
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

 

БАКАЛАВРАТ 
 

Освітня програма   Логопедія 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Спеціалізації  Спеціальне виховання, Спеціальна психологія 

Кваліфікація  

Бакалавр спеціальної освіти. Вчитель-дефектолог. Вихователь 

спеціальних та інклюзивних груп закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти. Асистент вчителя закладу 

загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. 

 

Строк 

навчання 
На основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців 

На основі диплома молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців 

Дисципліни 

Логопедія, Клініка інтелектуальних порушень, Неврологічні 
основи  логопедії,  Спеціальна педагогіка, Спеціальна 
психологія, Основи теорії і практики логодидактики, 
Логопсихологія, Логоритміка з методикою, Дизонтогенез 
психічного розвитку, Нейропсихолінгвістика, Нейропсихологія 

Бази практики 

Обласний центр ранньої соціальної реабілітації, заклади 
дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти з 
інклюзивною формою навчання, спеціальні школи, санаторні 
школи-інтернати 

Перспективи 

працевлашту- 

вання 

 Вчителі-дефектологи та вихователі закладів освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, які надають корекційно-розвиткові 
послуги дітям із порушеннями психофізичного розвитку 



Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

 

МАГІСТРАТУРА 
 

Освітня програма   Логопедія 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Спеціалізація Логопедія 

Кваліфікація  

Магістр спеціальної освіти. Викладач  закладів вищої освіти 

зі спеціальності, вчитель-логопед, психолог. 

 

Строк 

навчання 
1 рік 10 місяців 

Дисципліни 

Корекційна педагогіка з методикою викладання у ЗВО, 
Спеціальна психологія з методикою викладання у ЗВО, 
Логопедія з методикою викладання у ЗВО,  Психосоматика, 
Нейропсихологія, Логопедичні  технології афазіолога, 
Логопедичний масаж, Альтернативні комунікативні технології, 
Організація роботи практичного (спеціального) психолога 

Бази практики 

Запорізький обласний центр ранньої соціальної реабілітації, 
заклади дошкільної освіти компенсуючого типу, заклади 
загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання, 
спеціальні школи, санаторні школи-інтернати, заклади вищої 
освіти 

Перспективи 
працевлашту- 

вання 

Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичні психологи 
та вихователі закладів освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту, які надають корекційно-розвиткові послуги дітям із 
порушеннями психофізичного розвитку. 
Викладання дисциплін у закладах вищої освіти зі спеціальності: 

«Логопедія», «Корекційна педагогіка», «Спеціальна 

психологія»   



Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

 

МАГІСТРАТУРА 
 

Освітня програма  Олігофренопедагогіка 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Спеціалізація Олігофренопедагогіка 

 

Магістр спеціальної освіти. Викладач  закладів вищої освіти 

зі спеціальності, вчитель-дефектолог, психолог. 

 

Строк 

навчання 
1 рік 10 місяців 

Дисципліни 

Корекційна педагогіка з методикою викладання у ЗВО, 
Спеціальна психологія з методикою викладання у ЗВО, 
Інноваційні технології в системі спеціальної, інтегрованої та 
інклюзивної освіти, Аутопедагогіка, Прикладна корекційна 
психопедагогіка, Клініка інтелектуальних порушень, 
Альтернативні комунікативні технології, Організація роботи 
практичного (спеціального) психолога 

Бази практики 

Запорізький обласний центр ранньої соціальної реабілітації, 
заклади дошкільної освіти компенсуючого типу, заклади 
загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання, 
спеціальні школи, санаторні школи-інтернати, заклади вищої 
освіти 

Перспективи 
працевлашту- 

вання 

Вчителі-дефектологи, олігофренопедагоги, аутопедагоги, 
практичні психологи та вихователі закладів освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, які надають корекційно-
розвиткові послуги дітям із порушеннями психофізичного 
розвитку. 
Викладання дисциплін у закладах вищої освіти зі спеціальності: 

«Корекційна педагогіка», «Спеціальна психологія», 

«Прикладна корекційна психопедагогіка»   


