
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на 

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

 

 

на тему:  

«ПРОФЕСІЙНО-ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

ЛОГОПЕДІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

 

Виконала:  

студентка VІ курсу, групи  614з, 

спеціальності 016 Спеціальна 

освіта 

Освітня програма Спеціальна 

освіта 

Бондар  Ірина Валеріївна 

 

Керівник: 

доктор пед. наук, доцент 

Цимбал–Слатвінська 

Світлана Володимирівна 

 

Рецензент: 

канд. пед. наук, доцент 

Бабій Інна Володимирівна 

 

 

 

 

 

Умань – 2021  



ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку системи 

вищої освіти в Україні диктується Європейською орієнтацією, що зумовлює 

оновлення підходів до освоєння професійної діяльності. Зміст професійної 

підготовки не завжди задовольняє сучасне суспільство, тому основними 

стратегічними напрямками його удосконалення є підвищення якості 

підготовки фахівців з урахуванням специфіки майбутнього фаху та вимог 

до обраного виду діяльності. Особливо звертається увага на діяльність 

вчителя, яка, окрім професійних здібностей, умінь і навичок пред’являє 

вимоги і до особистості педагога. В переліку професійно-значущих якостей 

особистості вчителя одне з провідних місць займає його професійно-

лінгвістична підготовка, яка також має свою специфіку відповідно 

конкретної спеціальності. Особливо яскраво ця специфіка проявляється в 

корекційній педагогіці, зокрема логопедії, оскільки вона зумовлюється 

характером мовленнєвих порушень у розвитку дитини.  

У психологічній літературі феномен професійно-лінгвістичної 

підготовки досліджувався у загальнотеоретичному контексті (Г. О. Балл, Ю. 

М. Жуков, Ю. М. Ємельянов, Г. С. Костюк, Л. А. Петровська та інші), при 

вивченні процесів міжособистісної взаємодії (В. М. Куніцина, Б. Ф. Ломов), 

значення комунікативних якостей у педагогічній діяльності (С. Д. 

Максименко, Л. А. Петровська, Т. Д. Щербан та ін.), у галузі управління (Л. 

Е. Орбан-Лембрик та ін.), як чинник ефективного спілкування (Л. В. 

Долинська, Л. А. Петровська) та успішності професійної діяльності фахівців 

(Н. Б. Завіниченко, М. М. Заброцький, С. Д. Максименко та ін.).  

Дослідники (Є. О. Клімов, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова та ін.) 

вважають комунікативну компетентність провідною складовою 

професійної компетентності, яка має в кожному виді професійної діяльності 

власну специфіку.   

Останнім часом з’явилося багато досліджень, присвячених 

удосконаленню процесу розвитку та формування професійно-лінгвістичної 



підготовки фахівців різного профілю: учителів (В. А. Кан-Калік, І. О. Зимня 

та ін.), психологів (Н. Б. Завіниченко, Л. В. Долинська, Н. В. Чепелєва та 

ін.), менеджерів (О. А. Алілуйко, В. П. Черевко та ін.), лікарів (М. П. 

Тимофієва, Л. А. Цвєткова), офіцерів (О. І. Ємелін та ін.), прокурорів (І. М. 

Бевзюк).  

Аналіз наукових джерел засвідчує, що специфіка, зміст, структура, 

психологічні умови та особливості формування професійно-лінгвістичної 

підготовки майбутнього логопеда в процесі його професійної підготовки не 

були предметом наукового дослідження, тоді як їх виявлення сприятиме 

підвищенню ефективності процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців даної спеціальності.  

Отже, соціальна значущість і недостатня розробленість теоретичних 

та прикладних аспектів проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження 

«Професійно-лінгвістична підготовка майбутніх логопедів у системі 

вищої освіти».   

Об’єкт дослідження – професійно-лінгвістична підготовка 

майбутнього логопеда.  

Предмет дослідження – психологічні умови формування професійно-

лінгвістичної підготовки майбутнього логопеда.  

Метою дослідження – теоретико-емпіричне вивчення особливостей, 

динаміки та психологічних умов формування професійно-лінгвістичної 

підготовки майбутнього логопеда. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:   

1. Визначити теоретичні підходи до вивчення сутності, 

психологічних умов формування професійно-лінгвістичної підготовки 

особистості та особливості професійної діяльності логопеда й зміст його 

комунікативно-мовленнєвої підготовки.  

