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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах інформаційно-

освітнього середовища та інформатизації суспільства, переходу вищої освіти 

на європейські стандарти проблема якості професійної підготовки майбутніх 

педагогів набуває особливого значення.  

Особистість з чіткою життєвою позицією, яка здатна оперативно 

адаптуватися до умов суспільства, набуває пріоритету серед нинішніх освітніх 

завдань. Відповідно, важливого значення набуває професійний розвиток 

майбутніх логопедів, які мають необхідність в постійній модифікації, пошуку 

інформаційно-комунікативних педагогічних технологій, принципів роботи з 

дітьми з порушенням мовленнєвого розвитку. Основним завданням навчання 

майбутніх логопедів у закладах вищої освіти є підготовка творчих, 

високоосвічених фахівців, здатних до корекційно-розвиткової діяльності в 

різних умовах, які прагнуть до постійного самовдосконалення та розвитку, є 

конкурентоздатними на ринку праці. 

Важливою передумовою якості освітнього процесу є формування 

готовності майбутніх логопедів до професійного розвитку в умовах 

інформаційно-освітнього середовища, наукова розробка такої проблеми є 

особливо актуальною в умовах професійної підготовки майбутніх логопедів в 

умовах інклюзивного навчання та стрімкого зростання інформатизації освіти 

й наразі ще ґрунтовно не була розкрита в науково-методичній літературі та 

потребує глибокого осмислення, вивчення та дослідження.  

Обґрунтовуючи заявлену проблему, орієнтуючись на гуманізацію 

освіти, модифікацію шкільних програм і методів навчання, а також в світлі 

останніх концепцій дошкільної освіти великого значення набуває формування 

у дітей навичок позитивної взаємодії з оточуючими як запоруки їх успішного 

розвитку, що є можливим тільки за умови повноцінного оволодіння мовою.  

Відповідно, основою успішного професійного розвитку майбутніх 

логопедів є готовність до провадження корекційно-розвиткової роботи в 

умовах розширення простору інклюзивних практик. У дослідженнях 



Л.С. Виготського, Р.Е. Левиної, М.І. Лісіної та інших зазначається, що 

відхилення в мовленнєвому розвитку ускладнюють спілкування з оточуючими 

і нерідко перешкоджають успішному оволодінню пізнавальними процесами, 

обмежуючи формування уявлень, понять, ускладнюючи засвоєння читання і 

письма. Обмеженість спілкування (вербального та невербального) негативно 

впливає на формування особистості дитини, формує психічні нашарування і 

специфічні особливості емоційно-вольової сфери, обумовлює розвиток 

небажаних якостей характеру: сором’язливості, нерішучості, замкнутості, 

негативізму. Все це позначається на шкільній адаптації, успішності, а в 

подальшому – на виборі професії та входженні в суспільство. 

 Теоретико-методологічні аспекти логопедичної освіти як важливої 

складової професійного розвитку майбутніх логопедів досліджували  

Т. Берник, А. Колупаєва, О. Дьячков, М. Семаго, С. Міронова, В. Синьов, 

М. Малофеєв, О. Таранченко, А. Орлов, А. Шевцов, Н. Пахомова та інші. 

Розробкою стратегії супроводу логопедичного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами як запорукою професійного успіху логопеда займалися 

D. Gordon, D. Harvey, С. Альохіна, О.Таранченко, В. Засенко, О. Шевченко, 

Л. Коваль, А. Колупаєва, М. Шеремет, І. Луценко, В. Шевченко, Т. Скрипник, 

Н. Софій, О. Таранченко, Л. Кулик, О.Федоренко, А. Шевцов та інші. 

Особливості професійної підготовки педагогів до роботи з дітьми з 

мовленнєвими порушеннями досліджували С.Федоренко, О. Глоба, 

В. Засенко, В. Золотоверх, А. Колупаєва, Дж. Лупарт,  Л. Прядко, Т. Сак, 

Д.М. Хрипун, Л.Д. Бегаз, І.В. Бабій, Л.А. Черніченко, І.С. Калиновська, 

І.А. Малишевська, С.В. Цимбал-Слатвінська та інші. 

Численні дослідження свідчать про те, що кількість дітей з різними 

відхиленнями в мовленнєвому розвитку неухильно зростає. У більшості 

випадків розлади мови мають органічну природу, що пояснює складність 

симптоматичної картини, структури їх проявів. При цьому нерідко 

діагностується поєднаний прояв різних порушень мови (наприклад, таких, як 

дизартрія, заїкання і загальне недорозвинення мови). 



Слід зазначити, що розлад мовної функції спостерігається не тільки як 

самостійне порушення: дефекти мовлення виявляються у дітей, що мають 

порушення зору, слуху, інтелекту і інші відхилення у розвитку. Це 

обґрунтовує необхідність супроводу розвитку дітей з мовленнєвими 

порушеннями, надання їм своєчасної спеціалізованої, кваліфікованої 

логопедичної допомоги, ефективність якої залежить від професійної 

підготовки логопеда та подальшого професійного розвитку. 

