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І. Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 

ступеня бакалавра – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 

Спеціальна освіта. 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2020 р. № 799. 

 

Стандарт розроблено члени підкомісії зі спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту:  

 

Федоренко 

Світлана 

Володимирівна 

 

Дмитрієва Ірина 

Володимирівна 

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

логопедії і логопсихології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (голова підкомісії); 

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

технологій спеціальної та інклюзивної освіти Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» (заступник голови підкомісії); 

 

Мартинчук Олена 

Валеріївна 

 

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка; 

 

Коваленко 

Станіслав 

Олександрович 

 

 

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

(секретар підкомісії). 

 

Додатково залучені фахівці: 

Шеремет Марія 

Купріянівна 

 

 

 

Пахомова Наталія 

Георгіївна 
 

 

доктор педагогічних наук, професор, почесний академік 

НАПН України, декан факультету спеціальної та інклюзивної 

освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова; 

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка; 

 

Миронова 

Світлана 

Петрівна 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. 
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Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 016 

Спеціальна освіта Науково-методичної комісії № 1 із загальної та професійної 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 

від 9 жовтня 2019 р.).  
 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 16 від 15.06.2017 р.). 

 

Фахову експертизу проводили: 

Савінова Наталія 

Володимирівна 

 

 

Нечипоренко 

Валентина 

Василівна 

 

Проскурняк Олена 

Ігорівна  

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

спеціальної освіти Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського; 

 

доктор педагогічних наук, доцент, ректор Хортицької 

національної академії; 

 

 

доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

корекційної освіти та спеціальної психології Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради. 

 

Методичну експертизу проводили: 

Калашнікова 

Світлана 

Андріївна 

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої 

освіти НАПН України; Національний експерт з реформування 

вищої освіти Програми ЄС Еразмус+. 

 

Таланова 

Жаннета 

Василівна 

 

доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з аналітичної 

роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

 

 

Луговий 

Володимир 

Іларіонович 

 

Оржель 

Олена 

Юріївна 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 

головний науковий співробітник ІВО НАПН України; перший віце-

президент НАПН України; 

 

доктор наук державного управління, доцент, завідувач відділу 

політики та врядування у вищій освіті ІВО НАПН України. 

 

 

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 016 Спеціальна освіта науково-

методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 5 листопада 

2019 р., протокол № 3.  

Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти протокол від 26 травня 2020 р. № 9. 
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ІІ. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень. 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр. 

Галузь знань 01  Освіта / Педагогіка. 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта. 

Форми навчання Обмеження відсутні. 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр зі спеціальної освіти (зазначити назву спеціалізації 

за наявності). 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр. 

Спеціальність – 016 Спеціальна освіта. 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації, за наявності). 
Освітня програма (зазначити назву). 

Опис  

предметної  

області 

 

 

 

 

 

 

Об’єкт вивчення: корекційно-розвивальний та 

реабілітаційний процеси; теоретико-методичні 

диференційовані системи попередження і подолання 

порушень психічного та (або) фізичного розвитку та 

корекційного навчання і виховання осіб з особливими 

освітніми потребами різних вікових категорій, способи 

організації ефективної взаємодії учасників освітнього 

процесу, зумовлені закономірностями та особливостями 

змісту корекційно-педагогічної діяльності. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, які здатні 

розв’язувати складні задачі і практичні проблеми спеціальної 

освіти з метою корекції і компенсації порушень 

психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми 

потребами різних вікових груп.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії, термінологія, концепції у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти, принципи та їх використання, методи 

корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові й 

психолого-педагогічні методи, сучасні методи корекційного 

навчання (теоретико-інформаційні, практико-операційні, 

пошуково-творчі, методи організації самостійної роботи, 

контрольно-оцінювальні), пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, частково-пошукові, евристичні, дослідницькі, 

індуктивні, дедуктивні, технічні, способи організації 

корекційного освітнього процесу, технології урочної й 

позаурочної діяльності у спеціальних та інклюзивних 

закладах освіти.  

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти; 
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бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; 

спеціальна апаратура та інструменти, необхідні у процесі 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг особам з особливими освітніми потребами. 
Академичні 

права 

випускників 

Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих. 

 

3. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 

БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (зміни внесено 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2021 № 593) 

 

Обсяг освітньої програми бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта на 

базі повної загальної середньої освіти – 240 ЄКТС. 

Не менше 50% обсягу освітньої програми виділяється для забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, передбачених цим 

Стандартом.  

