Разом до кращого слуху
та мовлення!

Центр Слухомовленнєвої
Реабілітації

НВП «ВАБОС»

Консультування та
навчання батьків
Для участі в семінарі або навчання на курсах
зареєструйтесь за тел./факс. (044)528-33-07
або відправте заявку з назвою курсів
електронною поштою csr_vabos@ukr.net
Контактна особа
Богданович Тетяна Володимирівна
Місце проведення:
ЦСР НВП ”ВАБОС”
вул. Саперне поле, 45
м. Київ
01042
www.vabos.com.ua
www.csr-vabos.com.ua
Ми знаходимося тут!

Все, що Ви робите по
відношенню до своєї дитини, формує
її
характер,
її
особистість,
відношення до навколишнього світу,
а також її здібності до спілкування.

Тисячі
батьків
пройшли через це з
успіхом.
І Ви зможете!

Наша мета: разом з Вами,
батьки,
допомогти
дитині
з
порушенням слуху розвиватися так,
як і всі її однолітки.
Ми покажемо Вам декілька з
багатьох шляхів, дотримуючись яких
Ви зможете допомогти своїй дитині
рости
і
розвиватися.
Використовуючи наші поради, Ви
збудуєте місток розуміння між
дитиною та родиною, який в
подальшому
з’єднає
дитину
з
оточуючим світом.

Приєднуйтесь та
обмінюйтеся досвідом.

Центр Слухомовленнєвої Реабілітації
НВП «ВАБОС» проводить безкоштовні
інформаційні семінари з таких тем:
• «Сучасні технології ре/абілітації1
людей з вадами слуху»
• «Кохлеарна імплантація – надійний
та ефективний метод ре/абілітації
людей з важкою втратою слуху»
На семінарі розглядаються такі питання:
анатомія
органа
слуху
та
фізіологічні механізми слуху,
слухомовленнєва реабілітація дітей
з особливостями слуху,
сучасні
напрямки
слухопротезування,
в
тому
числі
кохлеарна імплантація.
Це одноденні семінари для батьків
дітей з вадами слуху та батьків (членів
сім’ї)
кандидатів
на
кохлеарну
імплантацію.
Семінари проходять в 4-у суботу
кожного місяця.

Запрошуємо Вас
прийняти участь в
семінарі!

1

Абілітація – набуття навичок
Реабілітація – відновлення навичок

Центр
Слухомовленнєвої
Реабілітації НВП «ВАБОС» проводить
платні навчальні курси для батьків.
Курси для батьків (членів сім’ї)
претендентів на кохлеарну імплантацію.
Під час лекційних та практичних
занять батьки отримують інформацію про:
кохлеарну
імплантацію,
її
актуальність, надійність, результати;
медичні
аспекти
кохлеарної
імплантації;
систему а/реабілітаційних заходів;
технічні аспекти а/реабілітації;
педагогічні аспекти а/реабілітації.
Тривалість курсів 8 уч.годин (один
день).
Курси для батьків дітей з вадами
слуху «Особливості абілітації дітей
раннього віку з вадами слуху».
На курсах розглядаються питання
про:
сучасні
методи
діагностики
порушень слуху, різні типи порушень
слуху, їх ступені та вплив на розвиток
дитини;
вибір шляхів абілітації, розвиток
дитини;
сучасний стан слухопротезування;
принципи і методи абілітації дітей
раннього віку з вадами слуху.
Батьки
вчаться
розвивати
комунікативні
навички,
слухове
сприйняття,
мовлення,
пізнавальну
активність дитини.
Тривалість курсів 18 уч.годин (три
дні)

Курси для батьків дітей з вадами слуху
«Особливості
а/реабілітації
дітей
з
кохлеарними імплантами».

На курсах розглядаються питання:
особливості розвитку дітей, що
користуються кохлеарними імплантами;
форми і методи роботи з дітьми, що
користуються кохлеарними імплантами;
оптимальні умови для розвитку
дітей, що користуються кохлеарними
імплантами;
напрямок роботи та види вправ;
організація взаємодії з дитиною в
домашніх умовах.
Під час навчання батьки навчаться
спонукати дитину до слухання і
використання мовлення, враховувати
особливості темпераменту дитини при
навчанні, дізнаються про різноманіття
вправ для розвитку слуху і мовлення
дитини, навчаться використовувати їх на
практиці для розвитку вмінь своєї дитини.
Курси проводять як в групі, так і
індивідуально.
Заняття на курсах проводять
спеціалісти ЦСР «ВАБОС», які мають
багаторічний практичний досвід роботи в
даній галузі.
Медичний блок курсів проводять
співробітники інституту отоларингології
АМН України д.м.н.Борисенко О.М.
та/або к.м.н. Сребняк І. А.

