Інформаційне повідомлення
Відповідно до ліцензії Міністерстваа освіти та науки, молоді та спорту України (серія АД №
073246 виданої ДАК від 12.02.2013р., протокол № 101 Наказ МОН України від 08.02.2013р. № 300-Л)
про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти на базі
факультету корекційної та спеціальної педагогіки і психології Камянець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка відбудуться курси підвищення кваліфікації для вчителів-логопедів
спеціальних та загальноосвітніх дошкільних та шкільних закладів.
Термін проведення курсів визначається по мірі надходження заяв від слухачів та формування
групи. Орієнтовний термін проведення курсів – з 20 вересня по 20 жовтня 2013 року.
По закінченню курсової підготовки видається диплом державного зразка та сертифікат про
проходження поглиблденого курсу проведення логопедичного масажу.
У випадку комплектування 20-25 слухачів з одного регіону можлива організація виїздних
курсів за попередньою домовленністю.
Оплата курсів – за рахунок фізичних або юридичних осіб. Орієнтовна вартість курсів
становитеме 700-900 гр. (варіюватиметься від кількості курсантів, що викажуть бажання взяти участь
у курсах).
Курси планується проводити як тематичні.
Провідною темою курсів є «Корекція порушень фонетичного боку мовлення у дітей»

Орієнтовна програма курсів
№ з/п

Назва підрозділу, теми

І. Загальна підготовка
1
Сучасні
освітні
корекційні
технології
2
Інтеграційні процеси в сучасній
педагогіці
3
Актуальні питання корекційної
освіти
ІІ. Науково-теоретична та методична
підготовка за фахом
1
Логопедія: класифікація та
характеристика порушень мовлення
у дітей
2
Психофізіологічні механізми
мовленнєвої діяльності
3
Діагностика порушень фонетичного
боку мовлення у дітей та причин їх
виникнення
4
Методика формування
фонематичних процесів у дітей
дошкільного та молодшого
шкільного віку
5
Методика постановки звуків
мовлення у дітей дошкільного та
шкільного віку
6
Методика розвитку артикуляційної
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Практичних

50

моторики та дихання.
Логопедичний масаж.
7
Організація логопедичної роботи в
умовах дошкільного закладу,
школи та в умовах інклюзивного
навчання.
8
Методика корекції складних та
комбінованих порушень мовлення
ІІІ. Підведення підсумків і оцінювання
Конференція з обміну досвідом,
залік
ВСЬОГО
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4

4
4
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Розміщення учасників курсів можливе у гуртожитках
Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Вартість
проживання може становити від 35 до 70 гр./ за добу.
Для участі у роботі курсів підвищення кваліфікації до 28 серпня 2013
року необхідно надіслати на адресу факультету такі документи:
– заявку на участь у курсах (зразок заявки додається).
– довідку (рахунок) про оплату курсів для тих слухачів, що самостійно
оплачують курси
– оригінали угод з регіональними управліннями освіти та науки чи
методичними кабінетами, при оплаті курсів по перерахунку. (Зразок угоди
додається)

Контактний телефон організаторів курсів: + 38 038 49 2 70 64
Контактні особи:
Гаврилов Олексій
спеціальних методик)

Вікторович

(завідувач

кафедри

роб. тел. 38 0384927064, e-mail.: kaflogoped@ukr.net
Ткач Оксана Михайлівна
моб.тел. 0673812300, e-mail.: oxana_kpnu@mail.ru

логопедії

та

Заявка на участь у курсах
ПІП …………………………………………………………………………...
Стаж роботи ………………………………………………………………….
Назва та профіль закладу де працюєте ……………………………………
……………………………………………………………. …………………..
Спеціальність за якою працюєте ……………………………………………
Контактні телефони для узгодження організаційних питань …………………..
Пропозиції стосовно інформації, яку хочете отримати на курсах підвищення
кваліфікації………………………………………………………………………… …
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

