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СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ  

 
 

Круглий стіл 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

22 квітня  
 
 
 
 
 
 

 
Київ – 2014 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Гамова М.Ю.  – головний спеціаліст з питань 

дошкільної освіти Управління освіти 

Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

Шевченко В.М. – кандидат педагогічних наук, 

керівник “Асоціації фахівців з кохлеарної 

імплантації, реабілітації та родин 

імплантованих дітей”, проекту “Почуті 

серцем”, Голова наглядової ради ГО 

“Життя на рівних”. 

 

Чайка Т.А. – директор Центру корекції слуху “Інфотон”. 

 

Чорнобривець І. – координатор проектів 

Міжнародного благодійного фонду 

“Планета взаємодопомоги”. 

 

Волошинець Л.М. – завідувач Дошкільного 

навчального закладу №693 “Волошка” 

Управління освіти Святошинської 

районної у м. Києві державної 

адміністрації. 

 

Фрей Яна – координатор з розвитку компанії “Cochlear 

AG” в країнах Східної Європи. 

 

 

 



 

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ 

КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

22 квітня, вівторок 

 

09:30 – 10:00 – Реєстрація учасників (фахівців) 

10:00 – 10:15 – Відкриття круглого столу 

10:15 – 12:00 – Блок 1 для фахівців 

12:00 – 12:30 – Перерва. Кава-брейк 

12:30 – 14:30 – Блок 2 для фахівців 

14:30 – 15:00 – Реєстрація учасників (батьків) 

15:00 – 15:45 – Блок 1 для батьків 

15:45 – 16:15 – Перерва. Кава-брейк 

16:15 – 17:00 – Блок 2 для батьків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Блок 1,2 для фахівців – до 10 хвилин 

Блок 1, 2 для батьків – до 10 хвилин 

Обговорення – до 5 хвилин 

 

 

РОБОЧІ МОВИ 

Українська, російська 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Центр корекції слуху “Інфотон” 

м. Київ, вул. Боткіна, 4  

(ст. м. “Політехнічний інститут”) 

Контактні телефони: 044 277 64 65, 044 238 02 04 

Директор – Чайка Тетяна Азольдівна 

 

 

 

 

 

 



ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 

10:00 - 10:15 

Чайка Т.А. – директор Центру корекції слуху “Інфотон” 

Шевченко В.М. – кандидат педагогічних наук, керівник 

“Асоціації фахівців з кохлеарної імплантації, 

реабілітації та родин імплантованих дітей”, 

проекту “Почуті серцем”, Голова наглядової 

ради ГО “Життя на рівних”. 

 

 

БЛОК 1 ДЛЯ ФАХІВЦІВ  

10:15 – 12:00 

Керівник: Чайка Тетяна Азольдівна – директор Центру 

корекції слуху “Інфотон” 

Найденко Т.М. – начальник відділу дошкільної освіти 

Департаменту освіти м.Києва - Вступне слово 

до учасників семінару 

Косаковський А.Л. – головний дитячий отоларинголог МОЗ 

України. 

Гамова М.Ю.  – головний спеціаліст з питань дошкільної 

освіти Управління освіти Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

Обухівська А.Г. – к.пс.н., завідувач Центральною ПМПК, 

провідний науковий співробітник Українського 

науково-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи. 

Мороз Б.С. - д.біол.н., директор НВП “ВАБОС”. 

Волошинець Л.М. – завідувач Дошкільного навчального 

закладу №693 “Волошка” Управління освіти 

Святошинської районної у м.Києві державної 

адміністрації. 

Чайка Т.А. – директор Центру корекції слуху “Інфотон”. 

Хоменко І.Б. – завідувач Святошинської районної ПМПК та 

районний сурдолог. 

Пабат О.В. - депутат Київської міської ради. 

 



БЛОК 2 ДЛЯ ФАХІВЦІВ  

12:30 – 14:30 

Керівник: Шевченко Володимир Миколайович – 

кандидат педагогічних наук, керівник 

“Асоціації фахівців з кохлеарної імплантації, 

реабілітації та родин імплантованих дітей”, 

проекту “Почуті серцем”, Голова наглядової 

ради ГО “Життя на рівних”. 

 

Чорнобривець І. - координатор проектів Міжнародного 

благодійного фонду “Планета 

взаємодопомоги”. 

Фланаган А.С. - менеджер з питань інформації Ленхард–

Академії, консультант “Cochlear”. 

Ковна У. - керівник Західноукраїнської громадської 

організації “Безмежний діалог” (м.Львів) – 

“…”. 

Срібняк І.А. – к.мед.н., лікар-отоларинголог Інституту 

отолорингології імені М. Коломийченка – “…”. 
Савчук О.О. - директор Чернівецького обласного навчально-

реабілітаційного центру №1 

Моніка Ленхардт-Горяни – директор Ленхард–Академії, 

доктор, (Аугген, Німеччина) – “Реабілітація 

після кохлеарної імплантації: міжнародний 

вимір”.  

Яна Фрей  – менеджер з розвитку компанії “Cochlear” – 

“Технологія і інклюзія: подолати бар’єри за 

допомогою системи Cochlear Nucleus”. 

Гунда Шрьодер - сурдопедагог зі спеціалізацією раннього 

втручання в Інституті “LfZ“, мобільний 

консультант сімей вдома, викладач курсів для 

батьків та дітей (земля Мекленбург-

Ворпоммерн, Німеччина) – “Значення програми 

раннього втручання для розвитку дітей з 

порушеннями слуху”. 

 

 



БЛОК 1 ДЛЯ БАТЬКІВ  

15:00 – 15:45 

Керівник: Волошинець Лариса Михайлівна – 

завідувач Дошкільного навчального 

закладу № 693 “Волошка” Управління 

освіти Святошинської районної у м.Києві 

державної адміністрації. 

 

Шевченко В.М. – кандидат педагогічних наук, керівник 

“Асоціації фахівців з кохлеарної імплантації, 

реабілітації та родин імплантованих дітей”, 

проекту “Почуті серцем”, Голова наглядової 

ради ГО “Життя на рівних”.  

Чайка Т.А. – директор Центру корекції слуху “Інфотон” – 

“…”. 

 

БЛОК 2 ДЛЯ БАТЬКІВ  

16:15 – 17:00 

Волошинець Л.М. – завідувач Дошкільного навчального 

закладу №693 “Волошка” Управління освіти 

Святошинської районної у м.Києві державної 

адміністрації “…”. 

Фланаган А.С. - менеджер з питань інформації Ленхард–

Академії, консультант “Cochlear” – “…”. 

Бандалак Г.П. - керівник Громадської організації “Життя на 

рівних” (м.Чернівці) – “…”. 

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 


