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ВСТУП 

Модернізація української системи освіти передбачає потребу 

підготовки фахівця сфери освіти нового покоління для всіх освітніх систем. 

Визначаючи характер сучасної системи освіти, пов’язаної із адаптацією до 

європейських і світових стандартів, необхідно наголосити, що її стрижнем  є 

розвивальна, культуро-творча домінанта, а одним із основних чинників 

розвитку особистості в є комунікативний розвиток в умовах інтеграційних 

процесів взаємодії та діалогу культур. Особливої актуальності при цьому 

набуває проблема розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

логопедів, фахівців закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

інклюзивно-ресурсних центрів, які працюватимуть  із дітьми різного віку, адже 

саме від рівня розвитку їх комунікативної культури залежить комунікативний 

розвиток дітей. 

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я,  наявності фізичного чи 

розумового порушення, має право на одержання освіти, якість якої не 

різниться від освіти здорових людей. Цей принцип, окреслений у Загальній 

декларації прав людини (1948 р.), у Конвенції про права  дитини (1989 р.), інших 

міжнародних документах, покладений в основу організації інклюзивної та 

спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, що 

впроваджуються з метою реалізації їхнього права на рівний  доступ до якісної 

освіти та права вибору закладу освіти і форми навчання. Потреба в розвитку 

спеціальної та інклюзивної освіти є значною, адже в сучасному світі зросла 

кількість дітей із порушеннями розвитку: якщо в середині XX ст. 60–70 % 

новонароджених були практично здоровими, то сьогодні до 40–50 % дітей 

мають певну схильність до змін у розвитку. За статистикою ЮНЕСКО, 

зареєстровано більше 125 млн. дітей до 15 років із затримками або вадами 

розвитку. Постійно збільшується відсоток дітей із фізичними та розумовими 

вадами і в Україні. За експертними оцінками, близько 58 тис. українських сімей 

виховують дітей із особливими освітніми потребами. І хоча кількість дітей зі 
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складними розладами розвитку за останнє десятиріччя майже не змінилася (4–

5 %), однак значно збільшився відсоток дітей, рівень розвитку яких може бути 

названий «на межі». Їх розвиток може бути наближений до типового лише за 

умови правильного виховання і спеціального навчання. Це надзвичайно 

актуалізує проблему підготовки фахівців зі спеціальної освіти, зокрема, з 

логопедії, оскільки саме логопедичної допомоги потребує значна кількість 

дітей як дошкільного, так і молодшого шкільного віку. 

Сучасний етап розвитку освіти характеризується впровадженням 

компетентнісного підходу на всіх рівнях від дошкільної до післядипломної 

освіти. Якщо йдеться про вищу освіту, компетентнісний підхід передбачає 

формування в майбутнього фахівця низки соціально-особистісних, 

інструментальних, загальнонаукових та професійних компетенцій, які в 

комплексі складають основу його професійної компетентності. Однак, процес 

навчання в закладі вищої педагогічної освіти , який у своїй традиційній формі не 

був зорієнтований на  формування професійних компетенцій, фактично й досі 

не до кінця переорієнтований. Компетентнісна освіта має бути більше 

спрямована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення 

ставлень, аніж на обсяг знань. Це вимагає внесення змін як у зміст підготовки 

фахівця, так і у процес організації навчання. Останнє особливо важливе, 

оскільки не викликає сумніву, що ефективність засвоєння змісту безпосередньо 

залежить від форми його опанування тими, хто навчається. Надати навчанню 

компетентнісного спрямування можна завдяки включенню в навчальний 

процес вишу інтерактивних форм та методів, які значно підвищують рівень 

активності та самостійності здобувачів вищої освіти, без чого неможливе 

формування у випускників як інтегральної компетентності (у нашому випадку 

здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в 

галузі спеціальної та інклюзивної освіти або у процесі професійної діяльності 

(корекційної, навчально-виховної, навчально-реабілітаційної), що передбачає 
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застосування певних теорій та методів відповідної науки й характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов), так і фахових компетентностей [9]. 

Обґрунтування шляхів  упровадження інтерактивних методів у процес 

підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти вимагає короткого аналізу 

проблеми формування фахової компетентності дефектолога-логопеда. У 

дослідженнях провідних українських науковців (О. Мартинчук, Н. Пахомова, 

Ю. Пінчук, Л. Федорович, М. Шеремет тощо) визначено сутність поняття 

професійної компетентності логопеда та основні її складові. 