Все вище обґрунтоване зумовило вибір теми дослідження 

«Професійний розвиток майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику підготовки майбутніх логопедів до роботи з дітьми з 

порушенням мовленнєвого розвитку в умовах інформаційно-освітнього 

середовища. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічну, філософську та історичну 

літературу з проблем розвитку майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища. 

2. Розкрити сутність підготовки та методику підготовки майбутніх 

логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

3. Визначити ключові критерії та показники рівнів готовності майбутніх 

логопедів до професійного розвитку. 

4. Охарактеризувати рівні готовності майбутніх логопедів до 

професійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

Об’єкт – процес підготовки майбутніх логопедів до професійного 

розвитку в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

Предмет – методика підготовки майбутніх логопедів до професійного 

розвитку в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

Методи дослідження: 



1. Теоретичні: узагальнення психолого-педагогічної літератури з 

досліджуваної проблеми, аналіз та порівняння; 

2. Емпіричні: педагогічний експеримент, вивчення наукової та 

методичної літератури, діагностичні завдання та спостереження 

цілеспрямованого характеру. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, 

що одержані результати дослідження можуть стати підґрунтям для 

удосконалення освітніх програм підготовки майбутніх логопедів щодо роботи 

в сучасних умовах освіти. 

Експериментальна база. Дослідження здійснювалося в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на Всеукраїнській науковій конференції в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на кафедрі 

спеціальної та інклюзивної освіти,. 

Публікації. Ткаченко А. Формування професійної компетентності 

майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища. Збірник 

наукових праць «Сучасні напрямки та розвиток наукових досліджень». 2021. 

С. 292-297. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру:  вступ, 

два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг роботи 90 

сторінок. У списку використаних джерел 113 найменувань. 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й 

аналіз наукової проблеми щодо готовності майбутніх логопедів до 

професійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього середовища, що 

виявляється в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад критеріїв та 

рівнів готовності до професійного розвитку майбутніх логопедів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища. Системний аналіз наукових праць 

навчальних посібників, нормативно-правових документів з окресленої 

проблематики засвідчив, комплексне дослідження такої теми, але деякі її 

аспекти були поза увагою науковців. Здобуті результати підтвердили 

реалізованість мети і завдань дослідження дали підстави сформулювати 

висновки та рекомендації щодо їх практичного використання. 

Відповідно до першого завдання дослідження, аналізу психолого-

педагогічної, філософської та нормативно-методичної літератури з проблем 

професійного розвитку майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища зазначимо, що у закладі вищої освіти та само як і у 

фахових закладах передвищої освіти, мають бути створені новітні, сучасні 

інформаційні системи, що формуватимуть інформаційно-освітнє середовище 

закладу вищої освіти. 

Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти, за 

дослідженням Гаврилюка В.Ю, Гуревич В.С., Красильнікова В.А., є 

сукупність організаційно-педагогічних умов успішного навчання, виховання і 

розвитку особистості того, хто навчається.  

Встановлено, що основні тенденції розвитку системи підготовки 

майбутніх логопедів визначаються, в першу чергу, встановленням її цільових 

орієнтирів, співвіднесених із вмістом майбутньої професійної діяльності. 

Існуюча сьогодні у закладах вищої освіти компетентнісна орієнтованість 

підготовки здобувачів освіти (В. Байденко, І.А Зімова, А.В. Хуторський), і в 

тому числі майбутніх логопедів (А.О. Алмазова, Л.А. Головчиц, 

М.Ю. Данілкіна, О.О. Денисова, Л.М. Кобріна, Ю.А. Костенкова, О.С. Орлова, 



Л.І. Плаксіна, Т.О. Соловйова, О.М. Тверська,, І.А.Філатова, С.Н. Шаховська, 

Ю.З. Яхніна), безпосередньо пов’язується з виявленням сукупності 

характеристик випускника та їх описом (Ю.Ф. Гаркуша, Є.В.Колтакова, 

Н.М. Назарова, М.Є. Орєшкіна, Є.С. Романова, М.М. Русецька, І.М. Яковлєва), 

включає в себе як мінімум три компоненти: особистісний (професійно значущі 

якості та властивості особистості), когнітивний (знання), професійно-

діяльнісний (вміння та досвід). 

Встановлено, що у ЗВО мають бути створені психолого-дидактичні 

умови розвитку інтелектуальної ініціативи мислення (зокрема професійного) 

на заняттях будь-якої форми. Самостійна робота здобувачів освіти призначена 

не тільки для оволодіння дисципліною, а й для формування навичок 

самостійної роботи взагалі, в навчальній, науковій, професійній діяльності, 

здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати 

проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації тощо. 

