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ВСТУП 

Соціально-економічні трансформації України та політичні реалії 

сучасного світу, визначення пріоритетів гуманітарної політики, 

людиноцентричний характер науки визначають особливе місце спеціальної 

освіти серед інших галузей педагогічних знань, що обумовлено 

спрямованістю держави на інтеграцію загальнолюдських, національних та 

особистісних цінностей суспільства. Це неминуче потребує врахування 

традицій та нових викликів під час розбудови означених напрямів, 

з’ясування вітчизняних педагогічних та наукових надбань, розгляду 

традиційних систем і концепцій у контексті діалогу культур. Важливим 

також є з’ясування етапів становлення та розвитку теоретичних засад кожної 

окремої галузі педагогічних знань, що дасть змогу використати і 

систематизувати вже наявний досвід для розбудови сучасної української 

науки та освіти. 

Об’єктивний аналіз, оцінка й творче осмислення дають змогу 

актуалізувати кращі наукові надбання в галузі спеціальної освіти, зокрема й 

логопедії, в сучасній теорії та практиці, позбутися від заангажованого 

висвітлення подій, явищ та фактів, обумовленого ідеологічними чинниками. 

Становлення та розвиток теоретичних засад логопедії в Україні 

суперечливий і складний процес. Його осмислення можливе лише через 

призму врахування історичних та економіко-культурних умов розвитку 

України, практичного вивчення та грунтовного аналізу процесів, що 

відбувалися протягом ХХ століття та на початку ХХІ століття. 

Пріоритетним напрямом діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) на 

сучасному етапі розвитку є поєднання навчання з науковими дослідженнями, 

що визначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012– 

2021 рр. (2013), Законі України «Про вищу освіту» (2019), Стратегії 

реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (2014), наголошено у 

положеннях Концепції Державної програми розвитку освіти України та 

інших державних документах. 
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Керуючись означеним вище, стверджуємо, що на сьогодні надзвичайно 

актуалізується проблема об’єктивного аналізу історико-педагогічних 

надбань, осмислення та доцільного використання позитивних ідей минулого. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що вивченню історико-педагогічних 

аспектів становлення різних галузей спеціальної освіти в Україні присвячено 

низку праць вітчизняних   науковців,   серед   яких   Т. Берник,   В. Бондар, О. 

Дьячков, І. Єременко, В. Золотоверх, Н. Климко, О. Козинець, С. Корнєв, Л. 

Кулик, Є. Линдіна, С. Миронова, Л. Одинченко, А.Орлов, Н. Пахомова, О. 

Потапенко, В. Синьов, М. Супрун, О. Таранченко, С. Федоренко, 

В. Шевченко, О. Шевченко, М. Шеремет та ін. 

З огляду на це, актуальність дослідження зумовлена в науково- 

теоретичному аспекті необхідністю подолання фрагментарності історико- 

педагогічних знань стосовно розвитку теорії логопедії в Україні з метою 

визначення та обґрунтування її місця в сучасній спеціальній освіті в 

актуальній соціально-економічній, суспільно-політичній і культурологічній 

ситуації. Переосмислення та нове наукове прочитання невідрефлексованого 

матеріалу з питань розвитку логопедії як окремої галузі знань в Україні, 

альтернативність оцінок спадщини, зокрема стосовно коректив ідеологізації є 

підґрунтям наукового та освітнього зростання, опанування новим змістом та 

системою наукових знань. 

Мета дослідження полягає у вивченні, цілісній, системній, комплексній 

характеристиці та періодизації визначальних напрямів науково- педагогічних 

досліджень з логопедії вітчизняних вчених у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття та в розкритті значення науково-педагогічних ідей у 

ретроспективі української логопедичної науки. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Здійснити аналіз державних нормативних документів, архівних 

джерел, історико-педагогічної, історико-наукової та навчально-методичної 

літератури з проблеми дослідження та на його основі з’ясувати суспільно- 

політичні, соціально-економічні, організаційно-педагогічні та інші чинники, 
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що впливали на процес і зміст становлення та розвитку теоретичних засад 

логопедії в Україні у виділених хронологічних межах. 

2. Охарактеризувати історичні витоки становлення теоретичних 

засад логопедії в Україні у науково-історичній та науково-педагогічній 

літературі. 

3. Здійснити ретроспективний аналіз розвитку теоретичних засад 

логопедії в Україні у другій половині ХХ – на початку  ХХІ століття, 

дослідивши їх вплив на стратегію модернізації спеціальної освіти в Україні. 

