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Фаріон Оксана (Https://Meridian.Kpnu.Edu.Ua/?Author=4)  Актуально , , 

Кам 'янець-Подільський Національний Університет Імені Івана Огієнка , , 

Новини Університету

 



https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45619
https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202104
https://meridian.kpnu.edu.ua/?author=4
https://meridian.kpnu.edu.ua/?cat=29
https://meridian.kpnu.edu.ua/?cat=2711
https://meridian.kpnu.edu.ua/?cat=25


22.04.2021 Нові онлайнові зустрічі в “Школі професійного розвитку викладачів К-ПНУ” – Газета "Студентський меридіан"

https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45619 3/11

p=45619)

Продовжуємо інформувати університетську спільноту про перебіг реалізації

проєкту навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету

«Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ».

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/школа-

професійного-розвитку-1.jpg)Відтак 14 квітня 2021 р. було продовжено зустрічі

учасників проєкту зі спікером Світланою Мироновою, завідувачем,

професором кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктором

педагогічних наук, професором, до участі в якій було запрошено проректорів,

деканів факультетів, завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм і науково-

педагогічних працівників університету. Зауважимо, що заняття в межах проєкту,

учасниками якого були 20 осіб, стало «майданчиком» для обговорення

проблемних питань особливостей організації інклюзивної освіти в закладах вищої

освіти та участі в ній науково-педагогічних працівників вишу.

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/школа-

професійного-розвитку-2.jpg)Світлана Петрівна наголосила на тому, що

сучасний етап навчання людей з особливими освітніми потребами базується на їх

інклюзії (включенні) в середовище звичайних закладів вищої освіти. Планування,

організація і координація роботи із забезпечення сприятливих умов навчання,
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організація і координація роботи із забезпечення сприятливих умов навчання,

позанавчальної активності, соціальної та психологічної підтримки здобувачів

вищої освіти з особливими освітніми потребами серед основних стратегічних

завдань, які має реалізовувати університет.

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/школа-

професійного-розвитку-3.jpg)Під час зустрічей учасникам проєкту також було

розкрито питання культури української мови в професійній діяльності сучасного

викладача, адже чільне місце серед його компетентностей займає здатність

спілкування державною мовою як усно, так і письмово. Українська мова є не

лише найпотужнішим засобом спілкування, знаряддям мислення, а й історією

народу, необхідною умовою його існування.

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/школа-

професійного-розвитку-4.jpg)Мова спрямована як у внутрішній світ людини, її

психіку, так і в зовнішній світ природи й людських взаємин, вона є основою

зростання особистості. Кожен викладач, котрий прагне досягти успіху, створити

себе, неодмінно має володіти високою культурою української мови.

Про це 15 квітня 2021 р. розповіла Наталія , вчений секретар, доцент
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Про це 15 квітня 2021 р. розповіла Наталія Коваленко, вчений секретар, доцент

кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент. Важливим

складником культури мови є мовна компетенція, що складається з фонологічної,

орфоепічної, лексичної, семантичної, орфографічної, граматичної та пунктуаційної

компетенцій. (https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/5.jpg) Сучасний науково-педагогічний працівник

університету має володіти цими

знаннями, адже він є прикладом

наслідування для здобувачів вищої

освіти.

(https://meridian.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/школа-

професійного-розвитку-5.jpg)

 

 

20 квітня 2021 р. було проведено чергову онлайн-зустріч учасників проєкту з

Наталією Дмитрівною, під час якої було розглянуто основні шляхи застосування

змін до правопису в освітньому процесі та в професійній діяльності науково-

педагогічного працівника університету. Надалі обговорення цієї теми

відбудеться під час наступної зустрічі в межах проєкту з Наталією Коваленко 26

квітня 2021 р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти
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Останні новини

Архіви

Нові онлайнові зустрічі в “Школі професійного розвитку викладачів К-ПНУ”

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45619)



Триває реалізація міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та

університетів у ХХІ столітті» (https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45583)



Викладачі та студенти природничо-економічного факультету стали учасниками

проєкту «Кращі Європейські практики для платформи «Водна Безпека» задля

досягнення цілей сталого розвитку» (https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45559)



Актуальні вакансії (https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45538)

Катерина Струк серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво»

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45526)



Квітень 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202104)

Березень 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202103)

Пошук 
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Лютий 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202102)

Січень 2021 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202101)

Грудень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202012)

Листопад 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202011)

Жовтень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202010)

Вересень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202009)

Серпень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202008)

Липень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202007)

Червень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202006)

Травень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202005)

Квітень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202004)

Березень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202003)

Лютий 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202002)

Січень 2020 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=202001)

Грудень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201912)

Листопад 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201911)

Жовтень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201910)

Вересень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201909)

Серпень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201908)

Липень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201907)

Червень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201906)

Травень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201905)
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Квітень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201904)

Березень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201903)

Лютий 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201902)

Січень 2019 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201901)

Грудень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201812)

Вересень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201809)

Серпень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201808)

Березень 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201803)

Лютий 2018 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201802)

Лютий 2017 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201702)

Січень 2017 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201701)

Грудень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201612)

Листопад 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201611)

Жовтень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201610)

Вересень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201609)

Серпень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201608)

Липень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201607)

Червень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201606)

Травень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201605)

Квітень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201604)

Березень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201603)

Лютий 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201602)
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Січень 2016 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201601)

Грудень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201512)

Листопад 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201511)

Жовтень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201510)

Вересень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201509)

Серпень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201508)

Липень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201507)

Червень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201506)

Травень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201505)

Квітень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201504)

Березень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201503)

Лютий 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201502)

Січень 2015 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201501)

Грудень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201412)

Листопад 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201411)

Жовтень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201410)

Вересень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201409)

Серпень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201408)

Липень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201407)

Червень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201406)

Травень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201405)

Квітень 2014 (https://meridian.kpnu.edu.ua/?m=201404)
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Квітень 2021

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

 

1

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210401)

2

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210402)

3

4

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210404)

5

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210405)

6

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210406)

7

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210407)

8

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210408)

9

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210409)

10

11

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?

m=20210411)

12

(https://meridian.kpnu.edu.ua/?
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Сайт працює на WordPress (https://uk.wordpress.org/) | Тема: Bagility від Themeansar
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