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До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні 

кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники 

закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, 

практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі 

бажаючі, які зацікавлені корекційною педагогікою.  

У сучасних соціокультурних умовах різко зростає потреба в 

педагогах, які надають психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги дітям та молоді з порушеннями психофізичного 

розвитку. Тож, у межах підвищення кваліфікації ̈ педагогів 

пропонується поглиблене вивчення й опанування сучасних підходів 

на засадах міждисциплінарного підходу в умовах спеціальної та 

інклюзивної освіти. 



 

З метою покращення ефективності викладацької, наукової 

діяльності та самовдосконалення слухачі ознайомляться з широким 

колом питань логопедії як науки. Зокрема, лекція про риторичну 

компетентність учителів розширить та уточнить їхні уявлення про 

культурні та професійні вимоги до педагогічного мовлення 

фахівців, будуть надані поради щодо збереження здоров’я 

голосового апарату мовця, навчить методам і прийомам 

удосконалення  власної техніки мовлення.  

Лекція про альтернативні та додаткові засоби комунікації (далі – 

АДК) у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами ознайомить слухачів з поняттям та значенням 

підтримувальної комунікації, із категоріями осіб користувачів 

засобами АДК, із засобами новітніх альтернативних і додаткових 

комунікацій, із конкретними методичними рекомендаціями, їхнім 

використанням з метою формування комунікативних умінь у 

зазначеної категорії дітей. Також будуть розглянуті питання 

перетворення навколишнього середовища, створення умов, що 

стимулюють діяльність кожної дитини з особливими освітніми 

потребами. 

Професійні компетенції сучасного логопеда неможливо уявити 

без інтегративних знань із суміжних галузей наук: анатомії, 

педіатрії, неврології, стоматології, ортодонтії тощо. Порушення 

будови периферійного мовленнєвого апарату є однією з 

найпоширеніших причин порушень звуковимови та просодії. До 

анатомічних аномалій артикуляційного апарату відносять вроджені 

та набуті порушення будови кістково-м’язової системи 

периферійного мовленнєвого апарату. У дітей, які мають 

порушення звуковимови, патологія будови та функцій зубно-

щелепної системи ускладнює перебіг корекційної логопедичної 

роботи та застосовуються інші підходи до її організації. Корекційна 

робота логопеда за умов фізіологічних аномалій розвитку м’язово-

кісткової системи обов’язково має враховувати і стомато-

ортодонтичні прийоми та техніки. 



 

Фахівці кафедри логопедії та логопсихології Українського 

державного університету імені Михайла Драгоманова  є 

провідними науковцями й практиками України в галузі логопедії, а 

факультет спеціальної та інклюзивної освіти понад 50 років є 

одним із найпотужніших рушіїв спеціальної освіти в Україні. 

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена з 

урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до 

організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, 

соціальних та поведінкових наук, спрямована на розвиток та 

вдосконалення психолого-педагогічної, риторичної, інформаціин̆о-

комунікативної компетентностей, а також практичних умінь та 

навичок команди супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами, що сприятиме професійно-особистісному зростанню та 

підвищенню ефективності професійного спілкування та здійснення 

педагогічної діяльності загалом.  

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та 

збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі. 

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і 

розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.  
 

Члени організаційного комітету: 

 Світлана Федоренко – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри логопедії та логопсихології Українського 

державного університету імені Михайла Драгоманова; 

 Олександр Козинець – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського 

державного університету імені Михайла Драгоманова; 

 Юлія Пінчук – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри логопедії та логопсихології Українського державного 

університету імені Михайла Драгоманова; 

 Тетяна Швалюк – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського 

державного університету імені Михайла Драгоманова; 

 Сергій Корнєв – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри логопедії та логопсихології Українського державного 

університету імені Михайла Драгоманова.  



 

У межах заходу передбачено проведення  

трьох онлайн-лекцій на платформі ZOOM: 

22 лютого о 14:30 відбудеться лекція на 

тему «Риторична компетентність педагога 

та шляхи її вдосконалення». Спікер – Юлія 

Пінчук, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри логопедії та логопсихології 

Українського державного університету імені 

Михайла Драгоманова. 

Юлія Пінчук про свою лекцію: «На 

зустрічі ми розглянемо особливості культури професійного 

мовлення педагога, ознайомимося з вимогами до  мовлення фахівців 

у галузі освіти. На лекції ми поговоримо про арсенал засобів 

педагогічного впливу, дамо поради щодо гігієни голосового апарату 

мовця. Також ознайомимося  з теоретичними питаннями техніки 

мовлення педагога та прийомами її вдосконалення». 

