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ВСТУП 

Динамічність розвитку суспільства та складність соціокультурних 

процесів сучасної України, серед яких провідне місце займають процеси 

реформування системи вищої освіти, потребують відповідних ціннісних 

основ. Мова йде не лише про результативність у галузі набуття майбутніми 

фахівцями з логопедії  професійної компетентності, але й про результативність 

у формуванні особистісної позиції сучасного фахівця - логопеда, здатного до 

впровадження глобальної місії – формування модерної української нації як 

повноцінного суб’єкта світової спільноти. Адже в цей відповідальний період 

розвитку України як держави, особливо актуалізується спрямованість 

української педагогічної дії на відновлення й переосмислення виховних 

ідеалів українського народу, закладених педагогікою ще з прадавніх часів. 

Саме цінності й виховні ідеї української народної педагогіки і стали основою 

для створення феномена світового масштабу – феномена української 

національної духовності й матеріальної культури. Осмислення сучасними 

українськими науковцями – філософами, педагогами, мистецтвознавцями 

(В. Андрущенко, Г. Волинка, С. Гончаренко, А. Іваницький, А. Козир, 

Н.  Коротеєва, Л.  Куненко, Ю. Руденко, М. Стельмахович  та ін.) пріоритетної 

національної етнопедагогічної культури для напрямків обумовлення 

визначення української народної педагогіки, що концентрує в собі систему 

цінностей українського етносу, в якості однієї з провідних гілок вітчизняної 

педагогіки вищої школи. 

У той же час, проблематика національно-культурного розмаїття та 

самовираження, висвітлена ЮНЕСКО у « Конвенції про охорону та 

заохочення розмаїття форм культурного самовираження », є підтриманою в 

Україні на законодавчому рівні, зокрема, в нормативно-правовій базі, 

розробленій МОН. Концептуальні положення розвитку вітчизняної освіти, 

викладені в Законах України « Про освіту », « Про вищу освіту », в 

« Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 



 
 

 
 

року »тощо, передбачають не тільки підвищення якості освіти, професійного 

рівня педагогічних кадрів на основі її невіддільності від національного ґрунту, 

але й творчу взаємодію різних освітньо-педагогічних систем, що базуються на 

розмаїтті культур різних етносів. Зважаючи на важливість значення культур 

різних етносів для розбудови національних освітніх систем, їх взаємодії та 

взаємозбагачення, перед українською сучасною педагогікою постає завдання 

створити такі методики, які дозволили б сформувати в майбутніх фахівців з 

логопедії культуру, яка, з одного боку, забезпечувала б їх інтелектуально 

творчий розвиток на основі системи цінностей українського етносу, а з іншого 

боку, спрямовувала їх подальшу фахову діяльність на формування в 

підростаючого покоління компонентів духовності згідно виховних ідеалів 

української народної педагогіки. Саме такою культурою, яка ґрунтується на 

системі цінностей української народної педагогіки, володіє її методами та 

засобами, є етнопедагогічна культура, що складає феномен нашого 

дослідження. Отже, недостатнє науково-теоретичне обґрунтування й 

методичне розроблення цієї проблематики, сприяли вибору теми дослідження 

Педагогічні умови формування етнопедагогічної культури майбутнього 

фахівця з логопедії , а також обумовили його актуальність. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично 

узагальнити впровадження педагогічних умов формування етнопедагогічної 

культури у майбутніх фахівців з логопедії.  

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1. Обґрунтувати та розкрити сутність поняття «формування 

етнопедагогічної культури у майбутніх фахівців з логопедії»;  

2. Визначити критерії готовності формування етнопедагогічної культури 

майбутніх фахівців з логопедії; 

3. Охарактеризувати рівні сформованості щодо використання засобів 

етнопедагогіки у професійній діяльності логопеда; 

4. Експериментально перевірити педагогічні умови формування 

етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. 



 
 

 
 

Об’єкт дослідження – етнопедагогічна культура майбутніх фахівців з 

логопедії. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування 

етнопедагогічної культури у майбутніх фахівців з логопедії. 

