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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Одним із головних завдань інтеграції вітчизняної 

системи освіти в європейське освітньо-наукове співтовариство є забезпечення рівного 

доступу кожної дитини, незважаючи на її соціальне походження, навчальні здібності і 

місце проживання, до якісного навчання шляхом впровадження інклюзивної моделі 

підготовки (Концепція розвитку інклюзивного навчання, 2010). Саме тому в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти організовані групи/класи з інклюзивною 

формою навчання, передбачена корекційно-розвиткова робота, важливою складовою 

якої є розвиток мовлення. Це потребує підготовки вчителів, зокрема, вчителів-логопедів, 

дефектологів, здатних до побудови такої системи, що задовольнить потреби кожного 

вихованця та учня, надасть можливість дітям оволодіти мовленнєвими навичками. 

Особливої гостроти це питання набуває в сільській місцевості, де на сьогодні 

відбувається переформатування регіональної структури освіти, змінюються умови 

професійної діяльності педагогічних працівників. Актуальність вирішення окреслених 

завдань відображено у нормативних документах: Конституції України (2016); Законах 

України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017); Положеннях «Про логопедичні 

пункти системи освіти» (1993), «Про доступність дітей з особливими потребами до 

опорних навчальних закладів» (2016), «Про інклюзивно-ресурсний центр» (2017, 

ред. 2018), «Про спеціальну школу» та «Про навчально-реабілітаційний центр» (2019); 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

(2011, ред. 2017); Типовому положенні про філію закладу освіти (2017). Наведене 

вимагає орієнтації освітнього процесу на побудову оптимального комплексу 

організаційно-педагогічних умов для становлення вчителя-логопеда, здатного до 

компетентного і творчого вирішення професійних завдань, зокрема в сільській 

місцевості. 

Необхідність дослідження зазначених питань, їх актуальність, зумовлені також 

наявними суперечностями між: 

– об’єктивною потребою суспільства у фахівцях, здатних упроваджувати 

інклюзивну модель навчання в заклади освіти, зокрема в сільській місцевості, та 

неготовністю майбутніх вчителів до цього; 

– важливістю вдосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, які працюють 

в умовах інклюзивного навчання, зокрема вчителів-логопедів, та невизначеністю 

комплексу організаційно-педагогічних умов, спрямованих на забезпечення ефективності 

цієї підготовки в закладах вищої освіти; 

– необхідністю модернізації навчально-виховного процесу, адаптованого до 

принципів концепції розвитку інклюзивного навчання, та домінуванням на практиці 

традиційних форм і методів фахової підготовки вчителя-логопеда. 

В сучасній науці проблему формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості досліджували в різних аспектах, а 

саме: питання оновлення системи підготовки фахівців у закладах вищої освіти 

(Л. В. Безкоровайна, О. В. Глузман, В. М. Гриньова, О. І. Гура, Р. В. Клопов, 

В. Г. Кремень, Л. М. Макарова, О. В. Матвієнко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, 

Л. П. Сущенко та ін.); теоретико-методологічні засади формування професійної 

компетентності фахівців (В. П. Андрущенко, В. І. Бондарь, О. В. Варецька, Н. В. Гузій, 
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О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, Н. Г. Протасова, В. А. Семиченко та ін.); вирішення 

питань професійної підготовки фахівців для спеціальних закладів освіти (Т. Л. Берник, 

В. І. Бондар, В. В. Золотоверх, С. П. Миронова, Н. Г. Пахомова, Л. О. Прядко, 

Х. Я. Сайко, В. М. Синьов, Н. М. Сінопальнікова, Д. І. Шульженко та ін.); висвітлення 

сучасного стану готовності педагогічних кадрів до професійної діяльності в сільській 

місцевості (Л. В. Будяк, Р. М. Зуб’як, О. В. Лапа, О. Я. Межирицький, І. Г. Осадчий та 

ін.); питання професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів (О. В. Мартинчук, 

Ю. В. Пінчук, О. М. Потапенко, Н. В. Савінова, В. В. Тарасун, Л. О. Федорович, 

Л. А. Черніченко, О. Е. Шевченко, М. К. Шеремет та ін.) тощо. 

Проте, незважаючи на значну увагу науковців до проблем освіти, визначення, 

обґрунтування ефективних форм, методів та організаційно-педагогічних умов фахової 

підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості є 

ще не вирішеним, що зумовило вибір теми дисертації: «Формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана 

згідно з планами наукових досліджень кафедр: прикладної психології та логопедії 

Бердянського державного педагогічного університету «Науково-практичні засади 

професійної діяльності спеціальних педагогів та практичних психологів у контексті 

сучасної освітньої парадигми» (ДР № 0116U008841); фізичної культури і спорту 

Запорізького національного університету (ЗНУ) «Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (ДР № 0114U002658). 

Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної ради ЗНУ (протокол № 9 від 

22.03.2018). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні, 

науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності комплексу 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості в закладах вищої освіти.  

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання:  

– проаналізувати стан дослідження проблеми формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості в педагогічній теорії 

та практичній діяльності закладів вищої освіти в Україні та за кордоном; 

– визначити сутність і структуру готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості; критерії, показники та рівні її 

сформованості; 

– розробити та науково обґрунтувати комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують успішне формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості; структурно-функціональну модель 

формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості; 

– експериментально перевірити ефективність комплексу організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості в закладах вищої освіти.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх вчителів-логопедів у 

закладах вищої освіти. 
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Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості в 

закладах вищої освіти. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність формування 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

суттєво підвищиться за результатами впровадження в процес їх професійної підготовки в 

закладі вищої освіти комплексу організаційно-педагогічних умов, розроблених з 

урахуванням принципів навчання (загальних, спеціальних, інклюзивних), специфіки 

функцій вчителя-логопеда у майбутній професійній діяльності (діагностико-аналітичної, 

корекційно-розвиткової, дидактичної, виховної, консультативної, трансформаційної, 

конструктивно-організаторської, комунікативної), особливостей сільської освіти 

(віддаленість окремих сільських населених пунктів від опорних закладів освіти; значні 

територіальні відстані для охоплення дітей, які потребують логопедичної допомоги; 

недостатнє кадрове забезпечення; проблеми організації регулярного і безоплатного 

перевезення дітей до закладів дошкільної, загальної середньої освіти; невідповідність 

