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ВСТУП 

Від 1 січня 2022 року набирають чинності зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України щодо організації інклюзивного навчання «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації 

навчання осіб з особливими освітніми потребами» від 21 липня 2021 року, 

«Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої 

освіти» від 15 вересня 2021 року №957, нововведення регламентують та 

посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними 

центрами: відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої 

субвенції здійснюватиметься за рівнями підтримки. Такі нормативні 

документи змінюють і фокус професійної підготовки майбутніх логопедів у 

максимальному використанні інформаційно-освітнього простору та створення 

умов для побудови індивідуальної траєкторії реалізації освітньої програми, 

використовуючи освітнє середовище закладу освіти, вільний вибір освітніх 

компонентів та інформаційно-комп’ютерних технологій. 

Повноцінне й ефективне застосування інформаційно-освітнього 

середовища у процесі навчання сприяє подоланню комунікаційних труднощів 

та бар’єрів; надає студентам можливість продемонструвати навчальні 

результати в зручний спосіб; допомагає розробляти й укладати навчальні 

завдання з урахуванням індивідуальної професійної траєкторії; забезпечує 

незалежний доступ до освітньої інформації; уможливлює виконання завдань в 

асинхронному режимі.  

Умовами освіти дітей з ООП в інклюзивному середовищі є 

індивідуалізація навчальних завдань, активізація самостійної пізнавальної 

діяльності дітей, забезпечення все більшої самостійності в навчанні, 

диференційований та індивідуальний підхід. Від логопедів усе це вимагає 

спеціальної підготовки, умінь та навичок роботи в інформаційно-освітньому 

середовищі, ефективного використання у професійній діяльності ІКТ, навичок 

впровадження програмних засобів у освітню, корекційно-розвиткову 

діяльність. Необхідним стає підтримка перманентної готовності до 
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застосування інформаційно-освітнього середовища через вироблення цілісної 

системи знань щодо використання ІТ, можливості формувати в дітей умінь і 

навичок застосування ІТ, власна мотивація до використання ІТ в освіті 

впродовж життя. 

Водночас повноцінне розв’язання завдань інформатизації освіти 

потребує вдосконалення підготовки майбутніх логопедів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища, вміння аналізувати різну за змістом 

інформацію, її групування, використання у професійній діяльності з метою 

інформаційного насичення проблемних питань, навчання їх методів роботи із 

сучасними ІТ, оволодіння методикою проєктування освітнього процесу на 

основі використання програмних засобів навчання. 

Поняття готовності до професійної діяльності завжди було стрижневим 

у наукових доробках, зокрема  критерії оцінювання такої готовності 

відображено в працях С. Альохіної, М. Алексеєвої, Є. Агафонової, 

С. Миронової, І. Малишевської, С. Цимбал-Слатвінської, В. Моляко, 

О. Мороз, В. Сластьоніна, Г. Троцко, М. Шеремет, О. Шпак та ін. Заклали 

теоретико-методологічні підвалини професійної підготовки педагогів до 

психолого-педагогічної взаємодії з дітьми з ООП у закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) й аргументували нагальну необхідність системної 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх освітян до діяльності в умовах 

інклюзивного освітнього середовищ М. Берегова, Ю. Бондаренко, 

О. Гноєвська, О. Глоба, А. Колупаєва, І. Малишевська В. Синьова, Д. Супрун, 

М. Супрун, О. Таранченко, В. Тарасун, Г. Троцко, С. Федоренко, Л. Хомич, 

А. Шевцова, М. Шеремет, Н. Шматко. 

Психолого-педагогічні проблеми використання засобів ІКТ для 

підтримання навчально-пізнавальної діяльності дітей та важливість створення 

інформаційно простору обґрунтовано в працях В. Беспалька, В. Бикова, 

А. Гета, Ю. Горошко, Р. Гуревича, М. Жалдака, М. Кадемія, Ю. Носенко, 

С. Ракова, Ю. Рамського, І. Роберта, B. Сластьоніна, М. Смульсон, О. Спірін, 

Н. Тализіної, І. Федоренка та ін. 
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Попри значну увагу теоретиків та практиків до формування професійних 

компетентностей та готовності логопедів до навчання за допомогою 

інформаційних технологій в інклюзивному середовищі учнів, формування 

інформаційно-освітнього середовища та його використання з метою якісної 

реалізації освітньої програми, нерозв’язаним є питання визначення ключових 

навичок майбутніх логопедів, особливостей їх формування як фахівців, 

побудови окремої концепції та освітньої програми з урахуванням специфіки 

інклюзивного навчання, що й зумовило актуальність випускної 

кваліфікаційної роботи «Методи та прийоми професійної підготовки 

логопедів в інформаційно-освітньому середовищі закладів вищої освіти». 

