
15-16 жовтня 2014 р. викладачі кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти (О.В. Мартинчук, К.О. Кібальна) взяли 

участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми логопедії», яка проходила в Інституті корекційної педагогіки та 

психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

На конференції було розглянуто проблеми, пов’язані з клінічними, 

психологічними та педагогічними аспектами вивчення та подолання 

мовленнєвих порушень у дітей та дорослих; розглянуто сучасні виклики до 

системи підготовки корекційних педагогів, зокрема логопедів, у контексті 

реформування вищої освіти в Україні. 

 

 

 

 



Доповідь на пленарному засіданні В. М. Синьова, доктора педагогічних 

наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук 

України; директора Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ 

імені М. П. Драгоманова.  
Тема: «Проблема соціалізації і розвитку особистості в дефектології». 
 



Доповідь на пленарному засіданні В. І. Бондаря, доктора педагогічних 

наук, професора; дійсного члена Національної академії педагогічних наук 

України; директора Науково-методичного центру інклюзивної освіти НПУ 

імені М. П. Драгоманова.  
Тема: «Особливості розвитку спеціальної освіти в умовах 

української незалежності». 
 



Доповідь на пленарному засіданні М. К. Шеремет, доктора 

педагогічних наук, професора; заступника директора з наукової роботи та 

міжнародних зв`язків Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ 

імені М. П. Драгоманова; завідувача кафедри логопедії.  
Тема: «Підготовка логопедів в умовах ВНЗ».  
 
 
 
 
 
 



Доповідь на пленарному засіданні А. Г. Шевцова, доктора педагогічних 

наук, професора, начальника Управління ліцензування, акредитації та 

нострифікації Міністерства освіти і науки України.  
Тема : «Сучасні виклики до системи підготовки корекційних 

педагогів у контексті реформування вищої освіти в Україні». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доповідь на пленарному засіданні С. Ю. Коноплястої, доктора 

педагогічних наук, професора кафедри логопедії Інституту корекційної 

педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова.  
Тема: «Клінічні аспекти впливу на психофізичний та мовленнєвий 

розвиток дитини з ВНГП».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Майстер-клас В. О. Кондратенко, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри логопедії Челябінського державного педагогічного університету. 
Тема: “Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення». 



Доповідь на пленарному засіданні В. В. Тарасун, доктора педагогічних 

наук, професора, професора кафедри логопедії Інституту корекційної 

педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова.  
Тема: «Сучасні психолого-педагогічні і нейропсихологічні основи 

пояснення розладів аутичного спектра». 
 



Доповідь на пленарному засіданні В. В. Тищенка, кандидата 

педагогічних наук, доцента кафедри логопедії Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова.  
Тема: «Системні порушення мовлення: психолінгвістичний аналіз 

проблеми». 