2. Обґрунтувати структурні компоненти, критерії та показники 

професійно-лінгвістичної підготовки майбутнього логопеда.  

3. Експериментально дослідити психологічні особливості прояву 



структурних компонентів професійно-лінгвістичної підготовки 

майбутнього логопеда, рівні її розвитку та динаміку в процесі професійної 

підготовки.   

4. Емпірично визначити психологічні умови формування 

професійно-лінгвістичної підготовки майбутнього логопеда.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали: 

діяльнісний підхід щодо вивчення психіки та міжособистісної взаємодії (Г. 

М. Андрєєва, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко та ін.); положення 

психолого-педагогічних теорій розвитку свідомості, особистості (Б. Г. 

Ананьєв, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв та ін.); системний підхід (Л. С. 

Виготський, Б. С. Ломов та ін.); положення про мовленнєву діяльність та 

розвиток процесу спілкування (О. О. Бодальов, Л. В. Долинська, О. О. 

Леонтьєв, Б. С. Ломов, С. Д. Максименко, Л. А. Петровська та ін.); 

положення гуманістичного (Г. О. Балл, А. Маслоу, К. Роджерс), 

особистісно-орієнтованого (К. О. Абульханова-Славська, І. Д. Бех, О. В. 

Бондаревська, І. С. Булах, І. С. Якіманська та ін.) компетентнісного підходів 

(І. О. Зимня, Н. В. Чепелєва та ін.); дослідження особливостей 

комунікативної підготовки фахівців різного профілю (І. М. Бевзюк, Л. В. 

Долинська, Є. О. Клімов, Л. Є. Орбан-Лембрик, Л. А. Петровська, А. Є. 

Улунова та ін.); психологічних особливостей професійної діяльності 

педагога (Г. О. Балл, І. Д. Бех, І. О. Зимня, В. А. Кан-Калік, Н. В. Кузьміна 

та ін.); мовленнєвої підготовки логопеда (Т. Ю. Корнійченко, Н. Г. 

Пахомова, Ю. В. Пінчук, Л. М. Томіч, М. К. Шеремет та ін.); положення про 

методи активного соціально-психологічного навчання (І. В. Вачков, Ю. М. 

Ємельянов, Л. А. Петровська, О. С. Прутченков, О. В. Сидоренко та ін.).  

Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс 

різноманітних методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення та систематизація літературних джерел; методи 

теоретичного моделювання та системного аналізу при визначенні мети, 

гіпотези та завдань дослідження; емпіричні методи – спостереження, 



анкетування, тестування, експертне оцінювання, психолого-педагогічний 

експеримент, що включав констатувальну і формувальну частини; 

математичні методи – 2-критерій Пірсона та t-критерій Стьюдента для 

виявлення достовірності відмінностей у досліджуваних психологічних 

параметрах, кореляційний аналіз за Спірменом для виявлення імовірного 

зв’язку між досліджуваними показниками. Результати емпіричних 

досліджень підлягали статистичному аналізу в програмах Eхеll та SPSS 

Statistics for Windows.  

На різних етапах дослідження було використано два пакети 

взаємодоповнюючих психодіагностичних методик з метою вивчення 

особливостей розвитку складових та визначення психологічних умов 

формування професійно-лінгвістичної підготовки:  

1. пакет методик: методика «Мотиви вибору професії» (Р. В. 

Овчарової); методика «Оцінка рівня комунікабельності» (В. Ф. 

Ряховського); методика діагностики соціально-психологічних установок 

особистості (О. Ф. Потьомкіної); тест «Шкала Фейя» (для діагностування 

рівня сформованості безумовного сприймання інших); тест «Чи вміємо ми 

правильно слухати?» (В. М. Карандашева); тест «Чи вміємо переконувати 

інших?» (В. М. Карандашева); методика експертної оцінки невербальної 

комунікації (О. М. Кузнецова); тест М. Снайдера для оцінки 

комунікативного самоконтролю; методика «Суб’єктивна оцінка 

міжособистісних стосунків (СОМС), (С. В. Духновський).  