Ю. Пінчук розглядає професійну компетентність учителя-логопеда як 

інтегративну якість фахівця, який виявляє готовність максимально ефективно 

здійснювати діагностику, корекційно-превентивне навчання та особистісний 

розвиток осіб із вадами мовлення [52]. Компетентний фахівець, як підкреслює 

Л. Федорович, характеризується тим, що він має не тільки професійні знання, 

уміння та навички, а може приймати відповідальні рішення в ситуаціях 

вибору, схильний до співробітництва, вирізняється мобільністю, динамізмом, 

конструктивністю, завжди саморозвивається та виходить за межі своєї 

дисципліни, вважає свою професію великою цінністю [72]. 

На основі аналізу можемо зазначити, що сучасні науковці розглядають 

професійну компетентність педагога як сукупність трьох складових 

компонентів – предметно-технологічного, психолого-педагогічного, 

загальнокультурного. Зрозуміло, що коли йдеться про компетентність 

логопеда, ці складові конкретизуються відповідно до найважливіших 

компонентів його професійної діяльності (до прикладу, можна виокремити 

діагностичний, орієнтаційно-прогностичний, конструктивно-проектувальний, 

корекційний, організаційний, інформаційний, комунікативний, рефлексивно-

перцептивний компоненти тощо). 

У структурі професійної компетентності вчителя-логопеда Ю. Пінчук 

виділено, зокрема, такі підструктури, як соціально-особистісна 

компетентність (сформованість професійних мотивів та інтересу до 
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діяльності, професійно значущих рис особистості, професійної 

самосвідомості, педагогічних здібностей); теоретична компетентність 

(сформованість психолого-педагогічних, спеціальних, міждисциплінарних 

знань та наукового світогляду); практично-методична компетентність 

(сформованість професійних умінь: гностичних, орієнтаційних, 

прогностичних, проективних, корекційних, організаційних, інформаційних, 

комунікативних, перцептивних, рефлексивних) [52]. 

Визначаючи зміст та структуру фахових компетентностей, які 

необхідно сформувати в майбутнього вчителя-логопеда, О. Мартинчук 

виокремлює низку загальнопрофесійних (базові медико-біологічні, 

психологічні та педагогічні знання та розуміння їх місця в системі фахової 

підготовки) та фахових компетентностей. До останніх, на думку вченої, 

належать компетентність в індивідуально-психологічній сфері – професійні 

цінності; у сферах корекційно-педагогічної, логодіагностичної та 

логокорекційної, діагностико-аналітичної та консультативної діяльностей; у 

сфері організації і впровадження інклюзивного навчання; у сферах науково-

дослідної, організаційно-управлінської викладацької та культурно- 

просвітницької діяльностей [34]. 

Узагальнення сучасних досліджень дозволяє Н. Федоровій визначити 

ключові компоненти педагогічної компетентності, якими обов’язково повинен 

оволодіти в процесі навчання майбутній логопед. Зокрема це інтелектуальна 

компетентність (наукові знання і досвід практичної діяльності в галузі); 

– інформаційна компетентність, яка передбачає володіння 

інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації; 

– дидактична та методична компетентності, до змісту якої входить 

володіння певними засобами навчання, засвоєння педагогом нових 

методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного процесу в 

сучасних особистісно зорієнтованих, розвивальних, креативних тощо 

технологіях, якими логопед послуговується для організації та проведення 
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навчальних занять із дітьми-логопатами; 

– проектно-продуктивна компетентність – уміння педагога 

конструювати траєкторію розвитку школяра, здійснювати індивідуальний 

розвиток учня; уміння технологічно прогнозувати, конструювати, планувати 

хід навчально-виховного процесу; 

– комунікативна компетентність – це вміння вступати в комунікацію 

(спілкування), бути зрозумілим; 

– психологічна, соціальна та моральна компетентності вміщують 

важливі особистісні характеристики фахівця (емпатія, чуйність, 

толерантність, відповідальність тощо); 

– творча компетентність визначається як здатність до генерування 

ідей, висування гіпотез; фантазування; асоціативного мислення; бачення 

протиріч; перенесення знань і вмінь у нові ситуації; відмови від нав’язливих 

ідей, подолання інертності та критичності мислення; незалежності суджень; 

оцінного судження [71]. 

Отже, для формування в майбутніх логопедів фахових компетенцій 

важливо не лише навчити їх ще на етапі здобуття вищої освіти отримувати 

готову інформацію та підкріплювати отримані знання практичним досвідом, а 

й спонукати до самостійного пізнання, «відкриття» педагогічних істин, 

постійних творчих пошуків, аналізу на основі теоретичних знань явищ і фактів 

педагогічної практики. Розв’язання  вказаних завдань можливе лише за умови 

використання в навчальному процесі інтерактивних форм організації всіх 

видів навчальної діяльності. 