матеріально-технічної бази закладів освіти з інклюзивним навчанням для дітей із різними 

нозологіями). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань 

використано комплекс методів: 

– теоретичні: порівняльний аналіз, контент-аналіз, узагальнення, зіставлення 

різних поглядів на проблему, що досліджується, ‒ для виявлення стану її розробленості; 

класифікація, систематизація, моделювання ‒ для уточнення базових понять; визначення 

змісту, структури готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості; обґрунтування структурно-функціональної моделі формування 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішність формування готовності; 

– емпіричні: методи діагностики (опитування, анкетування, тестування) ‒ для 

отримання експериментальних даних щодо сформованості компонентів готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості; 

педагогічний експеримент для аналізу стану проблеми, апробації комплексу 

організаційно-педагогічних умов готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості; експертна оцінка для з’ясування вагомості 

компонентів у структурі готовності вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості; 

– статистичні: метод середніх величин, графічного подання результатів; 

параметричний метод перевірки гіпотез з використанням критеріїв Манна-Уітні, 

Крускала-Волліса ‒ для оцінки значущості проведених результатів; кореляційного 

аналізу; розрахунок коефіцієнта конкордації Кендалла ‒ для підтвердження 

компонентної структури готовності; перевірки узгодження експертної оцінки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше: досліджено підготовку майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості як педагогічну проблему; визначено, науково 

обґрунтовано, експериментально перевірено ефективність організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують успішність формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 
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до професійної діяльності в сільській місцевості, а саме: 1) запровадження комплексу 

форм і методів, спрямованих на організацію навчальної діяльності студентів з 

максимальним наближенням до специфіки їх майбутньої професійної роботи в сільській 

місцевості; 2) розроблення та впровадження навчально-методичного супроводу, 

спрямованого на активізацію інноваційного пошуку студентів в освітньому процесі, 

підсилення ролі їх самостійної навчальної діяльності, забезпечення переходу на творчий 

рівень; 3) створення інформаційно-комунікаційного середовища, що відображає 

корекційно-педагогічний процес (без інтелектуальних і територіальних обмежень), як 

основи майбутньої професійної діяльності вчителів-логопедів у сільській місцевості; 

– уточнено базові поняття дослідження: «готовність вчителя-логопеда до 

професійної діяльності», «готовність майбутнього вчителя-логопеда до професійної 

діяльності в сільській місцевості», «професійна компетентність вчителя-логопеда»; 

функції майбутнього вчителя-логопеда до професійної діяльності в сільській місцевості; 

компоненти (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний) готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, 

показники, критерії, рівні її сформованості (репродуктивний, продуктивний, творчий); 

– удосконалено змістовно-методичне наповнення форм (лекції, практичні; 

індивідуальна, самостійна робота), методів (моделювання, інсценування професійної 

ситуації; колективне обговорення; дискусії; рольові ігри; тренінги для батьків; творчі 

проєкти; виступи з доповіддю на тематичних днях (науки, логопеда); розважальні заходи 

для дітей, їх батьків; участь у волонтерському русі, щорічному фестивалі) навчання 

через його професійне спрямування в контексті інклюзії; 

– подальшого розвитку набули науково-теоретичні положення щодо ролі та функцій 

майбутнього вчителя-логопеда в корекційно-педагогічному процесі в умовах інклюзії, 

сутності та специфіки його професійної діяльності в сільській місцевості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в оновленні та модернізації 

змісту професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у закладах вищої освіти 

завдяки розробці, апробації та впровадженню: авторського спецкурсу «Основи 

логопедичного партнерства» (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; модулю 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності 

вчителя-логопеда», який включено до дисципліни «Організація та планування 

логопедичної роботи»; тем: «Особливості застосування мультимедійних презентацій на 

заняттях з дітьми, що мають порушення мовлення», «Створення інтерактивних 

корекційно-розвиткових вправ для дітей з порушеннями мовлення», що введено до 

дисципліни «Логоритміка з методикою та іграми в логопедичній роботі»; навчально-

методичного супроводу системи мережної взаємодії студентів і викладачів на основі 

платформ «Classroom» та «Padlet»; методики діагностування стану готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в закладах освіти та установах сільської 

місцевості, яку включено до авторської (у співавторстві) комп’ютерної програми 

«Система оцінки стану готовності майбутніх логопедів (Система майбутній логопед)». 

Результати впроваджені й використовуються в освітньому процесі: Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка № 57-44/993 від 14.09.2018); 

Запорізького національного технічного університету (довідка № 39-03/3598 від 

26.11.2018); Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка 
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(довідка № 92/18 від 17.10.2018); Хортицької національної академії (довідка  

№ 01-12/1145 від 16.11.2018); Запорізького національного університету (довідка  

№ 0101-13/13 від 25.01.2019). 

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, автору 

належать: [20] – концепція розроблення методики діагностування стану готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в закладах освіти та установах 

сільської місцевості. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження обговорювалися на наукових і науково-практичних конференціях, 

форумах, семінарах: 

– міжнародних: «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-

педагогічної науки» (м. Бердянськ, 2016 р.), «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 2017 р.), 

«Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.); 

– всеукраїнських: «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.), «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія 

партнерської взаємодії педагога з дитиною» (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.), 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: третя всеукраїнська наукова 

конференція» (м. Дніпро, 2018 р.), «Гуманітарні, природничі та точні науки як 

фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 2018 р.), «Другі Ґеретівські читання» 

(м. Тернопіль, 2018 р.), «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» 

(м. Дніпро, 2018 р.); 

– звітних наукових конференціях викладачів, докторантів, аспірантів ЗНУ 

(м. Запоріжжя, 2015-2019 рр.). 

Публікації. Основні результати викладено у 20 наукових і науково-методичних 

працях, із них: 5 ‒ статей у наукових фахових виданнях України, 2 ‒ в наукових 

виданнях України, що реферуються міжнародними наукометричними базами; 2 ‒ статті 

в зарубіжних виданнях; 9 ‒ матеріали конференцій; 1 – методичні рекомендації, 1 – 

авторське свідоцтво про винахід. Усі статті опубліковані авторкою одноосібно. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (210 позицій на 25 сторінках), 14 додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 288 сторінок, із яких основний текст ‒ 

175 сторінок (8,3 авт. арк.). Робота містить 17 рисунків, 14 таблиць.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету, 

завдання, гіпотезу і методи дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами; розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних 

результатів; наведено відомості щодо апробації та публікацій.  

