
Г НАЦІОНАЛЬНЕ 
АГЕНТСТВО 
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми

Заклад вищої освіти

Освітня програма 

Рівень вищої освіти 

Спеціальність

Державний заклад вищої освіти "Університет 
менеджменту освіти"

29325 Спеціальна освіта (за нозологіями) 

Магістр

оіб Спеціальна освіта

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства -  
https: //naqa.gov.ua /

Використані скорочення:

ГО ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

і. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)

Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 1395

Повна назва ЗВО Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Ідентифікаційний код ЗВО 35830447

ПІБ керівника ЗВО Кириченко Микола Олексійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.umo.edu.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО

https://registry.edbo.gov.ua/university/i395

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію

Ш освітньої програми в ЄДЕБО 29325

Назва ОП Спеціальна освіта (за нозологіями)

Г алузь знань оі Освіта/Пед агогіка

Спеціальність оіб Спеціальна освіта

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)

Термін навчання на освітній 
програмі

2 р. о міс.

Форми здобуття освіти на ОП заочна

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра педагогіки, адміністру вання і соціальної роботи

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

52-А, вул. Січових Стрільців, м.Київ, 04053

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Викладач закладу вищої освіти зі спеціальності. Вчитель-дефектолог (за 
нозологіями)

Мова(мови)викладання Українська

Ш гаранта ОП у ЄДЕБО 240768

ПІБ гаранта ОП Гладуш Віктор Антонович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

viktor@umo.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(об7)-42і-44-22

Додатковий телефон гаранта ОП +3 8 (о95)-879-45-і6
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4 - Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів спеціальності оіб «Спеціальна освіта» визначає передумови 
доступу до навчання; орієнтацію та основний фокус програми; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
другого (магістерського) рівня вищої освіти; перелік загальних та професійних (фахових) компетентностей: 
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання; вимоги до 
атестації здобувачів вищої освіти; структурно-логічну схему ОНП; відповідності: щодо визначених ОНП 
компетентностей дескрипторам НРК, програмних результатів навчання компетентностям, програмних 
компетентностей компонентам ОНП, забезпечення програмних результатів навчання компонентами ОНП; вимоги 
до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Термін навчання -  2 роки, форма навчання -  заочна, 
ліцензований обсяг -  40 осіб. Структура навчального плану підготовки магістрів відповідає освітньо-науковій 
програмі підготовки.
Програму розроблено у 2018 році проектною групою УМО (ухвалено вченою радою УМО 19.09.2018 р., протокол 
№7) відповідно до чинного законодавства і нормативно-правової бази. Гарант освітньої програми і керівник 
проектної групи -  В.А. Гляттуттт. професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи.
До складу проектної групи на період ліцензування ОП (2018) входило 3 особи: В.А. Гладуні, А.М. Висоцька, Л.І. 
Бартєнєва (наказ №01-01/413 по УМО № від 01.10.2018р.). У період реалізації ОП з метою удосконалення змісту ОП 
проектна група частково змінена. До складу ввійшли В.А. Гладуні, А.М. Висоцька, С.О. Дубовський, як провідні 
науково-педагогічні працівники УМО, які мають значний досвід викладання у закладах вищої освіти та здійснення 
науково-дослідної роботи в наукових установах, з них: і доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 
«корекційна педагогіка», 2 кандидати педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.03 «корекційна педагогіка», і 
професор (по кафедрі педагогіки та корекційної освіти), і доцент (по кафедрі методик корекційного навчання), і 
старший науковий співробітник зі спеціальної педагогіки та 2 представники регіональних стейкголдерів: О.В. 
Землянська (м. Маріуполь), Ю.М. Воронов (м. Кропивницький) -  магістри з управління закладами загальної 
середньої освіти з інклюзивним навчанням (наказ №01-01/678 від 28.12. 2019 року).
Важливість розроблення такої програми була актуалізована проектною командою УМО в ході спілкування зі 
здобувачами вищої освіти за спеціальністю «073 Менеджмент», освітньо-професійною програмою «Управління 
навчальними закладами», з директорами, заступниками директорів закладів загальної середньої освіти з 
інклюзивним навчанням, які проходили підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти. 
Кількість закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням за останні п’ять років значно зросла, 
створено понад 650 інклюзивно-ресурсних центрів, що і засвідчило великий дефіцит педагогічних кадрів зі 
спеціальною освітою. На сьогодні переважна більшість учителів закладів освіти з інклюзивним навчанням, нажаль, 
мають обмежені уявлення про навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Виникло багато 
освітніх проблем, що потребують глибокого дослідження та наукового обгрунтування. Саме це мотивувало наш 
заклад вищої освіти до включення в освітній процес магістерської програми за спеціальністю оіб «Спеціальна 
освіта». Університет має належний досвід в організації надання освітніх послуг за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти за заочною формою навчання.
В основі розроблення ОНП полягала концептуальна ідея підготовки сучасних фахівців «Спеціальної освіти» за 
кваліфікацією: викладач закладу вищої освіти, учитель-дефектолог інноваційного типу за принципами 
людиноцентрованості, продуктивності, суб’єктності, інтегративності, інтерактивності, що реалізується в освітньому 
процесі на засадах компетентнісного підходу із застосуванням інноваційних форм, методів, технологій навчання.
За результатами вступної кампанії 2018 р. на навчання було зараховано 25 осіб, у 2019 р. після першого семестру 
навчання двоє здобувачів вищої освіти (Макрушина Н.В., Миколенко Т.В) відраховано через порушення умов 
договору (контракту) (згідно п.3.1. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 
здобувачів вищої освіти) накази УМО №01-01/270 від 29.05.2019Р, № 01-01/465 від 07.10.2019 року. Після 1-го курсу 
навчання відповідно до п.3. і студентка (Шолох О.А.), згідно із заявою, була відрахована за власним бажанням 
Наказ №01-01/637 від 23.12.2019 р. та поновлена на навчання (п.4.1) за освітньо-професійною програмою 
«Управління навчальним закладом». Також, створено другу групу (17 осіб, накази №№01-01/638 —  оі-оі/ 658) від 
23.12. 2019 року), яка сформована із здобувачів вищої освіти галузі знань «Освіта/Педагогіка», освітньо-професійної 
програми «Педагогіка інклюзивного навчання», які згідно з заявами були відраховані за власним бажанням та 
поновлені на навчатися на ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)», ліквідувавши академічну різницю, 
відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» та заключивши нову угоду. 
Здобувані вищої освіти першого набору успішно склали 5 екзаменаційних сесій, відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО 
ЕКЗАМЕНИ ТА ЗАЛІКИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО 
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ», під керівництвом професорів і доцентів, готуються до проходження 
педагогічної (ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: оіОСВІТА/ПЕДАГОГІКА. 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Оіб: СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА: «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА 
НОЗОЛОГІЯМИ)». РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)): та науково-дослідної практики 
(ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: Оі ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 
016: СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА: «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)». 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ), пишуть кваліфікаційні роботи, відповідно до 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ 
ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ», які 
захищатимуть у листопаді 2020 року.

5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на і жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

Рік Навчальний Обсяг Контингент студентів на У тому числі іноземців
навчанн рік, у якому набору на відповідному році навчання

я відбувся ОПу станом на і жовтня поточного
набір

здобувачів
В ІД П О В ІД Н О

му
навчального року

В ІД П О В ІД Н О Г О навчально
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http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/magistr/pedagog/2020/%D0%9E%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86i%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0_2020.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/magistr/pedagog/2020/%D0%9E%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86i%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0_2020.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/ghladush-viktor-antonovich
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/17%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_n2_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/17%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_n2_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87.%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.%20%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD.%20(2).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87.%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.%20%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD.%20(2).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n2_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n2_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n2_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%90%D0%BB.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%90%D0%BB.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%90%D0%BB.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%81%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%81%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/praktika/programs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%81%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/29_1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/29_1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F.pdf


року
навчання

му році 3 3

і курс 2019 - 2020 0 0 0

2 Курс 2018 - 2019 0 0 0

Умовні позначення: ОД -  очна денна; ОВ -  очна вечірня; 3 -  заочна; Де -  дистанційна; М -  мережева; Дл -  дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 29325 Спеціальна освіта (за нозологіями)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.

Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 12195 4508

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

8149 1496

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

3770 3012

Приміщення, здані в оренду 276 0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
□ щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО -  без урахування приміщень ВСП;
□ щодо ОП, яка реалізується у ВСП -  лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП

Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП спец освіта 2020 (29).реї/ lNjз/F2LOatgQM/AZR/2FMrtOJozz65n4ІWqR9lQWvo=

Навчальний план за ОП План_ СО-20_ n3.pdf І9ІЇШ8ХНірЗо04і()е9/х]іРг+2КО/гц7К4ккЬе6\ухМіи8=

Рецензії та в і д г у к и  

роботодавців
CO_ob.pdf гВПг9р1\уУсп()і289+9гкЛУ2ТС2\у8зкгЗу¥ге\УхТ2ЬС)=

і. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Мета ОНП: формування фундаментальних знань з теорії і практики організації освітнього процесу у ЗВО, науково- 
дослідницької роботи з корекційної педагогіки і спеціальної психології, педагогіки і психології вищої школи на 
інноваційних засадах, відпрацювання вмінь самостійно проводити викладацьку та інноваційну пошукову діяльність 
з дотриманням норм наукової етики й академічної доброчесності, набуття досвіду керування навчально- 
пізнавальною, науково-дослідницькою, корекційно-педагогічною діяльністю здобувачів вищої освіти.
Особливість (унікальність) ОНП: професійна підготовка високо умотивованих педагогічних працівників, здатних до 
дитиноцетрованого навчання; усвідомлення особливостей психофізичного розвитку дітей; формування і розвиток 
фахових компетентностей через поєднанння навчально-виховної діяльністі та науково-дослідної роботи, 
спрямованих на підвищення якості освітнього процесу; поглиблена практична підготовка (педагогічна практика, 
науково-дослідна практика) з апробацією ефективності корекційно-розвиткової програми наукового дослідження; 
запровадження системи ефективної мотивації творчої співпраці суб'єктів освітнього процесу; використання 
інноваційних технологій навчання (ділових ігор, кейсів, тренінгів, професійно-ситуаційного моделювання) з ІКТ 
підтримкою.
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http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/osvitni%20programy/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%202020%20(29).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/navch_plan/pedagog/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%9E-20_n3.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/dogovor_steykhold/recenz/%D0%A1%D0%9E_ob.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/osvitni%20programy/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%202020%20(29).pdf


Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія УМО: здійснювати комплексну освітню підготовку управлінців - професіоналів сфери освіти:
- фахове зростання керівних і педагогічних кадрів різного рівня (підвищення кваліфікації, перепідготовка, 
спеціалізація, стажування тощо);
- проводить ґрунтовну науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації державної 
політики в сфері післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих, проблем професійного розвитку фахівців 
системи освіти та інших категорій;
Стратегія розвитку УМО: підвищення якості освітнього процесу підготовки і підвищення кваліфікації фахівців; 
консолідація зусиль щодо використання можливостей відкритої освіти, яка забезпечується неформальною освітою 
(проект Положення про визнання в Університеті результатів навчання, здобутих у неформальній та/або 
інформальній освіті і системою управління навчанням (ЬМБ) Українського відкритого університету післядипломної 
освіти: цифровізація освітнього процесу, наукового пошуку, управлінської діяльності; розширення наукового 
пошуку з проблем освіти за допомогою створення умов та забезпечення ресурсами науково-педагогічних 
працівників; посилення процесу входження до європейського освітнього простору; здійснення супервізії) 
професійного розвитку здобувачів освіти; наукова та академічна доброчесність; нагромадження й ефективна 
реалізація інтелектуального потенціалу; сприяння академічній свободі та мобільності; створення внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти; задоволення потреб стейкхолдерів у компетентних фахівцях XXI ст.

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувані вищої освіти та випускники програми

Здобувані вищої освіти ОНП відразу після зарахування на навчання були опитані шляхом анкетування з метою 
виявлення їх побажань щодо включення в освітню програму навчальних дисциплін за вибором. Результати 
опитування дали змогу сформувати перелік навчальних дисциплін, які здобувані назвали пріоритетними для 
внесення змін до освітньої програми під час першого року навчання (Анкета здобувана вищої освіти). Серед 
побажань перевагу віддано спеціальним дисциплінам щодо навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами, а саме: «Реабілітологія». «Управління і керівництво закладами спеціальної освіти». «Інформаційні 
технології навчання в спеціальній освіті». В кінці першого року навчання студенти згідно з переліком вибіркових 
дисциплін теж обрали спеціальні дисципліни: «Навчання і виховання дітей з розля лами аутичного спектру». 
«Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами». Було з’ясовано, що 
саме за допомогою обраних навчальних дисциплін здобувані вищої освіти зможуть отримати знання: здатність 
створювати інклюзивне освітнє середовище, застосовувати інноваційні педагогічні технології, застосовувати 
інформаційні технології тощо. Результати опитування було враховано у процесі розроблення навчального плану. 
робочих програм навчальних дисциплін та силабусів. У 2020 р. прийнято Положення про порядок та умови обрання 
студентами дисциплін за вибором у ННІМП.

- роботодавці

Між УМО та стейкхолдерами заключено угоди про співпрацю. Думка стейкхолдерів щодо формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП враховувалася шляхом їх залучення до обговорення проекту ОП та 
анкетування. Отримано рецензії на ОП від директорів інклюзивно-ресурсних центрів м. Маріуполя та м. 
Кропивницького.

- академічна спільнота

В реалізації ОНП приймають участь стейкхолдери, представники інших закладів освіти, які приймають участь в 
обговоренні та вдосконаленні компонентів ОНП. Зокрема, Інна Василівна Горбенко, кандидат педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, директор дошкільного закладу освіти з інклюзивним навчанням, 
Олександр Петрович Глоба, доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, професор 
кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова. Планується залучати до участі в освітньому 
процесі випускників першого випуску.

- інші стейкхолдери

До аудиторних занять на ОНП залучені: Тетяна Василівна Симоненко -  начальник головного управління 
інклюзивної, спеціальної та позашкільної освіти МОНУ, веде навчальну дисципліну «Управління і керівництво 
спеціальним закладом освіти» (6 кредитів), Наталія Зиновіївна Софій. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.03 корекційна педагогіка, перший заступник директора Українського інституту розвитку освіти, проводить 
курс «Педагогіка інклюзивного навчання». Своїми цінними порадами вони збагачують та поглиблюють процес 
реалізації змісту ОНП.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці

Результати проведеного аналізу ринку прані й запитів роботодавців (заклади спеціальної освіти, інклюзивно-
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http://umo.edu.ua/university/mission
http://umo.edu.ua/images/content/strategiya/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93I%D0%AF_2020_p.pdf
http://umo.edu.ua/ukrajinsjkij-vidkritij-universitet-pisljadiplomnoji-osviti)
http://umo.edu.ua/ukrajinsjkij-vidkritij-universitet-pisljadiplomnoji-osviti)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO6nzpy5q-m5E9fvspegXpVTICKc-o8p2Diu2hB2T2WX-wUg/viewform
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/reabilitologhija
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/upravlinnja-i-kerivnictvo-zakladom-specialjnoji-osviti
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/informacijni-tekhnologhiji-navchannja-v-specialjnij-osviti-
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ресурсні центри Київської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Черкаської, 
Івано-Франківської областей, закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням м. Києва) та вивчення 
досвіду підготовки вчителів-дефектологів в Словаччині, Чехії, Польщі (на заходах, що відбувалися на базах ЗВО 
Левочі (Словаччини). Ченстохово (Польша). Києва. Кам’янень-Подільського. Суми. Львова. Ужгорода) свідчать, що 
цілі ОНП та програмні результати навчання знаходяться у відповідності до тенденцій розвитку спеціальності 
«Спеціальна освіта». Зокрема, в освітній програмі передбачено стандартні терміни навчання, перелік подібних 
обов'язкових (нормативних) та вибіркових компонентів, організація практичної педагогічної підготовки, форми 
освітньої діяльності, засоби та способи контроля рівня знань та навичок, проведення атестаційних заходів, 
формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для організації навчання і виховання в 
закладах спеціальної освіти. Відстежено лише одну відмінність з іноземними закладами вищої освіти -  це правила 
відбору кандидатів для навчання за магістерською програмою. За кордоном відбір здійснюється лише за 
результатами співбесіди, а в Україні -  за результатами трьох іспитів.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст відбиває вимоги та особливості вищої педагогічної освіти вчителів-дефектологів, що знаходить 
підтвердження у питаннях змісту, формах та методах теоретичної та практичної підготовки, базах надання освітніх 
послуг, максимального наближення практичної підготовки до реальних умов праці. У програмних результатах 
навчання передбачено: аналізувати вплив соціокультурних чинників на трансформаційні процеси у системі освіти 
та її глобалізацію; демонструвати вміння аналізувати, добирати і використовувати педагогічні технології відповідно 
до предметної сфери.
Регіональний компонент при формуванні цілей та програмних результатів ОНП враховувався на основі результатів 
аналізу освітніх кадрових проблем, викладених у Програмі розвитку системи освіти Київської області на 2010-2021 
роки. Це дало змогу виокремити ті з них, що є вагомими для підготовки майбутніх педагогів за спеціальністю «оіб 
Спеціальна освіта». Аналіз ринку прані й запитів роботодавців за освітньою програмою «Спеціальна освіта» 
враховано при формулюванні цілей ОНП. Зокрема, було зроблено акцент на підготовку фахівців, здатних 
здійснювати освітню діяльність та науково-дослідну роботу у закладах спеціальної освіти та з можливістю 
професійної самореалізанії у інклюзивно-ресурсних центрах.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Підготовці ОНП передувала ґрунтовна робота співробітників Університету з вивчення досвіду вітчизняних і 
зарубіжних ЗВО Для широкого обговорення було представлено результати здійсненого опитування, зокрема: SWOT- 
аналіз підготовки вчителів-дефектологів у вітчизняних ЗВО, думки педагогів щодо важливості форм і методів 
навчання, ідеального співвідношення психолого-педагогічних і спеціалізовано-професійних дисциплін, обсягів часу 
на навчання та практику тощо. Згідно з угодою між УМО та Католицьким університетом в Ружмберку (Словаччина) 
проводиться вивчення освітнього досвіду. Зокрема, проведено порівняння навчальних планів, робочих програм та 
розроблено оптимальну модель практико-орієнтованої підготовки вчителів-дефектологів. Отримані результати було 
покладено в основу діяльності робочої групи з підготовки ОП. Зокрема, у формуванні змісту навчальних модулів 
було враховано важливість формування соціальних навичок (soft skills); наскрізних умінь (transversal skills) -  
критичного мислення, ініціативності, здатності до розв’язання проблем, запровадження інноваційних форм та 
методів навчання, запровадження проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning). Було також 
передбачено створення Відкритого освітнього ресурсу; концепції дистанційного навчання, що передбачає 
індивідуалізацію, включеність, використання цифрових мультимедійних засобів, спільне створення навчального 
контенту

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю оіб Спеціальна освіта на момент формування ОНП відсутній

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Визначені в ОП програмні результати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти відповідають 
вимогам Національної рамки кваліфікацій (НРК) до восьмого кваліфікаційного рівня згідно Закону України «Про 
вищу освіту (ст. 5), що передбачає: здатність особи розв’язувати складні задачі в певній галузі професійної 
діяльності або у процесі навчання, потребує вміння проводити дослідження та/або використовувати інновації, 
характеризується невизначеністю умов і вимог. Насамперед, не відображено у формулюванні мети програми 
(опанування загальних та фахових компетентностей, достатніх для комплексного вирішення проблем у професійно- 
педагогічній, інноваційній діяльності закладу вищої освіти) та визначенні інтегральної компетентності (здатність 
розв’язувати складні професійні завдання і проблеми в галузі спеціальної освіти, що передбачає дослідницьку та 
інноваційну діяльність у динамічних умовах закладу вищої освіти). Формулювання програмних компетентностей і 
результатів ґрунтується на вимогах до восьмого рівня НРК щодо знань (спеціалізовані концептуальні знання, 
критичне осмислення проблем), умінь і навичок (спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, здатність 
інтегрувати знання, здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах), комунікації (зрозуміле і
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недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 
навчаються), відповідальності і автономії (управління робочими або навчальними процесами, що є складними, 
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, відповідальність за внесок до професійних знань і 
практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів, здатність продовжувати навчання з 
високим ступенем автономії). До ОНП включено матрицю відповідності визначених освітньо-науковою програмою 
компетентностей дескрипторам НРК («знання», «уміння/навички», «комунікація»» «відповідальність і автономія») 
та матрицю відповідності програмних результатів навчання програмним компетентностям, що унаочнює 
співвідношення між результатами і дескрипторами. Відповідно до визначених в ОП програмних компетентностей і 
результатів навчання у робочих навчальних програмах навчальних дисциплін у п. 2 «Мета і завдання навчальної 
дисципліни» результати вивчення кожної дисципліни конкретизовано відповідно до дескрипторів НРК, зокрема 
окрім знань та умінь визначено складову результатів «соціальні навички» (soft-skills), до якої включено 
комунікацію, автономність і відповідальність.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
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Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

ЗО

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Усі освітні компоненти відповідають предметній області ОП «Спеціальна освіта» (за нозологіями) спеціальності оіб 
«Спеціальна освіта», забезпечуючи розвиток і формування визначених в ОП загальних і фахових компетентностей, 
досягнення програмних результатів навчання. Циклу наукової підготовки відповідає 34,2% кредитів, професійної -  
65,8%. Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» із спеціальності 
оіб «Спеціальна освіта» становлять 75%, вибіркові компоненти освітньо-наукової програми за вибором студента -  
25%, практична підготовка -  7,5 % від загальної кількості.
Згідно Закону України «Про вищу освіту» (ст.5) другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає засвоєння 
загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, тому до змісту ОНП введено фундаментальні 
дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання»: «Методологія та організація наукового дослідження». 
Здобуття магістрантами поглиблених теоретичних знань за обраною спеціальністю забезпечується вивченням таких 
дисциплін, як «Спеціальна педагогіка». «Спеціальна психологія». «Моделювання освітньої та професійної 
підготовки фахівця спеціальної освіти». «Логодидактика і логопсихологія». «Еволюційне позиціонування 
спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами». Водночас зміст цих дисциплін спрямований і на 
засвоєння практичних знань, умінь і навичок.
Цілеспрямоване оволодіння методами, методиками, технологіями в прикладному аспекті забезпечує зміст 
дисциплін: «Спеціальні методики навчання та виховання №і». «Спеціальні методики навчання та виховання №2». 
«Навчання і виховання дітей з розля лами аутичного спектру». «Організація супроводу родин, в яких виховуються 
діти з особливими освітніми потребами».

На засвоєння інструментів педагогічної діяльності педагогічного працівника в закладі загальної середньої освіти 
з інклюзивним навчанням спрямована навчальна дисципліна: «Педагогіка інклюзивного навчання».

У цілому, контент ОП спрямований на формування компетентностей, достатніх для ефективного виконання 
завдань інноваційного характеру визначеного ОП рівня професійної діяльності (серед них здатності: генерувати нові 
ідеї; виявляти, ставити та вирішувати проблеми; створювати просвітницькі програми популяризації спеціальної 
освіти, інклюзивного навчання; здійснювати самоосвіту та професійне самовдосконалення).

В УМО ОП за суміжними спеціальностями не реалізуються.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В УМО формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається з урахуванням результатів опитування 
здобувачів вищої освіти і відображається в Індивідуальних навчальних планах здобувачів вищої освіти. Цей процес 
регламентується Положення про організацію освітнього пронесу в ДЗВО «УМО» (п.1.8) та конкретизується 
Положенням про індивідуальний навчальний план здобувана вищої освіти в ННІМП. Індивідуальний план 
складається з нормативної та вибіркової частин. Обсяг навчального навантаження здобувана вищої освіти за 
навчальний рік становить, зазвичай, бо кредитів. До індивідуального плану здобувана вищої освіти вносяться 
нормативні дисципліни відповідного року навчання згідно з навчальним планом спеціальності, підраховуються

Сторінка 7

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/magistr/pedagog/2020/%D0%9E%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86i%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0_2020.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/magistr/pedagog/2020/%D0%9E%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86i%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0_2020.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/magistr/pedagog/2020/%D0%9E%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86i%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0_2020.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/magistr/pedagog/2020/%D0%9E%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86i%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0_2020.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F_%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%20(7).pdf
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/metodologhija-ta-orghanizacija-naukovogho-doslidzhennja
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjna-pedaghoghika
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjna-psikhologhija
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/modeljuvannja-osvitnjoji-ta-profesijnoji-pidghotovki---fakhivcja-specialjnoji-osviti-ppn05
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/modeljuvannja-osvitnjoji-ta-profesijnoji-pidghotovki---fakhivcja-specialjnoji-osviti-ppn05
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/loghodidaktika-i-loghopsikhologhija
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/evoljucijne-pozicionuvannja-specialjnoji-osviti-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/evoljucijne-pozicionuvannja-specialjnoji-osviti-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjni-metodiki-navchannja-ta-vikhovannja
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjni-metodiki-navchannja-ta-vikhovannja-2
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/navchannja-i-vikhovannja-ditej-z-rozladami-autichnogho-spektru
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/orghanizacija-suprovodu-rodin-v-jakikh-vikhovujutjsja-diti-z--osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/orghanizacija-suprovodu-rodin-v-jakikh-vikhovujutjsja-diti-z--osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/pedaghoghika-inkljuzivnogho-navchannja
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/21%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf


години тижневого навантаження та кількість кредитів із цих дисциплін. Вибіркові дисципліни студенти обирають 
самостійно. З метою індивідуалізації освітнього процесу викладачами розроблено силабуси навчальних дисциплін 
За результатами опитування здобувачів другого року навчання з’ясовано, що їх задовольняють процедури та 
механізми формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість вибору навчальних дисциплін передбачена Положенням про організацію освітнього пронесу в ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» (п.і.6; і8.1-18.6) та конкретизоване в Положенні про порядок та умови обрання 
студентами дисциплін за вибором в ННІМП. Для вивчення дисциплін за вибором на наступний навчальний рік в 
осінньому семестрі відбувається ознайомлення здобувачів вищої освіти із затвердженим переліком вибіркових 
дисциплін. Кафедри Університету проводять оглядові лекції для здобувачів вищої освіти з дисциплін вибіркового 
циклу, які відображають досвід наукової та практичної роботи кафедри у відповідному напрямку, або 
ознайомлюють здобувачів вищої освіти з робочими програмами дисциплін вільного вибору. Робочі програми 
навчальних дисциплін за вибором, підготовлені кафедрами, розміщуються на веб-сайті Університету. Керівники 
структурних підрозділів (Інститутів) організовують формування груп з урахуванням максимальної і мінімальної 
кількості здобувачів вищої освіти, які можуть одночасно вивчати дану дисципліну за вибором. Окремі групи для 
вивчення дисциплін за вибором формуються за умови, що в групі налічується не менше 7 здобувачів вищої освіти.У 
випадках, які унеможливлюють формування навчальної групи для вивчення обраної вибіркової дисципліни через її 
некомплектність, здобувачам вищої освіти, що подали заявки щодо вивчення такої дисципліни може бути 
запропоновано вивчати інші навчальні дисципліни, для яких сформовано навчальні групи. Визначення вибіркових 
дисциплін індивідуального навчального плану повинно відповідати принципам альтернативності (не менше двох 
приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (злобувач вищої освіти здійснює свій 
вибір після ознайомлення з програмами дисциплін) та академічної відповідальності (не допускати нав’язування 
здобувачам вищої освіти певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів). Здобувач вищої 
освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо), не визначився з вибірковими 
дисциплінами у визначені терміни, має право визначитися протягом першого робочого тижня після того, як він 
з'явився на навчання. Завідувач відділу навчальної роботи Інституту до ЗО червня передає інформацію про 
вибіркові дисципліни на кафедри для врахування розрахунку навчального навантаження на навчальний рік та 
затвердження Вченою радою Інституту в робочих навчальних планів. Лля формування індивідуальної освітньої 
траєкторії студента та для того, щоб здобувані вищої освіти могли повніше реалізувати своє право на вибір 
навчальних дисциплін, перед початком третього семестру студенти можуть обрати ще дві дисципліни вільного 
вибору (або змінити попередній вибір, оскільки до цього часу здобувані вищої освіти вже вивчають три дисципліни з 
вільного вибору, а дві дисципліни ще не вивчаються), що підтверджується заявами студентів, які зберігаються у 
навчальному відділі Інституту та регламентоване навчальним планом.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка передбачена «Положенням про організацію освітнього пронесу в ДЗВО «УМО» та 
регламентується «Положенням про практичну підготовку». «Положенням про організацію та проведення 
практичної підготовки». Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами 
організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок для 
прийняття самостійних рішень під час професійної роботи. Практична підготовка включає: педагогічну практику, 
науково-дослідну практику. Педагогічна практика складає 4 кредити ЄКТС, науково-дослідна 5 кредитів В УМО є 
повне забезпечення програмами, методичними рекомендаціями і базами для проходження практики здобувачами 
вищої освіти. Думка роботодавців щодо формування цілей, завдань і змісту практичної підготовки враховувалася 
шляхом аналізу результатів їх опитування. Результати практики оцінюються згідно з Порядком про оцінювання 
результатів практики здобувачів вищої освіти. З метою підвищення ефективності практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти підготовлено навчально-методичний посібник «Організація та проведення педагогічної та науково- 
дослідної практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю оіб «Спеціальна освіта».

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Всі робочі програми навчальних дисциплін та силабуси передбачають необхідність формування у здобувачів вищої 
освіти певної групи соціальних навичок (soft skills) громадянської (знання нормативно-правових основ спеціальності 
«Спеціальна освіта), корекційно-педагогічної діяльності і професійних обов’язків; уміння налагоджувати 
міжособистісні стосунки; досвід соціальної, корекційно-педагогічної взаємодії у процесі навчальної і професійної 
діяльності); лідерської (уміння виробляти власну стратегію і тактику соціальної поведінки, професійної діяльності з 
урахуванням інтересів групи (колективу); досвід продуктивної організаційної діагностичної, реабілітаційної, 
абілітанійної і корекнійної роботи в освітньо-професійному середовищі, відстоювати інтереси осіб з особливими 
освітніми потребами); комунікативної (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 корекнійно-педагогічну комунікацію, застосовувати інформаційно- 
комунікативні технології в професійній діяльності).
Формування соціальних навичок закріплено Положенням про освітню, організаційну, інформаційну. 
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти. З цією метою використовуються відповідні форми й 
дидактичні методи: тренінги, ситуативне навчання, case-study, проектне навчання, творчі завдання, презентації 
творчих ідей, тощо.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОНП орієнтується на визначення компетентностей /результатів навчання, що визначають присвоєння 
професійної кваліфікації згідно з Національним класифікатором професій ДК 003: 2010

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, призначених для засвоєння 
ОП підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти -  магістр. 
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, 
рік. Академічна година -  це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години 
становить 45 хвилин (за рішенням Вченої ради). Дві академічні години безперервно утворюють пару академічних 
годин тривалістю не менше 8о хв. (надалі - “пара”). Навчальний день -  складова навчального часу студента 
тривалістю не більше як 8 академічних годин. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком 
освітнього пронесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням рекомендації Кабінету Міністрів 
України щодо перенесення робочих днів та вихідних днів, погоджується і затверджується ректором університету. В 
структурі кредиту ЄКТС обсяг аудиторного навантаження для магістрів заочної форми навчання складає 10,9%, 
решта вивчається в часи самостійної роботи. Навантаження одного навчального року становить бо кредитів ЄКТС. 
Такий підхід регламентується «Положенням про організацію освітнього пронесу».

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Не здійснюється

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http: / /umo.edu.ua/applicants

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання до УМО розроблені терміном на і рік відповідно до Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в 2020 році. Розроблені в УМО вимоги до вступників дають змогу підібрати 
контингент умотивованих до навчання здобувачів вищої освіти за обраною спеціальністю.
Правилами прийому передбачено вступні випробування: іноземна мова (англійська, німецька); фаховий екзамен 
(корекційна психопедагогіка). Передбачено також додатковий екзамен (загальна педагогіка та історія педагогіки) 
для осіб, які на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
отриманого за іншою спеціальністю.
Програми вступних випробувань для здобуття ступеня магістра формуються науково-педагогічними працівниками 
УМО, які викладають за відповідною спеціальністю, проводять наукові дослідження та відповідають за реалізацію 
ОП.
У змісті програм вступних випробувань враховано специфіку ОП спеціальності «Спеціальна освіта», що 
конкретизовано відповідними питаннями екзаменаційних тестів фахового випробування. Вступники мають 
володіти понятійно-категоріальним апаратом та базовими знаннями фундаментальної навчальної дисципліни 
«Корекційна психопедагогіка». Додатковие фахове випробування оцінюється в формі «зараховано» / 
«незараховано». Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники 
конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, мають право подавати копію нострифікованого диплому та 
додатку до нього. Питання, пов’язані з визнанням результатів навчання студентів у інших ЗВО регулюються 
«Положенням про організацію освітнього пронесу в ДЗВО «УМО» (п.14,15), «Положенням про відрахування. 
переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти». «Положенням про порядок 
визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти»» оприлюднюються в «Переліку документів (для вступу в магістратуру)» та Інформаційному буклеті 
«Спеціальна освіта» за заочною формою навчання», розмішених на сайті університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
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http://umo.edu.ua/applicants


такі були)?

Студенти які навчалися за освітньо-професійною програмою «Педагогіка інклюзивного навчання», галузь знань 
«Освіта/Педагогіка», вступ 2018 рік, були відраховані за власним бажанням, після відрахування вони написали 
заяви на зарахування на навчання за ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)», галузь знань «Освіта/Педагогіка». 
Відповідно до наказів ректора УМ О (01-01/638 —  оі-оі/ 658) від 23.12. 2019 року та керуючись Положенням про 
порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін ДЗВО Університет 
менеджменту освіти» студенти ліквідували академрізницю і успішно навчаються на другому курсі за ОНП.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюються Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих в неформальній та/або в інформальній освіті, проект якого розміщено 
на офіційному сайті УМО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

У першій вступній кампанії не було абітурєнтів, які могли скористатися цією можливістю.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання, що використовуються в межах освітнього процесу, наведені в Положенні про 
організацію освітнього пронесу (п.3). Зважаючи на цілі і завдання ОП, освітній процес в УМО здійснюється в таких 
формах: навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними 
видами навчальних занять в Університеті є: лекнія, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. 
Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.
В освітньо-науковій програмі п.5 наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх 
компонентів, методів навчання та оцінювання. Перелічені в таблиці освітні компоненти пов’язані між собою та 
вивчаються в певній логічній послідовності, що дає змогу використовувати при їх вивченні певні методи навчання. 
В освітньому процесі здебільшого використовуються пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемно- 
пошукові методи навчання. Пояснювально-ілюстративні та репродуктивні методи навчання сприяють швидкому та 
достатньо міцному засвоєнню навчальної інформації, ґрунтовному формуванню компетентностей, удосконаленню 
управлінням навчальним процесом з боку педагога, виявленню типових помилок. Проблемно-пошукові методи 
сприяють: розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, самостійному оволодінню 
ними відповідними компетентностями, розвитку активності та продуктивного мислення здобувачів вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

З формами та методами навчання й викладання здобувані вищої освіти знайомляться на початку занять у процесі 
вивчення положень, на основі яких реалізується освітній процес, а також на початку вивчення кожної дисципліни. 
«Положенням про організацію освітнього пронесу» (2.5) індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої 
молоді, створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії (Положення 
про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти в Інституті) віднесені до основних завдань освітнього 
процесу в УМО. Навчання здійснюється з використанням ІКТ та елементів дистанційного навчання. З метою 
спрощення доступу студентів і науково-педагогічних працівників до інформаційно-методичного забезпечення 
дисциплін та науково-методичного інструментарію в освітньому процесі на офіційному сайті УМО є вільний доступ 
до всіх документів. Кожен науково-педагогічний працівник у межах дисципліни, що викладається, проводить зі 
студентами як очні (у сесійний період), так і онлайн консультації (у міжсесійний період), що дає змогу враховувати 
індивідуальні вподобання здобувачів освіти. Аналіз анкетного опитування студентів, що розглядався на засіданні 
кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи (протокол № 6 від 19.12.2019 р.), підтверджує вірність 
обраних методів навчання та врахування ними принципів академічної свободи та студентоцентрованого підходу до 
організації освітнього процесу.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Згідно до Закону України «Про вишу освіту». «Положення про організацію освітнього пронусу в ДЗВО «УМО» 
методи навчання і викладання, що застосовуються на ОНП, базуються на принципах свободи слова і творчості, 
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів. Науково- 
пелагогічні працівники добираючи метоли викладання, будучи вільними у виборі форм і методів викладання, 
зобов’язані, однак, враховувати специфіку побудови змісту навчальних дисциплін. Студенти вільно обирають теми
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курсових, кваліфікаційних робіт з урахуванням власних наукових інтересів та особливостей психофізичного 
розвитку дітей, з якими вони працюють. Кафедра пропонує орієнтовний перелік тем, проте здобувач вищої освіти 
має право обрати й іншу, якщо вона більше відповідає його професійним інтересам ГПоложення про курсову роботу. 
Положення про підготовку та захист кваліфікаційної роботи!  Під час підготовки наукової роботи, участі у науково- 
практичній конференції (вебінарі, круглому столі), здобувач вищої освіти сам обирає тему дослідження, готує тези 
доповіді та презентацію. Здобувачів вищої освіти, як показало опитування (п. ід. щ анкети випускника), 
задовольняє вибір викладачами форм і методів викладання й навчання та їх відповідність приципам академічної 
свободи.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо 
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів студентів міститься в робочих програмах та силабусах 
навчальних дисциплін, що розміщені на сайті університеті. Під час першої сесії науково-педагогічні працівники ці 
питання доводять до здобувачів вищої освіти на перших заняттях. Також на початку навчального року студенти 
ознайомлюються з «Положенням про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти». «Положенням про 
контрольні заходи якості вищої освіти».. Крім того, інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку й критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів міститься також у «Положенні 
про критерії оцінювання знань і навичок здобувачів вищої освіти» У «ПОЛОЖЕННІ ПРО СИСТЕМУ 
ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ 
ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»», розміщених 
на сайті Університету. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в електронному 
вигляді. Оптимальна кількість здобувачів вищої освіти (40) дає також змогу, окрім інформування їх шляхом 
оприлюднення інформації на сайті, повідомляти потрібну інформацію електронною поштою та шляхом мобільному 
зв’язку. Про ефективність запровадженої системи інформування здобувачів освіти свідчать результати опитування 
студентів (п.2-6. ю. ї ї  анкети випускника).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

ОНП передбачено виконання та захист на першому етапі курсової роботи зі спеціальної педагогіки та психології, на 
другому етапі -  кваліфікаційної роботи, що вимагає від здобувана вищої освіти вміння проводити дослідження. 
Наприклад, робочі програми з дисципліни «Спеціальна педагогіка». «Спеціальна психологія» містять тематику 
наукових досліджень, які можна успішно виконати в якості курсової, кваліфікаційної роботи. Програмою 
практичної підготовки передбачено проведення науково-дослідної роботи в закладах спеціальної освіти. Здобувані 
вишої освіти, орієнтуючись на наукову проблему випускної кваліфікаційної роботи отримують індивідуальне 
завдання від керівника практики та здійснюють вивчення психолого-педагогічних процесів, застосовуючи валідні 
методики, опитувальники. Ця форма роботи дає змогу використовувати певні елементи наукових досліджень: 
визначати об'єкт дослідження у межах об'єктної сфери певної галузі наукового знання; виділяти предмет 
дослідження з об'єкта дослідження (або членувати об'єкт дослідження на предмети дослідження); деталізувати 
аспекти дослідження у межах кожного з його предметів або на стиках двох суміжних предметів дослідження; 
здійснювати критичний аналіз літературних джерел та їх узагальнення, характеристику досліджених фактів, явиш і 
закономірностей, одержаних власних результатів тощо. Під час виконання перелічених вище робіт здобувані вищої 
освіти опановують дослідницьку компетентність, а саме: здатність формувати науковий апарат дослідження, 
здатність визначати протиріччя між фактичним станом проблеми та можливими варіантами її вирішення 
(вдосконалення), здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми, шо вивчається, здатність підбору 
фактичного матеріалу, вміння моделювати рішення для вирішення проблем дослідження та перевіряти їх експе
риментальним шляхом. Це дає змогу сформувати передбачні ОП загальні та фахові компетентності. Дослідження 
виконуються здебільшого самостійно під керівництвом керівників педагогічної практики. Результати досліджень 
оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення в одноосібних та/або спільних з керівником 
дослідження публікаціях (статті у наукових фахових виданнях, тези доповідей у збірниках конференцій 
всеукраїнського та міжнародного рівнів). Якість результатів дослідження також є складовим компонентом 
педагогічної практики. Це відображено в навчально-методичному посібнику «Організація та проведення 
педагогічної та науково-дослідної практики здобувачами вишої освіти за спеціальністю оіб «Спеціальна освіта», 
схваленому кафедрою педагогіки, адміністрування і соціальної роботи («оі» квітня 2020 р. протокол №9). 
Відповідно до «Положення про організацію освітнього пронесу» (п.3.10-11), здобувані вищої освіти можуть 
залучатися до реалізації наукової теми кафедри, виконання студентських наукових робіт у рамках проведення 
різноманітних олімпіад, конкурсів, конференцій зі спеціальної освіти.
З науковою діяльністю здобувачів вищої освіти можна ознайомитись на сайті УМО.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Навчання за ОНП, що акредитується, проводиться вперше. Відповідно до затверджених «Положення про освітні 
програми в ННІМП» освітні програми оновлюються щорічно, розглядаються на засіданні кафедри, затверджуються 
Вченою радою УМО. Оновлення має здійснюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань і 
зауважень. Відповідно до «Положення про моніторинг оякості осітньої діяльності та якості вишої освіти здобувачів». 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ННІМП» моніторинг має 
здійснюватися щорічно, наприкінці навчального року. Відповідальною за проведення моніторингу є випускова 
кафедра. З огляду на це, в ННІМП проводиться опитування студентів та стейкхолдерів. Передбачено, що в окремих
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випадках, за рішенням закладу вищої освіти, робочі програми можуть затверджуватися на декілька (до п'яти) років, 
а щорічні оновлення оформлюватись у вигляді додатків до них. Ініціатором оновлення програм має виступати УМО, 
як сторона, першочергово зацікавлена у забезпеченні якості освіти. Сучасні практики та наукові досягнення, варті 
використання у процесі формування змісту навчання, визначаються на основі аналізу вітчизняного законодавства, 
зарубіжного досвіду функціонування систем спеціальної освіти і навчання, аналітичних матеріалів МОН України, 
матеріалів комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій тощо.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані 
із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. 
Учасники освітнього процесу кафедри приймають участь у освітньо-наукових заходах (конференціях, круглих столах 
тощо) з міжнародною якістю. Приклади зустрічей за посиланнями Левочі (Словаччини). Ченстохово (Польща). 
Києва. Кам’янень-Подільського. Суми. Львова. Ужгорода), де обговорюються питання навчання, викладання та 
наукові дослідження з проблем спеціальної освіти та інклюзивного навчання, вивчається зарубіжний досвід 
освітнього пронесу.
Також вагомим показником інтернаціоналізації кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи є те, що 
провідний фахівець зі спеціальної освіти доктор педагогічних наук, професор В.А. Гладуні упродовж 2018-2020 рр. 
працює за сумісництвом професором кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки Інститута Юрая Палеша в 
Левочі Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка). Цінний досвід 
вивчається та впроваджується в освітній процес УМО. Також Гладуша В.А. залучено до науково-дослідного проекту 
вищеназваного закордонного ЗВО VEGA № 1/0522/19 «Створення інклюзивного середовища в дитячому садку та 
інклюзивних підходів у діагностуванні та стимулюванні розвитку дітей з обмеженими можливостями» (Словацька 
Республіка). Результати досліджень висвітлено в низні українських фахових наукових часописів.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Вибір форми контролю регламентується відповідною нормативною базою ЗВО. Для здійснення контрольних 
заходів з кожної обов’язкової компоненти розроблено пакет документів, обов’язковою складовою якого є наявність 
контрольних завдань, в тому числі і різнорівневих, та критеріїв оцінювання. Зокрема з дисциплін «Спеціальна 
педагогіка», «Спеціальна психологія» розроблено тестові питання, що мають мету перевірки отриманих знань. 
Зміст екзаменів і заліків визначається робочими програмами дисциплін. Здобувані вищої освіти заочної форми 
навчання допускаються до екзаменаційної сесії, якщо вони не мають академічної заборгованості за попередній 
семестр, своєчасно виконали завдання із самостійної роботи, успішно засвоїли програмний матеріал змістових 
модулів навчальних дисциплін і їх рейтинг з навчальної роботи становить не менше, ніж бо балів з кожної 
дисципліни, що виносяться на поточну екзаменаційну сесію. Заліки у студентів приймають два науково-педагогічні 
працівники, які проводили практичні (семінарські) заняття. Одним із них може бути лектор потоку. Після 
проведення екзамену (заліку) заповнена відомість обліку успішності зберігаєтьсяу навчальній частині Іституту. 
Після завершення проведення письмового екзамену за результатами відповідей на екзаменаційний білет за 
необхідності проводиться співбесіда двома науково-педагогічними працівниками, які проводили підсумкову 
атестацію, із студентом, після якої визначається остаточна оцінка за складання екзамену. Заліки для студентів 
заочної форми навчання виставляються автоматично за результатами поточної успішності. Після завершення 
підсумкової атестації з дисципліни оцінка студента із засвоєння дисципліни за юо-бальною шкалою (як і оцінки за 
виконання інших видів навчальної роботи) переводиться у національні оцінки («Відмінно», «Добре», «Задовільно», 
«Незадовільно») та оцінки ЄКТС («А», «В», «С», «Б», «Е», «ЕХ», «Е»). Результати складання заліків оцінюються за 
національною двобальною шкалою: «Зараховано» чи «Не зараховано» та відповідними оцінками ЄКТС. 
Диференційований залік з виробничої практики, курсової роботи виставляється за результатами захисту студентом 
письмового звіту перед комісією кафедри, склад якої формує її завідувач (не більше трьох осіб). Засвоєння 
студентом програмного матеріалу змістового модуля вважається успішним, якщо рейтингова онінка його становить 
не менше, ніж бо балів за юо-бальною шкалою.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Прозорість і зрозумілість запроваджених в УМО контрольних заходів для здобувачів вищої освіти забезпечується 
низкою нормативних документів, затверджених, оприлюднених та обговорених усіма учасниками освітнього 
процесу, а саме: Положення про організацію освітнього пронесу». Положення про моніторинг якості освітньої 
діяльності та вищої освіти здобувачів (студентів, аспірантів). Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 
екзаменаційну комісію , Положення про академічну доброчесність». Також питання чіткості та зрозумілості форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання деталізуються в Положенні про освітню, організаційну, інформаційну. 
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у ННІМП. Положенні про контрольні заходи якості 
вищої освіти у ННІМП. Положенні про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти у ННІМП. 
Положенні про самостійну роботу здобувачів вищої освіти в ННІМП. Положенні про рейтингове оцінювання 
здобувачів вищої освіти у ННІМП. Положенні про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у 
ННІМП. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітнього пронесу в ННІМП.

Сторінка 12

https://www.ijplevoca.sk/konferencie/o-konferencii/
http://www.ujd.edu.pl/articles/view/wykaz-konferencji-ujd
https://fkpp.npu.edu.ua/konferentsii
https://drive.google.com/file/d/0B_EBvdN4dQSlbTVSRXgxaHdDalMwMHkyRTdmMlJHVldVc1Nn/view
https://sspu.edu.ua/konferentsii
https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/1307.htm
https://www.ijplevoca.sk/o-institute/katedry/katedra-specialnej-pedagogiky-a-pedagogiky-mentalne-postihnutych-2/
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8E_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87i%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BEi_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86i%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BCi%D1%81i%D1%8E.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8E_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87i%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BEi_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86i%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BCi%D1%81i%D1%8E.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/3%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D1%84_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/3%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D1%84_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/5%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/5%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/7%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/18%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B8%CC%86%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/24%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%AF%D0%92%D0%9E_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/24%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%AF%D0%92%D0%9E_%D0%A3%D0%9C%D0%9E_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/27%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2_n2.pdf


Положення про екзамени та заліки в ННІМП: Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи в ННІМП. 
Положенні про апеляцію результатів контрольних заходів в ННІМП. Ці питання також відображено у силабусах та 
на електронних сторінках лисниплін.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до відома здобувачів вищої освіти: 
на початку навчального семестру під час настановної сесії, на першому занятті з дисципліни; шляхом нагадувань у 
межах дистанційної форми навчання; через завчасне оприлюднення на сайті УМО розкладу навчальних занять та 
графіків позааудиторних заходів, силабусів дисциплін і практик. «Положенням про екзамени ти заліки» 
передбачається, що здобувачам вищої освіти заочної форми навчання, які допущені до екзаменаційної сесії, 
дирекцією інституту завчасно мають надсилатися довідки-виклики встановленого зразка. Куратори груп мають 
змогу повідомляти здобувачів вищої освіти про зміни в розкладі занять чи про іншу, важливу для реалізації 
освітнього процесу інформацію, по телефону, електронною поштою, через учбову чат-групу у Viber та на групову Е- 
mail.
Протягом навчального року не виникало проблем з інформуванням здобувачів щодо форм і строків різних видів 
контролю. Для вирішення робочих питань, пов’язаних із підготовкою до проміжного контролю знань, викладачі і 
студенти самостійно вибирають зручний для всіх спосіб комунікації. Інформація про дату, час і місне проведення 
заліків та екзаменів оприлюднюється на офіційному сайті УМО та дублюється кураторами груп через учбову чат- 
групу у Viber та на групову E-mail.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?