Метою кваліфікаційної роботи є теоретико-методичне вивчення і 

обґрунтування структурних компонентів, механізмів оптимізації методів та 

прийомів професійної підготовки логопедів в інформаційно-освітньому 

середовищі закладу вищої освіти, закономірностей формування готовності 

майбутніх логопедів до використання інформаційних технологій в 

інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Здійснити аналіз концептуальних підходів щодо формування 

готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності.  

2. Дослідити особливості використання інформаційно-освітнього 

середовища закладу вищої освіти у професійній підготовці майбутніх 

логопедів. 

3. Визначити особливості застосування ІТ у процесі розв’язання 

освітніх та корекційно-розвиткових завдань інклюзивного навчання. 

4. Визначити особливості побудови індивідуальних освітніх 

траєкторій майбутніх логопедів у процесі формування готовності до 

використання інформаційно-освітнього середовища в контексті реалізації 

освітньої програми. 

5. Експериментально перевірити ефективність методики професійної 

підготовки логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища. 
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Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх логопедів до 

використання інформаційно-освітнього середовища закладу освіти. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади формування 

готовності майбутніх логопедів до використання інформаційних технологій в 

інклюзивному навчанні учнів з особливими освітніми потребами. 

Для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань у роботі 

використано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, 

зокрема: 

- теоретичні: узагальнення та виокремлення; аналізу, синтезу, 

порівняння та узагальнення емпіричних даних, систематизації наукових 

пошуків, моделювання, поєднання та групування різноманітних наукових 

підходів, деталізації, структуризації та історичної періодизації, Активно 

застосовувався системно-структурний підхід для формування пропозицій 

щодо підготовки фахівців у межах індивідуальної освітньої траєкторії. 

- емпірико-статистичні: метод анкетного опитування; статистичного 

аналізу, вимірювання рівнів готовності майбутніх логопедів до роботи в 

інклюзивному середовищі; порівняння вибіркових статистичних груп; 

розрахунку цільових показників. 

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. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: 

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

роботи 82 сторінки. У списку використаних джерел 84 найменування. 
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ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз та 

узагальнено ключові аспекти наукової проблеми щодо особливостей 

професійної підготовки логопедів в інформаційно-освітньому середовищі 

закладів освіти, що виявляється в обґрунтуванні оптимізації методики 

професійної підготовки, визначення рівнів готовності до професійного 

розвитку майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища, 

використання студентоцентрованого підходу у професійній підготовці та 

перевірці ефективності експериментальної методики професійної підготовки 

логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти. 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: здійснення аналізу 

концептуальних підходів щодо формування готовності майбутніх логопедів до 

професійної діяльності, означимо, що повноцінне й ефективне застосування 

інформаційно-освітнього середовища у процесі навчання сприяє подоланню 

комунікаційних труднощів та бар’єрів; надає студентам можливість 

продемонструвати навчальні результати в зручний спосіб; допомагає 

розробляти й укладати навчальні завдання з урахуванням індивідуальної 

професійної траєкторії; забезпечує незалежний доступ до освітньої 

інформації; уможливлює виконання завдань в асинхронному режимі. 

Водночас повноцінне розв’язання завдань інформатизації освіти потребує 

вдосконалення підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища, вміння аналізувати різну за змістом інформацію, її 

групування, використання у професійній діяльності з метою інформаційного 

насичення проблемних питань, навчання їх методів роботи із сучасними ІТ, 
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оволодіння методикою проєктування освітнього процесу на основі 

використання програмних засобів навчання. 

Потреба в усуненні протиріч між традиційною системою професійної 

підготовки майбутніх логопедів та інноваційними реаліями, фактичні потреби 

інклюзивної освіти зумовлюють розробку науково обґрунтованого навчально-

методичного забезпечення, переосмислення концептуальних підходів щодо 

формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності в 

умовах інклюзивної освіти. 