2. пакет методик: для виявлення особливостей розвитку 

особистіснопрофесійної зрілості майбутнього логопеда використали «Тест-

опитувальник особистісної зрілості Ю. З. Гільбуха»; для виявлення 

особливостей гуманістичної спрямованості майбутніх логопедів 

використали методику діагностики рівня емпатійних здібностей В. В. 

Бойко; для виявлення розвиненості комунікативних та організаторських 

здібностей використали анкету «КОЗ», (автор Б. А. Федоришин); для 

виявлення прояву професійної спрямованості майбутнього логопеда 



використано «Методику діагностики спрямованості навчальної мотивації» 

(автор Т. Д. Дубовицька); для визначення розвитку духовнопрофесійно-

психологічної культури майбутнього логопеда використано методику 

«Духовна культура особистості педагога» (розробник Н. Д. Вінник); для 

виявлення розвитку рефлексивних процесів використана «Методика 

діагностики індивідуальної міри прояву рефлексивності А. В. Карпова»; для 

дослідження саморегуляції поведінки студентів-логопедів використано 

методику «Стиль саморегуляції поведінки – 98» (ССП-98), (автори В. І. 

Моросанова, О. М. Коноз).  

Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що 

адаптований пакет психодіагностичних методик з вивчення професійно-

лінгвістичної підготовки майбутнього логопеда, розроблена, апробована та 

впроваджена програма формування професійно-лінгвістичної підготовки 

майбутнього логопеда і психолого-педагогічні рекомендації щодо 

оптимізації розвитку професійно значущих складових професійно-

лінгвістичної підготовки в системі професійної підготовки майбутнього 

логопеда можуть бути використані практичними психологами та 

викладачами закладів вищої освіти, як окремі розділи курсів професійно-

орієнтованих дисциплін «Риторика, культура та техніка мовлення 

корекційного педагога», «Психолінгвістика», «Загальна, вікова та 

педагогічна логопсихологія» та спецкурсів, спрямованих на підвищення 

професійно-лінгвістичної підготовки майбутніх логопедів.  

Структура та обсяг роботи Випускна кваліфікаційна робота 

складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(102 найменування) та списку додатків (на 5 сторінках).  

  



 

ВИСНОВКИ  

  

У магістерській роботі представлено результати теоретико-

емпіричного дослідження проблеми комунікативної компетентності 

майбутнього логопеда та психологічних умов її формування; виявлено 

специфіку та обґрунтовано зміст і структуру комунікативної 

компетентності логопеда як професійно значущого утворення його 

діяльності; визначено критерії діагностування, показники, рівні розвитку і 

динаміку цього феномена впродовж періоду професійної підготовки 

логопеда у закладі вищої освіти; визначено психологічні умови 

формування комунікативної компетентності логопеда; обґрунтовано, 

розроблено та експериментально перевірено ефективність моделі і 

програми формування комунікативної компетентності майбутнього 

логопеда в процесі його професійної підготовки.  

1. Професійне спілкування логопеда має вирішальне значення у 

професійній діяльності, переважна частина його часу витрачається на 

міжособистісні контакти. Психологічними особливостями професійної 

діяльності логопеда є: тісна взаємодія та постійне спілкування із широкою 

віковою категорією людей з порушеннями мовлення, надання 

кваліфікованої логопедичної допомоги дітям та дорослим; розвиток 

мовлення і корекція порушень мовлення; профілактика вторинних 

порушень, а також здійснення процесу навчання та виховання дітей даної 

категорії, враховуючи їх індивідуальні, психічні та фізичні особливості; 

володіння особистісно-орієнтованою позицією та позицією безумовного 

прийняття іншого, бути впевненим в унікальності і цінності кожної особи 

із порушенням мовлення та уміти переконати в цьому їх та інших, бути 

здатним до особистісно-морального заохочення та надихати до 



самореалізації. Комунікативно-мовленнєва підготовка студентів-

логопедів використовує переважно традиційний підхід, спрямований на 

розвиток і формування у випускника компетенцій і компетентностей, що 

необхідні для здійснення професійної діяльності, проте недостатньо 

враховані психологічні особливості професійної діяльності логопеда, 

зокрема, специфіка професійного спілкування.  