Стандарт відсутній

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється нормативними документами: Положення про організацію 
освітнього пронесу в ДЗВО «УМО». Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та вищої освіти 
здобувачів (студентів, аспірантів), слухачів підвищення кваліфікації в ДЗВО «УМО». Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію в ДЗВО «УМО». Положення про академічну доброчесність в ДЗВО 
«УМО». Також питання процедури проведення контрольних заходів деталізуються в Положенні про освітню. 
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у ННІМП. Положенні 
про контрольні заходи якості вищої освіти у ННІМП. Положення про екзамени та заліки в ННІМП: Положення про 
підготовку і захист кваліфікаційної роботи в ННІМП. Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів 
вищої освіти УМО Ці нормативні документи розміщені на сайті УМО.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень студентів забезпечується чіткою регламентацією 
дій усіх суб’єктів освітнього процесу. Зокрема, студенти допускаються до складання екзаменів (заліків), якщо їх 
рейтинг з навчальної роботи становить не менше, ніж 36 балів з кожної з дисциплін. Заліки у студентів приймають 
два екзаменатори, які проводили заняття. Після проведення екзамену (заліку) заповнена відомість обліку успішності 
зберігається в навчальній частині Інституту. Після завершення проведення письмового екзамену за результатами 
відповідей на екзаменаційний білет обов’язково проводиться співбесіда двома науково-педагогічними 
(педагогічними) працівниками, які проводили підсумкову атестацію, із студентом, після якої визначається 
остаточна оцінка за складання екзамену. Заліки проводяться автоматично за результатами поточного контролю. 
Диференційований залік з виробничої практики виставляється за результатами захисту студентом письмового звіту 
перед комісією кафедри (три особи з керівником виробничої практики включно).
Спірні питання на підставі Положенні про апеляцію результатів контрольних заходів в ННІМП розглядає 
апеляційна комісія, права, обов’язки та персональний склад якої визначаються цим документом. В УМО розроблені: 
«Положення про комісію з питань етики та яка лемічної доброчесності в ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
«Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій». «Етичний кодекс університетської 
спільноти».

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється: Положення про організацію освітнього 
пронесу в ДЗВО «УМО». Відповідно до Порядку ліквідації яка лемічної заборгованості, здобувачам вищої освіти, які 
за результатами екзаменаційної сесії мають заборгованість з 1-2 дисциплін, розпорядженням директора Інституту 
може бути надано право на їх ліквідацію. Графік ліквідації академічної заборгованості складається навчальною 
частиною Інституту і доводиться до екзаменаторів та здобувачів вишої освіти, не пізніше одного тижня після 
закінчення терміну екзаменаційної сесії. Здобувані вишої освіти, які за наслідками екзаменаційної сесії мають 
академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа студентів Інституту.
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Відрахуванню підлягають також усі здобувані вищої освіти, які після встановленого індивідуального терміну 
складання екзаменів мають заборгованість хоча б з однієї дисципліни. За наявності поважних підстав здобувану 
вищої освіти може бути надана академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання 
відповідно до чинного законодавства. Повторне складання іспитів допускається не більше двох разів з кожної 
дисципліни: один раз викладачу, другий -  комісії, яка створюється рішенням кафедри. Оцінка комісії є остаточною.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП

Відповідно до Положення про контрольні заходи якості вищої освіти у ННІМП. Положення про екзамени та заліки в 
ННІМП: Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи в ННІМП повторне складання екзамену чи 
захисту кваліфікаційної роботи з метою отримання більш високої оцінки у період екзаменаційної сесії не 
допускається. Спірні питання щодо процедури проведення контрольних заходів розглядає апеляційна комісія, 
права, обов’язки та персональний склад якої визначаються Положенням про апеляцію результатів контрольних 
заходів в ННІМП. Згідно з «Положенням про академічну доброчесність в ДЗВО «УМО». студент має також право 
оскаржити рішення про притягнення його до академічної відповідальності за порушення правил академічної 
доброчесності шляхом звернення до апеляційної комісії чи сулу.
При цьому, здобувані вищої освіти позитивно оцінюють умови, створені в УМО для можливого оскарження 
пронелури проведення та результатів контрольних заходів.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності є: 
Стратегія розвитку освітньої діяльності ДЗВО «УМО» (на період до 2024 року), «Положення про академічну 
доброчесність в ДЗВО «УМО». «Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи в ННІМП.
«Положення про контрольні заходи якості освіти здобувачів вищої освіти в ННІМП».

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Запобігання порушень академічної доброчесності в УМО здійснюється шляхом: включення положень про 
відповідальність учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності до нормативних документів, 
що регламентують реалізацію освітньої діяльності; розміщення відповідних документів щодо запобігання порушень 
академічної доброчесності на офіційному сайті УМО; формування, видання і розповсюдження рекомендацій щодо 
належного оформлення посилань на використані джерела у навчально-методичних та наукових роботах здобувачів 
вищої освіти; запровадження спеціальних занять з основ культури наукової ділової мови та академічного письма, на 
яких акцентується увага на коректному використанні в навчально-методичних та наукових роботах інформації з 
інших джерел, уникненні плагіату, правилах бібліографічного опису джерел та цитувань; обговорення результатів 
робіт (проектів) на кафедрі та масових заходах різного рівня, їх публікація в інститутських та інших наукових 
виданнях; організації перевірки всіх навчально-методичних та наукових робіт на наявність плагіату та їх 
розміщення на сайті УМО; організації публічного захисту наукових робіт (проектів).
Усі науково-педагогічні працівники та здобувані вищої освіти підписали декларацію про дотримання правил 
академічної доброчесності.
Перевірка кваліфікаційних робіт на наявність ознак академічного плагіату є обов’язковою, здійснюється за 
допомогою програмного засобу ЦШСНЕСК не пізніше ніж за ю  днів до захисту.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Гарант ОП на початку семестру ознайомлює з відповідною нормативною базою всіх учасників освітнього процесу. 
Керівники кваліфікаційних робіт в обов’язковому порядку мають ознайомити здобувачів вищої освіти з 
«Положенням про підготовку і захист кваліфікаційної роботи в ННІМП». на всіх етапах виконання кваліфікаційних 
робіт контролювати й попереджувати факти порушень академічної доброчесності.
З різними аспектами академічної доброчесності здобувані освіти знайомляться при вивченні дисциплін: 
«Методологія та організація наукових досліджень». Ці питання актуалізуються на засіданнях кафедри, шляхом 
перевірки на плагіат студентських наукових робіт, при підготовці курсових робіт, наукових статей тощо.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається відповідно до вимог 
Закону України «Про освіту» (ст.42). Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) 
учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визна-чаються «Положенням про 
яка лемічну доброчесність в ДЗВО «УМО». за порушення академічної доброчесності рішенням вченої ради ННІМП 
здобувані вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 
оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми; відрахування з УМО. Здобувачам освіти, які надіслали статті для публікації у збірках наукових 
праць УМО, оригінальність авторського тексту яких не відповідає вимогам, визначеним політикою попередження 
плагіату, надсилається повідомлення про відмову у публікації зі звітом про проведення процедури перевірки.
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень 
їх професіоналізму?

Відбір науково-педагогічних працівників відбувається на основі проведення конкурсу. Процедура конкурсу 
передбачена Порядком проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагоічних 
кадрів 7ІЗВО «УМО». Заміщення посад є прозорим, передбачає оцінку рівня професіоналізму претендентів за 
критеріями наявності необхідної кваліфікації, наукового ступеня та вченого звання, досвіду і здобутків у навчальній, 
методичній, організаційній роботі та науковій діяльності, що в подальшому дає змогу забезпечити успішну 
реалізацію освітньої програми. Важливим критерієм є публікаційна активність, досвід роботи в ЗВО й участі в 
міжнародних проектах.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

УМО активно залучає до організації та реалізації освітнього процесу стейкхолдерів. З упровадження інклюзивної 
форми навчання в Україні створено широку мережу Інклюзивно-ресурсних центрів, завданням яких є організація 
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, батьків цих дітей, педагогічних 
працівників, задіяних до інклюзивного процесу. Ці освітні установи потребують підтримки у комплектуванні 
дефектологічними кадрами. Тому, з метою вивчення потреб ІРЦ прийнято рішення на підставі двосторонніх угод 
ввести в склад робочої групи по формуванню освітньої програми стейкхолдерів: директора НРЦ (м. Маріуполь) О.В. 
Землянську та директора НРЦ (м. Кропивницький) Ю.М. Воронова. Двох роботодавців залучено до освітнього 
процесу. Це Н.З. Софій, кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, перший 
заступник директора Українського інституту розвитку освіти, І.В. Горбенко, кандидат педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, директор дошкільного закладу освіти з інклюзивним навчанням

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять 
на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Переважна більшість викладачів освітньої програми є авторитетними професіоналами-практиками з великим 
досвідом викладання педагогічних, психологічних і фахових дисциплін у закладах вищої освіти, які поєднують 
педагогічну та наукову діяльність і часто виступають експертами з питань спеціальної освіти. Зокрема, до 
аудиторних занять на ОП залучені: Тетяна Василівна Симоненко -  начальник головного управління інклюзивної, 
спеціальної та позашкільної освіти МОНУ, веде навчальну дисципліну «Управління і керівництво спеціальним 
закладом освіти» (6 кредитів), Наталія Зиновіївна Софій. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 
корекційна педагогіка, перший заступник директора Українського інституту розвитку освіти, проводить курс 
«Педагогіка інклюзивного навчання» (6 кредитів), Інна Василівна Горбенко, кандидат педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, директор дошкільного закладу освіти з інклюзивним навчанням, 
Олександр Петрович Глоба, доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, професор 
кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова, голова громадської організації «Життя 
без ліків». Планується залучати до участі в освітньому процесі випускників першого випуску.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння

Науково-педагогічні працівники кафедри систематично підвищують рівень своєї кваліфікації. В.А. Гладуні з
21.05.2018 р. по 21.12.2018 р. підвищив кваліфікацію в Центральному інституті післядипломної освіти за категорією 
«Науково-педагогічні працівники з проблеми впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в 
освітній процес університетів, академій, інститутів» (7 кредитів ЄКТС).
Доцент кафедри А.М. Висоцька підвищила кваліфікацію з 25.03.2019 по 25.10.2019 в Центральному інституті 
післядипломної освіти за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» (7 
кредитів ЄКТС).
Доцент кафедри С.О. Дубовський пройшов стажування в Донбаському державному педагогічному університеті з
25.12.2019 по 4.02.2020 за темою «Корекційна спрямованість процесу навчання осіб з особливими освітніми 
потребами» (6 кредитів ЄКТС).
Вагомим показником професійного рівня кафедри є доктор педагогічних наук, професор В.А. Гладуні упродовж 
2018-2020 рр. працює за сумісництвом професором кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки Інститута Юрая 
Палеша (Словацька Республіка).
На підставі двусторонньої угоди між УМО та КУ в Ружомберку із грудня 2019 р. по березень 2020 р. на кафедрі 
спеціальної та лікувальної педагогіки професором кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки Інститута Юрая 
Палеша в Левочі Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку пройшла закордонне 
стажування кандидат педагогічних наук, доцент Т.Є. Рожнова.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

З метою формування та розвитку педагогічної майстерності викладачів на кафедрі складається річний план
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відкритих та показових занять викладачів, результати обговорюються на засіданнях кафедри. Стимулювання 
майстерності викладачів в УМО здійснюється на підставі Положення по рейтингову систему оцінки діяльності 
науково-педагогічних працівників. Цим документом (п.1.4) передбачено застосування різних форм заохочень для 
НПП, які посядуть вищі за рейтингом місця: відзначення державними нагородами (ордени, відзнаки, почесні 
звання); присвоєння вчених звань; переведення на більш високу посаду; преміювання; нагородження дипломами, 
грамотами; продовження строку роботи тощо. Матеріальне стимулювання (преміювання) науково-педагогічних 
працівників здійснюється один раз на рік за рахунок економії фонду оплати праці за загальним та спеціальним 
фондами.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові ресурси формуються за кошти здобувачів, які юо% навчаються на контрактній основі. Фанансовий звіт 
щодо надходжень та використання коштів у 2019 р. розміщено на офіційному сайті УМО. Навчальні групи за 
кількістю заповнено на 99% відповідно до лізенційного обсягу. їх достатність підтверджується калькуляцією витрат 
на підготовку ліцензованого обсягу магістрів.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (аудиторний фонд, мультимедійне обладнання, навчально- 
методичні матеріали, Інтернет-ресурсна база тощо) на юо% забеспечують організаційні умови освітнього процесу. 
Показники відповідності й достатності даних ресурсів заявленим в ОП цілям і результатам свідчать про дотримання 
кадрових і технологічних вимог. Функціонує їдальня, бібліотека, організовано доступ до наукоової бібліотеки імені 
В.О.Сухомлинського, електронної бібліотеки НАПН України. Наявне навчально-методичне забезпечення має 
практико-орієнтований характер, враховує специфіку професійного напряму й задовольняє вимогам 
компетентісного підходу, що створює сприятливі умови для досягнення заявлених у ОП цілей, завдань і програмних 
результатів. Це підтверджується підготовленими й оприлюдненими: навчальним планом, робочими програмами 
навчальних дисциплін, силабусами до них, базами обов’язкових та вибіркових дисциплін та матеріалами з 
організації навчання.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

З метою створення індивідуальних освітніх траєкторій в УМО (ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНУ. 
ІНФОРМАЦІЙНУ. КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАНА») проводиться опитування здобувачів 
вищої освіти за магістерсьою програмою щодо виявлення в них освітніх і наукових інтересів. Результати опитування 
були враховані у процесі формування освітнього середовища, яке: інтегрує навчальну й науково-дослідницьку 
діяльність; передбачає проведення безкоштовних занять з підвищення наукометричної активності, формування 
готовності майбутніх викладачів до розроблення й використання БМАЯТ-комплексів, технологій проектного й 
дистанційного навчання, підвищення цифрової та кар’єрної компетентності; надає безоплатний доступ викладачів і 
здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів. Навчальні аудиторії, гуртожиток підключені 
до локальної комп'ютерної мережі ІгЦегпе! за технологією \Vi-Fi. Бібліотечна діяльність спрямована на оперативне 
задоволення інформаційних потреб суб’єктів навчання, забезпечення необмеженого, вільного й безкоштовного 
доступу до інформаційних ресурсів. Організовано безоплатний безперешкодний онлайн-доступ до необхідної 
навчальної літератури НАПН України; оновлюється парк комп’ютерної техніки; функціонує власна платформа 
дистанційного навчання.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В УМО створено умови безпечні для життя і здоров’я здобувачів освіти. На власну та арендовану навчально- 
матеріальну базу є відповідна документація санітарно-технічного стану, що відповідає вимогам чинних норм і 
правил експлуатації. Для контролю санітарного, технічного, протипожежного стану будівель і споруд залучаються 
спеціалізовані організації. Систематично здійснюються інструктажі з охорони прані для користувачів ПЕОМ, з 
пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Випадків порушень чи травмувань не зафіксовано. Питання 
вдосконалення безпеки життя та здоров’я здобувачів освіти відображені у стратегічних напрямах УМО. Колектив 
кафедри підтримує тісні зв'язки з громадськими організаціями. Зокрема, з Центром здорового способу життя 
Шевченківського району м. Києва, Громадською організація «Життя без ліків» м. Києва, працівники якого 
проводять просвітницькі заходи зі здобувачами вищоїосвти: виставки літератури з питань охорони й гігієни праці, 
безпеки життя, психічного і фізичного здоров’я; профілактичні та роз’яснювальні бесіди з популяризації 
здоров’язбережувальних технологій.
В УМО діє Центр психологічного консультування «Діалог»
http: / /umo.edu.ua/images /content/institutes /сіро /kaf psiholog/dialog

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
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підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

УМО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти, 
які навчаються за освітньою програмою, на основі відповідного Положення ПРО ОСВІТНЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНУ. 
ІНФОРМАЦІЙНУ. КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ».
Комунікація зі студентами та адміністрацією здійснюється на основі: особистого спілкування під час занять та інших 
форм педагогічної взаємодії; у телефонному режимі, за допомогою електронних систем відкритого доступу (учбова 
чат-група у УіЬег, що інтегрує користувачів, вміст і засоби для ефективної командної роботи, містить чат для нарад, 
файлообмінник та корпоративні програмами), системи ди-станційного навчання, офіційного сайту УМО.
Освітня допомога -  реалізується шляхом забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки здобувачів 
освіти для здійснення викладацької, тренінгової, науково-дослідницької діяльності; передбачає: застосування 
особистісно-орієнтованого підходу; відповідність навчально-методичного забезпечення цілям і завданням ОП; 
створення сприятливого психо-емоційного клімату в студентській групі, покращення мотивації до здобуття освіти, 
розвитку готовності до навчання впродовж життя та ін.
Організаційна -  полягає у забезпеченні: розуміння, врахування та узгодження цілей, вимог і очікувань студентів 
щодо надання освітніх послуг; належних матеріально-технічних і навчально-методичних умов; вільного вибору 
студентами навчальних дисцип-лін; дотримання академічної доброчесності (наявність процедури виявлення й 
запобігання академічного плагіату; публічність результатів оцінювання випускних робіт; наявність інструментів 
реагування на недотримання академічної доброчесності).
Консультативна -  передбачає організацію системи онлайн-, групових та індивідуальних консультацій для 

оперативного задоволення освітніх, організаційних та соціальних потреб студентів.
Інформаційна -  виявляється у забезпеченні вільного безперешкодного доступу ма-гістрів до інформації, необхідної 
для організації освітнього процесу, зокрема щодо: розкладів навчальних занять і консультацій; позааудиторних; 
комунікації з викладачами й керівниками наукових досліджень; рішень ученої ради; наказів і розпоряджень 
ректора тощо. Основним джерелом інформації є офіційний сайт УМО.
Соціальна -  базується на впровадженні механізмів і заходів соціальної адаптації студентів (вільного вибору 
дисциплін, проектування індивідуальної освітньої траєкторії, організація дистанційного навчання, створення 
зручного графіка оплати освітніх послуг; забезпечення під час навчання житлом та умовами для повноцінного 
харчування; надання соціально-психологічної допомоги; вирішення спірних і конфліктних ситуацій тощо). 
Результати опитування студентів засвідчують їх позитивну оцінку освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки здобувачів освіти.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

При вступі до УМО згідно з Правилами прийому для осіб з особливими освітніми потребами створено спеціальні 
умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти. В УМО в полі зору перебувають питання щодо 
перспектив створення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами, залучення стейкхолдерів до 
реалізації цілей і результатів ОП. УМО здійснює освітню діяльність з підготовки магістрів лише другий рік, 
ліцензійний обсяг здобувачів освіти -  40 студентів і серед них немає осіб з особливими освітніми потребами. 
Вирішено питання щодо створення можливостей фізичного доступу здобувачів вищої освіти до навчальних 
приміщень (внавчальних корпусах № і, з побудовано пандуси), в гуртожитку постійно працює ліфт (Висновок 
комісії).
Освітні заходи, в роботі яких приймають участь особи з інвалідністю плануються на перших поверхах. Також УМО 
забеспечує можливість навчання таких осіб на власній платформі дистанційного навчання. Науково-педагогічний 
склад кафедри має достатню кваліфікацію для роботи з категорією здобувачів з особливими освітніми потребами та 
надавання їм необхідної психологічної допомоги.
Нові можливості для забезпечення осіб з особливими потребами відкрилися з упровадженням у поточному році в 
освітній процес УМО веб-платформи «Система управління навчанням дорослих (Learning Management System adult 
learning)» -  LMS AdL для формальної, неформальної та інформальної освіти в Українському відкритому 
університеті післядипломної освіти http://uvu.org.ua/

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Врегулювання конфліктних ситуацій (у т.ч. пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією) відбувається на основі «Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій», 
обговореного з магістрами на заняттях з етичних питань. Всі здобувані освіти поінформовані про зміст даного 
Положення й заповнили заяву «Про ознайомлення з політикою та процедурою врегулювання конфліктних 
ситуацій». Всі задіяні особи освітнього процесу обов’язково ознайомлюються з рішенням кафедри про наявні чи 
можливі конфлікти інтересів. Учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти завідувача кафедри про 
виникнення або існування ймовірності ви-никнення конфліктної ситуації та характер конфлікту.
Конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, в межах реалізації освітньої програми не було. 
Дискусії стосувалися здебільшого пропусків здобувачами освіти занять та порушення графіку здійснення оплати 
освітніх послуг. Вирішувалися вони в робочому порядку завдяки розробленим механізмам здійснення 
відпрацювання пропущених занять та перегляду графіків оплати вартості навчання.
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http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma
http://umo.edu.ua/images/content/document/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D0%B7%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E.pdf
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Для упередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру: 
соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів освіти, спрямоване на вивчення 
рівня конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності та інших характеристик; проведення заходів 
виховного характеру з питань упередження протиправної поведінки у процесі здійснення освітньої діяльності; 
розгляд на засіданнях вченої ради питань з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012р. № 152 «Щодо 
відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції». Положення про комісію з 
питань етики в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: Положення про політику та процедури врегулювання 
конфліктних ситуацій: Етичний кодекс університетської спільноти.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет

Основним документом, що регулює процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 
ОП є: Положення про освітні програми в ННІМП. На сайті УМО розміщена анкета у вільному доступі, яка дає 
можливість надати пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми, http://umo.edu.ua/images/content/ 
іп8ЙШе8/ітр/іїосит/ро^з/8_і/Шо%9Е%По%ВЕ%По%ВВ/Шо%ВЕ%По%В6%П о%В5%По%ВЕ)/Шо%ВП/Ші%8Е_ 
%По%ВЕ%Пі%8о%По%ВЕ_/Шо%ВЕ/Шо%В2%Пі%9б/Ші%82/Шо%ВП/Ші%9б_ /Шо%ВЕ/Ші%80/Шо%ВЕ 
%По%Вз%Пі%8о%По%Во%По%ВС%По%В8_п2 ^
Навчання за освітньо-науковою програмою, що акредитується проводиться вперше.
У 2019-2020 н.р. через введення в склад проектної групи представників роботодавців та беручи до уваги їхні 
ренензіїприйнято рішення щодо перегляду змісту освітньої програми, зокрема зміни компонентів нормативного та 
вибіркового. Згідно з Рецензіями від Інклюзивно-ресурсних центрів м. Маріуполя
та м. Кропивницького було внесено зміни: замість нормативних навчальних дисциплін «Теорія та практика 
навчання і виховання дітей з порушеннями слуху», «Теорія та практика навчання і виховання дітей з порушеннями 
зору» внесено навчальні дисципліни «Спеціальні методики навчання та виховання №2», «Еволюційне 
позиціонування спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами». Замість вибіркової дисципліни 
«Професійна готовність вчителя спеціальної освіти до роботи з дітьми з інвалідністю» внесено дисципліну 
«Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру» Протокол №7 засідання кафедри педагогіки, 
адміністрування і соціальної роботи від 15.01.2020.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (п. 
3.8) Університет здійснює моніторинг і періодичний перегляд програм, з метою надання гарантії, що вони 
досягають встановлених цілей та відповідають потребам здобувачів вищої освіти і суспільства. Ці перегляди 
здійснюються для безперервного вдосконалення програми. Зараз на сайті УМО в рубриці «Громадське обговорення 
освітніх програм» розміщено проект нової ОНП за спеціальністю оіб «Спеціальна освіта» для набору вступників 
2020 р., виходячи із побажань та пропозицій здобувачів вищої освіти, представників академічної спільноти та 
роботодавців.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувані вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

В УМО періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього 
забезпечення якості. Так у жовтні 2019 р. на під час 3-ї сесії студенти висловили побажання доповнити освітню 
програму навчальними дисциплінами професійно-практичного спрямування, зокрема методик соніально-побутової 
орієнтації, викладання шкільних предметів у старших класах спеціальної школи. Ці пропозиції в подальшому були 
обговорені зі стейкхолдерами та порушено питання про внесення змін до освітньої програми, що були внесенені 
засіданням кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи від 15.01.2020 Протокол №7.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Здобувані вищої освіти спеціальності оіб «Спеціальна освіта» - це молоді люди віком від 30 до 55 років, які мають 
великий практичний досвід роботи в спеціальних закладах освіти, навчаються в УМО за заочною формою навчання, 
але значна частина з них активно висовують пропозиції щодо організації освітнього процесу, поліпшення його 
якості. Це регулюється керівними документами ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ 
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОРИГУВАЛЬНИХ І ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ. ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО СТУДЕНТСЬКУ КОЛЕГІЮ». ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ДЗВО ’’УНІВЕРСИТЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ” НА 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BBi%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%83_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BBi%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86i%D0%B9_%D1%83_%D0%94%D0%97%D0%92%D0%9E_%D0%A3%D0%9C%D0%9E.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/vcena_rada/etychny_kodeks.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/8_1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_n2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWLZzb2m6J70UYNWVLdFJK9DZEnmq-if-RP9u6idJcRIo3Ug/viewform
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/dogovor_steykhold/recenz/%D0%A1%D0%9E_ob.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/osvitni%20programy/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9D%D0%9F_2020_2n.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80i%D1%88%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82i_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BEi_%D0%B4i%D1%8F%D0%BB_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82i1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80i%D1%88%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82i_%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%BD_%D0%BEi_%D0%B4i%D1%8F%D0%BB_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82i1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80i%D1%88%D0%BDi%D1%85_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82i%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80i%D1%88%D0%BDi%D1%85_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82i%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/student/dokument/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81_%D0%BA%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3i%D1%8E_%D0%A3%D0%9C%D0%9E3.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/student/dokument/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81_%D0%BA%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3i%D1%8E_%D0%A3%D0%9C%D0%9E3.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/student/dokument/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2020_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/student/dokument/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2020_1.pdf


Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Стейкхолдери - це заклади освіти, що слугують базами проведення педагогічної та науково-дослідної практики для 
здобувачів вищої освіти УМО. Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують ділові стосунки з 
роботодавцями, оскільки вони надсилають кандидатів на навчання в УМО, створюють умови для проведення 
емпіричних досліджень. Серед стейкголдерів чимало випускників УМО за спеціальністю «Управління освітніми 
закладами», що сприяє підтримці позитивних та ділових відносин. Стейкхолдери обов’язково запрошуються на всі 
масові заходи УМО, де розглядаються різні аспекти підготовки здобувачів вищої освіти, що відображено в програмах 
і матеріалах цих заходів.
Зокрема, директор ІРЦ м. Кропивницького Ю.М. Воронов упродовж двох років підтримує звязки з викладачами 
кафедри, які залучені до освітнього процесу процесу здобувачів вищої освіти за спеціальністю оіб «Спеціальна 
освіта». У кінці першого року навчання він запропонував внести деякі зміни до змісту ОНП. Виходячи з потреб 
фахівців, які займаються діагностичними функціями введено навчальну дисципліну «навчання і виховання рітей з 
розладами аутичногос спектру». Ця пропозиція була врахована проектною групою.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Перший набір здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Спеціальна освіта» це предстаники 12 областей України, 
які працевлаштовані, мають досвід роботи. Яким чином на їхній карєрний шлях вплине другий (магістерський) 
рівень -  це питання перспективи.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Спеціальність акредитується вперше. Досвід здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП буде 
узагальнено після першого випуску магістрів.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Спеціальність акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в ННІМП» 
моніторингове дослідження системи внутрішнього забезпечення якості ОНП проводить випускова кафедра. 
Основними завданнями моніторингу якості вищої освіти є: розроблення комплексу показників, що забезпечують 
цілісне уявлення про стан освітнього процесу, про якісні й кількісні зміни в ньому; систематизація інформації про 
стан і розвиток освітнього процесу в університеті; забезпечення регулярного й наочного представлення інформації 
про процеси, що відбуваються; інформаційне забезпечення аналізу й прогнозування стану й розвитку освітнього 
процесу, вироблення управлінських рішень; забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв'язком, що 
дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньої програми з метою підвищення якості її результатів. 
Показники, критерії, форми, методи, результати проведення моніторингового дослідження обговорюються на 
кафедрі. Кожен співробітник УМО, залучений рішенням кафедри до проведення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП, повідомлений про те, що в межах своєї компетенції нестиме персональну відповідальність 
за якість їх виконання.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структур ними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти (п. 3-8.і) відповідальність за організацію та ефективність контролю якості освітнього процесу і його кінцевий 
результат несуть ректорат, директорати Інститутів, а з конкретних дисциплін - кафедри. Завдання полягає в тому, 
щоб постійно удосконалювати форми і методи контролю. Система контролю повинна задовольняти вимогам: - 
максимальної об’єктивності; - ідентичності вимог проведення контролю у групах, які порівнюються; - одночасність 
контролю; - додержання максимальної коректності та доброзичливості при контролі; - оцінювання результатів за 
єдиними критеріями.

