
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  

БАКАЛАВРАТ 

Спеціальність  013 Початкова освіта. Іноземна мова 

Спеціалізації  Початкова освіта 

Строк навчання на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців 

на основі ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців 

Дисципліни, 

що вивчаються 

Педагогічні технології у початковій школі,  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 

Методики навчання освітньої галузі «Мова і література», 

Методики навчання освітньої галузі «Математика», 

Дидактика сучасного уроку,  

Розмовна практика з іноземної мови,  

Практичний курс іноземної мови,  

Основи інклюзивної педагогіки 

Бази практики обласний центр ранньої соціальної реабілітації, заклади 

загальної та середньої освіти,  початкові класи у загальноосвітніх 

та санаторних школах-інтернатах 

Перспективи 

працевлаштува

ння 

Учитель початкової школи, учитель іноземної мови початкової 

школи, асистент учителя в інклюзивному класі 

Кваліфікація Учитель початкової школи, учитель іноземної мови 

початкової школи, асистент учителя в інклюзивному класі 

Перелік  

ЗНО-2019 

Бюджет 

1.Українська мова та 

література. 

2. Математика. 

3. Історія України або біологія. 

Контракт 

1.Українська мова та 

література. 

2. Історія України. 

3. Математика або біологія. 

 



 

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

 

МАГІСТРАТУРА 

Спеціальність  013 Початкова освіта. Іноземна мова 

Спеціалізації  Початкова освіта 

Строк 

навчання 

1 рік 5 місяців 

Дисципліни Методика викладання предметів мовно-літературної освітньої 

галузі  

Методика викладання предметів математичної освітньої галузі  

Методика викладання предметів мистецької освітньої галузі 

Методика викладання предметів фізкультурної освітньої галузі 

Методика викладання предметів інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

Організація і управління освітнім процесом у закладах з 

інклюзивним навчанням 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Моніторинг навчальної діяльності молодших школярів 

Бази практики обласний центр ранньої соціальної реабілітації, заклади загальної 

та середньої освіти,  початкові класи у загальноосвітніх та 

санаторних школах-інтернатах 

Перспективи 

працевлаштув

ання 

Викладач педагогіки і методик початкової освіти, організатор 

початкової освіти, учитель іноземної мови початкової школи 

 

Кваліфікація Викладач педагогіки і методик початкової освіти, організатор 

початкової освіти, учитель іноземної мови початкової школи. 

Вчитель початкової школи, вчитель-дефектолог. 

 

Перелік  

іспитів 

для споріднених спеціальностей: фахове випробування з методик 

навчання; іноземна мова; 

для неспоріднених спеціальностей: додаткове вступне 

випробування із загальної педагогіки; фахове випробування з 

методик навчання; іноземна мова 

 