Мінімальний обсяг практик – 10% обсягу освітньої програми.  

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра ЗВО 

має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в 

межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 01 – Освіта/Педагогіка і 

22 Охорона здоров’я та не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) за іншими спеціальностями.  

На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має 

право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за 

попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти. 

Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному 

законодавством 

 

4. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА  

 

Інтегральна 

компетентність 

 

 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти у 

процесі корекційно-педагогічної, діагностико-консультативної, 

дослідницької та культурно-просвітницької діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування основних 

теорій і методів дефектології і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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громадянина в Україні.  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК-8. Здатність працювати в команді.  

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні  

(фахові, 

предметні) 

 компетентності 

 

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій 

функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, 

навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми 

потребами. 

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної 

освіти.  

СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, 

дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері 

професійної діяльності. 

СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-

корекційну роботу з урахуванням структури та особливостей 

порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових 

функцій тощо), актуального стану та потенційних 

можливостей осіб із особливими освітніми потребами. 

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні 

технології у роботі з дітьми, підлітками, дорослими з 

особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне 

й інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 

СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати 

комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та 

соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, 

в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.  

СК-7. Здатність дотримуватися вимог до організації 

корекційно-розвивального освітнього середовища.   

СК-8. Готовність до діагностико-консультативної діяльності. 

СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи 

психолого-педагогічного дослідження, статистичні методи 
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обробки отриманої інформації, визначати достовірність 

результатів дослідження. 

СК-10. Здатність до системного психолого-педагогічного 

супроводу сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми 

потребами. 

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, 

прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.  

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, 

створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови 

для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної 

інтеграції.  

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з 

психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками 

спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних 

потреб. 

СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, 

регіональному, національному, європейському і більш 

широкому глобальному рівнях з метою формування 

толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими 

освітніми потребами, розвитку здатності до рефлексії, 

включаючи спроможність обдумувати як власні, так й інші 

системи цінностей. 

СК-15. Здатність аргументовано відстоювати власні 

професійні переконання, дотримуватись їх у власній фаховій 

діяльності. 

СК-16. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 

 

РН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до 

спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального 

дослідження у професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки 

отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження. 

РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти. 

РН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, 

обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань. 

РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти 

сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати 

достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх 

інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення 

найоптимальніших умов для здобуття освіти. 

РН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньо-

корекційного процесу в різних типах закладів.   



9 

 

 

РН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-

педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням 

їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей.  

РН7. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному 

середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом. 

РН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність. 

РН9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних 

закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у 

закладах загальної середньої освіти тощо. 

РН10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями 

(інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати 

корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових 

особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей.  

РН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, 

технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей 

з особливими освітніми потребами.  

РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і 

функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми 

потребами. 

РН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими 

освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності. 

РН14. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзії у ролі вчителя-дефектолога, асистента 

вихователя закладу дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної 

середньої освіти тощо. 

РН15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та 

технології, зокрема електронні; спеціальну апаратуру та інструменти. 

РН16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і 

законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. 

РН17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації. 

 

6. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту або 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота повинна містити розв’язання 

складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в 

галузі спеціальної освіти, що передбачає застосування теорій 

та методів дефектології і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі мають бути 

дотримані норми академічної доброчесності. Кваліфікаційна 

робота має бути розміщена в репозитарії закладу вищої освіти. 
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Вимоги до 

атестаційного 

іспиту  

Атестаційний іспит має передбачати перевірку досягнення 

результатів навчання, визначених цим стандартом та 

освітньою програмою.  

 

 

 

 

7. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

8. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ  

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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2. Закон України від 05.09.2017р. «Про освіту». [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

3. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / Наказ 

Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (зі змінами) 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-

osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-

rekomendaciyi-vo  

4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій ДК 003:2010» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. No 1341[Електронний ресурс]. –Режим 

доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37 

 

 
 

Генеральний директор директорату 

вищої освіти і освіти дорослих                                                        Олег ШАРОВ 

http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
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Пояснювальна записка  

 

Даний Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають 

специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, які 

відображають, що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним 

виконувати після успішного завершення освітньої програми. Компетентності та 

результати навчання узгоджені між собою і відповідають дескрипторам 

Національної рамки кваліфікацій. Заклад вищої освіти самостійно формує перелік 

дисциплін, практик та інших видів освітньої діяльності, необхідний для набуття 

визначених Стандартом компетентностей.   