Значущим для аналізу основних концептуальних підходів у формуванні 

готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності в умовах 

інформаційно-освітнього середовища є той аспект, що сучасні наукові 

дослідження спрямовано на забезпечення теоретико-методологічних засад 

фахової підготовки    майбутніх логопедів до виконання професійних функцій в 

умовах  інноваційних змін у освітньому просторі. У контексті вищеозначеного 

обґрунтовано сутність професійно-педагогічної підготовки як спеціальної 

системи та охарактеризовано організаційно-педагогічні умови формування 

фахової готовності здобувачів педагогічних ЗВО до різних напрямів і видів 

педагогічної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

У відповідності до другого завдання дослідження, визначення 

особливостей використання інформаційно-освітнього середовища закладу 

вищої освіти у професійній підготовці майбутніх логопедів, встановлено: у 

сучасній науці розробляються різні підходи до визначення основних 

компонентів професійно-педагогічної підготовки в умовах інформаційно-

освітнього середовища закладу освіти, зумовлених видами підготовки, 

спрямованістю, змістом тощо. Дослідники означають два основних підходи: 

структурно-системний та функціонально-системний. 

Відтак упровадження в освітню систему України інклюзивної форми 

навчання актуалізує новітні напрямки наукових пошуків, результати яких 

становлять теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх 

логопедів до педагогічної взаємодії з дітьми з ООП в умовах інклюзивного 



9 
 

освітнього середовища. У сучасній педагогічній науці виникли певні 

протиріччя між традиційними умовами підготовки фахівців психолого- 

педагогічного профілю щодо їх практичних умінь забезпечити реалізацію 

освітніх можливостей і потреб дітей із ООП в умовах інформаційно-освітнього 

середовища. Наукова розробленість проблеми формування готовності 

майбутніх логопедів до професійної діяльності в умовах інформаційно-

освітнього середовища встановлює взаємозв’язок між впровадженням 

інклюзивної освіти в Україні та оновленням вимог до професійно- 

педагогічної підготовки майбутніх логопедів. Задля досягнення означеної 

мети в сучасних дослідженнях окреслено шляхи оптимізації підготовки 

фахівців до реалізації професійних завдань в умовах інформаційно-освітнього 

середовища. Готовність майбутнього логопеда до роботи в інформаційно-

освітньому середовищі розглядається як процес розкриття ним власних 

потенційних можливостей і встановлення гармонійних стосунків з усіма 

суб’єктами процесу та бажання до професійної діяльності в умовах інклюзії. 

Третє завдання дослідження зосереджувалося на визначені 

особливостей застосування інформаційних технологій у процесі розв’язання 

освітніх та корекційно-розвиткових завдань: оптимізація формування 

компетентностей, необхідних майбутнім фахівцям у галузі спеціальної освіти 

для забезпечення ефективного функціонування інклюзивного освітнього 

середовища, сприяє формуванню та використанню інформаційно-освітнього 

середовища із застосуванням студентоцентрованого підхіду до організації 

освітнього процесу в ЗВО. У студентоцентрованому підході (student-centered 

approach) здобувач вищої освіти розглядається як суб’єкт з особистісними 

інтересами, потребами і досвідом, спроможний виконувати функцію 

самостійного, дієвого та відповідального учасника освітнього процесу. 

Зважаючи на те, що ІКТ набули активного застосування в освітній       галузі, 

професійно важливою якістю логопедів стало підвищення інформаційної 

культури, самоосвіта та саморозвиток задля підтримки їх фахової 

відповідності вимогам сучасної освіти. Опанування знаннями і вміннями 
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виконання педагогічних завдань засобами ІКТ посіли важливе місце в змісті 

професійної підготовки майбутніх логопедів.  

Перед сучасним логопедом постало завдання не лише доносити знання 

своїм вихованцям, а й формувати в них здатність оволодівати необхідною 

навчальною інформацією. Відтак створення інформаційно-освітнього 

простору сприяє забезпеченню освіти дітей, насамперед відповідні педагогічні 

методи їх застосування в освітньому процесі актуалізують не переклад 

традиційної методики на мову програмування, а розробку кардинально нової 

технології навчання шляхом комп’ютеризації та інформатизації всіх ланок 

освітньої системи. 

Доцільність застосування ІКТ в професійно-педагогічній підготовці 

майбутніх логопедів аргументується тим, що професійна діяльність у галузі 

освіти вимагає від них здатності генерувати та практично втілювати новітні 

ідеї, моделювати освітній процес, уміння послідовно само розвиватися. 

Застосування ІКТ є важливим структурним компонентом якісної підготовки 

майбутніх освітян, які спроможні виконувати професійні обов’язки відповідно 

до основоположних принципів компетентнісного та інноваційного підходів. 

