
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

всеукраїнського науково-педагогічного  

підвищення кваліфікації 

 
 

«Засоби і прийоми, які сприяють розвитку 

й комунікації педагогів та дітей  

з особливими освітніми потребами»  
 

 
30 січня – 12 березня 2023 року   



 

Program of the All-Ukrainian scientific  

and pedagogical advanced training 

 
1. Teacher speech culture 20 

hours 

2. Vocal hygiene of speakers 20 

hours 

3. Theoretical issues of teacher elocution and 
methods of its improvement. 

20 
hours 

4. Augmentative and alternative communication 

(AAC), its development in the world and in 
Ukraine 

15 

hours 

5. Categories of AAC users and means of 

augmentative  communication. 

20 

hours 

6. The primary areas of diagnosis of 

communicative abilities of persons with special 

educational needs and the formation of a 
communicative environment adequate to the 

child’s capabilities. 

20 

hours 

7. Scientific and theoretical substantiation of 
dental-orthodontic pathology as one of the key 

factors of speech impairments. 

15 
hours 

8. Diagnostic components and standard 

development indicators for musculoskeletal 
system of the child’s peripheral vocal 

apparatus. 

20 

hours 

9. Peculiarities of using dental and orthodontic 
technologies in diagnostic and speech therapy 

work. 

20 
hours 

10. Advisory work. 10 
hours 

 
Total: 180 teaching/working hours  



 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  

підвищення кваліфікації 

 
1. Культура мовлення педагогів. 20 

годин 

2. Гігієна голосового апарату мовців. 20 

годин 

3. Теоретичні питання техніки мовлення 
педагога та прийоми її вдосконалення. 

20 
годин 

4. Альтернативна і додаткова комунікації 

(АДК), її розвиток у світі та в Україні. 

15 

годин 

5. Категорії осіб користувачів АДК та засоби 

підтримувальної комунікації. 

20 

годин 

6. Основні напрями діагностики 
комунікативних здібностей осіб із 

особливими освітніми потребами та 

утворення адекватного можливостям 
дитини комунікативного середовища. 

20 
годин 

7. Науково-теоретичне обґрунтування 

стомато-ортодонтичної патології як одного 
з провідних факторів порушення 

мовленнєвого розвитку. 

15 

годин 

8. Діагностичні компоненти та нормативні 

показники розвитку м’язово-кісткової 
системи периферійного мовленнєвого 

апарату дитини. 

20 

годин 

9. Особливості використання стомато-
ортодонтичних технологій у діагностичній 

та корекційно-логопедичній роботі. 

20 
годин 

10. Індивідуальна консультативна робота. 10 
годин 

 
 Усього: 180 навчальних/робочих годин 
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