Таблиця змін ОНП з 2020 на 2021 рік
Учасники
обговорення ОНП

Пропозиції на основі
Зміни в ОНП 2021
Примітка
проєкту ОНП 2021
Пропозиції стейкхолдерів
Ковшар О.І.,
розширити
перегляд враховано: на основі ОК6,
доктор педагогічних
програмних
результатів ОК7, ОК8, ОК9, ОК10
наук, професор,
навчання
(РН), розширено
перелік
завідувач кафедри
конкретизуючись
на програмних
результатів
дошкільної освіти
специфіці сфери спеціальної навчання і уведено РН10,
Криворізького
та інклюзивної освіти ;
РН11, РН12, РН13, що
державного
конкретизують
зміст
університету.
дисциплін
на
специфіці
сфери
спеціальної
та
інклюзивної освіти;
на основі ОК 1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК 5 розширено перелік
програмних
результатів
навчання і уведено РН9,
РН12, РН13, РН 14, що
орієнтують зміст дисциплін
на
формування
навичок
дослідника,
здатного
до
саморозвитку
у
сфері
спеціальної та інклюзивної
освіти.
Федоренко С.В.,
зорієнтувати РН відповідно враховано: оновлено зміст − НРК 8: «знання» формуються у
доктор педагогічних
до восьмого рівня НРК
дисциплін
ОК1-ОК10,
процесі вивчення ОК1, ОК6, ОК8 і
наук, професор,
переглянуто РН1, РН2, РН 4,
представлено в РН1, РН2;
заступник декана з
РН 5, РН 7, РН 8, РН 9, РН 12, − НРК 8: «уміння/навички» – ОК3,
навчально-методичної
РН 13, РН14 відповідно до
ОК4, ОК5, ОК7, ОК10 – РН 4, РН 5,

роботи Факультету
спеціальної та
інклюзивної освіти
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова
Сущенко О.М.,
кандидат
педагогічних наук,
директор комунальної
установи Сумської
обласної ради
- Сумський обласний
центр комплексної
реабілітації для дітей
та осіб з інвалідністю.
Слюсаренко В.М.,
директор Сумського
закладу загальної
середньої освіти
спеціальна школа
Сумської міської
ради.
Курєнкова А.В.,
випускниця 2019-2020
н.р. освітнього
ступеня доктора
філософії
спеціальності 016
Спеціальна освіта

восьмого рівня НРК.

РН 12, РН 13;
− НРК 8: «комунікація» – ОК2, ОК3,
ОК5, ОК9 – РН 7, РН 8, РН 9;
− НРК 8: «відповідальність» – ОК1,
ОК5, ОК9 – РН5, РН9;
− НРК 8: «автономія» – ОК1, ОК2,
ОК3 – РН14.

переглянути РН на предмет враховано: відповідно до
формування у здобувачів змісту ОК уточнено РН, які
освіти навичок soft skills.
формують
у
здобувачів
освіти навички soft skills.

деталізувати інформацію у
п.4 ОНП щодо переліку
посад
педагогічних
працівників для більшої
можливості
працевлаштування
випускників.
розширити
перелік
інформаційного
забезпечення
в
ОНП,
зокрема, що пропонується
Науковою бібліотекою з
посиланням на ресурси
задля виконання наукового

враховано: інформацію у п.4.
розширено переліком посад
педагогічних працівників, які
може обіймати здобувач PhD
після закінчення навчання за
ОНП «Спеціальна освіта».

До ОНП у п.4. додано такі посади:
2340 Вчитель з корекційної освіти;
2340 25160 Вчитель-дефектолог;
234025161Вчитель-логопед.

враховано: у розділі 8 ОНП Інформаційні електронні ресурси та
«Ресурсне
забезпечення сервіси Наукової бібліотеки:
Електронний каталог бібліотеки
реалізації
програми»
розширено
перелік onid... http://lib.sspu.edu.ua/.../DocSearchForm;jsessi
інформаційного забезпечення
Інституційний репозитарій eSSPUIR
https://repository.sspu.edu.ua/
з посиланням на електронні
Бібліометрика
ресурси.

Сумського
державного
педагогічного
університету імені
А.С. Макаренка.

дослідження
(зокрема,
пандемії).

