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ВСТУП 

Часте реформування та постійні динамічні зміни в системі спеціальної 

освіти України активно сприяють тому, що все більш актуальним стає 

вивчення історичних витоків навчання та виховання осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку, становлення та розвитку спеціальної освіти, 

підготовки вищими навчальними закладами спеціалістів в галузі 

спеціального навчання та виховання, і як один з провідних напрямів – 

наукової діяльності професорсько-викладацького складу вищих педагогічних 

навчальних закладів в галузі спеціальної освіти. 

Без ґрунтовного аналізу історико-педагогічного процесу розвитку 

спеціальної освіти в Україні не можливе цілісне розуміння сучасних ідей 

пошуково-дослідницького компоненту підготовки і діяльності професійних 

кадрів спеціальної освіти, досить складно удосконалити існуючі надбання, 

методики, системи і методи підготовки спеціалістів тощо. 

Пріоритетним напрямом вищої освіти з підготовки майбутніх фахівців 

в цілому, та логопедичних кадрів зокрема, на сучасному етапі розвитку є 

поєднання навчання з науковими дослідженнями, що визначено у 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

(2013), Законі України «Про вищу освіту» (2014), Стратегії реформування 

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

Концепції Державної програми розвитку освіти України та інших державних 

документах. 

Вивченню історико-педагогічних аспектів становлення спеціальної 

освіти в Україні присвячено низку праць вітчизняних науковців Т.Л. Берник, 

В.І. Бондар, О.І. Дьячков, І.Г. Єременко, Х.С. Замський, В.В. Золотоверх, 

Н.О. Климко, О.В. Козинець, С.І. Корнєв, Є. Линдіна, С.П. Миронова, Л.К. 

Одинченко,  О.М. Потапенко, В.М. Синьов, М.О. Супрун, О.М. Таранченко, 

С.В. Федоренко, В.М. Шевченко,  О.Е.Шевченко, М.К. Шеремет та ін. У 

своїх дослідженнях науковці вивчали системи навчання та виховання дітей з 
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різними порушеннями психофізичного розвитку, а також значну увагу 

приділяли підготовці спеціальних кадрів, які б забезпечували якісний та 

високопрофесійний освітній процес таких дітей. 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. 

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. 

Метою дослідження є вивчення та систематизація визначних напрямів 

наукових досліджень в логопедії на початку ХХІ століття та в розкритті 

значення науково-педагогічних ідей для майбутньої української 

логопедичної науки. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Проаналізувати нормативно-правову базу, архівну та навчально-

методичну літературу з проблематики дослідження та виокремити чинники, 

що впливали на процес і зміст становлення та розвитку теоретичних засад 

логопедії в Україні; 

2. Здійснити характеристику становлення теоретичних засад 
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логопедії в Україні у науково-історичній та науково-педагогічній літературі. 

3. Виокремити прогресивні здобутки науковців в галузі логопедії в 

Україні на початку  XXI століття. 

Об’єкт дослідження – становлення та розвиток логопедії як науки в 

Україні на початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження – зміст та результати наукової діяльності 

вітчизняних вчених зі становлення та розвитку теоретичних засад логопедії в 

Україні 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 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 
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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. 


