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07 квітня 2014 року 

1. Наукова сесія історико-дефектологічних студій: 

«Внесок Л.С. Виготського та його учнів у розвиток дефектології та 

освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку» 

Час і місце проведення: 14:25, ауд. 329 

Модератор проекту:  

  Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Учасники: студенти 1-3 курсів напряму підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)». 

 

08 квітня 2014 року 

2. Тренінг: 

«Особистісна компетентність фахівців у роботі  з дітьми, які мають 

особливості психофізичного розвитку» 

Час і місце проведення: 13:00, ауд. 314 

Відповідальна:  

  Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Учасники: студенти напрямів підготовки: «Практична психологія», «Психологія», 

«Соціальна педагогіка», «Корекційна освіта (Логопедія)». 

 

  09 квітня 2014 року 

1. Круглий стіл: 

«Сучасні підходи щодо вивчення проблеми заїкання та шляхів його 

подолання» 

Час і місце проведення: 9:55, ауд. 220 

Модератори проекту:  

Ільяна Валентина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Мельніченко Тетяна Василівна, викладач кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти. 

Учасники: студенти 3 курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 квітня 2014 року 

1. Методологічний семінар: 

«Інноваційний підхід до подолання порушень мовленнєвого розвитку: 

науковий досвід лабораторії логопедії НАПН України» 

Час і місце проведення: 10:00, ауд. 327 

Модератори проекту:  

Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Данілавічютє Еляна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти. 

Запрошені:   

співробітники лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України:  

Трофименко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України;  

Рібцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.  

Учасники: студенти 2-3 курсів напряму підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)». 

 

11 квітня 2014 року 

1. Круглий стіл: 

«Проблеми виховання у кінематографі» 

Час і місце проведення: 14:25, ауд. 327 

Модератор проекту: 

Єжова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Учасники: студенти 2-3 курсів напряму підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)». 

 

 2. Відкрита лекція на тему:  

«Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних 

захворювань» 

Час і місце проведення: 17:25, ауд. 316 

Відповідальна:  

Савенкова Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

Учасники: студенти 4 курсу напряму підготовки «Психологія». 

 

Чекаємо на Вас! 


