Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
БАКАЛАВРАТ
Спеціальність
Спеціалізація
Кваліфікація

Термін
навчання
Дисципліни

Бази практики
Перспективи
працевлаштува
ння
Перелік ЗНО

016 Спеціальна освіта
Логопедія з додатковими спеціалізаціями «Спеціальне
виховання», «Спеціальна психологія»
У залежності від обраної додаткової спеціалізації:
1) Учитель-дефектолог. Вихователь спеціальних та інклюзивних
груп (класів) дошкільних і шкільних
закладів освіти.
Асистент вчителя закладів освіти
з
інклюзивним та
інтегрованим навчанням.
2) Учитель-дефектолог. Вихователь спеціальних та інклюзивних
груп (класів) дошкільних і шкільних
закладів освіти.
Асистент вчителя-реабілітолога.
На основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
На основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра
– 2 роки 10 місяців
Логопедія, Клініка інтелектуальних порушень, Неврологічні
основи логопедії, Основи теорії і практики логодидактики,
Логопсихологія, Логоритміка з методикою,
Дизонтогенез
психічного розвитку, Нейропсихолінгвістика, Нейропсихологія
Обласний центр ранньої соціальної реабілітації, заклади
дошкільної освіти, інклюзивні та спеціальні класи закладів
освіти, спеціальні та санаторні школи-інтернати
Вчителі-дефектологи та вихователі закладів освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, які надають корекційнорозвиткові послуги дітям із порушеннями психофізичного
розвитку
Для вступу за регіональним
Для вступу за кошти фізичних,
замовленням (бюджет)
юридичних осіб (контракт)
1. Українська мова та
1. Українська мова та
література.
література.
2. Біологія.
2. Біологія.
3. Історія України або іноземна 3. Історія України або іноземна
мова.
мова.

Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
МАГІСТРАТУРА
Спеціальність
Спеціалізації
Кваліфікація

Термін
навчання
Дисципліни

016 Спеціальна освіта
Логопедія з додатковими спеціалізаціями «Інклюзивна педагогіка
та психологія», «Психорекційна педагогіка та психологія»
У залежності від обраної додаткової спеціалізації:
1) Викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології.
Вчитель-логопед. Психолог спеціальних освітніх та соціальнореабілітаційних закладів. Методист спеціальної та інклюзивної
освіти.
2) Викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології.
Вчитель-дефектолог
(олігофренопедагог,
аутопедагог).
Психолог спеціальних освітніх та соціально-реабілітаційних
закладів.
1 рік 10 місяців

Корекційна педагогіка з методикою викладання у ВНЗ, Спеціальна
психологія з методикою викладання у ВНЗ, Інноваційні технології
в системі спеціальної, інтегрованої та інклюзивної освіти,
Логопедія з методикою викладання у ВНЗ, Аутопедагогіка,
Прикладна
корекційна
психопедагогіка,
Нейропсихологія,
Логопедичні технології афазіолога, Альтернативні комунікативні
технології
Бази практики Запорізький обласний центр ранньої соціальної реабілітації,
дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу, інклюзивні та
спеціальні класи загальноосвітніх шкіл, спеціальні та санаторні
школи-інтернату
Перспективи
Вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи та
працевлаштув вихователі закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
ання
які надають корекційно-розвиткові послуги дітям із порущеннями
психофізичного розвитку.
Викладання дисциплін «Корекційна педагогіка» та «Спеціальна
психологія» у вищих навчальних закладах.
Перелік
Для споріднених
Для неспоріднених
вступних
спеціальностей
спеціальностей
випробувань
1. Фахове випробування з теорії 1. Додаткове вступне
та практики логопедії.
випробування з корекційної
2. Іноземна мова (англійська;
педагогіки.
німецька; французька).
2. Фахове випробування з теорії
та практики логопедії.
3. Іноземна мова (англійська;
німецька; французька).