1 березня о 14:30 відбудеться лекція на 

тему «Альтернативні і додаткові засоби 

комунікації у корекційній роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами». Спікер – 

Тетяна Швалюк, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри логопедії та 

логопсихології Українського державного 

університету імені Михайла Драгоманова. 

Тетяна Швалюк про свою лекцію: «Під час зустрічі ми 

обговоримо зміст поняття «альтернативна і додаткова 

комунікація», розглянемо її розвиток у світі та в Україні. 

Визначимо категорії осіб користувачів АДК та здійснимо аналіз 

засобів підтримуючої комунікації. На лекції також буде 

висвітлено основні напрями діагностики комунікативних 

здібностей осіб із особливими освітніми потребами та створення 

адекватного можливостям дитини середовища спілкування». 



 

8 березня о 14:30 відбудеться лекція на 

тему «Вплив стомато-ортодонтичної 

патології на мовленнєвий розвиток дітей». 

Спікер – Сергій Корнєв, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри логопедії 

та логопсихології Українського державного 

університету імені Михайла Драгоманова.  

Сергій Корнєв про свою лекцію: «Під час зустрічі розглянемо 

питання сучасного розуміння питання  етіопатогенетичних та 

клініко-діагностичних особливостей порушень мовлення; проблеми 

стомато-ортодонтичної  патології як фактора порушення 

мовлення. Визначимо діагностичні компоненти та нормативні 

показники розвитку м’язово-кісткової системи периферійного 

мовленнєвого апарату. Розглянемо вплив дисфункцій скронево-

нижньощелепного суглоба та патології прикріплення язика та 

верхньої губи на мовленнєвий розвиток».  

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам 

після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені. 

 

Порядок реєстрації: 

Форма участі – дистанційна. 

Учасникам необхідно до 27 січня 2023 року (включно): 

1) заповнити заявку; 

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату 

організаційного внеску (координатор направить вам реквізити 

після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу 

advanced_training@cuesc.org.ua.  

Зверніть, будь ласка, увагу! 

З 30 січня по 12 березня 2023 року (включно), упродовж 

підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну 

адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної 

доповіді. Тема листа:  

Підвищення кваліфікації в УДУ ім. М. Драгоманова.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkcRvv5_Yu7j3X6ZvvtP4qqD15F_z5Q5OtVnGiW6U-kPZtRQ/viewform
mailto:advanced_training@cuesc.org.ua
mailto:advanced_training@cuesc.org.ua


 

Організаційний внесок: 

1. Організаційний внесок учасника становить 900 грн. Для 

членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 700 грн. 

(ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за 

посиланням). 

2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації 

одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, 

здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство. 

3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після 

заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за 

наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору. 

4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати 

будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, 

після 28 квітня 2023 року.  

 

Вимоги до тез науково-методичних доповідей: 

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі 

Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 

1,25 см; поля – 2 см. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва 

тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали 

автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за 

наявності), посада, місце роботи (навчання); текст. 

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: 

Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція). 

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці 

тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 

2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання».  

https://cuesc.org.ua/nabuttya-chlenstva/
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


 

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через 

кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26]. 

Мова тез доповідей: українська, англійська. 

 

Зразок доповіді: 

 

Результати формування корекційно-педагогічної 

компетентності вчителя початкових класів 

з інтегрованою та (або) інклюзивною формою навчання 

 

Гноєвська О. Ю. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач лабораторії менеджменту освіти 

Український державний університет імені Михайла Драгоманова 

м. Київ, Україна  

 

Аналізу результатів формувального етапу дослідження 

передували впровадження спеціально розроблених програм, метою 

яких було сприяння формуванню в учителя початкових класів 

загальноосвітньої школи корекційно-педагогічної компетентності, а 

також впровадження нових освітніх технологій у систему 

підготовки та перепідготовки відповідних фахівців та їх 

апробація… [1, с. 98]. 

<…> 

 

Література: 

1. Мільто Л. О. Методика розв’язання педагогічних задач : навч. 

посіб. 2-е вид. переробл. і доп. Харків : Ранок НТ, 2004. 152 с. 

  



 

Контакти: 

 

Центр українсько-європейського  

наукового співробітництва 

 

Контактна особа: Лящова Анастасія 

Олександрівна – координаторка всеукраїнського 

науково-педагогічного підвищення кваліфікації. 

Телефон: + 38 (095) 653 40 42 

Email: advanced_training@cuesc.org.ua 

Електронна сторінка: cuesc.org.ua 

Facebook: facebook.com/cuescinfo 

YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 

mailto:advanced_training@cuesc.org.ua
http://www.cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ