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є 

вичерпним. ЗВО при формуванні освітніх програм можуть зазначати додаткові 

компетентності і результати навчання, які відповідають конкретній спеціалізації.  

Працевлаштування може здійснюватися на посади, передбачені 

класифікатором професій. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 

2019 року за № 1202 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 016 

«Спеціальна освіта», за якими здійснюється формування та розміщення 

державного замовлення» визначено такі спеціалізації: 016.01 – логопедія, 016.02 – 

олігофренопедагогіка, 016.03 – ортопедагогіка, 016.04 – сурдопедагогіка, 016.05 – 

тифлопедагогіка. Заклади вищої освіти мають право запроваджувати інші 

спеціалізації для підготовки бакалаврів спеціальності 016 «Спеціальна освіта». 
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Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей / результатів навчання дескрипторам НРК 

 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 
 

Перелік  
компетентностей 

Зн1. Концептуальні знання, 
набуті у процесі навчання 
та професійної діяльності, 
включаючи певні знання 
сучасних досягнень 
Зн2. Критичне осмислення 
основних теорій, 
принципів, методів і 
понять у навчанні та 
професійній діяльності 

Ум1. Розв’язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах 
професійної 
діяльності та/або 
навчання, що 
передбачає 
збирання та 
інтерпретацію 
інформації 
(даних), вибір 
методів та 
інструментальних 
засобів, 
застосування 
інноваційних 
підходів 

К1. Донесення 
до фахівців і 
нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень 
та власного 
досвіду в галузі 
професійної 
діяльності 
К2. Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію 

АВ1. Управління комплексними 
діями або проектами, 
відповідальність за прийняття 
рішень у непередбачуваних 
умовах  
АВ2. Відповідальність за 
професійний розвиток окремих 
осіб та/або груп осіб  
АВ3. Здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності 

Загальні компетентності 
 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Зн2   АВ1 

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 

Зн2 Ум1   

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  

Зн2  К2  

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.  

Зн1 Ум1  АВ2 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово.  

Зн1  К2 АВ3 

ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології.  

 Ум1 К1 АВ1 
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ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.  

Зн1    

ЗК-8. Здатність працювати в команді.  Ум1 К2 АВ3 
ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.   Ум1 К1  
ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів).  

Зн2 Ум1   

Спеціальні (фахові) компетентності 
 

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій 
функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, 
навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими 
освітніми потребами. 

Зн1    

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду становлення і розвитку спеціальної та 
інклюзивної освіти.  

Зн1  К2  

СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, 
дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у 
сфері професійної діяльності. 

Зн2 Ум1  АВ2 

СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-
корекційну роботу з урахуванням структури та 
особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, 
зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану 
та потенційних можливостей осіб із особливими 
освітніми потребами. 

 Ум1  АВ1 

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-
освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, 
дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно 
обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне 
забезпечення. 

 Ум1  АВ1 

СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати 
комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та 
соціальний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах 
закладів. 

Зн2 Ум1  АВ1 

СК-7. Здатність дотримуватися вимог до організації 
корекційно-розвивального освітнього середовища. 

 Ум1   

СК-8. Готовність до діагностико-консультативної 
діяльності. 

Зн1  К2  

СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні 
методи психолого-педагогічного дослідження, 
статистичні методи обробки отриманої інформації, 
визначати достовірність результатів дослідження. 

 Ум1 К2 АВ2 

СК-10. Здатність до системного психолого-педагогічного 
супроводу сім’ї, яка виховує дитину з особливими 
освітніми потребами. 

 Ум1 К1 АВ1 

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, 
правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації. 

  К2  
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СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, 
створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні 
умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої 
соціальної інтеграції. 

 Ум1  АВ3 

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з 
особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та 
учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх 
індивідуальних потреб. 

 Ум1 К1  

СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, 
регіональному, національному, європейському і більш 
широкому глобальному рівнях з метою формування 
толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими 
освітніми потребами, розвитку здатності до рефлексії, 
включаючи спроможність обдумувати як власні, так й 
інші системи цінностей. 

  К2 АВ3 

СК-15. Здатність аргументовано відстоювати власні 
професійні переконання, дотримуватись їх у власній 
фаховій діяльності. 