Отже, важливість комплексного дослідження зазначеної проблеми а 

також практична значущість зумовили вибір теми випускної кваліфікаційної 

роботи «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх логопедів в 

умовах інформаційного середовища». 

Мета дослідження полягає у підвищенні рівня розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх логопедів в умовах інформаційного 
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середовища шляхом теоретичного обґрунтування, розроблення та 

експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов її формування. 

Відповідно до теми поставлено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан формування комунікативної компетентності 

майбутніх логопедів як педагогічної проблеми. 

2. На основі аналізу науково-педагогічної та спеціальної літератури 

визначити базові поняття дослідження «комунікативна компетентність 

майбутніх логопедів», «розвиток комунікативної компетентності» й уточнити 

її структуру. 

3. Теоретично обґрунтувати та педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності майбутніх логопедів. 

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

формування комунікативної компетентності майбутніх логопедів як складової 

професійної підготовки. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

логопедів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності майбутніх логопедів. 

Для вирішення поставлених завдань на різних етапах наукового 

пошуку використані такі методи дослідження: теоретичні: системний 

і порівняльний аналіз: філософської, педагогічної, психологічної, спеціальної 

літератури, довідникової, навчально-методичної та інструктивно-нормативної 

документації з метою вивчення стану розробки дослідження та розробки 

поняттєво-категоріального апарату; вивчення й узагальнення практичного 

педагогічного досвіду, що дозволить визначити сутність і структурні 

компоненти комунікативної компетентності майбутніх логопедів, метод 

моделювання під час оптимізації педагогічних умов формування 

комунікативної компетентності майбутніх логопедів як складової професійної 

підготовки; узагальнення результатів педагогічного експерименту з метою 
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перевірки ефективності педагогічних умов; емпіричні: педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) для 

перевірки ефективності педагогічних умов формування комунікативної 

компетентності майбутніх логопедів; діагностичні методи (метод збору 

інформації, опитування, анкетування, педагогічне спостереження). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в 

оптимізації змісту структурних компонентів педагогічних умов формування 

комунікативної компетентності майбутніх логопедів в умовах інформаційного 

середовища . 

Експериментальна база – Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру:  

вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг 

роботи 78 сторінок. У списку використаних джерел 78 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі представлено результати 

теоретико-емпіричного дослідження проблеми розвитку комунікативної 

компетентності майбутнього логопеда та педагогічних  умов її формування; 

виявлено специфіку та обґрунтовано сутність та структуру комунікативної 

компетентності логопеда як професійно значущого аспекту його діяльності; 

визначено педагогічні умови формування комунікативної компетентності 

логопеда; обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов формування комунікативної компетентності майбутніх 

логопедів як складової професійної підготовки.  

Відповідно до першого завдання дослідження, аналізу стану 

формування комунікативної компетентності майбутніх логопедів як 

педагогічної проблеми встановлено, що нинішній стан реформування 

вітчизняної системи вищої освіти зумовлений не лише інтеграцією системи 

вищої освіти в європейський освітній простір, а й об’єктивними вимогами 

часу, розвитком інформаційного суспільства, адаптацією системи вищої 

освіти до вимог сучасної ринкової економіки, переорієнтацією освітнього 

процесу на всебічний розвиток особистості. Основними шляхами розвитку 

систем освіти є: постійне оновлення змісту вищої освіти з метою більш 

повного забезпечення потреб суспільства; орієнтація на 

забезпечення   конкурентоспроможності випускників на ринку праці; 

формування у студента професійних та соціально-особистісних якостей. 

Зміни, які відбуваються не тільки в системі вищої освіти, а й у 

суспільстві в цілому, визначають потребу у фахівцях, які володіють  не 

тільки міцними знаннями, а й важливими особистісними якостями. До них 

відносяться: високий рівень загальної культури; розвинена здатність до 

емпатії, рефлексії; здатність керувати своїми емоціями, володіти собою; 

розуміння й усвідомлення ролі комунікації та її впливу на становлення 

успішної особистості; навички створення творчої атмосфери, що дозволяє 
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учасникам взаємодії самовиражатися, максимально реалізувати природний 

потенціал, працюючи в умовах співпраці, довіри та взаємоповаги, що може 

розглядатися як рівень комунікативної компетентності особистості. 

Комунікативна компетенція – це ніби своєрідна візитна картка, це 

показник рівня освіченості людини, бо від того, наскільки чітко людина 

висловлює свої думки, почуття, переживання, досягає взаєморозуміння, 

залежить її успіх як у повсякденній, так  і в професійній діяльності.  