9. Прозорість і публічність
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Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу покладено Статутом ДЗВО 
«УМО» та низкою положень: Положення про організацію освітнього пронесу в ДЗВО «УМО». Положення про 
моніторинг якості освітньої діяльності та вищої освіти здобувачів (студентів, аспірантів! слухачів підвищення 
квалфікашї в ДЗВО «УМО». Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію в ДЗВО 
«УМО». Положення про яка лемічну доброчесність в ДЗВО «УМО». Положення про контрольні заходи якості вищої 
освіти у ННІМП. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітнього пронесу в ННІМП. 
Положення про екзамени та заліки в ННІМП: Положення про підготовку і захист магістерської роботи в ННІМП. Всі 
положення та інші документи, шо регулюють права та обов’язки учасників освітнього пронесу оприлюднені на 
офіційному веб-сайті у спеціальному розділі Нормативні документи
УМО своєчасно оприлюднює на своєму веб-сайті точну та достовірну інформа-цію про освітньо-наукову програму. 
Проект програми було оприлюднено за місяць до її затвердження. Всі зацікавлені сторони мали змогу подати свої 
зауваження та пропозиції.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб- 
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

ЬЦр5://с1ос5.доод1е.сот/і'огт5/с1/е/іРу\ІрОЬ8с\\гЬ2гЬ2т6.Т7оиУУі\\,Л7Ьс1Р.ТКс)Р2Ептд-іі'-КРс)и6іс1.ТсКІо0'ид/\їе\уД)гт

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Мір://umo.edu.ua/images/сопіепі/іп5іііиіе5/ітр/о5УІіпі%20ргодг ату/тадІ5іг/реїїадод/202о/%Ро%оЕ%Рі%8і%Ро% 
В2і%Рі%82%Ро%ВР%Рі%8Е %Ро%ВЕ%Рі%8о%Ро%ВЕ%Ро%Вц%Рі%8о%Ро%Во%Ро%ВС%Ро%Во %Рі%8і%Ро 
%ВЕ%Ро%В^%Рі%86і%Ро%Во%Ро%ВВ %Ро%ВР%Ро%Во %Ро%ВЕ%Рі %8і%Ро%В2і%Рі%82%Ро%Во 2020.pdf

її. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Аналіз реалізації ОНП дає змогу визначити наявність її конкурентних переваг. ДЗВО «УМО» перебуває в царині 
наукової діяльності НАПН України, тобто освітній процес кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи 
постійно супроводжується освітньо-науковим середовищем, де мають доступ до найсучаснішого освітнього 
контенту, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, розвивають дослідницьку 
компетентність.
Супервізорами ОНП є науково-пелагогічні працівники, які мають великий лосвіл організації освітнього пронесу за 
спеціальністю «Спеціальна освіта» та організації і здійснення науково-дослідницької роботи. Про це переконливо 
свідчить підбір викладачів. Гладуні В.А., упродовж десяти років очолював кафедру педагогіки та корекційної освіти 
одного з провідних ЗВО. Висоцька А.М. працювала викладачем дефектологічного факультету НПУ імені М.П. 
Драгоманова, науковим співробітником Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Дубовський С.О. упродовж 
20 років працював на дефектологічному факультеті Донбаського державного педагогічного університету. Бартєнєва 
Л.І. понад 20-ти років працювала в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України.
Окрім цього в реалізації ОП приймають активну участь з доктори педагогічних наук, 4 кандидати педагогічних 
наук, які працюють на кафедрі на постійній основі та 2 доктори і 2 кандидати педагогічних наук за сумісництвом. 
Важливою перевагою є врахування європейського досвіду пілготовкиспеніальних педагогів, доктор педагогічних 
наук, професор В.А. Гладуні упродовж 2018-2020 рр. працює за сумісництвом професором кафедри спеціальної та 
лікувальної педагогіки Інститута Юрая Палеша в Левочі (Словацька Республіка).
Освітня програма розрахована на підготовку фахівця: по-перше, вчителя-дефектолога здатного працювати в 
закладах спеціальної освіти, загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсних центрах; 
по-друге, викладача закладу вищої освіти з викладання спеціальної педагогіки та психології. Випускники 
магістерської програми, завдяки низні навчальних дисциплін науково-дослідного спрямування, наявній емпіричній 
базі, досвіду експериментальної роботи набувають дослідницької компетентності. Все це формує належні умови до 
продовження навчання за третім освітньо-науковим рівнем (РЬО) в Інституті спеціальної педагогіки та психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
До слабких сторін ОНП варто віднести таке: спеціальні методики обєднанні в дві навчальні дисципліни. У 
подальшому треба їх виокремити, щоб були окремими дисциплінами. Треба більше навчального часу приділити на 
дисципліни, що забезпечують організацію інклюзивного навчання в ЗЗСО. Також практика організації освітнього 
процесу засвідчила, що педагогічну практику треба планувати навесні, науково-дослідну - восени.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих з років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих з років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити 
задля реалізації цих перспектив? довге поле
Освітньою стратегією ДЗВО «УМО» впродовж найближчих з років передбачається активізація практичної роботи
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щодо вдосконалення ОНП, адаптація її змісту до ОНП закордонних університетів з метою запровадження 
подвійного диплому; подальше посилення наукової складової ОНП шляхом введення нових навчальних дисциплін, 
які б актуалізували дослідницьку роботу, зробили її системною та досконалою; шляхом активізувації здобувачів 
вищої освіти для участі у міжнародних проектах, для обміну досвідом інноваційної освітньої діяльності, сприяння 
академічній мобільності.
Серед перспектив розвитку виокремлюємо розширення співпраці із вітчизняними закладами вищої освіти з питань 
обміну прогресивним досвідом підготовки викладачів закладів вищої освіти, проходження магістрантами практик, 
вдосконалення навчально-методичного забезпечення, стажування викладачів.
Важливим напрямом розвитку програми є її інформатизація, зокрема створення SMART-комплексів з усіх 
дисциплін. В УМО розроблено концепцію і методику розроблення SMART-комплексів, яку планується адаптувати до 
підготовки магістрів спеціальної освіти. Управаджено методику дистанційного професійного навчання, яка також 
модифікується для магістратури спеціальної освіти.
Розвиток програми потребує вдосконалення технологій навчання, серед яких проектна, проблемно-розвивальна, 
імітаційно-ігрова, контекстна, case-study та ін.
Перспективним напрямом розвитку ОНП є забезпечення участі випускників у процедурах внутрішнього 
забезпечення її якості.
У контексті посилення практикоорієнтованості підготовки магістрів актуальним завданням є вивчення 
можливостей запровадження дуальної форми здобуття спеціальності «Спеціальна освіта», розроблення та 
впровадження відповідної методичної системи.

Запевнення

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

Додатки:

Таблиця і. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця з. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

Інформація про КЕП
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Таблиця і. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього 
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчально- 
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Спеціальна педагогіка навчальна
дисципліна

Спеціальна 
педагогіка_ пі .pdf

+UdHMcWkigI+oW
06Ml2XSdILeFWIw2

/PMloIEiLNooU=

Сайт-
http://umn.edu.ua/navchalini-
disciplini-kafedri-pvsh2/specialina-
pedaahoahika.
Використання ноутбука. 
Ноутбук Lenovo20içp., 
Проектор ACER X u8 (і uim., 2019 
р.), програмне забезпечення:
- MS Windows 
-MS Office 
-MS Office 365 
(передано Microsoft)

Спеціальна психологія навчальна
дисципліна

Спеціальна 
психологія_ пі .pdf

Gi8V8TeZ4GRukLA
NQwWrrfhR79GD5lr

goYaA7HtVymg=

Сайт-
http://umo.edu.ua/navchalini- 
disciplini-kqfedri-pvshp /speciajjna- 
psikhnlnahija 
Використання
Комп.набір(сист.блок Celeron- 
Ез400,мииіа, клавіатура) 
29.0y.20up., кількість -  9 гит., 
Монітор Samsung SyncMasterB 
193029.07.2011р., кількість -  
9шт., Проектор ACER Х118 - 
2019р., програмне забезпечення: 
-Ubuntu Linux 
-Plau On Linux 
-Libre Office

-MS Office 365

Логолилактика і 
логопсихологія

навчальна
дисципліна

Силабус ЛОГО п (і) 
(і)-pdf

ociRblu9Foeq/v+JX
9tuxYos/AeYIiPE8v

MoFvSPhbg=

Caüm-
http: //umo.edu.ua/navchalini- 
disciplini-kafedri- 
pvsh2/lnahndidaktika-i- 
loahopsikhnlnahiia. Використання 
проектора.
Проектор PanasonicPT ST-10 (1 
гит., 2012 р.), Інтерактивна 
дошка Panasonic (1 шт., 2012 р.),

Спеціальні методики 
навчання та 
виховання №і

навчальна
дисципліна

Силабус_ Спец_мет 
одики_іт .pdf

5WnsF3YksFNG7Q8
MA+4fU8CSz/s3VjB

pF4A/SpQJOwY=

http://umo.edu.ua/navchalini-
disciplini-kafedri-pvsh2/specialini-
metodiki-navchannia-ta-
vikhovannia.
Використання
Комп.набір(сист.блок Celeron- 
Ез400,миша, клавіатура) (і шт.,
2012 р.),
Монітор Samsung(i шт., 2012
р.).,Проектор ACER -(1 шт., 2013
р.), програмне забезпечення:
-Ubuntu Linux
-Plau On Linux
-Libre Office
-MS Office 365

Спеціальні методики 
навчання та 
виховання №2

навчальна
дисципліна

Спеціальні 
методики 

навчання та 
euxoeamm№2(sl).pd

f

oTgqMgzi+fJocgGS9
sQJblTsNVClfa2k5tH

zKvfSRko=

Caüm-
http: / /umo.edu. ua/navcha[ini- 
disciplini-kqfedri-pvshp /specialjni-
metodiki-navchannia-ta- 
vikhovannja-2 
Використання ноутбука. 
Ноутбук ASUS -Celeron22o(7 шт.,
2012 р.)
Ноутбук ASUS 
-Mobile Dual Cone Intel Celeron 
T3000 (1 шт., 2012 p.), 
програмне забезпечення:
-Ubuntu Linux

http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjna-pedaghoghika
http://umo.edu.ua/navchalrni-
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjna-pedaghoghika
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjna-psikhologhija
http://umo.edu.ua/navc.halini-
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjna-psikhologhija
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/loghodidaktika-i-loghopsikhologhija
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/loghodidaktika-i-loghopsikhologhija
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjni-metodiki-navchannja-ta-vikhovannja
http://umo.edu.ua/navchalini-
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjni-metodiki-navchannja-ta-vikhovannja
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjni-metodiki-navchannja-ta-vikhovannja-2
http://umo.edu.ua/navchalini-
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/specialjni-metodiki-navchannja-ta-vikhovannja-2


-Plau On Linux 
-Libre Office

-MS Office 365

Філософські проблеми 
наукового пізнання

навчальна
дисципліна

Силабус_Філ.
проблеми

наукового пізнання 
(2).pdf

ehvytibBQPV5rbs5fA
dmb62l/07Q3l90vP

puocqYw9g=

Сайт-
http: //umo.edu.ua/navchalini- 
disciplini-kafedri-pvsh2/filosofsiki- 
osnovi-naukovoaho-piznannia. 
Використання проектора 
Проектор ACER X118 (1 шт., 2019 
p.,). Ноутбук ASUS Celeron220, (і 
шт., 2012 р.), програмне 
забезпечення:
-Ubuntu Linux 
-Plau On Linux 
-Libre Office 
-MS Office 365

Моделювання 
освітньої та 
професійної 
підготовки фахівця

навчальна
дисципліна

Силабус
Моделювання

(l).pdf

X7l2HxJR7g/yqjNPg
i04gCiB+Pci7nS6DU

dQvsYDoLY=

Сайт-
http: //umo.edu.ua/navchalini-
disciplini-kafedri-
pvsh2/modeliuvannia-osvitnioii-ta-

спеціальної освіти prnfesiinnii-pidahntnvki—  
fakhivcia-specialinoii-nsviti-ppnoz; 
Використання проектора 
Проектор ACER X118 (1 шт., 2019 
p.,). Ноутбук ASUS Celeron220, (і 
шт., 2012 р.), програмне 
забезпечення:
-Ubuntu Linux 
-Plau On Linux 
-Libre Office 
-MS O ffice 365

Методологія та 
організація наукового

навчальна
дисципліна

Силабус МОЇ ІД.pdf OVMtMoH9W6QQO 
aXrSJcrUjYRvYyGa4 
KchdOuôItNMVY=

Сайт -
http://umo.edu.ua/navchalini-

лослілження disciplini-kafedri- 
pvsh2/metodoloahiia-ta- 
orahanizaciia-naukovnahn- 
doslid7.hennia-opp—vs-oi. 
Використання ноутбуків, 
Ноутбук Lenovo (12 шт., 2019 
p.), Проектор ACER Хп8(ішт., 
2019 р.),
програмне забезпечення:
MS Windows 
-MS Office 
-MS Office 365 
(передано Microsoft)

Педагогіка
інклюзивного
навчання

навчальна
дисципліна

Силабус Педагогіка 
інклюз. навчання 

■ pdf

03W03vfRpQwNyrR
mWiMZoZq5HRagE
Ms5+/UoddUYrqQ=

Сайт -
http://umo.edu.ua/navchalini- 
disciplini-kafedri- 
pvsh2/pedaahoahika- 
inkliuzivnoaho-navchannia 
Використання ноутбука. 
Ноутбук ASUS -Celeron22o(7 шт.,
2012 p.)
Ноутбук ASUS 
-Mobile Dual Cone Intel Celeron 
T3000 (1 шт., 2012 p.), 
програмне забезпечення:
-Ubuntu Linux 
-Plau On Linux 
-Libre Office

-MS Office 365

Курсова робота зі 
спеціальної пе я агогіки 
та психології

курсова робота 
(проект)

2оПоложення про 
курсову

роботу_ННІМП_ н 
2_i.pdf

mZH77GctUVXBUm
iXSofCpEoB5Bl9E/T

fDuJEGLidrEE=

http://umo.edu.ua/normativni-
dokumentid

Педагогічна практика практика ПРОГРАМАнед
нрактики_Снец_ос

в_Aл.pdf

9W3j6gYNFyiYbWcZ 
CU SsPMtxVXMo JBX 

4 JimKeltQ J8 U=

Сайт -
http: / /umo.edu.ua/proahrami- 
praktik

Н ау ко во - д о сліди а 
пракика

практика ПРОГРАМА наук- 
досл

нракт cneii_oce.pd
f

I wm Dw+6M STLTnr4 
k3C5CUBDsihGy3niR 

cha73WnGB68o=

Сайт -
http://umo.edu.ua/proahrami-
praktik

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F_%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%20(7).pdf
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/filosofsiki-osnovi-naukovoaho-piznannia
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/filosofsiki-osnovi-naukovoaho-piznannia
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/filosofsiki-osnovi-naukovoaho-piznannia
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/modeljuvannja-osvitnjoji-ta-profesijnoji-pidghotovki---fakhivcja-specialjnoji-osviti-ppn05
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/modeliuvannia-osvitnioii-ta-profesiinoii-pidahotovki%e2%80%94
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/modeliuvannia-osvitnioii-ta-profesiinoii-pidahotovki%e2%80%94
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/modeliuvannia-osvitnioii-ta-profesiinoii-pidahotovki%e2%80%94
http://umo.edu.ua/navchalini-disciplini-kafedri-pvsh2/modeliuvannia-osvitnioii-ta-profesiinoii-pidahotovki%e2%80%94
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/metodologhija-ta-orghanizacija-naukovogho-doslidzhennja
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/metodologhija-ta-orghanizacija-naukovogho-doslidzhennja-opp--vs-01
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/pedaghoghika-inkljuzivnogho-navchannja
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/pedaghoghika-inkljuzivnogho-navchannja
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2_1.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/proghrami-praktik
http://umo.edu.ua/proghrami-praktik


Кваліфікаційна робота підсумкова
атестація

2д_іПоложення 
про підготовку і 

захист
кваліфікаційної 

роботи в 
HHIMTI.pdf

ZxDskLWlHRw9j3/e
uEF6Khsd5B8e3FLk

8RtiMgOdC4w=

http://umo.edu.ua/normativni-
dokumentid

Еволюційне 
позиціонування 
спеціальної освіти осіб

навчальна
дисципліна

Силабус_Еволюцій 
не_ позиц.1111 .pdf

Z7bScWhykXvfa4iyA
bpjoMroM+K5gUH4

ZqidhrQ+jbI=

Сайт-
http://umo.edu.ua/navchalini-
disciplini-kafedri-pvsh2/evoliuciine-

з особливими pozicionuvannia-specialinoii-osviti-
освітніми потребами osib-z-osoblivimi-osvitnimi-

potrehami 
Використання 
Комп.набір(сист.блок 
Pentium4,Muuia, клавіатура) (і 
иіт., 2012 p.), Монітор LG(i uim.,
2012 p.), Проектор BENQ(i uim.,
2013 p.), програмне забезпечення: 
-Ubuntu Linux
-Plau On Linux 
-Libre Office 
-MS Office 365

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування -  також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення -  також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

ID
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний
підрозділ

Кваліфікація
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх  
викладає 

викладач на 
ОП

Обгрунтування

240768 Гладуні
Віктор
Антонович

професор 0 Спеціальна
педагогіка

Відповідність п.п. 2, з, 
5, 8, ю , її, 15, іб, 17,18 
п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта -  Гуманітарна 
орденів Леніна і 
Жовтневої революції 
Червонопрапорна 
академія Збройних 
Сил, диплом ФВ № 
581606 від 22.06. 
1992р., спеціальність -  
військово-педагогічна, 
кваліфікація: 
викладач педагогіки і 
психології, офіпер 3 
вищою педагогічною 
освітою.
Доктор педагогічних 
наук, 13.00.03 -  
корекційна 
педагогіка, диплом 
ДД № 002471 від 
ю .ю . 2013р.,
Тема дисертації: 
«Теорія і практика 
післядипломної 
педагогічної освіти 
дефектологів в Україні 
(друга половина XX 
ст. -початок XXI ст.)». 
Професор кафедри 
педагогіки та 
корекпійної освіти, 
атестат 12 ПР № 
010339 від 28.04. 
2015р., протокол № 
2/01-П.
Досвід роботи -  40

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/29_1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/evoljucijne-pozicionuvannja-specialjnoji-osviti-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
http://uma.edu.ua/navc.halini-
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2/evoljucijne-pozicionuvannja-specialjnoji-osviti-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami


років.
Громадська діяльність
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України
Наукова діяльність
1. Тема кафедри 
педагогіки, 
управління та 
адміністрування 
«Підготовка 
конкурентноспромож 
них фахівців в умовах 
освітніх
змін»(оіі7иоо2378 
(2017-2021) Керівник 
проф. Рябова З.В.).
2. Тема НАПН 
України «Історія 
психокорекційної 
педагогіки в 
персоналіях» 
(Керівник акад. 
Бондар В.І., Синьов 
В.М.).
Перелік продукції 
Монографії
і. Педагогіка здоров’я 
як основа розвитку 
потенціалу 
особистості [моногр.]
B. А. Гладуні, З.П. 
Бондаренко, Н.В. 
Зимівець та ін. -  Д.: 
ЛІРА, 2020. -  384 с. 
КВЫ 978-966-981-317
6
Посібники
1. Кафедра 
педагогіки в 
персоналіях: історія та 
сучасність [посібник]
/ В. А. Гладуні, 3. П. 
Бондаренко, Л. М. 
Ніколенко / та ін. -  Д.
: ЛІРА, 2018. -  286 с. 
КВЫ 978-966-981-152
3
2. Гладуні В.А. 
Задериголова 
Михайло Іванович 
(19.09.1898 - ?) / В. А. 
Гладуні // Професори 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара: 
бібліографічний 
довідник / голова 
редкол. чл.-кор. НАН 
України, проф. М.В. 
Поляков та ін. -  3-тє 
вид. перероб. і доп. -  
Дніпро: ЛІРА, 2018. -
C. 118-119. КВЫ 978
966-981-081-6
3. Гладуні В.А. 
Левінсон Ілля 
Мусійович (19.09.1898
- ?) / В. А. Гладуні // 
Професори 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара: 
бібліографічний 
довідник / голова 
редкол. чл.-кор. НАН 
України, проф. М. В. 
Поляков та ін. -  3-тє 
вид. перероб. і доп. -



Дніпро: ЛІРА, 20і 8. -  
С. 180-181. ISBN 978
966-981-081-6 
Статті у виданнях, що 
входять до 
наукометричних баз 
даних
1. Гладуні В.А., Бондар 
В.І. Лікарсько- 
педагогічна діяльність 
професора Іллі 
Мусійовича Левінсона 
/ В. А. Гладуні, В. І. 
Бондар / / Народна 
освіта. Електронне 
фахове видання. -  
Біла Церква, 2018, 
№3. Спосіб доступу: 
ttps : / /www. narodnaosv 
ita.kiev.ua/? 
page_id=5449/ISBN 
966-8358-22-8
2. Бондар B.I., Гладуні 
В.А., Науково- 
методична діяльність 
Миколи Опанасовича 
Козленка / В. А. 
Гладуні, В. І. Бондар 
// Актуальні питання 
корекційної освіти 
(педагогічні науки) 
збірник наукових 
праць, 2018, №ю. 
http : //aqce .com. ua 
/vipusk-nio-2018/ 
IndexCopernicus ISSN 
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мобільності (назва 
організації, назва 
проекту, період 
реалізації,
координатор проекту, 
роль учасника) 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 

кваліфікації В ЦІППО 
21.05.2018 -  21.12.2018 
Категорія: Науково- 
педагогічні 
працівники з



проблеми 
впровадження 
інформаційних 
технологій та 
дистанційного 
навчання в освітній 
процес університетів, 
академій, інститутів. 
Свідоцтво СП 
35830447/ 3527-18 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права 
(найменування 
документу, дата, 
реєстраційний номер, 
примітки) 
і. Свідоцтво про 
реєстрацію права на 
твір № 65334. _ 
Навчальний посібник 
«Педагогіка вищої 
школи: теорія, 
практика, історія». 
Автор Гладуш Віктор 
Антонович, Лисенко 
Галина Іванівна. Дата 
реєстрації 16.05.2016

