
 ОБОВ’ЯЗКОВІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО 

Спеціальність Сертифікати ЗНО 

Спеціальна 

освіта 

Спеціалізація: 

олігофрено-

педагогіка, 

логопедія 

1.Українська мова та 

література  

2. Біологія. 

3. За вибором 

абітурієнта:  
Історія України або 

географія  

 

Мінімальний бал ЗНО для 

участі у конкурсі має бути 

не менше 100 балів 

 

Вступ на ІІ курс 
      На ІІ курс можуть вступати особи, які 

мають диплом молодшого спеціаліста, або 

бажають отримати другу вищу освіту, за 

наявності вакантних місць, на денну та заочну 

форми навчання, лише на контракт, за 

результатами фахового вступного 

випробування та додаткового іспиту (для осіб 

з дипломами інших спеціальностей). 

 

Вступ у магістратуру. 
     У магістратуру денної та заочної форм 

навчання можуть вступати особи, які мають 

диплом бакалавра або спеціаліста за 

результатами фахового випробування, іспиту 

з іноземної мови та додаткового іспиту (для 

осіб із дипломами інших спеціальностей). 

 

 

 

 

 

Контакти: 

м. Херсон,73000, вул. 40 років 

Жовтня, 27, Херсонський 

державний університет, кафедра 

корекційної освіти 

Сторінка кафедри на сайті ХДУ 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/INa

turalScience/ChairCorrectingEdu.aspx 

e-mail: sabina@ksu.ks.ua 

frolenkova@ksu.ks.ua 

Телефон для довідок: (0552) 32 67 54 

32 67 55 

 

 

 

Чекаємо на Вас у 

Херсонському державному 

університеті ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонський державний університет 

Факультет природознавства,  

здоров’я людини і туризму 

Кафедра корекційної освіти 

 
 

Спеціальність 
«Спеціальна освіта» 

Спеціалізація: 
олігофренопедагогіка, 

логопедія 
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Спеціальна (корекційна) освіта - це 

виховання, навчання дітей, які мають 

порушення у розвитку мовлення, 

пізнавальних процесів, слуху, зору. 

Для дитини, що має проблеми у 

розвитку, дуже важливо зустріти педагога, 

який допоможе їй пристосуватись до 

соціального середовища, навчитись 

читати, писати, визначитись з майбутньою 

професією. 

Підготовка корекційних педагогів в 

Херсонському державному університеті 

відбувається за двома рівнями: 

«Бакалавр» - Спеціальна освіта. 

Спеціалізація: олігофренопедагогіка, 

логопедія. 

Кваліфікація: Вчитель-дефектолог. 

Вихователь дітей з вадами психофізичного 

розвитку, асистент вчителя  

загальноосвітнього  навчального закладу з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням. 

 «Магістр» - Спеціальна освіта. 

Кваліфікація Олігофренопедагог, 

логопед. Викладач корекційної педагогіки. 

Вчитель дітей з вадами розумового 

розвитку 

Навчання здійснюється на денній та 

заочній формах навчання. 

 

На кафедрі працює науково-практичний 

центр  корекції, реабілітації і розвитку 

дітей та молоді. 

 

 

 

 

Напрямки наукових досліджень:  

- дослідження психофізіологічних 

досліджень та педагогічних основ 

навчання та виховання дітей, які 

потребують корекції психофізичного 

розвитку. 

- впровадження сучасних технологій 

корекційно-розвивальної роботи. 

- наукове обгрунтування інклюзивного 

навчання дітей з психофізичними вадами. 

Практична підготовка    

студентів здійснюється на базі: 

- спеціальних дитячих садків,  

- спеціальних загольноосвітній шкіл,  

- центрів соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, 

- психолого-медико-педагогічних 

консультацій. 

- медичних закладів 

Науковий обмін та стажування: 

- Київський національний педагогічний 

університет ім.М. Драгоманова,  

- Інститут спеціальної педагогіки АПН 

України,  

- Кам’янець-Подільський національний 

університет ім. Івна Огієнка 

- Полтавський національний педагогічний 

університет,  

- Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара 

- Білоруський  державний інститут 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

вчителів 

- Південноукраїнський національний 

педагогічний  університет ім. К.Д. 

Ушинського 

Випускники спеціальності 

«Спеціальна освіта» можуть бути 

працевлаштовані  на посадах: 

- вчителів-логопедів, вчителів-

дефектологів, 

- вихователів у спеціальних дитячих 

садках для дітей з вадами мовлення, 

інтелекту, зору;  

- вчителів  спеціальних  

загальноосвітніх шкіл для дітей з вадами 

інтелекту;  

- логопедів медичних установ; 

- вчителів інклюзивного навчання 

загальноосвітніх шкіл, асистентів учителя; 

- вчителів-дефектологів, вчителів-

логопедів у центрах соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів,    

- дефектологів у психолого-медико-

педагогічних консультаціях.. 

 

 

 

 