аспірантів,
в
умовах

Scopus https://www.scopus.com/home.uri
Web of Science
https://access.clarivate.com/login?app=wos&a
lternative=true&shibShireURL=https:%2F%2
Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3
DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2F
www.webofknowledge.com%2F&roaming=tr
ue
Повнотекстова база праць науковців
СумДПУ іменіА.С.Макаренка
https://library.sspu.edu.ua/elektronnabiblioteka-sumdpu/
Наукові періодичні видання університету
https://library.sspu.edu.ua/naukovi-vidannyauniversitetu/
Дисертації, захищені в СумДПУ імені А. С.
Макаренка
https://library.sspu.edu.ua/disertatsiyizahishheni-v.../
Віртуальні виставки
https://library.sspu.edu.ua/virtualni-vistavki/
Віртуальні огляди
https://library.sspu.edu.ua/virtualni-oglyadi/
Нові надходження
https://library.sspu.edu.ua/novi-nadhodzhennya/
Передплачені ресурси
ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/
Повнотекстова база підручників ЦУЛ
https://www.culonline.com.ua/
Відкриті ресурси SpringerLink (доступ
через ЕК)
http://lib.sspu.edu.ua/.../DocSearchForm;jsessi
onid...
Українські інституційні репозитарії
https://library.sspu.edu.ua/institutsiynirepozitariyi/
Електронні бібліотеки
https://library.sspu.edu.ua/elektronnibiblioteki/
Наукові ресурси України

https://library.sspu.edu.ua/naukovi-resursiukrayini/
Світові наукові ресурси
https://library.sspu.edu.ua/svitovi-naukoviresursi/
Бібліотеки
https://library.sspu.edu.ua/biblioteki/
Віртуальна бібліографічна довідка
https://library.sspu.edu.ua/virtualnabibliografichna.../
Визначення індексів УДК
https://library.sspu.edu.ua/viznachennyaindeksiv-udk/
Замовлення на комплектування
https://library.sspu.edu.ua/zamovlennyaliteraturi/
Перевірка академічних текстів на плагіат
https://library.sspu.edu.ua/perevirka-naplagiat/
Електронна доставка документа
https://library.sspu.edu.ua/elektronnadostavka-dokumenta/

Опитування
здобувачів освіти
третього (освітньонаукового) рівня ВО
спеціальності 016
Спеціальна освіта
СумДПУ імені А.С.
Макаренка.
(проведено кафедрою
спеціальної та
інклюзивної освіти)
Дегтяренко Т.М.,

Пропозиції здобувачів освіти
п.1
розвивати
напрям п.1 враховано: заплановано
академічної
мобільності розпочати роботу у напрямі
здобувачів;
академічної мобільності;
п.2
активізувати п.2
враховано:
створено
комунікацію
через інформаційну групу у Viber,
створення групи у Viber та пропозиції здобувачів щодо
онлайн
спілкування
на платформ враховано.
платформі Diskord, ZOOM
та ін. (за вибором здобувачів
освіти).
п.1

Пропозиції членів групи забезпечення ОНП
змінити
періоди п.1
враховано:
змінено

п.2.
розширено
використання
платформ для проведення занять і
комунікації у позааудиторні години.
Здійснюється
з
урахуванням
пропозицій здобувачів освіти.

доктор педагогічних
наук, професор,
завідувач кафедри
спеціальної та
інклюзивної освіти
Сумського
державного
педагогічного
університету імені
А.С. Макаренка.

Бондаренко Ю.А.,
гарант ОНП,
доктор педагогічних
наук, професор,
кафедри спеціальної
та інклюзивної освіти
Сумського
державного
педагогічного
університету імені
А.С. Макаренка.
Тереза Сіансіоло,

вивчення ОК 3 «Управління
науковими проектами» і ОК
5 «Теорія та методика
викладання у вищій школі»
таким
чином:
ОК3
викладати в 3 семестрі, ОК5
– в 2 семестрі; у зв’язку з
тим,
що
навчальна
дисципліна
«Теорія
та
методика викладання у
вищій школі» (ОК 5)
повинна
передувати
асистентську практику, яка
проходить у 3 семестрі.
п.2 внести зміни щодо
періоду вивчення ОК 3 і ОК
5 в навчальний план на
2021-2022 н.р.
Ввести
до
складу
розробників ОНП канд. пед.
наук Косенка Ю.М.

періоди вивчення ОК3 і ОК5;
п.2 зміни щодо періоду
вивчення ОК3 і ОК5 внесено
до навчального плану на
2021-2022 н.р.

враховано:
до
складу
розробників ОНП уведено
канд. пед. наук Косенка
Ю.М., науково-педагогічна
діяльність якого відповідає
Ліцензійним умовам та за
дипломом і публікаціями –
спеціальності
13.00.03
Корекційна педагогіка.