4. Визначити продуктивні ідеї та можливості творчого 

використання прогресивних здобутків науковців в галузі логопедії в 

окреслений період в сучасних умовах стрімкого реформування та 

інноваційного розвитку спеціальної освіти в Україні. 

Об’єкт дослідження – історія процесу становлення та розвитку 

логопедії як науки в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження – зміст та результати наукової діяльності 

вітчизняних вчених зі становлення та розвитку теоретичних засад логопедії в 

Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Методи дослідження: пошуково-бібліографічний (для узагальнення і 

систематизації джерельної бази дослідження); історико-системний аналіз (з 

метою обґрунтування процесу та розроблення періодизації становлення та 

розвитку теоретичних засад логопедії в Україні); ретроспективний (для 

виявлення передумов становлення і тенденцій розвитку теорії логопедії); 

системно-соціологічний (з метою аналізу й систематизації результатів 

дослідження); метод актуалізації (для визначення цінності отриманих 

результатів дослідження для теорії та практики сучасної спеціальної освіти). 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних 

науково – практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини (2020-2021рр.). 
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до першого завдання було здійснено аналіз державних 

нормативних документів, архівних джерел, історико-педагогічної, історико-

наукової та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження та 

з’ясовано, що становлення та розвиток теоретичних засад логопедії в Україні 

протягом означеного історичного періоду відбувалися під випливом низки 

факторів: суспільно-політичних (війни, революційні події, зміни уряду та 

державного устрою країни та ін.), соціально-економічних (занепад і підйом 

промисловості, зростання дитячої захворюваності), організаційно- 

педагогічних (розвиток спеціальних навчальних закладів, започаткування та 

реорганізація науково-дослідних установ, проведення дефектологічних 

з’їздів та конференцій, випуск науково-педагогічної літератури тощо), що 

обумовлювали особливості процесу протікання та їх зміст. 

Відпвідно до другого завдання було встановлено, що витоками 

становлення логопедії як науки на попередніх вікових етапах стало 

зародження ідеї про порушення мовлення, що продовжує розвиватися 

дотепер та визначає специфіку вітчизняної логопедії. Вивчення процесу 

становлення логопедії як науки в Україні свідчить про те, що її власні об'єкт, 

предмет і методи сформувались за рахунок симбіозу медичних та 

педагогічних знань, що дало їй змогу повноправно виділитися в окрему 

наукову галузь. 

Відповідно до третього завдання було здійснено ретроспективний 

аналіз розвитку теоретичних засад логопедії у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ століття та з’ясовано, що зміна стилю наукового мислення 

(перехід від незмінності до зміни і розвитку) сприяла формуванню основних 

напрямків у науці, зокрема, у науках про людину, це: систематизація 

досліджуваного матеріалу, розгляд явища в розвитку і в контексті зовнішніх і 

внутрішніх умов, інтеграція та диференціація наук. Ці напрямки відбилися і 

на розвитку уявлень про порушення мовлення, що призвело до початку 

вивчення різних форм порушень. 
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Відповідно до четвертого завдання було визначено продуктивні ідеї 

науковців в галузі логопедії в окреслений період, що залишаються 

актуальними в сучасних умовах та потребують творчого розвитку: 

започаткований І. Сікорським цілісний антропологічний підхід до вивчення 

порушень психофізичного розвитку у дітей, заснований на взаємозв'язку 

медико-психологічних і педагогічних аспектів у практиці навчання й 

виховання даної категорії дітей; твердження про необхідність обов’язкової 

індивідуалізованої корекційної допомоги дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку, як необхідної умови позитивного прогнозу їх 

розвитку; напрацювання Р. Краєвського щодо уточнення понятійного 

апарату таких мовленнєвих порушень, як алалія, афазія та заїкання; 

деталізація та актуалізація його авторської класифікації мовленнєвих 

порушень; тверда позиція щодо необхідності широкої, ґрунтовної медичної 

складової підготовки спеціальних педагогів, в тому числі логопедів; 

результати досліджень І. Дьоміної щодо диференційного навчання учнів шкіл 

для дітей з ТПМ, з огляду на їхні психічні можливості, з метою досягнення 

більшої ефективності та якості результатів навчання; напрацювання 

Є. Соботович та її наукової школи щодо психолінгвістичної моделі 

мовленнєвої діяльності дітей з нормальним і порушеним мовленнєвим 

розвитком, диференційної діагностики порушень мовлення на основі 

виділення їх діагностичних системоутворюючих ознак. 