240768 Гладуні
Віктор
Антонович

професор О Методологія та 
організація 
наукового 
дослідження

Відповідність п.п. 2, з, 
5, 8, ю, її, 15, іб, 17,18 
п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта -  Гуманітарна 
орденів Леніна і 
Жовтневої революції 
Червонопрапорна 
академія Збройних 
Сил, диплом ФВ № 
581606 від 22.06. 
1992р., спеціальність -  
військово-педагогічна, 
кваліфікація: 
викладач педагогіки і 
психології, офіцер з 
вищою педагогічною 
освітою.
Доктор педагогічних 
наук, 13.00.03 - 
корекційна 
педагогіка, диплом 
ДД № 002471 від 
ю .ю. 2013р.,
Тема дисертації: 
«Теорія і практика 
післядипломної 
педагогічної освіти 
дефектологів в Україні 
(друга половина XX 
ст. -початок XXI ст.)». 
Професор кафедри 
педагогіки та 
корекційної освіти, 
атестат 12 ПР № 
010339 від 28.04. 
2015р., протокол № 
2/01-П.
Досвід роботи -  40 
років.
Громадська діяльність 
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України
Наукова діяльність
і. Тема кафедри
педагогіки,
управління та
адміністрування
«Підготовка
конкурентноспромож



них фахівців в умовах 
освітніх
змін»(оіі7иоо2378 
(2017-2021) Керівник 
проф. Рябова З.В.).
2. Тема НАПН 
України «Історія 
психокорекційної 
педагогіки в 
персо надіях» 
(Керівник акад. 
Бондар В.І., Синьов 
В.М.).
Перелік продукції 
Монографії 
і. Педагогіка здоров’я 
як основа розвитку 
потенціалу 
особистості [моногр.]
B. А. Гладуні, З.П. 
Бондаренко, Н.В. 
Зимівець та ін. -  Д.: 
ЛІРА, 2020. -  384 с. 
КВЫ 978-966-981-317
6
Посібники
1. Кафедра 
педагогіки в 
персоналіях: історія та 
сучасність [посібник]
/ В. А. Гладуні, 3 . П. 
Бондаренко, Л. М. 
Ніколенко / та ін. -  Д.
: ЛІРА, 2018. -  286 с. 
КВЫ 978-966-981-152
3
2. Гладуні В.А. 
Задериголова 
Михайло Іванович 
(19.09.1898 - ?) / В. А. 
Гладуні // Професори 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара: 
бібліографічний 
довідник / голова 
редкол. чл.-кор. НАН 
України, проф. М.В. 
Поляков та ін. -  3-тє 
вид. перероб. і доп. -  
Дніпро: ЛІРА, 2018. -
C. 118-119. КВЫ 978
966-981-081-6
3. Гладуні В.А. 
Левінсон Ілля 
Мусійович (19.09.1898 
- ?) / В. А. Гладуні // 
Професори 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара: 
бібліографічний 
довідник / голова 
редкол. чл.-кор. НАН 
України, проф. М. В. 
Поляков та ін. -  3-тє 
вид. перероб. і доп. -  
Дніпро: ЛІРА, 2018. -  
С. 180-181. КВЫ 978
966-981-081-6 
Статті у виданнях, що 
входять до 
наукометричних баз 
даних
і. Гладуні В.А., Бондар 
В.І. Лікарсько- 
педагогічна діяльність 
професора Іллі 
Мусійовича Левінсона



/ В. А. Гладуш, В. I. 
Бондар //Народна 
освіта. Електронне 
фахове видання. -  
Біла Церква, 2018, 
№3. Спосіб доступу: 
ttps://www.narodnaosv 
ita.kiev.ua/? 
page_id=5449/ISBN 
966-8358-22-8
2. Бондар В.І., Гладуш 
В. А., Науково- 
методична діяльність 
Миколи Опанасовича 
Козленка / В. А. 
Гладуш, В. І. Бондар 
// Актуальні питання 
корекційної освіти 
(педагогічні науки) 
збірник наукових 
праць, 2018, №ю. 
http://aqce.com.ua 
/vipusk-nio-2018/ 
IndexCopernicus ISSN 
2413-2578 ICV 2016: 
53-06
3. Шеремет M.K., 
Гладуш В.А., 
Життєвий шлях та 
науково-методична 
діяльність Ірини 
Йосипівни Дьоміної / 
В. А. Гладуш, М. К. 
Шеремет //
Логопедія. Науково- 
методичний журнал.
2018. № 13, -  с. 77-87. 
IndexCopernicus ISSN
2413-9130
4. KleinV., SilonovaV., 
HladushV. Actual 
problems of inclusion, 
integration of social and 
health dis advantaged 
pupils in the Slovak 
Republic // Актуальні 
питання корекційної 
освіти (педагогічні 
науки): збірник 
наукових праць: вип. 
13. -  Кам’янець- 
Подільський: ПП 
«Медобори-2006»,
2019. -  с. 48-60. 
IndexCopernicus ISSN 
2413-2578, DOI10. 
32626 / 2413
2578.2019-13.
5. Гладуш В.А. 
Тенденції розвитку 
форм післядипломної 
педагогічної освіти в 
Україні // Збірник 
наукових праць 
«Вісник
післядипломної 
освіти» (Педагогічні 
науки). Київ, 2019. -  
№ 9 (38). -  с. 10-31. 
ISSN 2218-7650 
Статті у наукових 
фахових виданнях, що 
затверджені МОН 
України
і. Шилонова В., 
Кляйн В., Гладуш В. 
Шкільний
спеціальний педагог в 
середовищі 
дошкільного закладу 
Словацької

http://www.narodnaosv
http://aqce.com.ua


Республіки // 
Науково-практичний 
журнал «Україна. 
Здоров'я нації». -  
Kiyv, 2019. № 2 (55). -  
р.130-135. ISSN 2077
6594
2. Гладуні В., 
Шилонова В., Кляйн 
В. Формування 
діагностико- 
прогностичної 
компетентності 
випускника 
магістратури 
спеціальної освіти // 
Науково-практичний 
журнал «Україна. 
Здоров'я нації». -  
Kiyv, 2019. № 2 (55). -  
р.26-33. ISSN 2077
6594
3. Гладуні В.А., 
Висоцька А.М., 
Дубовський С.О. 
Корекція розвитку 
дітей з
інтелектуальними 
порушеннями 
засобами фізичного 
виховання //Збірник 
наукових праць 
"Вісник
післядипломної 
освіти" (Педагогічні 
науки). -  Київ, 2020. - 
№ 2. - с.10-31.
Інші праці
1. Viktor Hladush. 
Inklusive Education in 
Ukraine -  successes, 
problems, prospects 
Podpora inkluzie v 
predminarnom a 
Opimarnom Vzdelovani 
/ Zbornik Vedechych 
ctudiy. -  Ruzomberok, 
2018. - Str. 155-175. 
ISBN 978-80-561
0608-2
2. Victor Hladush. On 
the issue of teacher 
training for inclusive 
educational system / 
Inkluzivne pristupy v 
edukacii dete a ziakov 
//. -  Ruzomberok,
2018. -  Str. 75-83.
ISBN 978-80-561
0598-6
3. Микола 
Олексійович 
Кириченко: керівник, 
філософ, педагог: 
біобібліографічний 
покажчик : наук.- 
інформ. вид. / О.М. 
Отич В.А. Гладуні; 
НАПН України, ДВНЗ 
«Ун-т менедж. 
освіти». -  Київ : 
ЮСТОН, 2019. -  240 с. 
ISBN 978- 617- 7361
70-0
4. Кляйн В.,
Шилонова В., Гладуні 
В.А. Технологія 
раннього втручання в 
інклюзивному 
дошкільному закладі 
освіти Словаччини:



досвід, перспективи / 
Корекційно- 
реабілітаційна 
діяльність: стратегії 
розвитку у 
національному та 
світовому вимірі. -  
Суми, 2019. -  с.і8і- 
185.
Участь у науково- 
практичних заходах 
(за останні два роки)
1. Міжнародна 
наукова конференція 
«Inclusive Approaches 
in Educating Children 
and Students» 
(12.09.2018 
Словенська 
республіка, Левоча).
2. XII Міжнародна 
наукова конференція 
«Miedzy wolnoscia а 
konformizmem -100- 
lecie polskiej 
pedagogiki w 
odrodzonym panstwie» 
(21-22.09.2018 
Польська
республіка,Ченстохов
о).
3. Міжнародний 
науково- 
методологічний 
семінар «Positioning of 
the educational 
institution in the 
market of educational 
services by traditional 
and recent media 
resources» (31.10.2018 
Україна, Київ).
4. Міжкафедральний 
семінар «Психолого- 
педагогічний супровід 
підготовки
конкурентноспромож 
них фахівців: виклики 
сьогодення» 
(20.02.2019 Україна, 
Київ).
5. International Cource 
in Organizational 
Psichology 
«Organizational well
being / disease, its 
causes, consequences 
and variables» (4
5.03.2019 Україна, 
Київ).
6. XII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Спеціальна освіта: 
супровід без 
обмежень» (18
19.04.2019 Україна, 
Кам'янець- 
Подільський).
7. VII international 
seminar «Political and 
economic self
constitution: media, 
citizenship activity and 
political polarization» 
(10.06.2019 Italy- 
Padua, Ukraine-Kiyv).
8. Міжнародний 
форум лідерів 
післядипломної освіти 
«Відкрита освіта у



суспільстві знань» (і- 
2Л0.2019 Україна, 
Київ).
9. V Міжнародний 
конгрес зі спеціальної 
педагогіки, психології 
та реабілітології «Діти 
з особливими 
потребами в 
освітньому просторі» 
(10-11.10.2019 Україна, 
Чернігів), 
ю. І науково- 
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
формування 
професійних 
компетентностей 
фахівців фізичної 
терапії та ерготерапії» 
(17-18.10.2019 Україна, 
Ужгород), 
її. V Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Корекційно- 
реабілітаційна 
діяльність: стратегії 
розвитку у 
національному та 
світовому вимірі» 
(20.11.2019 Україна, 
Суми).

Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Освіта 
дорослих: світові 
тенденції, українські 
реалії та
перспективи» (6
7.02.2020, Україна, 
Харків)

Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Школа 
синергії освіти і 
духовності: нові 
виклики, тренди і 
можливості» 
(20.03.2020 Україна, 
Київ)

III
Міжнародна науково- 
практична 
конференція 
«Індивідуальність у 
психологічних 
вимірах спільнот та 
професій» (26-27.03. 
2020 Україна, Київ).

II Міжнародна 
наукова конференція 
«Освіта та наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку» (27
28.03.2020 Україна, 
Дніпро).

XIII
Міжнародна науково- 
практична 
конференція 
«Спеціальна освіта: 
проблеми та 
перспективи». (01-02 
квітня 2020 Україна, 
Кам'янець- 
Подільський).



Всеукраїнський форум 
молодих науковців 
«Управління 
навчально-виховним 
процесом Нової 
української школи в 
контексті реформи 
впровадження 
інклюзивної освіти в 
Україні», (16-17.04. 
2020 Україна, 
Полтава).
Науково-
організаційна
діяльність
1) Заступник 
Головного редактора 
наукового журналу 
«ScienceRise: 
PedagogicalEducation » 
ISSN 2313-8416 
(Online); ISSN 2313
6286 (Print) ( m . 

Харків).
fhttp:/ /sr.org.ua/: 
http: / /jonrnals.nran.ua 
/sciencerisel. (Фахове 
видання, Категорія C)
2) Заступник 
Головного редактора 
збірника наукових 
праць "Вісник 
післядипломної 
освіти" Серія 
«Педагогічні науки» 
ISSN 2218
765 ohttp: //nmo.edu.ua 
/redakciina-koleghiia- 
pedaeog Гм. Київ! 
(Фахове видання, 
Категорія В).
3) Головний 
редактор Electronic 
scientific and practical 
journal "SCIENTIFIC 
HERALD UEM. 
SERIES. PEDAGOGY", 
(м. Київ)
http://nmo.edu.ua/elek
tronne-naukovo-
nraktichne-vidannia-
naukovii-visnik-umo
4) Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«ACTUAL PROBLEMS 
OF THE
CORRECTIONAL 
EDUCATION 
(pedagogical sciences)» 
Kamyanets-Podilsky 
Ivan Ohyenko National 
University, National 
Pedagogical
Drahomanov University 
ISSN 2413-2578 ( m . 
Кам'янець- 
Подільський) 
httn://elar.knnu.edu.ua 
:8o8i /xmlui/ handle
/123456789/1718
(Фахове видання,
Категорія C)
Науково-педагогічна
діяльність
Міжнародна
діяльність
Участь у міжнародних 
проектах
і. Науково-дослідний

http://sr.org.ua/
http://joiirnals.iiran.na
http://iimo.edu.ua
http://nmo.edu.ua/elek


проект VEGA № 
1/0522/19 «Створення 
інклюзивного 
середовища в 
дитячому садку та 
інклюзивних підходів 
у діагностуванні та 
стимулюванні 
розвитку дітей з 
обмеженими 
можливостями » 
(2019-2023, 
Словаччина). 
Виконавці: Владімір 
Кляйн, Вієра 
Шилонова, Віктор 
Гладуні
Результати роботи у 
2019 р. висвітлено на 
4-х Міжнародних 
науково-практичних 
конференціях:
1. Міжнародна 
наукова конференція 
«Inclusive Approaches 
in Educating Children 
and Students» 
(12.09.2018 
Словенська 
республіка, Левоча).
2. XII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Спеціальна освіта: 
супровід без 
обмежень» (18
19.04.2019 Україна, 
Кам'янець- 
Подільський).
3 .1 науково- 
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
формування 
професійних 
компетентностей 
фахівців фізичної 
терапії та ерготерапії» 
(17-18.10.2019 Україна, 
Ужгород).
4. V Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Корекційно- 
реабілітаційна 
діяльність: стратегії 
розвитку у 
національному та 
світовому вимірі» 
(20.11.2019 Україна, 
Суми).
За 2019 рік за 
результатами 
дослідження 
підготовлено та 
опубліковано наукові 
статті:
і. KleinV., SilonovaV., 
HladushV. Actual 
problems of inclusion, 
integration of social and 
health dis advantaged 
pupils in the Slovak 
Republic // Актуальні 
питання корекційної 
освіти (педагогічні 
науки): збірник 
наукових праць: вип. 
13. -  Кам’янець- 
Подільський: ПП



«Медобори-2006», 
2019. -  с. 48-60. КБИ 
2413-2578, 
БОІю.згбгб / 2413
2578.2019-13.
2. Шилонова В.,
Кляйн В., Гладуш В. 
Шкільний
спеціальний педагог в 
середовищі 
дошкільного закладу 
Словацької 
Республіки // 
Науково-практичний 
журнал «Україна. 
Здоров'я нації». -  
Кіуу, 2019. № 2 (55). -  
р.130-135. КБИ 2077
6594
3. Кляйн В.,
Шилонова В., Гладуш 
В.А. Технологія 
раннього втручання в 
інклюзивному 
дошкільному закладі 
освіти Словаччини: 
досвід, перспективи / 
Корекційно- 
реабілітаційна 
діяльність: стратегії 
розвитку у 
національному та 
світовому вимірі. -  
Суми, 2019. -  с.181- 
185.
4. В. Кляйн, В. 
Шилонова, В. Гладуш. 
Психолого- 
педагогічний супровід 
інклюзивного 
навчання в 
початкових школах 
Словаччини -  
сучасний тренд 
духовності / Школа 
синергії освіти і 
духовності: нові 
виклики, тренди і 
можливості // 
Матеріали
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції
20.03.2020 р. м. Київ, 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти»
5. Гладуш В., 
Шилонова В., Кляйн 
В.Закордонне 
стажування 
викладачів -  
інноваційна форма 
післядипломної 
педагогічної освіти / 
Освіта і наука у 
мінливому світі: 
проблеми та 
перспективи розвитку 
// Матеріали II 
Міжнародної наукової 
конференції 27
28.03.2020 м. Дніпро. 
-  Ч.і. с. 31-34
6. Кляйн В.,
Шилонова В., Гладуш
В.А. Індивідуальний
підхід у забезпеченні
психолого-
педагогічного
супроводу
інклюзивного



навчання в школах 
Словаччини: досвід, 
перспективи / 
Індивідуальність у 
психологічних 
вимірах спільнот та 
професій: збірник 
наукових праць / за 
заг. ред. Л.В. 
Помиткіної,
О.М.Ічанської. -  Київ : 
ТОВ «Альфа-ПІК», 
2020. -  с. 23-35 ISBN 
978-966-1670-47-1
7. Шилонова В.,
Кляйн В., Гладуні В. 
Формування фахових 
компетентностей у 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
Словацької республіки 
/ Спеціальна освіта: 
проблеми та 
перспективи // 
Матеріали XIII 
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції 01-02.04 
2020 р. м. Кам’янець- 
Подільський, 
Кам’янець- 
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка
8. Klein V., Silonova V., 
Hladush V. Problems of 
inclusive education in 
the Slovak republic / 
Управління 
навчально-виховним 
процесом Нової 
української школи в 
контексті реформи 
впровадження 
інклюзивної освіти в 
Україні // Матеріали 
Всеукраїнського 
форуму молодих 
науковців, 16-17.04 
2020 р. м. Полтава, 
Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені В.Г. 
Короленка

Участь у міжнародних 
програмах 
академічної 
мобільності (назва 
організації, назва 
проекту, період 
реалізації,
координатор проекту, 
роль учасника) 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 

кваліфікації В ЦІППО 
21.05.2018 -  21.12.2018 
Категорія: Науково- 
педагогічні 
працівники з 
проблеми 
впровадження 
інформаційних 
технологій та 
дистанційного 
навчання в освітній



процес університетів, 
академій, інститутів. 
Свідоцтво СП 
35830447/ 3527-18 
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права 
(найменування 
документу, дата, 
реєстраційний номер, 
примітки) 
і. Свідоцтво про 
реєстрацію права на 
твір № 65334. _ 
Навчальний посібник 
«Педагогіка вищої 
школи: теорія, 
практика, історія». 
Автор Гладуні Віктор 
Антонович, Лисенко 
Галина Іванівна. Дата 
реєстрації 16.05.2016

274423 Висоцька
Алла
Михайлівна

доцент 0 Спеціальні 
методики 
навчання та 
виховання №і

Відповідність п.п. з,
15, іб, 17,18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта: вища. 
Київський державний 
педагогічний інститут 
ім.О.М.Горькогоі982 
р., диплом серія ЖВ-І, 
№ 123852, її. об. 
1982р., спеціальність 
2111 «Дефектологія», 
Вчитель
загальноосвітніх 
дисциплін і 
професійно-трудової 
підготовки в 
допоміжній школі. 
Кандидат 

педагогічних наук,
13.00. 03 -  спеціальна 
педагогіка, диплом 
КН № 005598 від 
21.06.1994р..
Вчене звання: 
старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності 
корекційна 
педагогіка, атестат 
серія -  АС № 002309 
ВІД 12.об.2002р.. 
Досвід роботи: 
загальний стаж - 40 
років, науковий стаж
-  21 рік, науково- 
педагогічний стаж -  5 
років.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підвищення 
ефективності 
виробничої адаптації 
випускників 
допоміжної школи в 
процесі професійно- 
трудового навчання», 
1994 р. (спеціальність
13.00. 03 -  спеціальна 
педагогіка). 
Громадська діяльність
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України
Наукова діяльність 
Тема кафедри 
педагогіки,



управління та 
адміністрування 
«Підготовка 
конкурентноспромож 
них фахівців в умовах 
освітніх змін» 
(Керівник проф. 
Рябова З.В.).
Перелік продукції (за 
останні роки) 
Підручники
1. Висоцька А.М. 
Українська мова (2 
клас): підруч. Для 
спец.
загальноосвіт.навч.зак 
л. для розумово 
відсталих дітей /
А.М.Висоцька, 
Г.О.Блеч. -  К.: Либідь, 
2016.— ібо с.: іл.
2. Висоцька А.М. 
Українська мова (з 
клас): підруч. для 
учнів спец.
загальноосвіт.навч.зак 
л. (F 70) /
А.М.Висоцька. -  К.: 
Либідь, 2017.- 192 с.: 
іл.
Посібники 
Висоцька А.М., 
Гладченко І. В.,
Супрун М.О. 
Соціалізація дитини з 
обмеженими 
розумовими 
можливостями в 
сучасному освітньому 
вимірі. Навчально- 
методичний посібник 
/ А.М.Висоцька,
І.В.Гладченко,
М.О.Супрун -  К.: 
Інститут спеціальної 
педагогіки, 2014. -  214 
с.
Навчальні програми
1. Висоцька А.М. 
Українська мова 
(підготовчий, 1-4 
класи): Навчальні 
програми для 
підготовчого, 1-4 
класів спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua.
-  2015.
2. Висоцька А.М. 
Українська мова (5 
клас): Навчальні 
програми для 5 класу 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua.
-  2015.
3. Висоцька А.М. 
Українська література 
(5 клас): Навчальні

http://www.iitzo.mon.gov.ua
http://www.iitzo.mon.gov.ua


програми для 5 класу 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс]. 
-  режим доступу: http: 
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua 
Статті у фахових 
виданнях
1.1. Висоцька А.М. 
Освітня галузь ’’Мови і 
літератури”/ 
Реалізація оновленого 
змісту освіти дітей з 
особливими 
потребами: початкова 
ланка: Навчально- 
методичний посібник 
/ Н.Б. Адамюк, Л.Є. 
Андрусишина, 0 .0 . 
Базилевська та ред. -  
НАПН України, Ін-т 
спец, педагогіки; За 
ред. В.В.Засенка, А.А. 
Колупаєвої, Н.О. 
Макарчук, В.І. 
Шинкаренко. -  Київ:, 
2014.
2. Висоцька А.М. 
Виховання 
самостійності 
школярів із 
порушеннями 
розумового розвитку 
як умова їх успішної 
соціалізації (за 
матеріалами 
досліджень 
Г.М.Мерсіянової) / 
Галина Мерсіянова: 
Життєві віхи. 
Науковий шлях: 
Науково-методичний 
посібник / Г.О.Блеч, 
І.В.Бобренко, 
Л.С.Вавіна та ін.; 
НАПН України, Ін-т 
спец, педагогіки; За 
ред.В.В.Засенка -  К.: 
Фенікс, 2014. -  350 с.- 
С.149-159.
3. Висоцька А.М. 
Реалізація 
компетентнісного 
підходу у вихованні 
дітей з розумовою 
відсталістю різних 
вікових груп./ 
Компетентнісний 
підхід в освіті: 
теоретичні засади і 
практика реалізації: 
матеріали 
методологічного 
семінару з квітня 2014 
м.Київ [у 2 ч.]. Ч.і / 
Нац. акад. пед. наук 
України; [редкол.:
В.Г.Кремень (голова),
B. І.Луговий (заст. 
голови), О.І.Ляшенко 
(заст.голови) та ін.] -  
К.: Ін-т обдарованої 
дитини НАПН 
України, 2014 -  370 с.,
C. 328-333.
4. Висоцька А.М. 
Розроблення та

http://www.iitzo.mon.gov.ua


впровадження 
оновленого змісту 
освітньої галузі «мови 
та літератури» у 
навчанні дітей з 
розумовою 
відсталістю / За 
матеріалами науково- 
практичної on-line 
конференції: 
Реалізація
інноваційних підходів 
у змісті Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти для 
дітей з особливими 
освітніми потребами: 
Зб.наукових праць: 
Вип.7 /За 
ред.В.В.Засенка,
А.А.Колупаєвої -  К., 
2014 -  С.ю-іб..

Гладуш В.А., 
Висоцька А.М., 
Дубовський С.О. 
Корекція розвитку 
дітей з
інтелектуальними 
порушеннями 
засобами фізичного 
виховання //Збірник 
наукових праць 
"Вісник
післядипломної 
освіти" (Педагогічні 
науки). -  Київ, 2020. - 
№ 2. - с.іо- 
Участь у науково- 
практичних заходах 
(за останні два роки)
1. Дискусійна панель 
«Доступність 
освітнього простору 
закладу професійної 
освіти для учнів з 
особливими 
потребами» за 
програмою X 
міжнародної виставки 
«Інноватика в 
сучасній освіті» та УШ 
міжнародної виставки 
«WORLD EDU» 
(м.Київ, 23 жовтня
2018 р.)
2. Міжкафедральний 
науково- 
методологічний 
семінар
« Позиціонування 
навчального закладу 
на ринку освітніх 
послуг засобами 
традиційних та 
новітніх медіа» 
(м.Київ, зі жовтня 
2018).
3. Міжнародний 
форум лідерів 
післядипломної освіти 
«Відкрита освіта в 
суспільстві знань» 
(м.Київ, 1-2 жовтня
2019 р.)
4. Всеукраїнський 
науково- 
методологічний 
семінар
« Позиціонування 
закладу освіти 
засобами новітніх



технологій
менеджменту»
(м.Бориспіль, 17 
жовтня 2019 р.)
5. ІУ-а Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Професійний 
розвиток фахівців у 
системі освіти 
дорослих: історія, 
теорія, технології» 
(Київ, іб жовтня 2019 
Р-)
Наукове 
консультування 
спеціальної школи- 
інтернат №26, м. Київ 
(підстава - угода); 
Наукове 
консультування 
комунального 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
І-ІІ ступенів 
"Навчально- 
реабілітаційний центр 
№17", м. Київ 
(підстава - угода). 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 
кваліфікації за 
категорією «Науково- 
педагогічні 
працівники 
університетів, 
академій, інститутів» 
Свідоцтво СП 
35830447/2652-19 від 
25 жовтня 2019 р.