У першому розділі – «Теоретичні основи формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості» – з’ясовано базові 

поняття дослідження; проаналізовано та визначено: специфіку професійної роботи 

майбутнього вчителя-логопеда в сільській місцевості, його фахові функції; сутність і 
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структуру готовності до професійної діяльності; вітчизняний та зарубіжний досвід 

підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості. 

На основі аналізу основних освітніх процесів аргументовано, що згідно з 

міжнародними договорами у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, 

Конвенції ООН про права інвалідів, про права дитини), національною стратегією щодо 

реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладах України (Концепція розвитку інклюзивного 

навчання, Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, Положення про: інклюзивно-ресурсний центр, логопедичні пункти системи 

освіти, спеціальну школу, навчально-реабілітаційний центр), першорядного значення 

для сучасної педагогічної освіти набуває підготовка майбутніх вчителів-логопедів, 

здатних до побудови такої системи навчання, що задовольнить потреби кожного учня й 

вихованця, надасть можливість дітям оволодіти мовленнєвими навичками. Вагомого 

значення це питання на сьогодні набуває саме в сільській місцевості, оскільки в цих 

умовах проводиться переформатування регіональної структури освіти, змінюються 

засади професійної діяльності педагогічних працівників. 

Встановлено, що важливим питанням реалізації конституційного права дітей з 

особливими освітніми потребами на освіту в загальноосвітньому просторі, є створення 

інклюзивного освітнього середовища в сільській місцевості, що не лише розв’язує 

проблеми навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами за місцем 

проживання, а й надає можливість отримання ними корекційно-розвиткових послуг, 

зокрема з розвитку вимови та мовлення, з урахуванням особливостей психофізичного 

розвитку кожного вихованця. За результатами досліджень специфіки професійної 

роботи вчителя-логопеда на селі (Інститут освітньої аналітики, Національний проєкт 

«Децентралізація» та ін.), акцентовано, що ця робота має бути спрямована на 

створення умов для забезпечення систематичного відвідування корекційно-

розвиткових занять дітей з порушеннями мовлення, оскільки надмірна зайнятість їх 

батьків, віддаленість окремих сільських населених пунктів від опорних закладів освіти, 

відсутність належної організації регулярного і безоплатного перевезення дітей, 

заважають цьому процесу. 

Зауважено, що сільські заклади освіти, намагаючись стати інклюзивними, мають 

враховувати багатоструктурність змісту, різнорівневість організації освітньо-виховного 

процесу, старанно вивчати способи роботи. Тому особливість праці вчителя-логопеда в 

цих умовах полягає у його творчості, професіоналізмі, розумінні, в який спосіб 

корегувати педагогічний процес у групі/класі, де навчається дитина з особливими 

освітніми потребами, що впливає на успіх корекційно-виховної роботи в сільських 

закладах освіти. 

Зазначене підкреслює важливість обраної теми, доцільність вирішення питань 

щодо якісної підготовки вчителя-логопеда, готового до професійної роботи в сільських 

умовах.  

На основі аналізу праць (Н. В. Заєркова, А. О. Третяк та ін.) підтверджено, що 

вчитель-логопед є педагогом, який працює з дітьми з мовленнєвими порушеннями та 

здійснює корекційно-виховну роботу. До функцій (Л. С. Волкова, Ю. В. Жаркова, 
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О. В. Мартинчук, Ю. В. Пінчук, Л. О. Федорович та ін.), які він має виконувати в 

майбутній професійній діяльності, зокрема в сільській місцевості, належать: 

діагностико-аналітична (виявлення відхилень у розвитку, констатація особливостей 

мовленнєвого, психічного розвитку, освітніх досягнень дітей); корекційно-розвиткова 

(поліпшення процесів розвитку, соціалізації, зменшення або подолання вторинних і 

подальших відхилень при навчанні, вихованні); дидактична (керівництво 

пізнавальною роботою відповідно до спеціальних дидактичних принципів з 

урахуванням недоліків розвитку, вікових, індивідуальних особливостей); виховна 

(допомога у засвоєнні норм суспільної поведінки, формуванні особистісних якостей 

дітей); консультативна (робота з батьками, педагогами, які працюють з 

групою/класом, де навчається дитина); трансформаційна (визначення специфіки 

використання й трансформування дидактичного матеріалу відповідно до спеціальних 

дидактичних принципів, пізнавальних, компенсаторних можливостей, психологічних 

особливостей дітей); конструктивно-організаторська (володіння, реалізація 

педагогічних технологій інклюзивного навчання під час відбору форм, методів, 

прийомів роботи згідно з вимогами конструктивістської дидактики); комунікативна 

(встановлення адекватних взаємовідносин з усіма учасниками освітнього процесу: 

адміністрацією, фахівцями, педагогами, батьками, дітьми з нормативним рівнем 

розвитку й порушеним, діячами благочинних і громадських організацій). 

Враховуючи відомі підходи щодо розуміння готовності майбутнього вчителя до 

професійної діяльності (М. М. Барахтян, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, 

Л. В. Волинська, З. Г. Зайцева, Л. П. Кадченко, А. Й. Капська, А. Ф. Ліненко та ін.), 

особливості роботи вчителя-логопеда, готовність майбутнього вчителя-логопеда до 

професійної діяльності в сільській місцевості розглядається як складна система, що 

інтегрує в собі мотиваційну, когнітивну, діяльнісну й особистісну складові, є 

показником здатності до професійної діяльності в сільській місцевості та зумовлює 

ефективність надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами. В структурі готовності виокремлено такі взаємопов’язані компоненти, як: 

мотиваційний – характеризує наявність прагнення до міцного оволодіння системою 

знань, умінь та навичок здійснення корекційно-розвиткової роботи, розроблення та 

впровадження інноваційних форм в контексті інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах села; когнітивний – наявність системи знань 

з основ корекційно-розвиткової роботи, сучасних моделей надання спеціальних 

освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами в умовах села на основі 

інтегративного та інклюзивного підходів; діяльнісний – відображає сформований 

комплекс умінь, навичок, здатності до виконання корекційно-розвиткової роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами в сільській місцевості; особистісний – 

наявність інтегративних властивостей творчого, професійного мислення та рефлексії, 

чіткого розуміння професійних завдань з корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах села, способів їх вирішення на основі 

сучасних інноваційних ідей у контексті інклюзивної освіти. 