Методи дослідження. Для досягнення мети під час розв’язання 

поставлених завдань було задіяно сукупність теоретичних методів, 

емпіричних методів, а також методів математичної статистики. Теоретичні 

методи: систематизація та аналіз науково-теоретичної літератури з 

досліджуваної проблеми, термінологічно-змістовий аналіз етнопедагогічної 

культури, конкретизація сутності та специфіки досліджуваного феномена, 

його системно-структурний аналіз і абстрагування структурних компонентів; 

наукове узагальнення описової методичної моделі формування 

етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. Емпіричні методи: 

діагностувальні (письмові й усні опитування, анкетування, діагностично - 

творчі завдання, бесіди); оцінювальні (експертне оцінювання, само 

оцінювання, само звітування); обсерваційні (опосередковане педагогічне 

спостереження). Методи математичної статистики: математичне обрахування 

(в абсолютних і відсоткових значеннях) рівнів сформованості структурних 

компонентів етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні 

в процес фахової підготовки педагогічних умов щодо формування 

етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії.  

Апробація результатів роботи.1.О. Столярова. Проблема формування 

самосвідомості та духовності студентської молоді: Збірник матеріалів доп. 

учасн. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді 

діяльності практичного застосування», 15 квітня 2021. Умань. C. 119 - 120 

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

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

сторінок. У списку використаних джерел 65 найменувань. 



 
 

 
 

ВИСНОВКИ 

Інтеграція вищої педагогічної освіти у світовий освітній простір 

спричинила виникнення нової сучасної особистісно-орієнтованої освітньої 

парадигми, яка актуалізує вирішення проблеми формування етнопедагогічної 

культури у студентів закладу вищої освіти, зокрема – майбутніх фахівців з 

логопедії. Дослідження у цьому напрямі підтверджують провідні тенденції 

сучасної освіти у тому, що формування етнопедагогічної культури 

майбутнього фахівця з логопедії вимагає системного і цілісного вивчення з 

різних методологічних позицій. 

У випускній кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтовано та 

практично узагальнено впровадження педагогічних умов формування 

етнопедагогічної культури у майбутніх фахівців з логопедії. Результати 

наукового пошуку послугували підставою для ряду висновків: 

Розкрито сутність такого явища, як формування етнопедагогічної 

культури у майбутніх фахівців з логопедії, яке розуміємо як організований 

процес, спрямований на оволодіння здобувачами вищої освіти культурою 

свого народу, засвоєння її зразків і цінностей, культурно-історичного, 

соціального досвіду свого етносу, формування у них відчуття поваги до 

рідного краю, розвиток етичних, естетичних і моральних якостей особистості 

людини на засадах використання в освітньому процесі закладів вищої  освіти 

засобів етнокультурного виховання. Підготовку майбутніх фахівців з 

логопедії  до виконання своїх професійних обов'язків з використанням основ 

етнокультури, як цілеспрямований процес формування їхніх знань про виховні 

традиції, накопичені народом, та визнані сучасною етнопедагогічною наукою 

як дієві, що реалізуються через уміння і навички цілеспрямованого і 

педагогічно доцільного використання в освітньому процесі закладів вищої 

освіти народної педагогічної спадщини і досягнень етнопедагогічної науки. 

Уточнено поняття культура, етнос, етнопедагогічна культура, етнокультурне 

середовище. Розглянувши виховну цінність компонентів української 

етнопедагогіки, схарактеризовано особливості використання надбань 



 
 

 
 

української етнопедагогіки у фізичному, розумовому, моральному, трудовому, 

естетичному вихованні сучасної молоді, серед яких виокремлено: зважати на 

контингент сімей та їхні погляди на виховання дітей на народних традиціях і 

звичаях та брати до уваги родинні виховні традиції й сімейний побут; 

важливість удосконалення змісту та форм викладання у вищому навчальному 

закладі  на традиціях українського народу; систематичне впровадження 

етнопедагогіки в освітній процес закладу вищої освіти; широке використання 

усіх доцільних етнопедагогічних засобів як на заняттях. 