274423 Висоцька
Алла
Михайлівна

доцент 0 Педагогіка
інклюзивного
навчання

Відповідність п.п. з, 
15, іб, 17,18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта: вища. 
Київський державний 
педагогічний інститут 
ім.О.М.Горькогоі98г 
р., диплом серія ЖВ-І, 
№ 123852, її. об. 
1982р., спеціальність 
2111 «Дефектологія», 
Вчитель
загальноосвітніх 
дисциплін і 
професійно-трудової 
підготовки в 
допоміжній школі. 
Кандидат 

педагогічних наук, 
13.00.03 -  спеціальна 
педагогіка, диплом 
КН № 005598 від 
21.06.1994р..
Вчене звання: 
старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності 
корекційна 
педагогіка, атестат 
серія -  АС № 002309 
ВІД 12.об.2002р.. 
Досвід роботи: 
загальний стаж - 40 
років, науковий стаж 
-  21 рік, науково- 
педагогічний стаж -  5 
років.



Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підвищення 
ефективності 
виробничої адаптації 
випускників 
допоміжної школи в 
процесі професійно- 
трудового навчання», 
1994 Р- (спеціальність
13.00.03 -  спеціальна 
педагогіка). 
Громадська діяльність
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України
Наукова діяльність 
Тема кафедри 
педагогіки, 
управління та 
адміністрування 
«Підготовка 
конкурентноспромож 
них фахівців в умовах 
освітніх змін» 
(Керівник проф. 
Рябова З.В.).
Перелік продукції (за 
останні роки) 
Підручники
1. Висоцька А.М. 
Українська мова (2 
клас): підруч. Для 
спец.
загальноосвіт.навч.зак 
л. для розумово 
відсталих дітей /
А.М.Висоцька, 
Г.О.Блеч. -  К.: Либідь, 
2016.— ібо с.: іл.
2. Висоцька А.М. 
Українська мова (3 
клас): підруч. для 
учнів спец.
загальноосвіт.навч.зак 
л. (F 70) /
А.М.Висоцька. -  К.: 
Либідь, 2017.- 192 с.: 
іл.
Посібники 
Висоцька А.М., 
Гладченко І. В.,
Супрун М.О. 
Соціалізація дитини з 
обмеженими 
розумовими 
можливостями в 
сучасному освітньому 
вимірі. Навчально- 
методичний посібник 
/ А.М.Висоцька,
І.В.Гладченко,
М.О.Супрун -  К.: 
Інститут спеціальної 
педагогіки, 2014. -  214 
с.
Навчальні програми 
і. Висоцька А.М. 
Українська мова 
(підготовчий, 1-4 
класи): Навчальні 
програми для 
підготовчого, 1-4 
класів спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
//



www.iitzo.mon.gov.ua.
-  2015
2. Висоцька A.M. 
Українська мова (5 
клас): Навчальні 
програми для 5 класу 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua.
-  2015.
3. Висоцька А.М. 
Українська література 
(5 клас): Навчальні 
програми для 5 класу 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua 
Статті у фахових 
виданнях
1.1. Висоцька А.М. 
Освітня галузь ’’Мови і 
літератури”/ 
Реалізація оновленого 
змісту освіти дітей з 
особливими 
потребами: початкова 
ланка: Навчально- 
методичний посібник 
/ Н.Б. Адамюк, Л.Є. 
Андрусишина, 0 .0 . 
Базилевська та ред. -  
НАПН України, Ін-т 
спец, педагогіки; За 
ред. В.В.Засенка, А.А. 
Колупаєвої, Н.О. 
Макарчук, В.І. 
Шинкаренко. -  Київ:, 
2014.
2. Висоцька А.М. 
Виховання 
самостійності 
школярів із 
порушеннями 
розумового розвитку 
як умова їх успішної 
соціалізації (за 
матеріалами 
досліджень 
Г.М.Мерсіянової) / 
Галина Мерсіянова: 
Життєві віхи. 
Науковий шлях: 
Науково-методичний 
посібник / Г.О.Блеч,
І.В.Бобренко, 
Л.С.Вавіна та ін.; 
НАПН України, Ін-т 
спец, педагогіки; За 
ред.В.В.Засенка -  К.: 
Фенікс, 2014. -  350 с.-
С.149-159.
3. Висоцька А.М. 
Реалізація 
компетентнісного 
підходу у вихованні 
дітей з розумовою 
відсталістю різних 
вікових груп./ 
Компетентнісний

http://www.iitzo.mon.gov.ua
http://www.iitzo.mon.gov.ua
http://www.iitzo.mon.gov.ua


підхід в освіті: 
теоретичні засади і 
практика реалізації: 
матеріали 
методологічного 
семінару з квітня 2014 
м.Київ [у 2 ч.]. Чл / 
Нац. акад. пед. наук 
України; [редкол.:
В.Г.Кремень (голова),
B. І.Луговий (заст. 
голови), О.І.Ляшенко 
(заст.голови) та ін.] -  
К.: Ін-т обдарованої 
дитини НАПН 
України, 2014 -  370 с.,
C. 328-333.
4. Висоцька А.М. 
Розроблення та 
впровадження 
оновленого змісту 
освітньої галузі «мови 
та літератури» у 
навчанні дітей з 
розумовою 
відсталістю / За 
матеріалами науково- 
практичної on-line 
конференції: 
Реалізація
інноваційних підходів 
у змісті Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти для 
дітей з особливими 
освітніми потребами: 
Зб.наукових праць: 
Вип.7 /За 
ред.В.В.Засенка,
А.А.Колупаєвої -  К., 
2014 -  С.іо-іб..

Гладуш В.А., 
Висоцька А.М., 
Дубовський С.О. 
Корекція розвитку 
дітей з
інтелектуальними 
порушеннями 
засобами фізичного 
виховання //Збірник 
наукових праць 
"Вісник
післядипломної 
освіти" (Педагогічні 
науки). -  Київ, 2020. - 
№ 2. - с.іо- 
Участь у науково- 
практичних заходах 
(за останні два роки)
1. Дискусійна панель 
«Доступність 
освітнього простору 
закладу професійної 
освіти для учнів з 
особливими 
потребами» за 
програмою X 
міжнародної виставки 
«Інноватика в 
сучасній освіті» та УШ 
міжнародної виставки 
«WORLD EDU» 
(м.Київ, 23 жовтня 
2018 р.)
2. Міжкафедральний 
науково- 
методологічний 
семінар
« Позиціонування 
навчального закладу 
на ринку освітніх



послуг засобами 
традиційних та 
новітніх медіа» 
(м.Київ, зі жовтня 
2018).
3. Міжнародний 
форум лідерів 
післядипломної освіти 
«Відкрита освіта в 
суспільстві знань» 
(м.Київ, 1-2 жовтня 
2019 р.)
4. Всеукраїнський 
науково- 
методологічний 
семінар
« Позиціонування 
закладу освіти 
засобами новітніх 
технологій 
менеджменту»
(м.Бориспіль, 17 
жовтня 2019 р.)
5. ІУ-а Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Професійний 
розвиток фахівців у 
системі освіти 
дорослих: історія, 
теорія, технології» 
(Київ, іб жовтня 2019 
Р-)
Наукове 
консультування 
спеціальної школи- 
інтернат №26, м. Київ 
(підстава - угода); 
Наукове 
консультування 
комунального 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
І-ІІ ступенів 
"Навчально- 
реабілітаційний центр 
№17", м. Київ 
(підстава - угода). 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 
кваліфікації за 
категорією «Науково- 
педагогічні 
працівники 
університетів, 
академій, інститутів» 
Свідоцтво СП 
35830447/2652-19 від 
25 жовтня 2019 р.

274423 Висоцька
Алла
Михайлівна

доцент 0 Еволюційне
позиціонуванн
я спеціальної
освіти осіб з
особливими
освітніми
потребами

Відповідність п.п. з, 
15, іб, 17,18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта: вища. 
Київський державний 
педагогічний інститут 
ім.О.М.Горькогоі982 
р., диплом серія ЖВ-І, 
№ 123852, її. об. 
1982р., спеціальність 
2ііі «Дефектологія», 
Вчитель
загальноосвітніх 
дисциплін і 
професійно-трудової 
підготовки в 
допоміжній школі. 
Кандидат



педагогічних наук,
13.00. 03 -  спеціальна 
педагогіка, диплом 
КН № 005598 від 
21.06.1994р..
Вчене звання: 
старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності 
корекційна 
педагогіка, атестат 
серія -  АС № 002309 
від 12.об.2002р.. 
Досвід роботи: 
загальний стаж - 40 
років, науковий стаж
-  21 рік, науково- 
педагогічний стаж -  5 
років.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підвищення 
ефективності 
виробничої адаптації 
випускників 
допоміжної школи в 
процесі професійно- 
трудового навчання», 
1994 р. (спеціальність
13.00. 03 -  спеціальна 
педагогіка). 
Громадська діяльність
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України
Наукова діяльність 
Тема кафедри 
педагогіки, 
управління та 
адміністрування 
«Підготовка 
конкурентноспромож 
них фахівців в умовах 
освітніх змін» 
(Керівник проф. 
Рябова З.В.).
Перелік продукції (за 
останні роки) 
Підручники
1. Висоцька А.М. 
Українська мова (2 
клас): підруч. Для 
спец.
загальноосвіт.навч.зак 
л. для розумово 
відсталих дітей /
А.М.Висоцька, 
Г.О.Блеч. -  К.: Либідь, 
2016.— ібо с.: іл.
2. Висоцька А.М. 
Українська мова (3 
клас): підруч. для 
учнів спец.
загальноосвіт.навч.зак 
л. (Б 70) /
А.М.Висоцька. -  К.: 
Либідь, 2017.- 192 с.: 
іл.
Посібники 
Висоцька А.М., 
Гладченко І. В.,
Супрун М.О. 
Соціалізація дитини з 
обмеженими 
розумовими 
можливостями в 
сучасному освітньому 
вимірі. Навчально- 
методичний посібник 
/ А.М.Висоцька,
І.В.Гладченко,



М.О.Супрун -  К.: 
Інститут спеціальної 
педагогіки, 2014. -  214 
с.
Навчальні програми
1. Висоцька А.М. 
Українська мова 
(підготовчий, 1-4 
класи): Навчальні 
програми для 
підготовчого, 1-4 
класів спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua.
-  2015.
2. Висоцька А.М. 
Українська мова (5 
клас): Навчальні 
програми для 5 класу 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua.
-  2015.
3. Висоцька А.М. 
Українська література 
(5 клас): Навчальні 
програми для 5 класу 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для розумово 
відсталих дітей // 
[Електронний ресурс].
-  режим доступу: http:
// ..
www.iitzo.mon.gov.ua 
Статті у фахових 
виданнях
1.1. Висоцька А.М. 
Освітня галузь ’’Мови і 
літератури”/ 
Реалізація оновленого 
змісту освіти дітей з 
особливими 
потребами: початкова 
ланка: Навчально- 
методичний посібник 
/ Н.Б. Адамюк, Л.Є. 
Андрусишина, 0 .0 . 
Базилевська та ред. -  
НАПН України, Ін-т 
спец, педагогіки; За 
ред. В.В.Засенка, А.А. 
Колупаєвої, Н.О. 
Макарчук, В.І. 
Шинкаренко. -  Київ:, 
2014.
2. Висоцька А.М. 
Виховання 
самостійності 
школярів із 
порушеннями 
розумового розвитку 
як умова їх успішної 
соціалізації (за 
матеріалами 
досліджень 
Г.М.Мерсіянової) / 
Галина Мерсіянова:

http://www.iitzo.mon.gov.ua
http://www.iitzo.mon.gov.ua
http://www.iitzo.mon.gov.ua


Життєві віхи. 
Науковий шлях: 
Науково-методичний 
посібник / Г.О.Блеч, 
І.В.Бобренко, 
Л.С.Вавіна та ін.; 
НАПН України, Ін-т 
спец, педагогіки; За 
ред.В.В.Засенка -  К.: 
Фенікс, 2014. -  350 с.-
С.149-159.
3. Висоцька А.М. 
Реалізація 
компетентнісного 
підходу у вихованні 
дітей з розумовою 
відсталістю різних 
вікових груп./ 
Компетентнісний 
підхід в освіті: 
теоретичні засади і 
практика реалізації: 
матеріали 
методологічного 
семінару з квітня 2014 
м.Київ [у 2 ч.]. Ч.і / 
Нац. акад. пед. наук 
України; [редкол.:
В.Г.Кремень (голова),
B. І.Луговий (заст. 
голови), О.І.Ляшенко 
(заст.голови) та ін.] -  
К.: Ін-т обдарованої 
дитини НАПН 
України, 2014 -  370 с.,
C. 328-333.
4. Висоцька А.М. 
Розроблення та 
впровадження 
оновленого змісту 
освітньої галузі «мови 
та літератури» у 
навчанні дітей з 
розумовою 
відсталістю / За 
матеріалами науково- 
практичної on-line 
конференції: 
Реалізація
інноваційних підходів 
у змісті Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти для 
дітей з особливими 
освітніми потребами: 
Зб.наукових праць: 
Вип.7 /За 
ред.В.В.Засенка, 
А.А.Колупаєвої -  К., 
2014 -  С.ю-іб..

Гладуш В.А., 
Висоцька А.М., 
Дубовський С.О. 
Корекція розвитку 
дітей з
інтелектуальними 
порушеннями 
засобами фізичного 
виховання //Збірник 
наукових праць 
"Вісник
післядипломної 
освіти" (Педагогічні 
науки). -  Київ, 2020. - 
№ 2. - с.іо- 
Участь у науково- 
практичних заходах 
(за останні два роки) 
і. Дискусійна панель 
«Доступність 
освітнього простору



закладу професійної 
освіти для учнів 3 
особливими 
потребами» за 
програмою X 
міжнародної виставки 
«Інноватика в 
сучасній освіті» та УШ 
міжнародної виставки 
«WORLD EDU» 
(м.Київ, 23 жовтня
2018 р.)
2. Міжкафедральний 
науково- 
методологічний 
семінар
« Позиціонування 
навчального закладу 
на ринку освітніх 
послуг засобами 
традиційних та 
новітніх медіа» 
(м.Київ, 31 жовтня 
2018).
3. Міжнародний 
форум лідерів 
післядипломної освіти 
«Відкрита освіта в 
суспільстві знань» 
(м.Київ, 1-2 жовтня
2019 р.)
4. Всеукраїнський 
науково- 
методологічний 
семінар
« Позиціонування 
закладу освіти 
засобами новітніх 
технологій 
менеджменту»
(м.Бориспіль, 17 
жовтня 2019 р.)
5. ІУ-а Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Професійний 
розвиток фахівців у 
системі освіти 
дорослих: історія, 
теорія, технології» 
(Київ, іб жовтня 2019 
Р-)
Наукове 
консультування 
спеціальної школи- 
інтернат №26, м. Київ 
(підстава - угода); 
Наукове 
консультування 
комунального 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
І-ІІ ступенів 
"Навчально- 
реабілітаційний центр 
№17", м. Київ 
(підстава - угода). 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 
кваліфікації за 
категорією «Науково- 
педагогічні 
працівники 
університетів, 
академій, інститутів» 
Свідоцтво СП 
35830447/2652-19 від
25 Ж ОВТН Я 201Q р.

358932 Дубовський
Сергій

доцент,
Основне

Навчально-
науковий

Диплом 
кандидата наук

20 Спеціальні
методики

Відповідність п.п. з, 
15, іб, 17,18 п. 30



Олександров
ич

місце інститут КН 006405, навчання та Ліцензійних умов
роботи менеджменту 

та психології
виданий 

13.09.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004547, 
виданий 

18.05.2002

виховання №2 провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта -  вища. 
Слов’янський 
державний
педагогічний інститут, 
диплом серія -  Б-і 
№601986 від 
24.06.1983р., 
спеціальність -  
олігофренопедагогіка 
і логопедія, 
кваліфікація - 
вчитель і логопед 
допоміжної школи, 
олігофренопедагогіка 
дошкільних закладів. 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність -  
13.00.03 -  корекційна 
педагогіка, КН № 
006405 від 
13.09.1994р.
Доцент кафедри 
спеціальних методик, 
атестат ДЦ №004547 
від 18.05.2002р.
Тема дисертації:
« Систематизація 
знань учнів 
допоміжної школи (на 
матеріалі географії)» 
Досвід роботи -  37 
років
Громадська діяльність 
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України
Наукова діяльність 
Тема кафедри 
педагогіки, 
управління та 
адміністрування 
«Підготовка 
конкурентноспромож 
них фахівців в умовах 
освітніх змін» 
(Керівник проф. 
Рябова З.В.).
Перелік продукції 
Монографії 
Дубовський С.О. 
Підтримка потенціалу 
здоров’я особистості в 
умовах інклюзивного 
освітнього середовища 
як педагогічна 
проблема / Педагогіка 
здоров’я як основа 
розвитку потенціалу 
особистості: [колект. 
моногр.] /В. А.
Гладуні, Н. В. 
Зимівець, 3 . П. 
Бондаренко, Л. М. 
Ніколенко та ін. -  
Дніпро: ЛІРА, 2020.
С. 330-338. КВИ 978
966-981-317-6 
Посібники 
і. Організація та 
проведення 
педагогічної практики 
здобувачів вищої 
освіти за
спеціальністю оіб 
«Спеціальна освіта»: 
навч.-метод, посіб. /
В. А. Гладуні, А.М.



Висоцька, С.О. 
Дубовський. -Київ : 
УМО, 2020. -  94 с. 
Статті у виданнях, що 
входять до 
наукометричних баз 
даних
Гладуні В.А., Висоцька 
А.М., Дубовський С.О. 
Корекція розвитку 
дітей з
інтелектуальними 
порушеннями 
засобами фізичного 
виховання //Збірник 
наукових праць 
"Вісник
післядипломної 
освіти" (Педагогічні 
науки). -  Київ, 2020. - 
№ 2. - с.10-31.
Статті у наукових 
фахових виданнях, що 
затверджені МОН 
України
1. Дубовський С.О. 
"Роль математики в 
освітньому процесі 
дітей з особливими 
освітніми потребами: 
у зб. "Наука и 
технологии: Шаг в 
будущее". -  Прага, 
2020. -  С. 65-68
2. Дубовський С.О. 
"Гуманізація 
спеціального 
навчання шляхом 
роботи над текстами- 
міркуваннями" у зб. 
Школа синергії освіти 
і духовності: нові 
виклики, тренди і 
можливості. -  Київ: 
ДЗВО «УМО». -  С. 32
Зб.
Участь у науково- 
практичних заходах
1. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Спеціальна освіта: 
стан та перспективи» 
Харків, 17-18 травня
2017 року) / 
Харківська 
гуманітарно- 
педагогічна академія 
-  Харків, 2017.
2. Науково- 
практичний форуму 
«Інклюзия у закладах 
освіти. Організація 
єдиного інклюзивного 
простору» (іб травня
2018 року, Київ).
3. III Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Психолого- 
педагогічний супровід 
професійної 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації фахівців в 
умовах трансформації 
освіти» (25травня 
2018 року, Київ). 
Науково-педагогічна 
діяльність



Лекційні та практичні 
заняття зі 
здобувачами вищої 
школи за 
спеціальністю оіб 
«Спеціальна освіта» з 
навчальних 
дисциплін:
1) Спеціальні 
методики навчання та 
виховання №2 
(математика, історія, 
географія, соціально- 
побутова орієнтація) 
(нормативна, 5 
кредитів)
2) Організація 
супроводу родин, в 
яких виховуються діти 
з особливими 
освітніми потребами 
(вибіркова, 6 
кредитів)
Міжнародна
діяльність
Участь у міжнародних
науково-практичних
конференціях:
1) XII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Спеціальна освіта: 
супровід без 
обмежень» (18
19.04.2019 Україна, 
Кам’янець- 
Подільський).
2) V Міжнародний 
конгрес зі спеціальної 
педагогіки, психології 
та реабілітології «Діти 
з особливими 
потребами в 
освітньому просторі» 
(10-11.10.2019 Україна, 
Чернігів).
3) І науково- 
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні підходи до 
формування 
професійних 
компетентностей 
фахівців фізичної 
терапії та ерготерапії» 
(17-18.10.2019 Україна, 
Ужгород).
4) V Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Корекційно- 
реабілітаційна 
діяльність: стратегії 
розвитку у 
національному 
тасвітовому вимірі» 
(20.11.2019 Україна, 
Суми).
1. Наукове 
консультування 
Краматорської 
спеціальної 
загальноосвітньої 
школи - інтернат №33 
Донецької обласної 
ради (угода про 
співпрацю);
2. Наукове 
консультування 
установи



«Інклюзивно- 
ресурсний центр 
Маріупольської 
міської ради 
Донецької області» 
(угода про 
співпрацю); 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 
кваліфікації (назва 
модулю, тип модулю, 
документ, що 
засвідчує, дата видачі 
довідки/сертифікату) 
Пройшов стажування 
на кафедрі технологій 
спеціальної та 
інклюзивної освіти 
Донбаського 
державного 
педагогічного 
університету 3 
26Л2.2019 по 
26.02.2020 за 
модулем «Корекційна 
спрямованість 
процесу навчання осіб 
з особливими 
освітніми потребами» 
(6 кредитів, 180 
годин), науковий 
консультант - 
кандидат пед. наук, 
доцент технологій 
спеціальної та 
інклюзивної освіти, 
Одинченко Лариса 
Костянтинівна.
Наказ № 169-с від 
19.12.2019

276127 Бартенева
Лариса
Іванівна

доцент О Логодидактика
і
логопсихологія

Відповідність п.п. з,
13, іб, 17,18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта вища. 
Київський державний 
педагогічний інститут 
ім. М. П. Драгоманова 
(нині Національний 
педагогічний 
університет імені М.
П. Драгоманова), 
диплом серія -  КН № 
018159, від 
30.06.1993р.,, 
спеціальність -  2111 
Дефектологія, 
кваліфікація - 
«Вчитель -  логопед. 
Вчитель початкових 
класів шкіл для дітей 
з важкими розладами 
мовлення. Логопед 
дошкільних закладів. 
Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.03 -  корекційна 
педагогіка, диплом 
серія -  ДК № 010504 
від 16.05.2001 рік, 
протокол № 35.06/5 
Старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності 
корекційна 
педагогіка, атестат 
серія АС № 004496 від 
15.12.2005р., протокол



№ 152-06/7.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підготовка дітей із 
загальним 
недорозвитком 
мовлення до 
оволодіння 
орфографією» 2000 р. 
(шифр спеціальності 
13.00.03.- Корекційна 
педагогіка)
Досвід роботи 37 років 
загального стажу, 24 
роки науково- 
педагогічного в 
Інституті спеціальної 
педагогіки НАПН 
України, лабораторії 
логопедії
Громадська діяльність 
-  член асоціації 
корекційних педагогів 
України 
Наукове 
консультування 
Комунального 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
І-П ступенів 
«Навчально- 
реабілітаційний центр 
№ 17» м.Києва (угода 
про співпрацю). 
Наукова діяльність 
Тема кафедри 
педагогіки, 
управління та 
адміністрування 
«Підготовка 
конкурентноспромож 
них фахівців в умовах 
освітніх змін» 
(Керівник проф. 
Рябова З.В.). 
Бартєнєва Л.І. Сучасні 
підходи до 
методичного 
забезпечення 
навчання школярів 
початкової ланки 
загальноосвітніх шкіл 
для дітей з ТПМ. 
Матеріали науково- 
практичних семінарів 
« Проектування 
розвитку 
обдарованості в 
системі проектування 
навчально-виховного 
процесу» м. Київ, 
іберезня; м. Одеса, 29 
березня; м. Горлівка, 
21 квітня. -  К: ЮД. 
2011 -  8-12 С. 
Бартєнєва Л.І. 
Вихователю про 
фонетико- 
фонематичний 
недорозвиток 
мовлення. / Л.І. 
Бартєнєва 
//Теоретичне і 
методичне 
забезпечення 
навчання та 
виховання осіб з 
особливими освітніми 
потребами. 36 . Наук, 
праць: Випуск і, - 
СлавПянськ. СДПУ,



2011. -  16-21С. 
Бартенева Л.І. 

Особливості надання 
логопедичної 
допомоги учням 
початкових класів в 
умовах логопедичного 
пункту.
//Л.І.Бартенева, О. С. 
Бистранівська 
/Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет- конференції 
«Традиції та інновації 
підготовки вчителя 
початкових класів» 
Проблеми сільської 
школи №39 частина 
І, 3-4 листопада, 2011. 
-  87-92С.
Бартенева Л.І. 
Проблема діагностики 
порушень 
звуковимови при 
стертій дизартриї 
/Л.І.Бартенева 
/ /Український 
логопедичний вісник: 
(Збірник наукових 
праць: Випуск і. /. —  
К.: ПП. Актуальна 
освіта, гоп. -  вип. 2. 
Бартенева Л.І. 