Дослідження підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості у вітчизняних освітніх закладах надало можливість з’ясувати, що ця 

підготовка здійснюється за напрямом 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), 
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спеціальністю 016 Спеціальна освіта, та, незважаючи на актуальність сучасних тенденцій 

щодо впровадження інклюзивної освіти в навчальні заклади, в тому числі й у сільській 

місцевості, форми, методи, умови підготовки цих фахівців залишаються традиційними, не 

враховують особливостей і специфіки їх майбутньої роботи в зазначених умовах. 

Вивчення зарубіжного досвіду зазначеної підготовки дозволило з’ясувати, що в 

країнах Європи вона здійснюється на факультетах логопедії за стандартами 

міжнародної організації CPLOL та IALP. Поділ за спеціальностями відбувається згідно 

з Міжнародною стандартною класифікацією професій-2008 (МСКЗ-08). В 

Європейських країнах (Білорусі, Болгарії, Греції, Македонії, Польщі, Фінляндії та ін.) 

навчання майбутніх логопедів спрямовано переважно на підготовку фахівців медичної 

сфери, а не педагогічної, що викликає значні розбіжності між змістом підготовки таких 

фахівців в Україні й за її межами.  

Окреслене зумовило необхідність визначення організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують успішність формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості. 

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні засади формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості» – 

розкрито сучасний стан професійної підготовки вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості в закладах освіти України; доведено актуальність 

досліджуваної проблеми; подано структурно-функціональну модель, комплекс 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості в закладах вищої освіти. 

За результатами дослідження сучасного стану підготовки вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості, в якому брали участь 315 студентів 

напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) закладів вищої освіти, 

23 досвідчені вчителі-логопеди закладів дошкільної, загальної, середньої освіти 

(опорних шкіл), логопедичних пунктів, інклюзивно-ресурсних центрів сільської 

місцевості різних регіонів України, підтверджено актуальність предмета роботи, 

апробовано діагностичний інструментарій, визначено зміст, критерії, показники 

сформованості готовності цих фахівців до професійної діяльності в сільській 

місцевості. Встановлено, що рівень готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості є низьким, що потребує вдосконалення їх 

фахової підготовки в закладах вищої освіти.  

На основі засад державної політики щодо розвитку інклюзивного освітнього 

середовища, у тому числі в закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця 

проживання осіб з особливими освітніми потребами (Закон України «Про освіту»), 

наукових праць з організаційних, методичних основ підготовки майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності (О. В. Мартинчук, Ю. В. Пінчук, О.М. Потапенко, 

Н. В. Савінової, В. В. Тарасун, Л. О. Федорович, Л. А. Черніченко, О. Е. Шевченко, 

М. К. Шеремет та ін.), визначено організаційно-педагогічні умови, спрямовані на 

забезпечення ефективної підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості, а саме: запровадження комплексу форм і методів, 

спрямованих на організацію навчальної діяльності студентів з максимальним 

наближенням до специфіки їх майбутньої професійної роботи в сільській місцевості; 



9 

розроблення та впровадження навчально-методичного супроводу, спрямованого на 

активізацію інноваційного пошуку студентів в освітньому процесі, підсилення ролі їх 

самостійної навчальної діяльності, забезпечення переходу на творчий рівень; 

створення інформаційно-комунікаційного середовища, що відображає корекційно-

педагогічний процес (без інтелектуальних і територіальних обмежень), як основи 

майбутньої професійної діяльності вчителів-логопедів у сільській місцевості. 

Реалізація першої організаційно-педагогічної умови в освітній процес підготовки 

майбутніх вчителів-логопедів передбачає впровадження комплексу форм і методів, 

спрямованих на організацію їх навчальної діяльності з максимальним наближенням до 

специфіки майбутньої професійної роботи в системі інклюзії в сільській місцевості, що 

здійснюється завдяки збагаченню навчання студентів шляхом моделювання ситуацій, 

наближених до умов фахової роботи в сільській місцевості, поєднанню 

квазіпрофесійної діяльності з навчальною, зокрема: проведенню практичних занять з 

використанням таких методів і прийомів, як: рольові ігри: «Комунікативна поведінка та 

етика педагогічного спілкування вчителя-логопеда з батьками» та ін., аналіз мотивів 

батьківської поведінки та дій, ігрових вправ «Електронна пошта» та ін., інсценування 

ситуації «Консультація для батьків», колективне обговорення, дискусії, взаємооцінка 

та самооцінка; залучення до практичного надання фахової допомоги дітям з 

порушеннями мовлення (на базі Логопедичного навчально-консультативного пункту), 

здійснення консультативно-методичного супроводу сімей, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами. Відтворення предметного, соціального змісту 

майбутньої роботи за фахом сприяє формуванню у студентів: професійно значущих 

знань, умінь, навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема з 

порушеннями мовлення; здатності створювати авторську систему навчання; соціально-

психологічної адаптації до ролі вчителя-логопеда, нових умов праці в умовах села; 

професійних якостей (творчості, рефлексії, комунікативної активності, стриманості, 

стресостійкості), що забезпечує сформованість мотиваційного, діяльнісного, 

особистісного компонентів. 

Відповідно до другої умови, що передбачає впровадження в освітній процес 

навчально-методичного супроводу, спрямованого на активізацію інноваційного 

пошуку студентів в освітньому процесі, підсилення ролі їх самостійної навчальної 

діяльності, забезпечення переходу на творчий рівень, в освітній процес впроваджується 

система заходів, а саме: введення до навчального плану підготовки спеціальності 

016 Спеціальна освіта (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) авторського 

спецкурсу «Основи логопедичного партнерства», що містить комплекс матеріалів, 

спрямований на формування у студентів: системи знань специфіки діяльності вчителя-

логопеда, основних його завдань і функцій, сучасного стану корекційно-розвиткової 

роботи в сільській місцевості, основних напрямів та форм роботи з батьками в 

сільській місцевості; умінь і навичок: налаштування партнерської взаємодії з батьками 

та закладом дошкільної освіти в сільській місцевості; побудови співробітництва, 

співпраці з членами корекційно-педагогічного процесу на засадах партнерства; 