Відповідно до другого завдання дослідження, на основі аналізу 

науково-педагогічної та спеціальної літератури визначити базові поняття, 

доведено, що перехід на дворівневий рівень вищої освіти, з одного боку, 

передбачає формування в студентів різних компетентностей відповідно до 

стандартів вищої  освіти. З іншого – розширення можливостей для здобуття 

вищої освіти та освіти упродовж життя. Зазначене обумовлює перехід сучасної 

спеціальної освіти до підготовки фахівців-логопедів у контексті 

компетентнісного підходу, який забезпечує не тільки набуття знань, але й 

можливість їх ефективно застосовувати в подальшій своїй професійній 

діяльності. Комунікативну компетентність науковці розглядають як усвідомлений 

досвід спілкування між людьми, який постійно формується в умовах 

безпосередньої взаємодії, а комунікативну компетентність майбутніх 

логопедів як володіння комплексом різноманітних знань, вмінь, навичок, норм 

і правил етикету, вербальними і невербальними засобами спілкування, 

обмеженнями в діловому спілкуванні, моделями, стилями і формами 

взаємодії; прийомами впливу на людей; успішність спілкування, оволодіння 

складними комунікативними навичками і вміннями, знання культурних норм 

у спілкуванні, звичаїв, традицій, етикету в сфері спілкування, вихованість, 

орієнтація в комунікативних засобах, притаманних національному характеру; 

комплекс комунікативно-особистісних якостей і умінь, які забезпечують 

успішну взаємодію у спілкуванні, що передбачає знання етико психологічних 

норм і законів міжособистісного спілкування, орієнтацію на співрозмовника, 
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розуміння і прийняття людини, вміння знайти контакт в міжособистісній 

взаємодії; досвід спілкування між людьми, що формується в умовах 

безпосередньої взаємодії; використання ролей у межах професії. 

Отже, комунікативна компетентність логопеда - це інтегративне 

педагогічне утворення фахівця у галузі спеціальної освіти, який володіє 

необхідним комплексом особистісних якостей, комунікативних 

компетентностей, бездоганно володіє вербальними і невербальними засобами 

спілкування, актуалізує позицію безумовного прийняття іншого й 

дотримується комунікативної взаємодії в межах свого фаху. 

Розвиток комунікативної компетентності студентів передбачає 

оволодіння загальними та специфічними комунікативними уміннями та 

здібностями, вміння точно, грамотно висловлювати свої думки в усній та 

письмовій  формі; вміння слухати і чути співрозмовника, ставити запитання 

різних типів у коректній формі, вступати в розмову, використовувати репліки, 

доповнюючи і розвиваючи тему діалогу, бесіди; ораторські здібності та вміння 

виступати перед слухачами з різними установками; вміння змінювати 

мовленнєвий стиль і тактику відповідно до інтересів, рівня підготовленості і 

емоційного настрою адресата; оволодіння основними комунікативними, 

мовленнєвими та етико- соціальними нормами; швидке і правильне 

орієнтування в мінливих комунікативно- мовленнєвих умовах; планування і 

здійснення мовленнєвого впливу і взаємодії; чітке визначення змісту 

спілкування, комунікативних прийомів і засобів, відповідно до ситуації, своєї 

індивідуальності і особливостей осіб з порушеннями мовлення; вміння 

підтримувати зворотній зв’язок; вміння приймати участь у дебатах, дискусіях, 

правильно і лаконічно викладаючи свої судження та ін. 

Розвиток комунікативної компетентності – це багатоплановий 

процес, що виникає у спільній діяльності, технологія безперервної взаємодії 

людини з навколишнім світом, як послідовність особливостей, дій і станів при 

передачі інформації, педагогічних умов її формування. 
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Відповідно до третього завдання дослідження, теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов формування комунікативної 

компетентності майбутніх логопедів, встановлено, що під педагогічними 

умовами формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда 

ми розуміємо особистісні та комунікативні характеристики, що обумовлюють 

зміни та ефективне функціонування такого процесу. 