Сучасний погляд на 
дизорфографію //
Л.І.Бартенева 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова, Серія 19 
Корекційна педагогіка 
та психологія. 36 . 
Наукових праць. №
.......-  К.: НПУ імені
М.П. Драгоманова, 
2011 №12
Читанка: підручник 
для 2 кл.
загальноосвітніх шкіл 
для дітей з тяжкими 
порушеннями 
мовлення. Ч. і / авт. 
кол.: Л. І. Бартенева,
О. Е. Шевченко, Л. Є. 
Андрусишина -  К .: 
Педагогічна думка, 
2009. -  96 с., іл. (4,0 
др. арк.)
Читанка: підручник 

для 2 кл.
загальноосвітніх шкіл 
для дітей з тяжкими 
порушеннями 
мовлення. Ч. 2 / авт. 
кол.: Л. І. Бартенева,
О. Е. Шевченко, Л. Є. 
Андрусишина -  К .: 
Педагогічна думка,
2012. -  96 с., іл. (4,0 
др. арк.)
Бартенева Л.І. 
Особливості 
формування 
передумов писемного 
мовлення у старших 
дошкільників із ЗНМ. 
/Л.І.Бартенева // 
Український 
логопедичний вісник: 
зб. наук. пр. -  К .: 
Актуальна освіта,



2013- -  Вип. 4. -  С. 4
8.
Bartienieva, L. 2013. 
Sovremennoje 
tolkovanije recevych 
rastrojstv u ditej s DCP і 
osobennosti jich 
korekcii. In: Osoby so 
zdravotnym 
znevyhodnenim v 
kontexte siicasnej 
specialnej pedagogiky a 
siivztaznych vied, 
Bratislava: Iris, 2013. 
759 -  766, ISBN 978
80-89238-87-3 
Бартенева Л.І. 
Потенціальна 
готовність старших 
дошкільників з 
порушеним 
мовленнєвим 
розвитком до 
оволодіння писемним 
мовленням / Л.І. 
Бартенева // Освіта 
осіб з особливими 
потребами: шляхи 
розбудови: зб. наук, 
праць: Вип. 5. Частина
і. / за ред. В.В. 
Засенка, А.А. 
Колупаєвої. -  К.: : 
«Педагогічна преса», 
2014. -  С. 28-39. (о,5 
др. арк.)
Бартенева Л.І. 
Самоконтроль як 
складова 
орфографічної 
навички 
/Л.І.Бартенева 
/ /Український 
логопедичний вісник: 
зб. наук. пр. -  К: 
Актуальна освіта,
2012. -  Випуск 3. -  
115с.
Бартенева Л.І. Вплив 
логопедичного 
масажу на розвиток 
мовлення дітей з ДЦП 
. /Л.І.Бартенева // 
Український 
логопедичний вісник: 
зб. наук. пр. -  К .: 
Актуальна освіта,
2014. -  Вип. 5. -  С.
(0,5 др. арк.)
Бартенева Л.І.
П сихо лінгвістична 
модель підручника 
«Читанка» для 
молодших школярів з 
ТПМ Освіта осіб з 
особливими 
потребами: шляхи 
розбудови: зб. наук, 
праць Вип. іо. / за 
ред. В.В. Засенка, А.А. 
Колупаєвої. 2015 рік 
19-25С.
Бартенева Л.І. 
Корекційно- 
розвивальна програма 
з освітньої галузі 
«Читання» для 2-4 
класів спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для дітей з ДЦП



[Електронний ресурс]. 
http://www.mon.gov.i] 
а /иа /activity/education 
/^б/боя/паусЬаІпі pro 
gramin
Бартєнєва Л.І. 
Навчальні програми 
для 6-7 класів 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для дітей з 
порушенням опорно- 
рухового апарату 
Рекомендовано 
Міністерством освіти і 
науки України (№ і/и 
-14640 від 07.06.2015 
р.) Режим доступу: 
http: / /www.mon.gov.u
а/
Бартєнєва Л.І. 
Навчальні програми 
для 6-7 класів 
спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для дітей з тяжкими 
порушеннями 
мовлення «Українська 
література» 
Рекомендовано 
Міністерством освіти і 
науки України (№ і/и 
від 07.06.2014 р.) 
Режим доступу: 
http: / /www.mon.gov.u 
а/- (цодр.арк) 
Бартєнєва Л.І. 
Навчальні програми з 
освітньої галузі 
«Українська 
література» для 8-ю 
класів спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для дітей з ТПМ 
[Електронний ресурс]. 
http: / /www.mon.gov.u 
a/ua/activitv/education 
/^6/6Q4/navchalni pro 
gramin ;
Бартєнєва Л.І. 
Навчальні програми 
програма з освітньої 
галузі «Літературне 
читання» для учнів 8- 
юкласів спеціальних 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
для дітей з
порушеннями опорно- 
рухового апарату 
[Електронний ресурс: 
http: / /www.mon.gov.u 
а /иа /activitv/education 
/^6/6оч/паусІіа1пі pro 
gramin].
Науковий керівник 
одного аспіранта 
Науково- 
організаційна 
діяльність
Наукове керівництво 
дипломними 
роботами та 
курсовими проектами 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти,
і. Залозна Мар’яна

http://www.mon.gov.il
http://www.mon.gov.u
http://www.mon.gov.u
http://www.mon.gov.u
http://www.mon.gov.u


Вікторівна - 
Підготовка майбутніх 
учителів початкової 
школи до роботи в 
закладах загальної 
середньої освіти 3 
інклюзивними 
класами.
2. Катаркова Наталія 
Прокопівна - 
Особливості 
організації освітнього 
процесу в
інклюзивних класах 
закладу загальної 
середньої освіти.
3- Решетник Алла 
Миколаївна - 
Особливості 
соціально-
педагогічної роботи в 
закладах освіти з 
інклюзивним 
навчанням.
4. Ярмолюк Віра 
Віталіївна - 
Розроблення 
індивідуальної 
програми розвитку 
для дитини 3 
порушенням 
розумового розвитку в 
інклюзивному класі 
Професійний 
розвиток 
Підвищення 
кваліфікації (назва 
модулю, тип модулю, 
документ, що 
засвідчує, дата видачі 
довідки/сертифікату) 
Стажування на 
кафедрі логопедії 
НПУ імені М.П. 
Драгомановаз
20.09.2018 по
20.12.2018 за модулем 
«Корекійно- 
розвиткові технології 
в навчанні дітей з 
тяжкими розладами 
мовлення»(6 
кредитів, 180 годин). 
Наказ №159-0
16.09.2018

306612 Сіданіч
Ірина
Леонідівна

професор 0 Моделювання
освітньої та
професійної
підготовки
фахівця
спеціальної
освіти

Відповідність п.п. з, 
ю, її, 15,17 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
Освіта вища, 
Київський державний 
педагогічний інститут 
ім. О.М. Горького, 
диплом серія РВ № 
776489,виданий 
25.06.1988 р., 
Спеціальність: 
педагогіка і методика 
виховної роботи, 
кваліфікація: 
методист виховної 
роботи; викладач 
етики та психології 
сімейного життя 
викладач етики та 
психології сімейного 
життя.
Доктор педагогічних 
наук, 13.00.01 -



загальна педагогіка та 
історія педагогіки, 
диплом ДД №
004098,виданий 
26.02. 2015р.
Доцент кафедри теорії 
та методики 
початкової освіти, 
атестат доцента 12 ДЦ 
№ 0170088 від 
21.06.2007р. протокол 
№з/2і -Д
Досвід роботи -  35 
років
Тема дисертації: 
«Духовно-моральне 
виховання дітей у 
вітчизняній школі 
(XX -  перша чверть 
XXI ст.)»
Громадська діяльність 
член Громадської 
ради з питань 
співпраці з церквами 
та релігійними 
організаціями при 
МОН України, член 
редколегії журналу- 
часопису «Слово 
Вчителю», член 
комісії МОН України з 
предметів духовно
морального 
спрямування 
Наукова діяльність
1. Участь у науково- 
дослідній роботі на 
тему: Підготовка 
конкурентоспроможн 
их фахівців в умовах 
освітніх змін (2017
2021 р.) -  Державний 
реєстраційний номер 
0117U002378). 
(Керівник проф. 
Рябова З.В.).
2. Тема Лабораторії 
християнської 
педагогіки УБУЛО (на 
громадських засадах): 
«Психолого- 
педагогічні засади 
підготовки фахівців з 
християнської 
педагогіки у вищій 
школі» (Керівник 
проф. Сіданіч І.Л.). 
Перелік продукції (за 
останні два роки) 
Статті у наукових 
фахових виданнях, що 
затверджені МОН 
України
1. Сіданіч І.Л. 
Духовність виховання 
в сучасній українській 
школі// Горизонт 
духовності виховання: 
колективна 
монографія / The 
Horizon of Spirituality 
of Education: collective 
monograph. Уклали й 
підготували Ионас 
Кевішас та Олена М. 
Отич. Вільнюс 
Zuvedra, 2019. (584 с.) 
-  С.479 -  493.
2. Sidanich Irina 
Training of higher 
education applicants



through internet usage 
with the specialization 
in "Christian pedagogy" 
// “Culture -  
transformations -  
education” annual of 
the faculty of pedagogy 
University of Rzeszow 
(республіка Польща) / 
Zoya Ryabova, Irina 
Sidanich //Rocznik 
polsko-ukrainski. -  
2018, № IXX -  C. 333
345
3. Сіданіч І.Л. 
Духовно-моральна 
компетентність 
педагога як 
передумова 
забезпечення 
духовно-моральної 
спрямованості 
викладання 
навчальних предметів 
у закладах освіти // 
Педагогічні науки: 
теорія, історія, 
інноваційні 
технології. - Суми: 
СумДПУ імені А. С. 
Макаренка, 2017. - № 
9(73) -  С. 118 -  130.
4. Сіданіч І.Л. 
Управління 
впровадженням 
духовно-морального 
компонента в систему 
магістерської 
підготовки майбутніх 
викладачів зі 
спеціалізації
« Християнська 
педагогіка у вищій 
школі» // Педагогічні 
науки: теорія, історія, 
інноваційні 
технології. - Суми: 
СумДПУ імені А. С. 
Макаренка, 2017.- № 
10(74) -  С. 229 -  240.
5. Sydanych І. L. 
Scientific grounds of 
management of the 
spiritual-moral 
education of Ukraine: 
monograph / 1. L. 
Sydanych; NAPS of 
Ukraine, university of 
educational 
management. — K. 
UEM, 2016. — 244 p.
6. Сіданіч І. Л. Нові 
тенденції розвитку 
вищої освіти України 
в умовах
євроінтеграційних 
процесів / 1. Л. Сіданіч 
// Науковий журнал 
Scientific Letters of 
Academic Society of 
Michal Baludansky, 
ISSN 1338-9432, 
Volume 4, №6/2016, 
Kosice, Slovakia -  P. 
126-129.
Інші праці 
і. Сіданіч І.Л. 
Моральні та життєві 
дороговкази для 
людини.
Християнська етика в



українській культурі: 
навч. посіб. для учнів 
8-го класу / Ірина 
Сіданіч, Галина 
Красікова, Наталія 
Красікова. -  Коломия 
: ВПТ «Вік», 2019. -  
218 с .
2. Олійник О.В.
Школа подружнього 
життя: метод.посібник 
для вчителів 9-11 
класів / О.В.Олійник 
// Наук, редактор 
Сіданіч І.Л. -  Дніпро, 
2018. -  92 с.
3. Болгар В., 
Романенко О. Моя 
пісня -  моя Україна: 
навч.-метод, посібник 
/ В. Болгар, О. 
Романенко // 
Наук.редактор Сіданіч
І.Л. -  Київ, 2019. -  56 
с.
4. Академія 
Суперкниги: навч. 
програма для дітей і- 
6 класи / Наук. ред. 
Сіданіч І.Л. -  Київ: 
МГО «Асоціація 
«Еммануїл», 2019. -  
48 с.
5. Я пізнаю світ із 
Суперкнигою: навч. 
програма для дітей 
молодшого шк. віку і- 
4 класи / Наук. ред. 
Сіданіч І.Л. -  Київ: 
МГО «Асоціація 
«Еммануїл», 2019. -  
28 с.
6. Сіданіч І. Колегія 
департаменту освіти і 
науки КОДА // Слово 
вчителю, №4, 2018. -  
С-43-

Участь у науково- 
практичних заходах 
(за останні два роки): 
Всеукраїнський форум 
«Адаптивні системи 
управління в освіті»
ГО «ШАУСПС» та 
УІПА (31 січня 2018 р., 
Київ-Харків) 
Всеукраїнський 
науково- 
методологічний 
семінар «Наукова 
парадигма 
формування та 
розвитку професійної 
компетентності 
керівників сучасних 
закладів освіти» (2 
лютого 2018 р., м. 
Київ)
Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція
«Розвиток
професійної
компетентності
керівників шкіл у
системі
післядипломної 
педагогічної освіти в 
умовах упровадження 
нового Державного 
стандарту початкової



загальної освіти» (ю 
квітня 2018 р., м.
Київ)
Всеукраїнський ІУ 
форум «Україна за 
сім’ю (і березня 2019 
р. м. Київ).
Круглий стіл 
«Педагогічна 
альтанка вчителів 
предметів духовно
морального 
спрямування 
«Моральне виховання 
учнів на основі 
християнських 
цінностей: сучасні 
підходи» (14 березня 
2019 р. м. 
Кропивницький) 
Міжнародний тренінг 
Виховання характера 
(м. Одеса, 20-22 
березня 2019 р.) 
Міжнародна науково- 
практична 
конференція 
«Психологічні 
аспекти формування 
характеру дитини», 
(3-4 квітня 2019 р., м. 
Івано-Франківськ)
X Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Духовно-культурне 
виховання особистості 
в умовах входження 
людства в епоху 
культури» в рамках 
міжнародного проекту 
Пола Д. Шафера 
«Епоха Культури» (30 
травня 2019 р. м.
Київ).
Всеукраїнський
науково-
методологічний
семінар
« Позиціонування 
закладу освіти 
засобами новітніх 
технологій 
менеджменту» (17 
жовтня 2019 р., Київ -  
Бориспіль).
Участь у роботі 
спеціалізованої вченої 
ради Д26.455.03 із 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) наук зі 
спеціальностей 
13.00.04 -  теорія і 
методика професійної 
освіти та 13.00.06 -  
теорія і методика 
управління освітою -  
член науково- 
методичної ради 
Університету 
менеджменту освіти 
Керівництво науково- 
практичною 
лабораторією 
« Християнська 
педагогіка»
Участь у роботі 
Громадської ради при 
МОНУ з питань



зав’язків з Церквами 
та церковними 
організаціями 
Участь у роботі комісії 
МОН України з 
християнської етики 
Участь в редакційній 
колегії журналу 
«Слово вчителю» 
Участь у виїзному 
засіданні Громадської 
ради з питань 
співпраці з церквами 
та релігійними 
організаціями при 
Міністерстві освіти і 
науки України -  
круглого столу з 
питань викладання 
предметів духовно
морального 
спрямування,23 
квітня 2018 р., м. 
Одеса
Організація та 
проведення тренінгу в 
складі команди ВБФ 
Східноєвропейська 
гуманітарна місія 
«Основи 
християнської 
педагогіки»,
« Християнська 
духовність» (березень 
2018 р.)
Проведення та 
організація науково- 
методологічного 
семінару «Основи 
християнської моралі 
і етики» (травень 2018
Р-) .
Участь у проекті за 
підтримки відділу 
культури та преси 
Посольства США в 
Україні ЛОГМО «АМІ- 
Схід» Курс «Інклюзія 
у Вищій школі», 
підтримка тренерів 
семінарів, надання 
методичної та 
консультативної 
допомоги (червень 
2018 р.)
Науково-педагогічна
діяльність
Міжнародна
діяльність
Участь у міжнародних 
проектах 
і. Стажування в 
Академічному 
товаристві ім. Міхала 
Балудянського 
(Словаччина) за 
напрямом «Крос- 
культурні та 
економічні аспекти 
розвитку
євроінтеграційних 
процесів» (м. Кошице 
(Словаччина), 4 - 8  
квітня 2016 р.):
- участь з доповіддю у 
теоретичній частині 
семінару «Крос- 
культурні та 
економічні аспекти 
розвитку
євроінтеграційних



процесів» на тему: 
"Нові тенденції 
розвитку вищої освіти 
в умовах
євроінтеграційних
процесів";
- економічний 
практикум з вивчення 
досвіду створення і 
функціонування 
технопарку Кехнец, 
ролі місцевої влади у 
формуванні 
сприятливого 
інвестиційного 
клімату та залучення 
інвестицій та 
вивчення економіки 
малих міст (на 
прикладі м. Ясова);
- крос-культурний 
практикум з вивчення 
історико-культурних 
аспектів
євроінтеграційних 
процесів на прикладі 
історичної спадщини 
м. Прешова та 
культурної спадщини 
Списького Граду, 
вивчення культури 
малих міст;
- участь в лекції 
Президента 
Академічного 
співтовариства ім. 
Міхала Балудянського 
«Тенденції та 
перспективи 
соціально- 
економічного та 
культурного розвитку 
Словаччини в 
контексті 
європейської 
інтеграції»;
- виступ з доповіддю 
на семінарі «Крос- 
культурні та 
економічні аспекти 
розвитку
євроінтеграційних 
процесів» та 
публікацію наукової 
статті у міжнародному 
науковому журналі 
«SCIENTIFIC 
LETTERS OF 
ACADEMIC SOCIETY 
OF MICHAL 
BALUDANSKY».
2. Християнський 
міжнародний семінар 
«Учіння Ісуса Христа в 
Євангеліях» (19 -  22 
липня 2017 р., місто 
Афіни, Греція):
19.08 -  Перемога над 
спокусами Матвія 
(Мат. 41:1-11);
20.08 -  Я буду з тобою 
завжди (Мат. 20:8-10);
21.08 -  Ісус і Бог єдині 
(Мат.10:40);
22.08 -  Я жив. Ідіть і 
всім перекажіть! (Мат. 
28:7-10)
Участь у міжнародних 
програмах 
академічної 
мобільності



1. Вивчення досвіду 
функціонування 
приватних 
католицьких шкіл 
Угорщини,
Німеччини, Франції та 
Австрії 16-23 жовтня 
2017 року:
іб жовтня Школа св. 
Миколая, с. Еделени, 
Угорщина 
Saint Nicolas Greek 
Catholic Primary 
School Edeleny 3780 
Edeleny Borsodi 11t 
36/b. Telefon: (48) 525
134 http://sztmi.hu/
18 жовтня Гімназія св. 
Бенно в Дрездені, 
Німеччина St.-Benno- 
Gymnasiums in 
Dresden, Pillnitzer Str. 
39, 01069 Dresden 
www.benno- 
gymnasium.de 
Gespräch mit dem 
Schulleiter Herrn 
Stefan Schäfer 
Освітній центр Марії 
Монтессорі, Ляйпціг, 
Німеччина 
Montessori- 
Schulzentrums Leipzig 
Alte Salzstraße 61/65, 
04209 Leipzig 
www.montessori- 
leipzig.de
Gespräch mit dem 
Leiter des
Schulzentrums, Herrn 
Sebastian Heider
19 жовтня Віллінг- 
школа: гімназія та 
професійна школа, 
Майнц, Німеччина 
Willigis Schulen Mainz 
(Gymnasium und 
Realschule) 
Willigisplatz 2, 55116 
Mainz www.willigis- 
online.de
20 жовтня Школа св. 
Марії в Нейлі, Париж 
Ecole Sainte Marie de 
Neuily 29 bd Victor 
Hugo -  92200 -  
NEUILLY/SEINE Tel: 
014745 29 30 
http://www.saintemari 
edeneuilly.fr/index.php 
/есоїезі
23 жовтня Освітній 
центр Кеніонгассе, 
Відень Австрія 
Bildungszentrum in 
Kenyongasse Mater 
Salvatoris, Wien 
Kenyongasse 4-12 А - 
1070 Wien Tel.: 01 /
523 29 83 - o 
http://www.kenyon.at
2. Стажування в 
Інституті 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці 
«Школа з англійської 
мови + стажування 
для освітян» та 
Західно- 
Фінляндським

http://sztmi.hu/
http://www.benno-gymnasium.de
http://www.benno-gymnasium.de
http://www.montessori-leipzig.de
http://www.montessori-leipzig.de
http://www.willigis-online.de
http://www.willigis-online.de
http://www.saintemari
http://www.kenyon.at


Коледжем з метою 
опанування 
проектного підходу в 
організації
навчального процесу у 
закладах освіти 
Фінляндії у поєднанні 
з інтенсивним 
вивченням 
англійської мови у 
Західно- 
Фінляндському 
Коледжі в 
міжнаціональному 
мульти-культурному 
середовищі 3 
використанням 
активних 
комунікаційних 
методик та пізнанням 
культури Фінляндії -  
17.02 -  26.02.2018 р. 
Участь у роботі 
міжнародних науково- 
практичних 
конференцій.
Перша міжнародна 
конференція 
«Духовно-моральне 
виховання 
особистості: реалії та 
перспективи» (19-20 
квітня 2018 р. в 
Марійському 
духовному центрі 
«Зарваниця», село 
Зарваниця, 
Теребовлянського 
району Тернопільської 
обл.)
Професійний 
розвиток 
Підвищення 
кваліфікації 
2014р. ДВНЗ "УМО" 
ЦІППО підвищувала 
кваліфікацію за 
категорією: "Науково- 
педагогічні
працівники ВНЗ ІІІ-ІУ 
р.а. (за професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади в 
галузі знань 1501 
"Державне 
управління").
2020р. ДЗВЛ "УМО" 
ЦІПО підвищувала 
кваліфікацію за 
категорією: "Науково- 
педагогічні 
працівники 
університетів, 
академій інститутів з 
менеджменту освіти 
та лідерства. (Наказ 
про зарахування №оі- 
01/217 від 
21.01.2020р., І 
етап(2і.04-25.04); II 
етап (27.04.-14.11.); III 
етап (16.11-20.її).

19961 Букорос
Тетяна
Олександрів
на

професор 0 Філософські
проблеми
наукового
пізнання

Букорос Тетяна 
Олександрівна Доцент 
Ні Філософські 
проблеми наукового 
пізнання
Відповідність п.п. з,



5, 8, ю, її, 17, і8 п. зо 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності 
Освіта вища. 
Миколаївська філія 
Національного 
університету «Києво- 
Могилянська 
академія», факультет 
політичних наук, 
спеціальність -  
політологія, 
кваліфікація -  
спеціаліст політології, 
диплом серія -  
КВ№21204953 від 
03.07.2002р., 
Миколаївський 
державний 
гуманітарний 
університет імені 
Петра Могили, 
спеціальність -  
політологія, 
кваліфікація -  магістр 
політологіє, серія -  
МК № 23167783, від 
03.07.2003р.
Кандитат політичних 
наук. Тема 
кандидатської 
дисертації «Взаємодія 
неурядових 
організацій з 
органами місцевого 
самоврядування в 
Україні», 23.00.02 
«Політичні інституті 
та процеси», 2010 р. 
Доцент кафедри 
політичних наук, серія 
12 ДЦ № 035358 від 
31.05.2013р., протокол 
№5/02-Д..
Загальний стаж -  14 
років;
Стаж науково- 
педагогічної 
діяльності -  14 років. 
Досвід роботи 
Досвід викладацької, 
тренерської роботи. 
Розробка та 
викладання 
навчальних курсів: 
«Політологія», 
«Державне та 
регіональне 
управління», 
«Методологія і 
організація наукових 
досліджень», 
«Прийняття 
проектних рішень», за 
програмами 
освітнього рівня 
бакалавр та магістр. 
Володіння навичками 
використання у 
навчальному процесі 
ігрових форм 
навчання.
20і6, 2017 рр. -  
відповідальний 
секретар приймальної 
комісії 
З 20 і 6 р. ПО 
теперішній час - 
професор кафедри 
управління проектами



та загальнофахових 
дисциплін ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти» 
2015 р. - в.о. 
завідувача кафедри 
управління проектами 
та загальнофахових 
дисциплін ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти» 
НАШІ України, 
співкоординатор 
освітньої програми 
«Управління 
проектами»
2014 р. - доцент 
кафедри управління 
проектами та 
загальнофахових 
дисциплін ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти» 
НАШІ України 
2011 р. -  2013 р. - 
доцент кафедри 
політичних наук, 
Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили 
2006-2011 рр. - 
старший викладач 
кафедри політичних 
наук, Миколаївський 
державний 
гуманітарний 
університет імені 
Петра Могили 
НАУКОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
Учасник науково- 
дослідної теми 
кафедри «Механізми 
формування та 
удосконалення 
системи управління 
проектами 
економічного та 
соціального 
спрямування в умовах 
суспільно-політичних 
трансформацій в 
Україні».
ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ 
(за останні два роки) 
Статті у наукових 
фахових виданнях, що 
затверджені МОН 
України 
і. Букорос Т. О. 
Невизначеність як 
фактор політичних 
змін /Т. О. Букорос // 
Наук. пр.: Науково- 
методичний журнал.
-  Вип. 248. Т. 260. -  
Політологія. -  
Миколаїв : Вид-во 
ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2015. -  С. 38-
4і - . .
Інші праці
і. Букорос Т.О. Засади 
ефективної 
комунікації у 
проектній діяльності: 
Матеріали II 
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції 26-28