розуміння: соціальної, виховної значущості ролі вчителя-логопеда в роботі з дітьми, які 

мають порушення мовлення, їх батьками, педагогічними представниками закладу 

дошкільної освіти; включення до дисципліни «Організація та планування логопедичної 
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роботи» модулю «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

професійній діяльності вчителя-логопеда», що містить завдання, спрямовані на 

оволодіння навичками використання програмних продуктів, хмарних технологій, 

засобів для інтерактивного спілкування; розширення змісту програми курсу 

«Логоритміка з методикою та іграми в логопедичній роботі» на основі таких тем, як: 

«Особливості застосування мультимедійних презентацій на заняттях з дітьми, які 

мають порушення мовлення», «Створення інтерактивних корекційно-розвиткових 

вправ для дітей з порушеннями мовлення». Здійснення цієї умови забезпечує 

активізацію інноваційного пошуку студентів, підвищення позиції їх самостійної 

навчальної роботи, обізнаності щодо дидактичних можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій, специфіки їх використання в майбутній роботі під час 

взаємодії з учасниками корекційно-педагогічного процесу, що передбачає ефективність 

формування мотиваційного, когнітивного компонентів.  

Реалізація третьої умови окреслює створення інформаційно-комунікаційного 

середовища, що відображає корекційно-педагогічний процес (без інтелектуальних і 

територіальних обмежень), як основи майбутньої професійної діяльності вчителів-

логопедів в сільській місцевості, що передбачає виконання в освітньому процесі таких 

заходів, як: застосування мультимедійних технологій під час лекційних, практичних, 

семінарських занять, що забезпечує унаочнення навчального матеріалу, оволодіння 

студентами уміннями, навичками використовувати мультимедійні засоби у фаховій 

роботі; використання хмарних сервісів (Classroom «Логопедична скарбничка», Padlet 

«Творча майстерня»), що уможливлює навчально-методичний супровід, двосторонній 

зв’язок «студент↔викладач», сформованість умінь самостійно працювати в 

інформаційному середовищі, здійснювати контроль, самоконтроль (у разі помилок в 

ході виконання завдань за допомогою сервісу Classroom студент отримує виконану 

роботу з зауваженнями викладача для самостійної перевірки, виправлення, надсилання 

для повторного оцінювання); запровадження Інтернет-сервісу Learningapps, що надає 

підтримку освітніх процесів у закладах різного типу за допомогою інтерактивних 

модулів, програмного забезпечення Scratch та Classtools, PowerPoint, Microsoft Sway, 

веб-інструменту Google Auto Draw, що забезпечує сформованість умінь, навичок: 

створення інтерактивних онлайн-вправ («Мами та їх дитинчата», «Вправа на 

уважність», «Диференціація складів» та ін.); розроблення наочного матеріалу (за 

методикою накладених фігур Попельрейтера) за різними лексичними темами, 

авторських мультимедійних презентацій корекційно-розвиткового («Овочі та фрукти», 

пазл «Свійські тварини» та ін.), навчального спрямування («Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в роботі вчителя-логопеда», «Артикуляційна 

гімнастика як основа підготовки м’язової системи артикуляційного апарату до 

правильної вимови» та ін.); зберігання, поширення напрацьованого матеріалу; 

збагачення змісту логопедичної роботи у Логопедичному навчально-консультативному 

пункті з дітьми з порушеннями мовлення; дистанційного надання консультативної 

допомоги їх батькам. Здійснення цієї умови передбачає ефективність формування 

когнітивного, діяльнісного компонентів. 

Подано структурно-функціональну модель формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, що містить такі 
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блоки, як: теоретико-методологічний (мета, підходи (системний, діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно орієнтований), принципи (загальнодидактичні, 

спеціальні, інклюзивні) навчання); організаційно-змістовий (форми, методи, засоби, 

умови навчання); критеріально-аналітичний (критерії (мотиваційно-цільовий, 

знаннєвий, операційний, рефлексивно-особистісний), рівні (репродуктивний, 

продуктивний, творчий) сформованості компонентів готовності). 

Визначені організаційно-педагогічні умови забезпечують підвищення 

ефективності процесу формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості, що передбачає підтвердження шляхом 

експериментальної перевірки. 

У третьому розділі – «Організація та проведення педагогічного експерименту» – 

розкрито особливості організації педагогічного експерименту; подано його хід і 

результати. 

Дослідно-експериментальна робота була побудована відповідно до основних 

вимог проведення педагогічного експерименту (Т. Є. Кристопчук, І. П. Підласий, 

О. С. Пшенична, С. О. Сисоєва, В. В. Ягупов та ін.) і здійснювалась впродовж  

2015–2019 рр. на базі вищих навчальних закладів різних регіонів України в три етапи 

(констатувальний, формувальний, контрольний) за лонгітюдним методом, що 

передбачав тривалий вплив експериментальних заходів. Загалом в експерименті взяли 

участь 388 студентів напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), 

спеціальності 016 Спеціальна освіта різних років вступу п’яти закладів вищої освіти. 

Констатувальний етап мав за мету встановлення рівня сформованості готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості; 

передбачав добір учасників експерименту, здійснення констатувального зрізу. Для 

перевірки сформованості рівня готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості розроблено та обґрунтовано 

діагностичний комплекс, спрямований на вимірювання: мотиваційного компонента ‒ 

методика щодо виявлення рівня професійного спрямування Т. Д. Дубовицької, 

опитувальник «Потреба у досягненні» Л. П. Орлової, Ю. М. Орлова, В. І. Шкуркіна; 

когнітивного ‒ авторські дидактичні тести для виявлення сформованості професійних 

знань з основ корекційно-розвиткової роботи й сучасних моделей надання освітніх 

послуг дітям з особливими потребами, зокрема з дефектами мовлення, в сільській 

місцевості; діяльнісного ‒ авторська методика для визначення сформованості вмінь, 

навичок виконання корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення; 

особистісного компонента ‒ методика діагностики комунікативної толерантності 

В. В. Бойко, методика з оцінювання емоційно-діяльнісної адаптивності В. В. Козлова, 

М. П. Фетіскіна, Г. М. Мануйлова. Комплекс авторських і модифікованих методик 

включено до комп’ютерної програми «Система оцінки стану готовності майбутніх 

логопедів (Система майбутній логопед)», за допомогою якої виконано діагностування 

студентів.  

