну взаємодію, суб’єкт-суб’єктну 

комунікацію, вміння вибирати оптимальне рішення в різних педагогічних 

ситуаціях, помічати свої помилки в роботі та їх виправляти). 

 ФК 5. Діагностично-прогностична (знання різноманітних діагностичних 

засобів; уміння самостійно планувати, організовувати діагностичні та 

корекційні заходи, узагальнювати отримані емпіричні дані, дотримуючись 

етичних норм; досвід технологічного забезпечення діагностичних процедур; 

здатність передбачати результати власної корекційно-педагогічної 

діяльності) 

 ФК 6. Організаційна (знання основних правил наукової організації 

дослідно-педагогічної і корекційно-педагогічної діяльності; знання основних 

правил організації діяльності практичного (спеціального) психолога; вміння 

раціонально організовувати власний корекційно-психологічний, науково-

дослідний і корекційно-педагогічний процеси, вміння раціонально, 

самостійно оцінювати, контролювати їх результативність, ефективність, 

удосконалювати систему самоорганізації на основі сучасних інноваційних 



педагогічних і корекційних технологій) 

 ФК 7. Технологічно-проектувальна (знання традиційних і сучасних 

технологій навчання; вміння добирати технологічне забезпечення з 

урахуванням освітньо-виховних завдань, рівнів підготовки тих, хто 

навчається, перспектив їх освітньо-професійного зростання, вміння 

здійснювати планування корекційно-педагогічної діяльності, визначати 

умови його практичної реалізації, методично грамотно проводити навчальні 

та корекційні заняття та заходи, використовуючи при цьому спеціальні 

прийоми та засоби навчання дітей з інтелектуальними порушеннями) 

 ФК 8. Науково-дослідницька (знання методології і теорії наукового 

пошуку; вміння самостійно планувати, організовувати та проводити 

психолого-педагогічні дослідження, дотримуючись принципу академічної 

доброчесності; здатність використовувати здобуті результати для оптимізації 

освітнього процесу; досвід керування науково дослідницькою діяльністю 

тих, хто навчається). 

 ФК 9. Дидактична (готовність визначати загальні і конкретні завдання 

розвитку, навчання і виховання дітей з особливими потребами в освітньому 

середовищі з урахуванням можливостей та потреб дітей, здатність 

враховувати в навчально виховному процесі психологічні, вікові, 

індивідуальні особливості вихованців, а також особливості та структуру 

порушення, готовність здійснювати, враховуючи спеціальні дидактичні 

принципи, керівництво пізнавальною діяльністю дітей, давати адекватну 

оцінку їх діяльності) 

 ФК 10. Психологічна (здатність враховувати як загальні закономірності, так 

і особливості психічного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями; 

вміння забезпечувати комфортне психологічне середовище у спеціальних 

закладах освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями та в закладах 

освіти з інклюзивною формою навчанням; здатність здійснювати психолого-

педагогічний супровід родини, що виховує дитину з інтелектуальними 

порушеннями). 

 ФК 11. Спеціальна психолого-педагогічна (знання теоретичних та 

методичних основ функціонування психолого-педагогічної системи освіти, 

підготовка в структурі компетентнісної моделі фахівця, що відповідає 

сучасній парадигмі освіти; формування професійних та особистісних якостей 

усвідомленого ставлення до супроводу, навчання та виховання дітей з 

інтелектуальними порушеннями в спеціальних закладах освіти дітей з 

інтелектуальними порушеннями та загальноосвітніх закладах з інклюзивною 

формою навчання; уміння і навички володіння інструментарієм щодо якісної 

реалізації державної політики соціалізації та інтеграції цих дітей у 

суспільство; готовність застосовувати методи виявлення та корекції 

порушень психофізичного розвитку і соціалізації дитини з інтелектуальними 

порушеннями. Опанування необхідного якісного рівня професійної 

підготовки з галузі знань «Освіта / Педагогіка» для творчого i продуктивного 

вирішення корекційно-виховних завдань у закладах освіти дітей з 

інтелектуальними порушеннями, знання психолого-педагогічної 

характеристики дітей з інтелектуальними порушеннями; знання про 

особливості навчання та виховання дітей з інтелектуальними та 

комплексними порушеннями (інтелектуальними порушеннями у поєднанні з 

розладами аутистичного спектру); готовність до раціональної організації 

власної педагогічної праці та методичних умінь, спрямованих на виконання 

професійно-педагогічних функцій у роботі з дітьми даної категорії із 

використанням сучасних корекційних навчально-виховних технологій; 

знання про навчання та виховання осіб із порушеннями інтелектуального 

розвитку відповідно до вимог державного стандарту спеціальної освіти; 



готовність до раціональної організації власної педагогічної праці та 

методичних умінь, спрямованих на виконання функцій вчителя-дефектолога, 

вчителя з корекційної освіти та практичного (спеціального) психолога із 

використанням різних форм організації навчально-виховної роботи та 

сучасних корекційно-педагогічних технологій; теоретичні та методичні 

знання організації і проведення психодіагностичного обстеження; практичні 

методи діагностики на різних етапах онтогенезу, інтерпретація діагностичних 

даних; навички аналізу результатів психодіагностичного дослідження; 

готовність до діагностико-консультативної роботи з батьками та педагогами). 

7. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх технологій, що є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи. 

ПРН 2. Володіє знаннями про організацію, управління, нормативно-правове 

забезпечення, соціально-економічні та культурні умови діяльності 

спеціальних закладів освіти дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку, закладів освіти з інклюзивним навчанням; сучасні досягнення 

корекційно-педагогічної теорії і практики; Закон України Про освіту, 

нормативно-правові акти та державні документи з питань навчання і 

виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; державну мову 

відповідно до чинного законодавства про мови в Україні, Конвенцію про 

права дитини. 

ПРН 3. Володіє знаннями про спеціальну дидактику, методики корекційного 

навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

ПРН 4. Володіє навичками адаптації змісту освіти до потенційних можливостей 

та потреб дітей з розладами аутистичного спектру нормальним 

інтелектуальним розвитком та зі зниженням інтелектуально-мнестичних 

функцій. 

ПРН 5. Володіє знаннями про модально-специфічні закономірності розвитку 

психіки дітей з інтелектуальними порушеннями, технологіями 

корекційно-розвиткової роботи та формами і методами роботи з сім’ями 

таких дітей, співпраці зі спеціалістами інших галузей. 

ПРН 6. Володіє критичним осмисленням проблем у навчанні та/або професійній 

діяльності та на межі предметних галузей. 

ПРН 7. Здатний добирати та застосовувати зміст і методи ранньої корекційної 

допомоги дітям з інтелектуальними порушеннями.  

ПРН 8. Здатний планувати і проводити навчальну, виховну, корекційно-

розвиткову роботу з дітьми, які мають порушення інтелектуального 

розвитку (незворотніми та із затримкою психічного розвитку) в умовах 

спеціальних закладів освіти та закладів освіти з інклюзивним навчанням. 

Забезпечує умови для засвоєння дітьми відповідних навчальних і 

корекційно-розвиткових програм з урахуванням потенційних 

можливостей та потреб, вікових, індивідуальних особливостей дітей, 

сприяє їхній соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. 

ПРН 9. Володіє основними напрямами та перспективами розвитку спеціальної 

освіти і педагогічної науки; знає принципи прийому, збору, 

систематизації, узагальнення та використання інформації; проведення 

наукових досліджень і методичної роботи зі спеціальності; практику 

підготовки інформаційних та науково-методичних матеріалів, основи 

наукової організації праці. 

ПРН 10. Володіє знаннями про вимоги до оснащення та обладнання навчальних 



кабінетів, класів, корекційних закладів. 

ПРН 11. Здатний до розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ПРН 12. Здатний ефективно застосовувати професійні знання в практичній 

педагогічній діяльності корекційного педагога (олігофренопедагога) і 

спеціального психолога при вирішенні навчальних, виховних, 

корекційних та науково-методичних завдань з урахуванням структури 

порушення, вікових та індивідуальних особливостей, конкретних 

психолого-педагогічних ситуацій. 

ПРН 13. Здатний до ведення ділової документації у різних типах загальноосвітніх, 

спеціальних та інклюзивних закладах, реабілітаційних центрах відповідно 

до нормативних вимог. 

ПРН 14. Здатний до співпраці з батьками дітей, особами, які їх заміняють, 

спеціалістами інших галузей (фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів, 

медиками, психологами, вчителями, вихователями, соціальними 

педагогами, асистентами вчителя). 

ПРН 15. Здатний до організації та здійснення психодіагностичної, 

психокорекційної та психоконсультативної роботи з особами різного віку 

та нозологій. 

ПРН 16. Здатний до систематичного підвищення своєї професійної 

компетентності. 

ПРН 17. Здатний до застосовування найновіших досягнень в загальній та 

корекційній педагогіці, спеціальній психології. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-

викладацького складу кафедри спеціальної педагогіки, кафедри здоров’я 

людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди. Навчальний процес здійснюватимуть науково-педагогічні 

працівники – 100 % яких це доктори наук, кандидати наук. Практико-

орієнтований характер освітньої програми передбачає широку участь 

фахівців-практиків, досвід яких відповідає напряму програми, що 

підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки. 

Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Наявна матеріально-технічна база повністю дозволяє забезпечити успішну 

організацію освітнього процесу за ОП «Корекційна педагогіка і 

спеціальна психологія». 

Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі 

забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів і 

лабораторій, компʼютерних класів з доступом до мережі Інтернет, що 

створюють умови для набуття студентами фахових компетентностей зі 

спеціальності 016 Спеціальна освіта. Здобувачі освіти забезпечуються 

гуртожитками. Функціонують спортивний зал, спортивні майданчики, 

різноманітні спортивні секції і культурні центри. Пункти харчування 

пропонують якісне меню. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт ХНПУ імені Г.С. Сковороди: http://pu.ac.kharkov.ua/ 

- природничого факультету: http://hnpu.edu.ua/fac-prirodn 

- кафедри здоровʼя людини, реабілітології і спеціальної психології 

- кафедри спеціальної педагогіки; 

- точки бездротового доступу Інтернет; 

http://pu.ac.kharkov.ua/
http://hnpu.edu.ua/fac-prirodn


- наукова бібліотека, читальні зали; 

- навчально-інформаційний портал на базі платформи Moodle 

(http://lms.hnpu.edu.ua),  

- електронний архів-репозитарій ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D

0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-

%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/;  

- сайті наукових праць (http://nauka.hnpu.edu.ua),  

- електронній бібліотеці (http://lib.hnpu.edu.ua) 

Освітня програма «Корекційна педагогіка і спеціальна психологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна 

освіта забезпечена на 100%: 

- навчальними програмами дисциплін; 

- робочими програмами дисциплін; 

- планами семінарських, практичних занять;  

- методичними вказівками й тематикою контрольних робіт;  

- програмами практик;  

- методичними вказівками щодо виконання магістерської  роботи;  

- - критеріями оцінювання знань та вмінь студентів;  

- навчально-методичними комплексами;  

- підручниками,  

- навчальними посібниками;  

- навчально-методичною літературою  

- фаховими виданнями. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Оцінювання результатів навчання та академічних досягнень 

приведено у відповідність до європейської кредитної системи і 

співвідносне із національною шкалою оцінювання, що 

уможливлює взаємозарахування кредитів між різними 

університетами країни. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди має укладені договори з університетами світу, 

зокрема у межах освітньої програми «Здоров’я людини і 

інклюзивна освіта», здійснюється співпраця з впровадження 

міжнародної мобільності з Поморською академією (м. Слупськ, 

Польща). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови 

попередньої мовленнєвої підготовки 

 

2. Структурно-логічна схема  

 

2.1 Перелік освітніх компонентів 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОК 

ОК 1.  Педагогіка і психологія вищої школи 5 Іспит 

ОК 2. Філософія освіти 3 Іспит 

ОК 3. Іноземна мова 3 Іспит 

ОК 4. Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної 3 Іспит 

http://lms.hnpu.edu.ua/
http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/
http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/
http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/
http://nauka.hnpu.edu.ua/
http://lib.hnpu.edu.ua/


освіти 

ОК 5. Новітні психолого-педагогічні технології роботи 

з дітьми з інтелектуальними порушеннями 

3 Іспит 

ОК 6. Психологія дітей з інтелектуальними, сенсорними 

та руховими порушеннями 

5 Іспит 

ОК 7. Навчання та виховання дітей з розладами 

аутистичного спектра 

3 Іспит 

ОК 8. Методика логопедичної роботи з дітьми з 

інтелектуальними порушеннями 

3 Залік 

ОК 9. Cучасна модель сімейно-центрованої допомоги 

дітям раннього віку 

3 Іспит 

ОК 10. Комплексна оцінка розвитку та психокорекція 

дітей з особливими освітніми потребами 

4 Іспит 

ОК 11. Олігофренопедагогіка та актуальні проблеми 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 

5 Іспит 

ОК 12 Сучасні технології навчання дітей дошкільного 

віку з інтелектуальними порушеннями 

4 Іспит 

ОК 13 Педагогічна практика в закладах освіти і 

соціально-реабілітаціних закладах на посадах 

вчителя-дефектолога; практичного (спеціального) 

психолога 

7,5  

ОК 14 Науково-дослідна практика 6  

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 016 Спеціальна освіта 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 016 Спеціальна освіта 

завершується видачею документа державного зразка про присудження йому ступеня магістра 

із присвоєння кваліфікації: Магістр спеціальної освіти. Вчитель-дефектолог, вчитель з 

корекційної освіти. Практичний (спеціальний) психолог закладів освіти та соціально-

реабілітаційних закладів. 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми «Корекційна педагогіка і спеціальна психологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІК – Інтегральна компетентність; ЗК – Загальні компетентності; ФК – Фахові компетентності; ОК – освітній компонент 

 

 

 

 

 

 

 ОК 1  ОК 2  ОК 3  ОК 4  ОК 5  ОК 6  ОК 7  ОК 8  ОК 9  ОК 10  ОК 11  ОК 12  ОК  13 ОК 14 

ІК               

ЗК1               

ЗК2               

ЗК3               

ЗК4               

ЗК5               

ЗК 6               

ЗК 7               

ФК 1               

ФК2               

ФК3               

ФК4               

ФК5               

ФК6               

ФК7               

ФК8               

ФК9               

ФК10               

ФК11               



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

(ПРН) відповідними компонентами освітньої програми «Корекційна педагогіка і спеціальна психологія» 

 

Результати 

 навчання 

ОК 1  ОК 2  ОК 3  ОК 4  ОК 5  ОК 6  ОК 7  ОК 8  ОК 9  ОК 10  ОК11  ОК 12  ОК  13 

ПРН 1              

ПРН 2              

ПРН 3               

ПРН 4              

ПРН 5              

ПРН 6              

ПРН 7              

ПРН 8              

ПРН 9              

ПРН 10              

ПРН 11              

ПРН 12              

ПРН 13              

ПРН 14              

ПРН 15              

ПРН 16              

ПРН 17              

 

 

 