Пропозиції рецензентів
П.1 долучити до розробки П.1 враховано: до розробки П.3.

заплановано

включити

до

МА, MS, PhD, магістр
психології і
психотерапії, магістр
нейропсихології,
доктор філософії в
галузі
нейропсихології,
США.

Шеремет М.К.,
доктор педагогічних
наук, професор, декан
Факультету
спеціальної та
інклюзивної освіти
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова.

освітньо-наукової програми
представників
із
числа
здобувачів освіти третього
рівня вищої освіти, які
наразі навчаються за цією
програмою;
п.2 долучити до розробки
освітньо-наукової програми
представників
із
числа
випускників – докторів
філософії зі спеціальності
016 Спеціальна освіта;
п.3 долучити до викладання
дисциплін
представників
міжнародної
академічної
спільноти.
п.1 конкретизувати зміст
предметної області ОНП,
зокрема теоретичний;
п.2
розширити
перелік
методів,
методик
і
технологій навчання.

ОНП залучено здобувача
освіти другого року навчання
Крикуненко Ю.О.;
п.2 враховано: до розробки
ОНП залучено випускницю
2019-2020 н.р. Курєнкову
А.В.;
п.3
взято
до
уваги:
сплановано
залучити
до
викладання у 2021-2022 н.р.
представників міжнародної
наукової спільноти.

викладання у межах неформальної
освіти д-ра філософії з США Терезу
Сіансіоло; у межах формальної освіти
– Катерину Царанок – директора
академічної спілки МЕRІ (Брюсель,
Бельгія), на основі угод про співпрацю.

п.1
враховано:
конкретизовано теоретичний
зміст предметної області
ОНП;
п.2
розширено
перелік
методів, методик і технологій
навчання у змісті предметної
області.

п.1 теоретичний зміст предметної
області конкретизовано таким чином:
«…у галузі спеціальної та інклюзивної
освіти
і
дотичних
до
неї
міждисциплінарних
напрямах…»
замінено на таке формулювання «…у
сфері спеціальної та інклюзивної
освіти»;
«…майбутніх
докторів
філософії…»
на
«…майбутніх
викладачів та докторів філософії…»;
п.2 додано до переліку методів,
методик і технологій навчання такі:
математичні методи аналізу, синтезу і
оцінки проблем у сфері спеціальної та
інклюзивної
освіти,
бібліотечні

Форостян О.И.,
доктор педагогічних
наук, професор,
завідувач кафедри
дефектології та
фізичної реабілітації
Південноукраїнського
національного
педагогічного
університету імені
К. Д. Ушинського,
Україна.

п.1 співвіднести мету ОНП з
восьмим
рівнем
Національної
рамки
кваліфікації;
п.2
зорієнтувати
цілі
навчання ОНП відповідно
до
Національної
рамки
кваліфікації восьмого рівня;
п.3 у передмові ОНП
акцентувати
увагу
на
переліку
нормативних
документів, відповідно до
яких відбувався її перегляд;
п.4 до перегляду ОНП
залучити випускників.

п.1
враховано:
мету
редаговано відповідно до
НРК 8 рівня;
п.2 враховано: цілі уточнено
відповідно до НРК 8 рівня;
п.3
у
передмові
ОНП
оновлено
список
нормативних документів;
п.4 враховано: до розробки
ОНП залучено випускницю
2019-2020 н.р. Курєнкову
А.В.

ресурси та мережеві технології;
комп’ютерна техніка та мультимедійне
обладнання, інтернет ресурси.
п.3 до списку нормативних документів
додано такі:
Постанову КМУ №261 від 23.03.2016
«Про порядок підготовки здобувачів
вищої
освіти
ступеня
доктора
філософії і доктора наук», Постанову
КМУ № 266 від 29.04.2015 «Про
затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» (зі
змінами згідно з Постановою КМУ
№ 53 від 01.02.2017), наказ МОН «Про
затвердження
переліку
наукових
спеціальностей»
(редакція
від
15.05.2015 зі змінами від 2019),
Національний класифікатор України:
«Класифікатор професій» ДК 003:2010,
Національну рамку кваліфікацій (2011
зі змінами від 2019), «Стандарти і
рекомендації щодо забезпечення якості
в Європейському просторі вищої
освіти» (ESG, 2015), Методичні
рекомендації
щодо
розроблення
стандартів вищої освіти (2016 зі
змінами від 30.04.2020).