Зн2  К1 АВ3 

СК-16. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Зн2   АВ3 
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Таблиця 2. 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

№ 
з/п 

Результати 
навчання (РН) 

Компетентності 
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т
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р
а

л
ь

н
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Спеціальні (фахові, предметні) 
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К
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-1
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С
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-1
4
 

С
К

-1
5
 

С
К

-1
6
 

РН1  Знати сучасні теоретичні основи 
спеціальної освіти відповідно до 
спеціалізації, застосовувати методи 
теоретичного та експериментального 
дослідження у професійній діяльності, 
релевантні статистичні методи обробки 
отриманої інформації, узагальнювати 
результати дослідження. 

+   +   +     + + +   +  + +      + + 

РН2 Здійснювати пошук, аналіз і синтез 
інформації з різних джерел для 
розв’язування конкретних задач 
спеціальної та інклюзивної освіти. 

+   + +  + +    + + +              

РН3 Розуміти закономірності та особливості 
розвитку і функціонування, обмеження 
життєдіяльності у контексті 
професійних завдань. 

+   +    +    + + +             + 

РН4 Застосовувати для розв’язування 
складних задач спеціальної освіти сучасні 
методи діагностики психофізичного 
розвитку дітей, критично оцінювати 
достовірність одержаних результатів 
оцінювання, визначати на основі їх 
інтерпретації особливі освітні потреби 
дітей та рекомендації щодо створення 
найоптимальніших умов для здобуття 
освіти. 

+   +       + +  +     + +        

РН5 Розуміти принципи, методи, форми та 
сутність організації освітньо-корекційного 
процесу в різних типах закладів.  

+  + +    +     + + +   +     + +    

РН6 Планувати освітньо-корекційну роботу на 
основі результатів психолого-педагогічної 
діагностики осіб з особливими освітніми 
потребами з врахуванням їхніх вікових та 
індивідуально-типологічних відмінностей. 

+  + + +      + +  + +       +  +  +  

РН7 Вільно спілкуватися державною та +     +                +   + + + 
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іноземною мовами у професійному 
середовищі, володіти фаховою 
термінологією та професійним дискурсом. 

РН8 Організовувати і здійснювати психолого-
педагогічне вивчення дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, 
діагностико-консультативну діяльність. 

+    +      + +  +     + +        

РН9 Мати навички комплектування та 
організації діяльності спеціальних закладів 
освіти, спеціальних груп у закладах 
дошкільної освіти, спеціальних класів у 
закладах загальної середньої освіти тощо. 

+ +   +    + +    + +   +     +     

РН10 Здійснювати спостереження за дітьми з 
психофізичними порушеннями (інтелекту, 
мовлення, зору, слуху, опорно-рухових 
функцій тощо), реалізовувати корекційно-
педагогічну роботу з урахуванням їхніх 
психофізичних, вікових особливостей, 
індивідуальних освітніх потреб, 
можливостей та здібностей. 

+   + +       +  + + + + +   +   +    

РН11 Застосовувати у професійній діяльності 
знання про методики, технології, форми і 
засоби реабілітації та корекційно-
розвивального навчання дітей з особливими 
освітніми потребами.  

+    +   +    + + +  + +         +  

РН12 Аргументувати, планувати та надавати 
психолого-педагогічні та корекційно-
розвиткові послуги (допомогу) відповідно 
до рівня розвитку і функціонування, 
обмеження життєдіяльності дитини з 
особливими освітніми потребами. 

+ + +  +  +     +  + +  +   + +     +  

РН13 Володіти методиками сприяння соціальній 
адаптації осіб з особливими освітніми 
потребами, їхньої підготовки до суспільної 
та виробничої діяльності. 

+ + +  +     +            + + +    

РН14 Реалізовувати психолого-педагогічний 
супровід дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзії у ролі 
вчителя-дефектолога, асистента 
вихователя закладу дошкільної освіти, 
асистента вчителя закладу загальної 
середньої освіти тощо. 

+ + +  +    +  +  + + + + + +   + + + + +   

РН15 Застосовувати у професійній діяльності 
сучасні універсальні та спеціалізовані 
інформаційні системи та програмні 
продукти; бібліотечні ресурси та 
технології, зокрема електронні; спеціальну 
апаратуру та інструменти. 

+      +        +   +    +  +    

РН16 Приймати обґрунтовані рішення з 
урахуванням цілей, ресурсних і 
законодавчих обмежень, ціннісних 
орієнтирів. 

+  + +       +   +            +  
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РН17 Мати навички самостійного навчання та 
пошуку необхідної інформації. 

+   +    +     + +             + 

 