Для здійснення експерименту було сформовано групи: експериментальну (ЕГ), до 

якої увійшли 25 студентів; контрольні: КГ1 ‒ 23 студенти, КГ2 ‒ 25 студентів. 

Кількісні та якісні показники, отримані за результатами констатувального етапу, 

уможливили зробити висновок про однорідність рівнів сформованості готовності 
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майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості ЕГ та 

КГ1, КГ2, засвідчили її переважно репродуктивний рівень. 

Формувальний етап, метою якого було впровадження в освітній процес 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості, здійснювався впродовж 2016–2018 рр. 

на базі Бердянського державного педагогічного університету. Експериментальне 

навчання охоплювало лише студентів експериментальної групи (навчання студентів 

контрольних груп залишалось традиційним) і поширювалось на їх навчальну роботу й 

квазіпрофесійну діяльність, спрямовану на відтворення в аудиторних умовах динаміки 

та умов реального корекційно-розвиткового процесу, стосунків і дій людей, задіяних в 

ньому. Основні формувальні заходи включали: 

в ході навчальних занять:  

– реалізацію авторського спецкурсу «Основи логопедичного партнерства» (90 год. 

(3 кред.)), в межах якого практичні заняття проводились з елементами тренінгу із 

застосуванням мультимедійних технологій («Нетрадиційні форми роботи з батьками в 

сільській місцевості», «Презентація як засіб ефективної дистанційної співпраці 

вчителя-логопеда та батьків»), Інтернет-сервісу Learningapps, програмного 

забезпечення Scratch, Classtools, PowerPoint, Microsoft Sway, веб-інстументу Google 

Auto Draw; презентації, захисту творчих проєктів («Дистанційно-інтерактивні форми 

взаємодії вчителя-логопеда та батьків в сільській місцевості»); 

– включення до дисципліни «Організація та планування логопедичної роботи» 

модуля «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній 

діяльності вчителя-логопеда»; збагачення змісту програми курсу «Логоритміка з 

методикою та іграми в логопедичній роботі» такими темами, як: «Особливості 

застосування мультимедійних презентацій на заняттях з дітьми, що мають порушення 

мовлення», «Створення інтерактивних корекційно-розвиткових вправ для дітей з 

порушеннями мовлення»; 

– реалізація навчально-методичного супроводу, налагодження двостороннього 

зв’язку «студент↔викладач» із використанням навчально-методичних комплексів 

(навчальної, робочої програми з дисциплін; змісту лекційних курсів; методичних 

матеріалів до практичних, семінарських занять, самостійної роботи з критеріями 

оцінювання), хмарних сервісів (Classroom «Логопедична скарбничка», Padlet «Творча 

майстерня»); 

– впровадження методів: дискусій; колективного обговорення; моделювання 

ситуацій, наближених до умов професійної роботи в сільській місцевості: рольових ігор 

(«Комунікативна поведінка та етика педагогічного спілкування вчителя-логопеда з 

батьками», аналіз мотивів батьківської поведінки та дій), ігрових вправ («Електронна 

пошта»), інсценування ситуації («Консультація для батьків»); взаємооцінки; 

самооцінки; 

під час практичної підготовки (на базі Логопедичного навчально-

консультативного пункту): 

– залучення студентів до практичного надання фахової допомоги дітям з 

порушеннями мовлення шляхом здійснення консультативно-методичного супроводу 

сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами: проведення для батьків: 
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тренінгів («Все починається з сім’ї», «Ігрові прийоми у подоланні порушень мовлення 

дітей дошкільного віку», «Артикуляційна гімнастика вдома»), міні-лекцій 

(«Наступність у роботі вчителя-логопеда та батьків», «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі вчителя-логопеда з батьками», «Розумне 

використання гаджетів та інтерактивних ігор для розвитку мовлення дітей»), групових 

консультацій («Як зацікавити дитину виконувати артикуляційні вправи вдома», 

«Логопедизація сімейного середовища: що це і навіщо потрібно?»); 

під час самостійної роботи: 

– підготовка, захист творчих проєктів, виступів з доповіддю під час проходження 

Дня науки; проведення розважальних заходів для дітей та їх батьків, приурочених до 

святкування Міжнародного дня логопеда; участь у волонтерському русі «Крок 

назустріч», щорічному фестивалі «Олімпійські ігри». 

Всі впроваджувальні заходи створили якісне підґрунтя для формування 

мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, особистісного компонентів готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

Здійсненню рефлексивного аналізу проведеної студентами роботи сприяв 

поточний, підсумковий контроль з використанням таких методів, як: бліцопитування, 

залік, індивідуальне, фронтальне, усне опитування; написання есе, творчих робіт, 

рефератів; самоконтроль; обговорення результатів логопедичної роботи. 

На контрольному етапі проведено: контрольну діагностику, порівняння 

результатів груп на початку та після реалізації формувальних заходів. На основі цих 

результатів засвідчено позитивну динаміку в усіх групах. Доведено, що зміни в ЕГ були 

більш статистично вірогідними, ніж у КГ1, КГ2. Так, в КГ1 за етапами експерименту 

зміни були такими: на констатувальному – частка студентів з репродуктивним рівнем 

складала 28%, на контрольному – 4% (-24%); з продуктивним рівнем на 

констатувальному ‒ 72%, на контрольному – 92% (+20%); кількість студентів з творчим 

рівнем на констатувальному ‒ 0%, на контрольному – 4% (+4%). У КГ2: на 

констатувальному ‒ репродуктивний рівень показали 47,8%, на контрольному – 0%  

(-47,8%); продуктивний рівень на констатувальному етапі ‒ 47,8%, на контрольному – у 

95,7% (+47,8%); кількість студентів з творчим рівнем на констатувальному етапі 

складала 4,3%, на контрольному – 4,3% (без змін). ЕГ група відрізнялася такою 

динамікою: на констатувальному ‒ 56% студентів з репродуктивним рівнем, на 

контрольному – 0% (-56%); з продуктивним рівнем на констатувальному етапі – 44%, 

на контрольному – 72% (+28%); з творчим рівнем на констатувальному етапі не було 

виявлено жодного студента, на контрольному – 28% (+28%) осіб (рис. 1). 

Достовірність змін підтверджено завдяки використанню критерію Манна-Уітні, 

критичні значення якого для порівняння ЕГ і КГ1 дорівнювало 227; для ЕГ і КГ2 – 207. 