квітня 2017 р. Ч.і -  К.: 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та психології ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти», 
2017 -  2 електрон, 
опт. диск
[Електронний ресурс]
-  Режим доступу: 
http://inno.edn.ua/mat 
егіа1і-копіегепсі]-пітр
2. Букорос Т. О. 
Децентралізація та 
розвиток місцевої 
демократії на 
Миколаївщині: 
регіональні 
особливості / Т. О. 
Букорос// Матеріали 
всеукр. наук.-метод. 
конф. 2 жовтня 2015 р 
«Миколаївщина і 
Північне 
Причорномор'я: 
історія і сучасність», 
до 95-ї річниці 
створення 
Національного 
університету 
кораблебудування 
імені Адмірала 
Макарова» -  
[електронний ресурс]. 
Режим доступу: 
http://conference.nuos. 
edu.ua/catalog/lectures 
;]8Є88Іопій=42МеіЬе4С2 
І9йе6еаб50505328? 
соМегепсеМ=3 2 3 0 4 .
3. Букорос Т. О.
Довіра як
стратегічний владний 
ресурс та цінність / Т. 
О. Букорос// 
Соціально-економічні 
та гуманітарні аспекти 
світових інноваційних 
трансформацій: 
Матеріали І 
Міжнародної науково- 
практичної 
конференції 
викладачів і 
аспірантів (Київ, 30 
березня 2016 р.). -  К.: 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», 
2016. -  С. 86-88. - і  
електрон, опт. диск 
[електронний ресурс].
-  Режим доступу: 
http://unio.edu.ua/inia 
ges/content/institutes/i 
пір /уубаппуа/копґегеп 
с/гЬігп_іег_і_2.рбґ 
УЧАСТЬ У НАУКОВО- 
ПРАКТИЧНИХ 
ЗАХОДАХ (за останні 
два роки)
1.1 міжнародна 
науково-практична 
конференція 
викладачів і 
аспірантів 
«Соціально- 
економічні та 
гуманітарні аспекти 
світових інноваційних 
трансформацій», 30 
березня 2016 р. м.

http://iimo.edii.ua/mat
http://conference.nuos
http://umo.edu.ua/ima


Київ.
2. Всеукраїнська 
студентська науково- 
практична 
конференція «Дні 
науки -  2016: наука і 
практика в 
професійній 
діяльності фахівців» у 
межах І
Всеукраїнського 
фестивалю 
студентських 
наукових робіт 
«Молодь науки -  
2016: теоретичні та 
прикладні аспекти 
наукової діяльності». 
і8 травня 2016 р., м. 
Київ.
3. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Психолого- 
педагогічний супровід 
фахової підготовки та 
підвищення 
кваліфікації в умовах 
трансформації 
освіти», 27 травня 
2016 року у м. Києві.
4. Тренінг
« Ненасильницьке 
спілкування в 
освітньому просторі 
вищої школи» 
сертифікованого 
тренера Верени Єгер, 
Швейцарія, (21 
березня 2016 року, м. 
Київ)
5. Перший триденний 
МЮТ)-треіііпг лідерів 
освіти із 
впровадження 
системи 
інноваційного 
мислення у 
навчальному закладі, 
Міжнародний 
інституту розвитку 
інтелекту, (15-17 
березня 2016 року, м. 
Київ)
6. Презентація 
результатів 
українсько- 
литовського проекту: 
«Розвиток духовного 
контексту виховання в 
глобалізованому 
світі», м. Київ, ДВНЗ 
УМО НАПН України, 
31.03.2017 р.
7. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Соціально- 
економічні та 
гуманітарні аспекти 
світових інноваційних 
трансформацій», м. 
Київ-Суми, 26-28 
квітня 2017 р.
8. Науково-практична 
конференція 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених «Наука і 
молодь 2017: 
Пріоритетні напрями



глобалізаційних 
змін», м. Київ, 19 
травня 2017 р.
9. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Психолого- 
педагогічний супровід 
фахової підготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
особистості в умовах 
трансформації 
освіти», Київ, 26 
травня 2017 р.
10. Семінар
« Позиціонування 
навчального закладу 
на ринку освітніх 
послуг засобами 
традиційних та 
новітніх медіа», м. 
Київ, ДВНЗ УМО 
НАПН України, 
02.11.2017 р. 
її. Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
«Миколаївщина і 
Північне 
Причорномор’я: 
історія і сучасність». 
Присвячена 85-річчю 
від дня народження 
професора М. 
Александрова.» (29-30 
вересня 2017 р м. 
Миколаїв)
НАУКОВО- 
ОРГАНІЗАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
Робота у редакційній 
колегії Електронного 
науково-практичного 
журналу «Науковий 
вісник УМО. Серія. 
Економіка і 
управління» 
МІЖНАРОДНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
• Україно - польська 
зустріч з 
міжнародними 
партнерами щодо 
реалізації Програми 
викладацько- 
студентських обмінів 
та впровадження 
методу «Кейс
менеджменту» в 
освітній простір ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти»: 
Академія імені Яна 
Длугоша в Ченстохові 
(Польща), (ю - 17 
грудня 2016 року м. 
Київ)
• Тренінг №і Україно- 
Австрійського проекту 
«Нові вимоги до 
компетенцій 
керівників шкіл 
України», Проектне 
бюро Культур- 
Контакт-Австрія (7-9 
лютого 2017 р., м. 
Київ)
• Тренінг №2 Україно- 
Австрійського проекту 
«Нові вимоги до



компетенцій 
керівників шкіл 
України», Проектне 
бюро Культур- 
Контакт-Австрія (15-17 
червня 2017 р., м. 
Одеса)
• Тренінг №3 Україно- 
Австрійського проекту 
«Нові вимоги до 
компетенцій 
керівників шкіл 
України», Проектне 
бюро Культур- 
Контакт-Австрія (07
09 листопада 2017 р., 
м. Київ)
ПРОФЕСІЙНИЙ
РОЗВИТОК
Підвищення
кваліфікації:
напрям: викладачі-
тьютори
(організатори)
дистанційного
навчання
університетів,
академій, інститутів,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП
35830447/2785-16, за
категорією:
викладачі-тьютори
(організатори)
дистанційного
навчання
університетів,
академій, інститутів,
16.12.2016 р., ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти».
РІЗНЕ
У 2016 р. входила до 
групи тренерів ДВНЗ 
УМО НАПН України 
для державних 
службовців рангу «А» 
в Йаціональному 
агентстві з питань 
державної служби 
України за темою 
«Сучасне лідерство: 
новий підхід до 
державного 
управління».
У 2016 р. Входила до 
складу робочої групи з 
розроблення освітньо- 
професійних програм: 
«Управління 
проектами».

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

Програмні результати навчання 
ОП

Методи навчання Форми та методи оцінювання

С пеціальна педагогіка

ПР 35. Здатний створювати лекційні заняття, практичні заняття, усне опитування, тестування, екзамен



рівноправний і справедливий клімат у 
корекційно-педагогічному та 
інклюзивному середовищі

комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

ПР 32. Володіє державною мовою 
відповідно до чинного законодавства 
про мови в Україні, культурою 
спілкування, його формами, 
способами, вербальними і 
невербальними засобами

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 25. Здатний до проведення 
лекційних, практичних, семінарських, 
лабораторних занять з корекційної 
педагогіки та спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 23. Здатний до застосовування 
найновіших досягнень в загальній та 
корекційній педагогіці, спеціальній 
психології;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 15. Здатний творчого використання 
різноманітних методів та форм 
корекційного навчання, інноваційних 
прийомів керівництва різними видами 
діяльності осіб з психофізичними 
порушеннями.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 14. Здатний ефективно 
застосовувати професійні знання в 
практичній педагогічній діяльності 
корекційного педагога і спеціального 
психолога при вирішенні навчальних, 
виховних, корекційних та науково- 
методичних завдань з урахуванням 
нозології порушення, вікових та 
індивідуальних особливостей, 
конкретних психолого-педагогічних 
ситуацій;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 5. Володіє знаннями про 
спеціальну дидактику, методики 
корекційного навчання дітей з 
порушеннями психофізичного 
розвитку.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 4. Володіє знаннями про сучасні 
тенденції світової корекційної 
педагогіки і спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 3. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 2. Володіє знаннями про 
організацію, управління, нормативно- 
правове забезпечення, соціально- 
економічні та культурні умови 
діяльності спеціальних освітніх 
установ для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, 
інклюзивних навчальних закладів та 
навчально -реабілітаційних центрів; 
сучасні досягнення корекційно- 
педагогічної теорії і практики; Закон

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен



України про освіту, Конвенцію про 
права дитини, 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.

ПР і. Спеціалізовані концептуальні 
знання, набуті у процесі навчання 
та/або професійної діяльності на рівні 
новітніх досягнень, які є основою для 
оригінального мислення та 
інноваційної діяльності, зокрема в 
контексті дослідницької роботи.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

Спеціальна психологія

ПР 25. Здатний до проведення 
лекційних, практичних, семінарських, 
лабораторних занять з корекційної 
педагогіки та спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 23. Здатний до застосовування 
найновіших досягнень в загальній та 
корекційній педагогіці, спеціальній 
психології;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 21. Здатний до організації та 
здійснення психодіагностичної, 
психокорекційної та 
психоконсультативної роботи з 
особами різного віку та нозологій;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 18. Здатний до співпраці з 
батьками дітей, особами, які їх 
заміняють, спеціалістами інших 
галузей (медиками, психологами, 
вчителями, вихователями, 
соціальними педагогами, асистентами 
вчителя).

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 14. Здатний ефективно 
застосовувати професійні знання в 
практичній педагогічній діяльності 
корекційного педагога і спеціального 
психолога при вирішенні навчальних, 
виховних, корекційних та науково- 
методичних завдань з урахуванням 
нозології порушення, вікових та 
індивідуальних особливостей, 
конкретних психолого-педагогічних 
ситуацій;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР 4. Володіє знаннями про сучасні 
тенденції світової корекційної 
педагогіки і спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР і. Спеціалізовані концептуальні 
знання, набуті у процесі навчання 
та/або професійної діяльності на рівні 
новітніх досягнень, які є основою для 
оригінального мислення та 
інноваційної діяльності, зокрема в 
контексті дослідницької роботи.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, тестування, екзамен

ПР її. Володіє методикою викладання лекційні заняття, практичні заняття, усне опитування, тестування, екзамен



корекційної педагогіки і спеціальної 
психології у закладах вищої світи.

комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

Л огоди дакт ика і логопсихологія

ПР 35. Здатний створювати 
рівноправний і справедливий клімат у 
корекційно-педагогічному та 
інклюзивному середовищі

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 31. Здатний висловлювати власні 
висновки, а також знання та 
пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 21. Здатний до організації та 
здійснення психодіагностичної, 
психокорекційної та 
психоконсультативної роботи з 
особами різного віку та нозологій;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 7.Володієметодиками корекційної 
роботи при порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності та формами і 
методами роботи з сім’ями таких 
дітей, співпраці з спеціалістами інших 
галузей.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 4. Володіє знаннями про сучасні 
тенденції світової корекційної 
педагогіки і спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР з. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР і. Спеціалізовані концептуальні 
знання, набуті у процесі навчання 
та/або професійної діяльності на рівні 
новітніх досягнень, які є основою для 
оригінального мислення та 
інноваційної діяльності, зокрема в 
контексті дослідницької роботи.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, проблемно- 
пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

С пеціальні м ет одики навчання т а виховання № і

ПР з. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 5. Володіє знаннями про 
спеціальну дидактику, методики 
корекційного навчання дітей з 
порушеннями психофізичного 
розвитку.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 7. Володіє методиками корекційної 
роботи при порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності та формами і

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально-

усне опитування, екзамен



методами роботи з сім’ями таких 
дітей, співпраці з спеціалістами інших 
галузей.

ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

ПР 9. Володіє методиками корекційно, 
психолого-педагогічної роботи з 
особами різного віку та нозології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 23. Здатний до застосовування 
найновіших досягнень в загальній та 
корекційній педагогіці, спеціальній 
психології;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 19. Здатний до застосування 
інформаційних технологій в загальній, 
спеціальній та інклюзивній освіті.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 15. Здатний творчого використання 
різноманітних методів та форм 
корекційного навчання, інноваційних 
прийомів керівництва різними видами 
діяльності осіб з психофізичними 
порушеннями

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 12. Вміє застосовувати інноваційні 
педагогічні технології на рівні 
достатньому для реалізації 
навчальних дисциплін за 
спеціальністю у закладах вищої освіти.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР її. Володіє методикою викладання 
корекційної педагогіки і спеціальної 
психології у закладах вищої світи.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

Спеціальні методики навчання та виховання №2

ПР 23. Здатний до застосовування 
найновіших досягнень в загальній та 
корекційній педагогіці, спеціальній 
психології;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 19. Здатний до застосування 
інформаційних технологій в загальній, 
спеціальній та інклюзивній освіті.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 15. Здатний творчого використання 
різноманітних методів та форм 
корекційного навчання, інноваційних 
прийомів керівництва різними видами 
діяльності осіб з психофізичними 
порушеннями

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 12. Вміє застосовувати інноваційні лекційні заняття, практичні заняття, усне опитування, залік



педагогічні технології на рівні 
достатньому для реалізації 
навчальних дисциплін за 
спеціальністю у закладах вищої освіти.

ПР 15. Здатний творчого використання 
різноманітних методів та форм 
корекційного навчання, інноваційних 
прийомів керівництва різними видами 
діяльності осіб з психофізичними 
порушеннями

комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

ПР її. Володіє методикою викладання 
корекційної педагогіки і спеціальної 
психології у закладах вищої світи.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 9. Володіє методиками корекційно, 
психолого-педагогічної роботи з 
особами різного віку та нозології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 7. Володіє методиками корекційної 
роботи при порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності та формами і 
методами роботи з сім’ями таких 
дітей, співпраці з спеціалістами інших 
галузей.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 5. Володіє знаннями про 
спеціальну дидактику, методики 
корекційного навчання дітей з 
порушеннями психофізичного 
розвитку.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 3. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

Філософські проблеми наукового пізнання

ПР 34. Здатний аналізувати соціально 
та особистісно значущі світоглядні 
проблеми, приймати рішення на 
основі сформованих ціннісних 
орієнтирів.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 33. Здатний використовувати 
іноземні мови у професійній 
діяльності.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 31. Здатний висловлювати власні 
висновки, а також знання та 
пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 30. Здатний до застосовування 
раціональних прийомів пошуку, 
відбору, та використання інформації; 
вивчення літературних джерел за 
профілем підготовки і суміжних 
питань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 28. Здатний до провадження 
дослідницької та/або інноваційної 
діяльності

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен



ПР 2б.3датний до проведення 
наукових досліджень, аналіз та 
узагальнення наукової літератури, 
організація психолого-педагогічних 
експериментів, опрацювання 
результатів із використанням методів 
математичної статистики, підведення 
підсумків.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 22. Здатний до систематичного 
підвищення своєї професійної 
компетентності;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

ПР 15. Здатний творчого використання 
різноманітних методів та форм 
корекційного навчання, інноваційних 
прийомів керівництва різними видами 
діяльності осіб з психофізичними 
порушеннями.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 13. Розв’язання складних задач і 
проблем, що потребує оновлення та 
інтеграції знань, часто в умовах 
неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПР 6. Володіє критичним осмислення 
проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі 
предметних галузей.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

М оделю вання освіт ньої т а пр оф есійної п ідгот овки ф ахівця спеціальної освіт и

ПР 34. Здатний аналізувати соціально 
та особистісно значущі світоглядні 
проблеми, приймати рішення на 
основі сформованих ціннісних 
орієнтирів.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 31. Здатний висловлювати власні 
висновки, а також знання та 
пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 29. Здатний до використання 
інноваційних освітніх технологій у 
підготовці здобувачів вищої освіти до 
професійної діяльності.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 13. Розв’язання складних задач і 
проблем, що потребує оновлення та 
інтеграції знань, часто в умовах 
неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР ю. 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

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен
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ПР 6. Володіє критичним осмислення 
проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі 
предметних галузей.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 2. Володіє знаннями про 
організацію, управління, нормативно- 
правове забезпечення, соціально- 
економічні та культурні умови 
діяльності спеціальних освітніх 
установ для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, 
інклюзивних навчальних закладів та 
навчально -реабілітаційних центрів; 
сучасні досягнення корекційно- 
педагогічної теорії і практики; Закон 
України про освіту, Конвенцію про 
права дитини, 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.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 22. Здатний до систематичного 
підвищення своєї професійної 
компетентності;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

Методологія та організація наукового дослідження

ПР 34. Здатний аналізувати соціально 
та особистісно значущі світоглядні 
проблеми, приймати рішення на 
основі сформованих ціннісних 
орієнтирів.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР зо. Здатний до застосовування 
раціональних прийомів пошуку, 
відбору, та використання інформації; 
вивчення літературних джерел за 
профілем підготовки і суміжних 
питань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 28. Здатний до провадження 
дослідницької та/або інноваційної 
діяльності

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 27. Здатний до організація 
самостійної, наукової, практичної 
діяльності здобувачів вищої освіти.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 26. Здатний до проведення 
наукових досліджень, аналіз та 
узагальнення наукової літератури, 
організація психолого-педагогічних 
експериментів, опрацювання 
результатів із використанням методів 
математичної статистики, підведення 
підсумків.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР 21. Здатний до організації та 
здійснення психодіагностичної, 
психокорекційної та 
психоконсультативної роботи з 
особами різного віку та нозологій;

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

ПР ю. Володіє основними напрямами 
та перспективами розвитку 
спеціальної освіти і педагогічної 
науки; знає принципи прийому, збору,

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні

усне опитування, екзамен



систематизації, узагальнення та 
використання інформації; проведення 
наукових досліджень і методичної 
роботи зі спеціальності; практику 
підготовки інформаційних та науково- 
методичних матеріалів, основи 
наукової організації праці;

методи, проблемно-пошукові методи

ПР 3. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, екзамен

Педагогіка інклюзивного навчання

ПР 35. Здатний створювати 
рівноправний і справедливий клімат у 
корекційно-педагогічному та 
інклюзивному середовищі

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 31. Здатний висловлювати власні 
висновки, а також знання та 
пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 20. Здатний організовувати 
суспільно-корисну діяльність осіб 3 
фізичними та психічними 
відхиленнями, аналізувати систему їх 
соціального забезпечення та трудової, 
фізичної і психічної реабілітації.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР і8. Здатний до співпраці з 
батьками дітей, особами, які їх 
заміняють, спеціалістами інших 
галузей (медиками, психологами, 
вчителями, вихователями, 
соціальними педагогами, асистентами 
вчителя).

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 19. Здатний до застосування 
інформаційних технологій в загальній, 
спеціальній та інклюзивній освіті.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 14. Здатний ефективно 
застосовувати професійні знання в 
практичній педагогічній діяльності 
корекційного педагога і спеціального 
психолога при вирішенні навчальних, 
виховних, корекційних та науково- 
методичних завдань з урахуванням

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік



нозології порушення, вікових та 
індивідуальних особливостей, 
конкретних психолого-педагогічних 
ситуацій;
ПР 7. Володіє методиками корекційної 
роботи при порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності та формами і 
методами роботи з сім’ями таких 
дітей, співпраці з спеціалістами інших 
галузей.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 2. Володіє знаннями про 
організацію, управління, нормативно- 
правове забезпечення, соціально- 
економічні та культурні умови 
діяльності спеціальних освітніх 
установ для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, 
інклюзивних навчальних закладів та 
навчально -реабілітаційних центрів; 
сучасні досягнення корекційно- 
педагогічної теорії і практики; Закон 
України про освіту, Конвенцію про 
права дитини, 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.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 17. Здатний до ведення ділової 
документації у різних типах закладів 
загальної, спеціальної та інклюзивної 
освіти, реабілітаційних центрах 
відповідно до нормативних вимог.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

Курсова робота зі спеціальної педагогіки та психології

ПР 27.3датнийдо організація 
самостійної, наукової, практичної 
діяльності здобувачів вищої освіти.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік

ПР 21. Здатний до організації та 
здійснення психодіагностичної, 
психокорекційної та 
психоконсультативної роботи з 
особами різного віку та нозологій;

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік

ПР 30. Здатний до застосовування 
раціональних прийомів пошуку, 
відбору, та використання інформації; 
вивчення літературних джерел за 
профілем підготовки і суміжних 
питань.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік

ПР 28. Здатний до провадження 
дослідницької та/або інноваційної 
діяльності.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік

ПР ю. 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;

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік



ПР 6. Володіє критичним осмислення 
проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі 
преттметних гят/зей.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік

ПР 3. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, пояснювально-ілюстративні 
методи,

залік

Педагогічна практика

ПР 3. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 2. Володіє знаннями про 
організацію, управління, нормативно- 
правове забезпечення, соціально- 
економічні та культурні умови 
діяльності спеціальних освітніх 
установ для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, 
інклюзивних навчальних закладів та 
навчально -реабілітаційних центрів; 
сучасні досягнення корекційно- 
педагогічної теорії і практики; Закон 
України про освіту, Конвенцію про 
права дитини, 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.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 14. Здатний ефективно 
застосовувати професійні знання в 
практичній педагогічній діяльності 
корекційного педагога і спеціального 
психолога при вирішенні навчальних, 
виховних, корекційних та науково- 
методичних завдань з урахуванням 
нозології порушення, вікових та 
індивідуальних особливостей, 
конкретних психолого-педагогічних 
ситуацій;

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР іб. Здатний до організації та 
здійснення корекційної роботи при 
порушеннях пізнавальної і 
мовленнєвої діяльності у 
загальноосвітніх, спеціальних та 
інклюзивних закладах, 
реабілітаційних центрах.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 27.3датнийдо організація 
самостійної, наукової, практичної 
діяльності здобувачів вищої освіти.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 35. Здатний створювати 
рівноправний і справедливий клімат у 
корекційно-педагогічному та 
інклюзивному середовищі

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 32. Володіє державною мовою 
відповідно до чинного законодавства 
про мови в Україні, культурою 
спілкування, його формами, 
способами, вербальними і 
невербальними засобами.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 21. Здатний до організації та 
здійснення психодіагностичної,

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік



психокорекційної та 
психоконсультативної роботи з 
особами різного віку та нозологій;

Науково-дослідна пракика

ПР 34. Здатний аналізувати соціально 
та особистісно значущі світоглядні 
проблеми, приймати рішення на 
основі сформованих ціннісних 
орієнтирів.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 33- Здатний використовувати 
іноземні мови у професійній 
діяльності.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 27.3датнийдо організація 
самостійної, наукової, практичної 
діяльності здобувачів вищої освіти.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 27.3датнийдо організація 
самостійної, наукової, практичної 
діяльності здобувачів вищої освіти.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 21. Здатний до організації та 
здійснення психодіагностичної, 
психокорекційної та 
психоконсультативної роботи з 
особами різного віку та нозологій;

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР ю. 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;

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР 6. Володіє критичним осмислення 
проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі 
предметних галузей.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

ПР з. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення 
педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаційно-управлінських завдань.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи,

залік

Кваліфікаційна робота

ПР 32. Володіє державною мовою 
відповідно до чинного законодавства 
про мови в Україні, культурою 
спілкування, його формами, 
способами, вербальними і 
невербальними засобами.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 31. Здатний висловлювати власні 
висновки, а також знання та 
пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 28. Здатний до провадження 
дослідницької та/або інноваційної 
діяльності

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 27.3датнийдо організація 
самостійної, наукової, практичної 
діяльності здобувачів вищої освіти.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 34. Здатний аналізувати соціально 
та особистісно значущі світоглядні

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи



проблеми, приймати рішення на 
основі сформованих ціннісних 
орієнтирів.

ПР 33- Здатний використовувати 
іноземні мови у професійній 
діяльності.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 2б.3датний до проведення 
наукових досліджень, аналіз та 
узагальнення наукової літератури, 
організація психолого-педагогічних 
експериментів, опрацювання 
результатів із використанням методів 
математичної статистики, підведення 
підсумків.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР ю. 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;

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 6. Володіє критичним осмислення 
проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі 
предметних галузей.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР 2. Володіє знаннями про 
організацію, управління, нормативно- 
правове забезпечення, соціально- 
економічні та культурні умови 
діяльності спеціальних освітніх 
установ для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, 
інклюзивних навчальних закладів та 
навчально -реабілітаційних центрів; 
сучасні досягнення корекційно- 
педагогічної теорії і практики; Закон 
України про освіту, Конвенцію про 
права дитини, 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.

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

ПР і. Спеціалізовані концептуальні 
знання, набуті у процесі навчання 
та/або професійної діяльності на рівні 
новітніх досягнень, які є основою для 
оригінального мислення та 
інноваційної діяльності, зокрема в 
контексті дослідницької роботи

самонавчання, проблемно-пошукові 
методи, аналіз, синтез, узагальнення,

захист магістерської роботи

Е волю ційн е позиціонування спеціальної освіт и осіб  з особливим и освіт нім и пот ребам и

ПР 8. Володіє інформаційними 
технологіями в загальній, спеціальній 
та інклюзивній освіті.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 4. Володіє знаннями про сучасні 
тенденції світової корекційної 
педагогіки і спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР з. Володіє знаннями про основи 
загально-теоретичних знань в обсязі, 
необхідному для вирішення

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально-

усне опитування, залік



педагогічних, навчально-методичних, 
науково-дослідницьких та 
організаттійно-управлінських завдань.

ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

ПР 34. Здатний аналізувати соціально 
та особистісно значущі світоглядні 
проблеми, приймати рішення на 
основі сформованих ціннісних 
орієнтирів.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 31. Здатний висловлювати власні 
висновки, а також знання та 
пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР 25. Здатний до проведення 
лекційних, практичних, семінарських, 
лабораторних занять з корекційної 
педагогіки та спеціальної психології.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік

ПР ю. 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;
ПР 24. Здатний до проведення 
лекційної та просвітницько- 
консультативної роботи з метою 
профілактики та подолання відхилень 
у психофізичному розвитку дітей.

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

лекційні заняття, практичні заняття, 
комп’ютерні презентації, 
самонавчання, пояснювально- 
ілюстративні методи, репродуктивні 
методи, проблемно-пошукові методи

усне опитування, залік