Визначено критерії готовності майбутніх фахівців з логопедії 

(когнітивний, мотиваційний, діяльнісний) до вивчення основ етнокультури 

свого краю за відповідними показниками інформативно пізнавальний з 

показниками: обізнаність з компонентами української етнопедагогіки; 

обізнаність з етнопедагогічними засобами формування основ етнокультури ; 

мотиваційно-спрямувальний критерій з показниками: наявність стійкої 

мотивації на вивчення етнопедагогічного досвіду та його використання в 

освітньому процесі закладу вищої  освіти, усвідомлення цінності 

використання надбань етнопедагогіки регіонального спрямування в 

освітньому процесі закладів освіти як пріоритету гуманістичних цінностей та 

цілей педагогічної діяльності; налаштованість на етнопедагогічну діяльність із 

дітьми та формування основ їхньої етнокультури; діяльнісно-результативний 

з показниками: уміння і навички використовувати різні засоби етнопедагогіки 

для формування основ етнокультури; уміння раціонально організовувати різні 

види етнокультурної діяльності у закладах освіти; уміння методично 

правильно добирати вивірені часом засоби етнопедагогіки та ефективно їх 

інтегрувати в освітній процес. Охарактеризовано рівні сформованості уміння 

використовувати засоби етнопедагогіки у своїй професійній діяльності. 

(високий , середній , низький)на підставі визначених критеріїв і показників. 

В результаті проведеного дослідження було виявлено потенційні 

можливості цілісного педагогічного процесу в ЗВО, щодо формування 

етнопедагогічної культури у майбутніх педагогів. Експериментально доведено 



 
 

 
 

ефективність педагогічних умов щодо формування етнопедагогічної культури 

майбутніх фахівців з логопедії : 

Перша організаційно-педагогічна умова – зорієнтованість навчально-

виховного процесу на формування етнопедагогічної культури як провідної 

якості майбутніх логопедів, що базувалася на розумінні професійної 

свідомості особистості як сукупності усвідомлених соціальних вимог, наявних 

ідеалів, уявлень, звернених до професії логопеда і спрямованих на 

регулювання професійних відносин, співвіднесення вузькопрофесійних вимог 

із суспільними установками, запитами. 

Друга педагогічна умова – актуалізація ціннісно-смислової основи 

професійно-педагогічної культури студентської молоді, формування в 

майбутніх логопедів сукупності відносно стійких педагогічних цінностей 

професійної діяльності, які стають значущими, набувають для них життєвого 

та особистісного смислу, коректують індивідуальний педагогічний досвід, 

уможливлюють розвиток суб’єктної позиції. 

Третя педагогічна умова, упроваджена в педагогічну практику на 

формувальному етапі, була спрямована на включення студентів у практико-

зорієнтовану діяльність, що моделює майбутню професійну діяльність, 

вправляння у рефлексивному способі проживання своєї життєдіяльності. 

Особливу значущість у формуванні етнопедагогічної культури 

набувають педагогічні технології, виступаючи основним засобом здійснення 

цієї діяльності. В результаті аналізу психолого-педагогічних джерел нами 

було здійснено відбір найбільш доступних, цілеспрямованих, результативних 

педагогічних технологій, що сприяють підвищенню ефективності формування 

етнопедагогічної культури.  

Формування етнопедагогічної культури майбутнього фахівця з логопедії 

в рамках особистісно-орієнтованої освітньої парадигми слід здійснювати з 

позицій сукупності таких методологічних підходів як культурологічний , 

компетентнісний та технологічний. Де культурологічний підхід розглядається 

як навчання у контексті культури, опора освіти на характер та цінності 



 
 

 
 

культури українського народу; компетентнісний підхід спрямований на 

формування етнопедагогічної культури як однієї з ключових етнокультурних 

компетентностей; орієнтований  на визначення її сутності, структури та змісту, 

які узгоджують між собою запити державного замовлення, відображеного у 

нормативних освітніх стратегічних документах України; націлений на 

організацію такої діяльності, виконання якої сприятиме ефективному 

формуванню етнопедагогічної культури та їх успішній реалізації у 

професійній діяльності; технологічний підхід передбачає точне 

інструментальне управління освітнім процесом та гарантоване досягнення 

поставлених освітніх цілей, серед яких і формування етнопедагогічної 

культури. 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні 

проблеми формування у студентів педагогічного університету 

етнопедагогічної компетентності; дослідження проблеми підготовки 

майбутніх фахівців з логопедії до професійної діяльності в етнопедагогічному 

середовищі закладу вищої освіти. 

 

 