Констатовано, що: між ЕГ і КГ1 за всіма компонентами готовності існують невипадкові 

розбіжності; між ЕГ та КГ2 за мотиваційним і особистісним ‒ лише випадкові 

розбіжності; між ЕГ і КГ2 за когнітивним і діяльнісним ‒ невипадкові розбіжності; за 

рівнем готовності до професійної діяльності в сільській місцевості майбутні вчителі-

логопеди ЕГ і КГ1 (ЕГ і КГ2) мають значущі розбіжності.  
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Рис. 1. Динаміка змін розподілу майбутніх вчителів-логопедів ЕГ, КГ1 і КГ2 за рівнем 

готовності до професійної діяльності в сільській місцевості на етапах експерименту 

 

Отже, значно кращі результати сформованості готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості отримано в ЕГ, на відміну 

від результатів у КГ1 і КГ2, що підтверджує ефективність впливу комплексу 

організаційно-педагогічних умов. Тож, мета досягнута, завдання виконані, гіпотеза 

підтверджена.  

 

ВИСНОВКИ 

В дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження комплексу 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішне формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

Отримані результати підтвердили правомірність гіпотези, покладеної в основу роботи, 

а реалізовані мета і завдання надають змогу зробити загальні висновки.  

1. На основі аналізу нормативно-законодавчих документів та наукових 

досліджень обґрунтовано теоретичні основи підготовки майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості, розкрито важливе значення роботи 

цих фахівців для створення інклюзивної моделі освіти в навчальних закладах України, 

зокрема в сільській місцевості.  

Дослідження підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості у вітчизняних освітніх закладах надало можливість з’ясувати, що, 

незважаючи на актуальність сучасних тенденцій щодо впровадження інклюзивної 

освіти в навчальні заклади, в тому числі й у сільській місцевості, форми, методи й 

умови навчання залишаються традиційними та не враховують особливостей і 

специфіки професійної роботи цих фахівців у зазначених умовах. За результатами 

вивчення зарубіжного досвіду цієї підготовки встановлено, що між її змістом в освітніх 
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закладах України та в європейських країнах існують значні розбіжності, зумовлені тим, 

що в освітніх закладах Європи таке навчання здійснюється на факультетах логопедії за 

стандартами міжнародної організації CPLOL та IALP і спрямовано переважно на 

підготовку фахівців медичної сфери, а не педагогічної.  

2. Ґрунтуючись на базових підходах щодо розуміння готовності майбутнього 

вчителя до професійної діяльності, враховуючи особливості роботи вчителя-логопеда в 

сільській місцевості, вимоги до його професійної реалізації в сучасних умовах 

поширення інклюзивної освіти, сутність готовності майбутнього вчителя-логопеда до 

професійної діяльності в сільській місцевості розглядається як складна система, що 

інтегрує в собі мотиваційну, когнітивну, діяльнісну й особистісну складові, є 

показником здатності до професійної діяльності в сільській місцевості та зумовлює 

ефективність надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами. В структурі готовності виокремлено такі взаємопов’язані компоненти, як: 

мотиваційний – наявність прагнення до міцного оволодіння системою знань, умінь та 

навичок здійснення корекційно-розвиткової роботи, розроблення та впровадження 

інноваційних форм у контексті інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах села; когнітивний – наявність системи знань з основ корекційно-

розвиткової роботи, сучасних моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах села на основі інтегративного та інклюзивного 

підходів; діяльнісний – сформований комплекс умінь, навичок, здатності до виконання 

корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в сільській 

місцевості; особистісний – наявність інтегративних властивостей творчого, професійного 

мислення й рефлексії, чіткого розуміння професійних завдань з корекційно-розвиткової 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах села, способів їх вирішення 

на основі сучасних інноваційних ідей у контексті інклюзивної освіти. Визначено критерії 

(мотиваційно-цільовий, знаннєвий, операційний, рефлексивно-особистісний), рівні 

(репродуктивний, продуктивний, творчий) сформованості компонентів готовності. 

3. У дисертації розроблено й обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують успішність формування готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, на основі: запровадження 

комплексу форм і методів, спрямованих на організацію навчальної діяльності студентів з 

максимальним наближенням до специфіки їх майбутньої професійної роботи в сільській 

місцевості; розроблення та впровадження навчально-методичного супроводу, 

спрямованого на активізацію інноваційного пошуку студентів в освітньому процесі, 

підсилення ролі їх самостійної навчальної діяльності, забезпечення переходу на творчий 

рівень; створення інформаційно-комунікаційного середовища, що відображає 

корекційно-педагогічний процес (без інтелектуальних і територіальних обмежень), як 

основи майбутньої професійної діяльності вчителів-логопедів у сільській місцевості. 

Подано структурно-функціональну модель формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

4. В ході експериментальної перевірки комплексу організаційно-педагогічних 

умов засвідчено статистично вірогідні зміни за всіма компонентами готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

Підтверджено, що на відміну від результатів КГ1, КГ2, зміни в ЕГ були більш 
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значущими, оскільки супроводжувалися введенням комплексу організаційно-

педагогічних умов. Для отримання більш вірогідних висновків щодо ефективності 

запропонованих формувальних заходів перевірено статистичні гіпотези. За їх 

допомогою було порівняно результати студентів ЕГ з кожною контрольною групою 

(КГ1, КГ2) окремо. Для перевірки поданих гіпотез використано критерій Манна-Уітні. 

Засвідчено, що: між ЕГ і КГ1 за всіма компонентами готовності існують невипадкові 

розбіжності; між ЕГ та КГ2 за мотиваційним й особистісним компонентами існують 

лише випадкові розбіжності; між ЕГ і КГ2 за когнітивним і діяльнісним компонентами 

існують невипадкові розбіжності; за рівнем готовності до професійної діяльності в 

сільській місцевості майбутні вчителі-логопеди ЕГ і КГ1 (ЕГ і КГ2) мають значущі 

розбіжності. 