Визначено, що на основі аналізу основних концепцій і ліній розвитку 

логопедії як області наукового знання і сфери професійної діяльності, виділено 

два взаємообумовлених і взаємодоповнюючих напрямки: вивчення 

особистості  з порушеннями мовлення й визначення причин, механізмів і 

проявів мовленнєвої недостатності. Основа цих напрямків закладена в ідеях 

філософії, антропології та філософії мови. 

Означено, що найважливішим показником професійного зростання 

майбутнього логопеда в умовах інформаційно-освітнього середовища є 

становлення його професійної компетенції, структура якої включає певні 

діяльнісно-особистісні компоненти, що дозволяють здобувачу освіти 

оволодіти навичками багатоаспектного аналізу цілісної педагогічної ситуації, 

що забезпечує можливість навчання обґрунтованої побудови змісту освіти та 

освоєння продуктивних методів його реалізації, а також професійно значущу 

мотивацію, яка спонукає педагога направляти свою діяльність на цілі розвитку 

дизонтогенетичної дитячої особистості. Особливу професійну значущість 

мають дії, які сприяють гуманізації освітнього процесу, гармонізації, які 



навчають і виховують майбутнього логопеда. Обґрунтована структура поняття 

«модально-специфічні компетенції майбутнього логопеда в системі 

інформаційно-освітнього середовища», що представляє собою цілісну 

діяльнісно-особистісну освіту, що дозволяє фахівцеві здійснювати 

багатоаспектну, поліфункціональну, різнорівневу професійну діяльність. 

В ході дослідження, було розкрито ряд проблем, що виникають в процесі 

професіоналізації майбутніх логопедів: недостатній рівень лінгвістичної 

готовності в навчанні, проблема викладання дискусійних аспектів 

логопедичної теорії та практики, проблема професійної підготовки логопедів 

до роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями в умовах інформаційно-

освітнього середовища. Всі виділені проблеми істотно впливають на якість 

підготовки логопедів і тому повинні бути осмислені колективами 

випускаючих кафедр. 

Відповідно до другого завдання, процес підготовки майбутніх логопедів 

в умовах інформаційно-освітнього середовища передбачає підготовку 

майбутнього логопеда в сучасному педагогічному закладі вищої освіти 

наштовхується на протиріччя між: рівнем розвитку інформаційного освітнього 

ресурсу та рівнем його відображення в змісті педагогічної освіти майбутнього 

логопеда; сформованою практикою підготовки майбутнього логопеда і цілями 

сучасної педагогічної освіти; гострою необхідністю розробки ефективних 

моделей підготовки майбутнього логопеда в ЗВО в умовах сучасного 

освітнього простору та недостатньою розробленістю в практиці педагогічної 

освіти таких моделей. 

Відповідно до третього завдання, встановлено, що показник діяльнісно-

технологічного критерію виокремлює вміння, навички, операції та дії, досвід, 

свідомий контроль результатів своєї діяльності за такими ознаками: ступінь 

оволодіння професійними вміннями та навичками; здатність працювати за 

різними технологіями і методичними системами; володіння інформаційними 

технологіями, інтенсивність використання інформаційних технологій 

інформаційно-освітнього середовища, вміння теоретично та обґрунтовано 



вибирати методи, засоби, організаційні форми, прийоми навчання і виховання 

дітей з порушенням мовлення відповідно до знань особливостей їх розвитку, 

оволодіння вміннями з розвитку мовленнєвої діяльності дітей з мовленнєвими 

порушеннями; застосування на практиці нових методик, здійснення 

диференційованого та індивідуального підходів до учнів, які мають 

мовленнєві порушення; вміння передбачати характер відповідних реакцій 

молодших школярів на заплановану систему корекційних впливів, вміти 

організовувати спільну діяльність і міжособистісну взаємодію суб’єктів 

освітнього середовища; набуття досвіду діяльності з вивчення різних методів, 

методик і прийомів соціально спрямованої корекційної діяльності, вміння 

здійснювати педагогічний самоаналіз. 

Відповідно до четвертого завдання, під час проведення експерименту 

було проведене анкетування (ДОДАТКИ А-Е). Під час проведення 

анкетування щодо визначення рівня готовності майбутніх логопедів до роботи 

в інформаційно-освітньому середовищі, лише 25% здобувачів вищої освіти 

мали стійку мотивацію до роботи в умовах інформаційно-освітнього 

середовища. Вони здатні знаходити вирішення проблемних ситуацій в умовах 

інформаційно-освітнього середовища, мають високий рівень стресостійкості 

та здатні контролювати рівень емоційного збудження дітей. 45% здобувачів 

вищої освіти мають лише ситуативну мотивацію до роботи. Майбутні 

педагоги мають недостатній рівень готовності розв’язувати проблемні 

ситуації, не можуть керувати рівнем емоційного збудження дітей і у них 

виникають деякі труднощі у вирішенні проблемних ситуацій в умовах 

інформаційно-освітнього середовища. Результати анкетування також 

показали, що 30% здобувачів вищої освіти не розуміють особливостей роботи 

в умовах інформаційно-освітнього середовища, не вміють вирішувати 

проблемні ситуації та керувати емоційним збудженням дітей-логопатів. 