2. Лінгвістична підготовка логопеда – інтегративне психологічне 

утворення фахівця у галузі спеціальної освіти, який володіє необхідним 

комплексом знань та вмінь з психології професійного спілкування, є 

позитивно мотивованим до комунікації з особами з порушеннями 

мовлення, актуалізує позицію безумовного прийняття іншого й ефективно 

реалізує комунікативну взаємодію в межах свого фаху. Структурними 

компонентами комунікативної компетентності майбутнього логопеда є: 

когнітивний, емоційно-мотиваційний та поведінковий компоненти, які 

наповнені загальними та специфічними критеріями й змістовними 

показниками, зумовленими специфікою професійної діяльності логопеда. 

Критеріями діагностування та їх змістовними показниками є: 1) 

когнітивний компонент: професійно-комунікативна підготовленість 

(показники: знання з психології спілкування; усвідомлення логопедом 

власного рівня комунікативної компетентності); 2) емоційно-

мотиваційний: схильність до обраної професії та безумовне прийняття осіб 

із порушеннями мовлення (показники: позитивна професійна мотивація, 

загальний рівень комунікабельності, установка на реалізацію діяльності та 

на взаємодію з особами із порушеннями мовлення; ставлення до осіб з 

порушеннями мовлення); 3) поведінковий: володіння вербальними і 

невербальними засобами спілкування студентами-логопедами та 

позитивні міжособистісні взаємини майбутнього логопеда з особами із 

порушеннями мовлення (показники – вміння слухати і переконувати; 



ораторські вміння; розуміння вербальної і невербальної комунікації; 

рівень комунікативного самоконтролю; труднощі у спілкуванні з іншими). 

За результатами емпіричного дослідження структурних компонентів 

найкраще розвинений емоційно-мотиваційний компонент, хоча і його 

кількісні показники не можна вважати достатніми, зокрема, установка на 

реалізацію діяльності та на взаємодію із порушеннями мовлення; 

ставлення до осіб з порушеннями мовлення (безумовне прийняття осіб із 

порушеннями). В інших компонентах найменш розвиненими є 

усвідомлення недоліків власної комунікативної компетентності, вміння 

слухати та вербалізувати педагогічні ситуації, здатність до переконання 

співрозмовника, кодування та декодування невербальних засобів 

спілкування.  

3. Визначені рівні (високий, середній та низький) розвитку 

комунікативної компетентності майбутнього логопеда відрізняються 

обсягом розуміння: професійно-комунікативної підготовленості; знань з 

психології спілкування; усвідомленням власного рівня комунікативних 

можливостей; схильністю до обраної професії та наявністю розвиненої 

позитивної професійної мотивації; готовністю до взаємодії з особами із 

порушеннями мовлення та проявом позитивного прийняття інших; 

вміннями професійно вести бесіду; уважно слухати та здатністю 

переконувати; розумінням вербальної і невербальної комунікації; 

розвиненим комунікативним самоконтролем і відсутністю труднощів у 

взаємовідносинах і спілкуванні з іншими.   

На всіх етапах професійної підготовки виявлено переважання 

середнього та низького рівнів комунікативної компетентності 

майбутнього логопеда, що зумовлює необхідність пошуку шляхів та 

методів визначення психологічних умов формування досліджуваного 

феномена.  



Емпірично виявлено психологічні умови формування 

комунікативної компетентності майбутнього логопеда: особистісно-

професійна зрілість; гуманістична спрямованість; комунікативні та 

організаторські здібності; професійна спрямованість; духовно-

професійно-психологічна культура; рефлексивні процеси; саморегуляція 

поведінки.   

Дане дослідження не охоплює всіх аспектів проблеми формування 

комунікативної компетентності майбутнього логопеда. Подальшого 

дослідження потребує визначенням шляхів та засобів розвитку 

лінгвістичної підготовки майбутнього логопеда через розробку та 

впровадження системи психологічного супроводу формування даного 

феномену в спецкурси, навчальні й виробничі практики майбутніх 

логопедів, виявлення особливостей прояву, умов формування та динаміки 

у магістрів та працюючих логопедів.  

  

 