Четверте завдання дослідження передбачало визначення особливостей 

побудови індивідуальних освітніх траєкторій майбутніх логопедів у процесі 

формування готовності до використання інформаційно-освітнього 

середовища в контексті якісної реалізації освітньої програми. Традиційна 

організація професійно-педагогічної підготовки майбутніх логопедів до 

роботи в інформаційно-освітньому середовищі недостатньо ефективно 

забезпечує професійне самовизначення особистості, оскільки в сучасному 

суспільстві відбуваються суттєві зміни в ціннісних орієнтаціях. Як наслідок 

змінюються підходи до професійного моделювання особистості логопеда, 

оскільки людина в інформаційному суспільстві є динамічною, такою, що 

систематично перебуває в ситуації самовизначення. 

Інформатизований освітній процес на відміну від традиційної форми 

професійної підготовки створює абсолютно нові можливості для здобувачів 
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насамперед шляхом доступу через Інтернет до електронних курсів, 

незважаючи на час та місце перебування тих, хто навчається. 

За таких умов навчання характеризується гнучкістю, тривалістю, 

послідовністю вивчення тематичних блоків, можливістю самостійного вибору 

матеріалу відповідно до власних інтересів, запитів і потреб. Серед переваг 

інформатизованого освітнього процесу для професійно-педагогічної 

підготовки експерти визначають можливість для майбутніх фахівців 

саморозвитку та самовдосконалення, а також їх об’єктивної оцінки набутих 

знань і умінь, самостійному вибору траєкторії навчання через освітні 

компоненти вибіркового циклу. 

Особливе значення в інформатизації освітнього процесу ЗВО належить 

обізнаності викладачів та студентів із засобами долучення майбутніх фахівців 

у галузі освіти до мережної комунікації (нетворкінгу). У такий спосіб 

ініціюється приєднання всіх суб’єктів навчання до командної взаємодії, 

виконання проєктних завдань, колаборації та реалізації спільних зусиль для 

розв’язання проблемних навчально-професійних завдань. 

Відповідно до п’ятого завдання дослідження, перевірено ефективність 

оптимізованої методики професійної підготовки логопедів в умовах 

інформаційно-освітнього середовища. Метою експериментального 

дослідження стала перевірка ефективності оптимізації методики професійної 

підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, що охоплювало стратегії, форми, методи і засоби роботи з 

професійно зорієнтованим змістом, а також сукупність спеціально 

розроблених завдань, спрямованих на формування готовності здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня до здійснення досліджуваної діяльності. 

Відтак це зумовило необхідність інноваційного навчання майбутніх логопедів 

до використання ІТ у професійній діяльності в умовах ІКОС у процесі їх 

професійно-педагогічного становлення. Респондентами стали здобувачі 

першого (бакалаврського) рівня денної й заочної форм навчання (2-4 курси) 

спеціальності «Спеціальна освіта». Загальна кількість опитаних становила 50 
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осіб, яких було розподілено на констатувальному і на формувальному 

етапах дослідження на дві групи –  контрольну, у кількості 23 особи та 

експериментальну – у кількості 27 осіб  

Аналіз досвіду впровадження методики формування готовності 

майбутніх логопедів до використання ІТ в професійній діяльності, свідчить, 

що найвищий результат досягається за умови проєктування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача, зорієнтованої на вирішення завдань 

інклюзивної, спеціальної освіти та навички створювати та використовувати 

інформаційно-освітній простір у професійній діяльності під час навчання в 

умовах інтерактивного інформаційно-комунікаційного середовища ЗВО. 

Узагальнено те, що незалежно від кількості здобувачів, які завершили 

навчання на четвертому курсі в умовах традиційної професійної підготовки і 

брали участь на констатувальному етапі (КЕ) дослідження та на 

формувальному етапі (ФЕ) в контрольних групах, результати у відсотках 

стосовно сформованості кожного рівня мають дуже близькі значення: 

– високий – 22,75 % та 23,81%; 

– функціональний – 44,97 % та 42,86 %; 

– базовий – 29,63 % та 30,95 %; 

– низький – 2,65 % та 2,38 %. 

Порівняльний аналіз статистичних даних уможливлює висновок про те, 

що в КГ залишилися здобувачі з низьким рівнем сформованості всіх 

досліджуваних критеріїв готовності до використання інформаційно-

освітнього середовища закладу освіти, а в ЕГ таких респондентів не виявлено. 

Апробація оптимізованої методики професійної підготовки логопедів до 

роботи в інформаційно-освітньому середовищі під час проведення 

формувального етапу експериментального дослідження підтвердила її 

ефективність. Відтак видається доцільним визначити перспективні напрямки 

забезпечення підготовки здобувачів до активного використання ІТ у 

майбутній                              професійній діяльності. Адже лише за умови наукової прогностики, 

перспективного проєктування на реальну практику освітнього процесу будь- 
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яке теоретичне дослідження набуває справжньої вартісності. 

 