Реалізація розвитку комунікативної компетентності учителя-логопеда 

в умовах професійного середовища можлива при дотриманні комплексу умов: 

 - систематичне вивчення потреби логопедів у підвищенні 

компетентності з питань теорії та практики корекції мовленнєвих порушень; 

 - опора в процесі навчання на передовий педагогічний досвід і досвід 

власної практичної діяльності, впровадження наукових розробок і досліджень, 

нових технологій у навчально-методичну роботу; 

 - створення педагогічного простору для впровадження методичної 

системи; 

 - відбір змісту, засобів, поєднання форм і методів навчання на кожному 

етапі підготовки, спрямованих на реалізацію цільових установок і досягнення 

заданого рівня сформованості комунікативної компетентності вчителя-

логопеда; 

- оптимальне поєднання практичних і теоретичних занять відповідно до 

об’єктивних потреб учителів-логопедів; 

 - моделювання підготовки фахівця з урахуванням кадрових орієнтацій; 

 - використання під час керування процесом підвищення професійної 

компетентності педагога діагностичного апарату з оцінки ефективності 

розробленої моделі;  

- адекватність навчально-інформаційного середовища професійному 

середовищу за основними параметрами (професійно значущі засоби, ресурси); 

- використання спеціальної програми психолого-педагогічного 

супроводу учителів-логопедів в умовах неперервної професійної освіти, що 
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дозволяє значно підвищити рівень особистісно-професійної компетентності 

фахівців шляхом зміни і вдосконалення її психологічної структури. 

Формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця 

можна оптимізувати в процесі професійної підготовки враховуючи наступні 

зовнішні (психолого-педагогічні) та внутрішні умови. До зовнішніх умов 

відносимо: соціальне оточення, рівень комунікативної культури оточуючих, 

діяльнісний підхід до професійної підготовки, що враховує вікові особливості, 

засвоєння студентами молодших курсів теоретичних основ спілкування у 

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін; застосування різних 

форм активного соціально-педагогічного методу навчання на заняттях, 

залучення студентів у систему більш широких соціальних взаємовідносин з 

метою формування у них мотивації до спілкування і рольових позицій 

партнерів; встановлення взаємостосунків між студентами і викладачами на 

принципах діалогічності та ін. Внутрішні умови представлені сукупністю 

когнітивних і особистісних якостей особистості, від рівня розвитку яких 

залежить успішність формування комунікативної компетентності. 

Відповідно до четвертого завдання дослідження, експериментальної 

перевірки ефективності педагогічних умов формування комунікативної 

компетентності майбутніх логопедів як складової професійної підготовки 

встановлено:, що система розвитку професійної компетентності учителя-

логопеда повинна бути заснована на реалізації принципів, що їх можна 

об’єднати групи:  загальнодидактичні принципи, що лежать в основі побудови 

всієї системи професійної освіти (усвідомленості, самостійності, 

індивідуалізації); загальнонаукові принципи, що визначають зміст, форми, 

методи, напрями педагогічного впливу на особистість (науковості, 

реалістичності, цілісності і системності); специфічні методичні принципи (за 

професійним спрямуванням, відповідності змісту навчання вимогам розвитку 

суспільства, дослідницької творчої позиції, партнерського «суб’єкт-

суб’єктного» спілкування, фокусування, підтримки, активності). 
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Виходячи із структури та визначення комунікативної компетентності 

майбутнього логопеда ми сформулювали такі завдання експерименту: 

сформувати експериментальну вибірку досліджуваних та визначити пакет 

діагностичних методик для вивчення рівнів розвитку структурних 

компонентів комунікативної компетентності та педагогічних умов її 

формування; визначити структурні компоненти, критерії, показники та 

особливості розвитку структурних компонентів комунікативної 

компетентності майбутнього логопеда; експериментально дослідити рівні 

розвитку та особливості динаміки комунікативної компетентності 

майбутнього логопеда; оптимізувати педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності майбутнього логопеда. 

Емпіричне дослідження проводилося на базі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Для перевірки ефективності 

педагогічних умов формування комунікативної компетентності нами було 

проведено дослідження, у якому прийняло участь 30 студентів (І, ІІІ, ІV курсів) 

спеціальності 016 Спеціальна освіта віком від 17 до 21 року. 

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 



  16 

 

логопеда. Після впровадження професійно-комунікативного тренінгу 

«Успішний логопед» в експериментальній групі підвищився високий рівень 

розвитку комунікативної компетентності майбутнього логопеда (з 10,0 до 

56,6 %), що відбулося за рахунок суттєвого зниження кількості досліджуваних 

із середнім рівнем (з 66,7 % до 36,7 %) та низьким рівнем (з 23,3 % до 6,7 %). 

У контрольній групі після експерименту кількісні показники низького рівня 

знизилися (з 26,6 % до 20,0 %) за рахунок незначного підвищення середнього 

рівня (з 60,0 до 63,3 %), і відповідно, високий рівень підвищився лише на 3,3 %. 

 

 


