ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ З ЮЛІЄЮ РІБЦУН
С. М. Семак, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти ТОКІППО, м. Тернопіль
Перед Міжнародним днем логопеда (12 листопада)
у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний семінар для
вчителів-логопедів навчальних закладів області з теми «Сучасні аспекти діяльності логопедичної служби». Метою заходу було ознайомити вчителів-логопедів області з актуальними питаннями корекційної роботи з дітьми-логопатами згідно
з корекційними навчальними програмами, рекомендованими МОН; зорієнтувати педагогів на особливості організації
логопедичних занять для дітей з фонетико-фонематичними
порушеннями та загальним недорозвитком мовлення. У семінарі взяли участь логопеди ДНЗ і ЗОШ, спеціалізованих
шкіл і шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів,
С. М. Семак та Ю. В. Рібцун
обласної та районних ПМПК. Організувала семінар методист
лабораторії дошкільної та початкової освіти ТОКІППО Семак Світлана Мирославівна,
яка привітала учасників семінару з професійним святом та у своєму виступі охарактеризувала сучасні методи корекції мовленнєвого розвитку дітей-логопатів.
Гостем семінару та представником журналу «Логопед» (видавництво «Основа»)
була Юлія Валентинівна Рібцун, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, автор перших в Україні програм з логопедії для дітей дошкільного віку. Для учасників семінару Юлія Валентинівна презентувала програмовометодичні комплекси «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя
з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ» і висвітлила актуальні питання
з основних напрямів корекційної роботи з дітьми-логопатами. У виступі «Формування
мовленнєвої полікомпетентності у дошкільників» Ю. В. Рібцун наголосила на важливості корекційної роботи з дітьми в дошкільному віці, окреслила основні програмові вимоги
щодо організації логопедичних занять, охарактеризувала специфіку використання наочності та мовленнєвого матеріалу в групі для дітей п’ятого року життя з ФФНМ і ЗНМ.
Юлія Валентинівна звернула увагу колег-логопедів на лінгво-дидактичне обґрунтування
змісту корекційного навчання дошкільників із ФФНМ та орієнтовну таблицю програми корекційно-розвивальної роботи
з розвитку мовлення дітей, що містить як загальноосвітні навчально-виховні завдання, передбачені Базовим компонентом
дошкільної освіти, так і корекційно-розвивальні, необхідні для
подолання ФФНМ у дошкільників п’ятого року життя.
Інформаційно-методичне забезпечення логопедичної
служби Тернопільської області представила Бабовал Надія
Ростиславівна, бібліотекар ТОКІППО, регіональний представник видавництва «Основа», яка презентувала журнал
«Логопед» і посібники для логопедів.
Завдяки активній участі слухачів під час проведення семінару панувала атмосфера доброзичливості, творчого пошуку
Семінар С. М. Семак та Ю. В. Рібцун
розв’язання педагогічних проблем з корекції мовленнєвих пов Тернополі
рушень у дітей-логопатів.
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