Рівень сформованості показників готовності деонтологічно-

мовленнєвого критерію майбутніх логопедів показав, що 35% здобувачів 

вищої освіти мають високий рівень вихованості, вміють взаємодіяти з іншими 



педагогами, дітьми та батьками, колегами, продемонстрували глибокі знання 

мови, її фонетичних, лексичних і граматичних особливостей, можуть 

правильно використовувати систему мовних і мовленнєвих норм, 

дотримуватися правил спілкування в різних ситуаціях спілкування. 40% 

здобувачів вищої освіти продемонстрували недостатній рівень сформованості 

вміння знаходити толерантний вихід з проблемних ситуацій під час 

спілкування з колегами, батьками та учнями в умовах інформаційно-

освітнього середовища. Не завжди правильно використовували систему 

мовних і мовленнєвих норм, були деякі неточності під час прогнозування 

розвитку подій. 25% майбутніх логопедів мають несформоване вміння 

знаходити вихід із проблемних ситуацій, неспроможні прогнозувати  події та 

не здатні заохочувати учнів за допомогою власного мовлення. 

Продемонстрували низький рівень знань мови, її фонетичних, лексичних і 

граматичних особливостей. 

Сформованість критерію рефлексивно-практичної готовності майбутніх 

логопедів визначив, що 30% здобувачів освіти мають високий рівень мотивації 

до роботи в умовах інформаційно-освітнього середовища навчального 

закладу, високу емоційну стійкість, здатні використовувати набуті знання для 

вирішення діагностичних, розвиткових, навчальних та виховних завдань. 

Здобувачі вищої освіти мають ґрунтовну методичну підготовку до роботи та 

здатність до рефлексії, самооцінки та взаємооцінки. У 20% здобувачів вищої 

освіти мотивація та цілеспрямованість до роботи проявляється лише 

ситуативно. Для них характерна висока емоційна стабільність та недостатньо 

сформовані вміння практично використовувати набуті знання для вирішення 

діагностичних, розвиткових, навчальних та виховних завдань. У майбутніх 

логопедів недостатньо сформована мовленнєво-комунікативна 

компетентність та уміння до рефлексії та взаємооцінки. 50% майбутніх 

логопедів продемонстрували несформованість мотивації та цілеспрямованість 

до роботи в умовах інформаційно-освітнього середовища. Здобувачі вищої 

освіти, за результатами анкетування, мають не високий рівень емоційної 



стабільності, несформоване вміння використовувати набуті знання для 

вирішення діагностичних, розвивальних, навчальних, виховних завдань. У 

більшості майбутніх логопедів відсутня методична підготовка до роботи, 

недостатньо сформований рівень мовленнєво-комунікативної компетентності. 

У підготовці майбутніх логопедів важлива фундаментальність освіти. 

Перш ніж вона забезпечувалася завдяки наявності в стандартах і навчальному 

плані загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, загальних 

математичних і природничо-наукових дисциплін, загально-професійних 

дисциплін. Блок загально-професійних дисциплін включає психологію, 

педагогіку, спеціальну психологію, спеціальну педагогіку, психолінгвістику, 

психолого-педагогічну діагностику, використання сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій в навчальному процесі, а також медичні 

дисципліни (вікова анатомія і фізіологія, основи медичних знань і здорового 

способу життя, основи генетики, основи нейрофізіології і вищої нервової 

діяльності, клініка інтелектуальних порушень, анатомія, фізіологія і патологія 

органів слуху, мови і зору), які знайомлять студентів з етіологією та 

патогенезом порушення розумового і фізичного розвитку дитини. 

Сучасна вища освіта повинна бути орієнтована не стільки на отримання 

студентом готових конкретних знань або формування приватних умінь, 

скільки на розвиток пізнавального потенціалу особистості, підвищення 

здатності до оволодіння новими знаннями, розвиток творчих здібностей та 

самостійності в прийнятті відповідальних рішень. 

Нині саме час вести розмову про новий статус закладу вищої освіти, що 

має потужну матеріально-технічну базу, якісний склад науково-педагогічних 

працівників, єдиний новітній інформаційно-освітній простір як додатковий 

індикатор забезпечення якості освіти та професійної підтримки випускника 

упродовж усієї його професійної кар’єри. 

 

 

 