Таким чином, отримані під час експерименту результати, дали змогу 

стверджувати, що впроваджені в освітній процес ЕГ формувальні заходи, є дієвими, 

обрані форми та методи навчання сприяли їх реалізації та позитивно вплинули на зміни 

рівня готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості, що підтверджує досягнення мети дослідження. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми і засвідчує 

необхідність їх подальшої роботи за таким найбільш перспективним напрямом 

наукового пошуку, як теоретико-методологічне обґрунтування засад професійної 

майстерності вчителів-логопедів у закладах освіти сільської місцевості.  
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АНОТАЦІЯ 

Мицик Г. М. Формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації обґрунтовано теоретичні основи підготовки майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, розкрито важливе значення 

роботи цих фахівців для створення вітчизняної інклюзивної моделі освіти.  

Сутність готовності майбутнього вчителя-логопеда до професійної діяльності в 

сільській місцевості розглядається як складна система, що інтегрує в собі мотиваційну, 

когнітивну, діяльнісну й особистісну складові, є показником здатності до професійної 

діяльності в сільській місцевості та зумовлює ефективність надання спеціальних 

освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Розроблено комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішність її формування на 

основі: запровадження комплексу форм і методів, спрямованих на організацію 

навчальної діяльності студентів з максимальним наближенням до специфіки їх 

майбутньої професійної роботи в сільській місцевості; розроблення та впровадження 

навчально-методичного супроводу, спрямованого на активізацію інноваційного пошуку 

студентів в освітньому процесі, підсилення ролі їх самостійної навчальної діяльності, 

забезпечення переходу на творчий рівень; створення інформаційно-комунікаційного 

середовища, що відображає корекційно-педагогічний процес (без інтелектуальних і 

територіальних обмежень), як основи майбутньої професійної діяльності вчителів-

логопедів у сільській місцевості. 
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Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, професійна підготовка, майбутній 

вчитель-логопед, модель підготовки, готовність майбутнього вчителя-логопеда. 

 
АННОТАЦИЯ 

Мыцык А. М. Формирование готовности будущих учителей-логопедов к 

профессиональной деятельности в сельской местности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

(доктора философии) по специальности 13.00.04 – теория и методика 

профессионального образования. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2019. 

В диссертации обоснованы теоретические основы подготовки будущих учителей-

логопедов к профессиональной деятельности в сельской местности, охарактеризовано 

важное значение работы этих специалистов для создания инклюзивной модели 

образования в учебных заведениях Украины, в частности в сельской местности. 

Учитывая базовые подходы к пониманию вопросов готовности будущего учителя к 

профессиональной деятельности, особенности работы учителя-логопеда в сельской 

местности, требования к его профессиональной реализации в современных условиях 

расширения инклюзивного образования, сущность готовности будущего учителя-

логопеда к профессиональной деятельности в сельской местности рассматривается в 

диссертации как сложная система, интегрирующая в себе мотивационную, когнитивную, 

деятельностную и личностную составляющие, является показателем способности к 

профессиональной деятельности в сельской местности и приводит к эффективности 

предоставления специальных образовательных услуг для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

В структуре исследуемой готовности выделены такие взаимосвязанные 

компоненты, как: мотивационный ‒ характеризует стремление к прочному овладению 

системой знаний, умений, навыков осуществления коррекционно-развивающей работы, 

разработке и внедрению инновационных форм в контексте инклюзивного обучения 

детей с особыми образовательными потребностями в условиях села, когнитивный ‒ 

наличие системы знаний основ коррекционно-развивающей работы, современных 

моделей предоставления специальных образовательных услуг для детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях села на основе интегративного и 

инклюзивного подходов; деятельностный ‒ наличие сформированного комплекса 

умений, навыков, способности к выполнению коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями в сельской местности; личностный 

‒ наличие интегративных свойств творческого, профессионального мышления и 

рефлексии, четкого понимания профессиональных задач коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях села, способов 

их решения на основе современных инновационных идей в контексте инклюзивного 

образования. Определены критерии (мотивационно-целевой, знаниевый, операционный, 

рефлексивно-личностный), уровни (репродуктивный, продуктивный, творческий) 

сформированности компонентов готовности. 

Разработан, научно обоснован комплекс организационно-педагогических условий, 

которые обеспечивают успешность формирования готовности будущих учителей-
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логопедов к профессиональной деятельности в сельской местности, благодаря 

внедрению в учебный процесс таких мероприятий, как: введение комплекса форм и 

методов, направленных на организацию учебной деятельности студентов с 

максимальным приближением к специфике их будущей профессиональной 

деятельности в сельской местности; разработка и внедрение учебно-методического 

сопровождения, направленного на активизацию инновационного поиска студентов в 

образовательном процессе, усиление роли их самостоятельной учебной деятельности, 

обеспечение перехода на творческий уровень; создание информационно-

коммуникационной среды, которая отображает коррекционно-педагогический процесс 

(без интеллектуальных и территориальных ограничений), как основы будущей 

профессиональной деятельности учителей-логопедов в сельской местности. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, профессиональная 

подготовка, будущий учитель-логопед, модель подготовки, готовность будущего 

учителя-логопеда. 

 

SUMMARY 

Mytsyk А. M. Formation of readiness of future speech therapists to professional 

activities in rural areas. – On the rights of manuscript. 

The thesis to receive PHD in pedagogical sciences, specialty 13.00.04. – theory and 

methodology of professional training. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019. 

In the dissertation the theoretical bases of preparation of future speech therapist teachers 

for professional activity in rural areas are substantiated; the importance of activity of these 

specialists for creation of inclusive model of education in educational institutions of Ukraine 

(in particular in rural areas) is revealed. 

The essence of the future speech therapist teacher's readiness for professional activity in 

rural areas is considered in work as a complex system that integrates motivational, cognitive, 

activity and personal components, is an indicator of ability to professional activity in rural 

areas and determines the efficiency of providing special services for children with special 

educational needs. The complex of organizational and pedagogical conditions that ensure its 

successful formation has been developed, namely: introduction of a set of forms and methods 

aimed at organizing students' educational activities with maximum approximation to the 

specifics of their future professional work in the system of inclusion in the countryside; 

development and introduction of educational and methodological support in the educational 

process aimed at activating innovative search of students in the educational process, 

enhancing the role of their independent educational activity, ensuring the transition to the 

creative level; creation of an information-communication environment that reflects the 

corrective-pedagogical process (without intellectual and territorial restrictions) as the basis 

for future professional activity of speech-language teachers in rural areas. 

Key words: organizational and pedagogical conditions, professional training, future 

teacher-speech therapist, training model, readiness of the future speech therapist. 
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