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АНОТАЦІЯ 

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

професійної діяльності в сільській місцевості. – Кваліфікаційна наукова праця 

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 діяльності цих фахівців для створення інклюзивної моделі 

освіти в навчальних закладах України, зокрема в сільській місцевості.  

Досліджено підготовку майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості у вітчизняних освітніх закладах. 

Констатовано, що, не зважаючи 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 особливості і специфіку професійної роботи 

цих фахівців у зазначених умовах. За результатами вивчення зарубіжного 

досвіду цієї підготовки встановлено, що між її змістом в освітніх 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 їх підготовку як фахівців медичної сфери, а не 

педагогічної.  

На підставі здійсненого аналізу наукових підходів до розуміння 

готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності, з урахуванням 

особливості діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості, вимог до його 

професійної реалізації в сучасних умовах поширення інклюзивної освіти 

сутність готовності майбутнього вчителя-логопеда до професійної 

діяльності в сільській місцевості розглядається в роботі як складна система, 
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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 і 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 із 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. 

На основі засад державної політики щодо розвитку інклюзивного 

освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і 

наближених до місця проживання осіб із особливими освітніми потребами, 

розгляду наукових праць, присвячених вивченню організаційних та 

методичних основ професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності, розроблено та подано структурно-функціональну 

модель готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості, що містить взаємопов’язані між собою блоки: 

теоретико-методологічний, який відображає мету, підходи (системний, 

діяльнісний, компетентнісний, особистісно-орієнтований) та принципи 

(загальнодидактичні, спеціальні, інклюзивні) побудови освітнього процесу; 

організаційно-змістовий, що базується на визначенні організаційно-
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педагогічних умов, форм, методів і засобів навчання; критеріально-

аналітичний, який містить критерії, показники та рівні сформованості 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості, стандартизовані та авторські методики оцінювання рівня 

сформованості цієї готовності. 

Визначено та науково обґрунтовано комплекс організаційно-

педагогічних умов, спрямованих 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 системі інклюзії 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 в сільській місцевості. 

Для перевірки ефективності впливу запропонованого комплексу 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості проведено 

педагогічний експеримент, що складався з трьох етапів (констатувального, 

формуючого, контрольного). На констатувальному етапі визначено учасників 

експерименту, дібрано діагностичний інструментарій для перевірки 

сформованості рівня готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості; здійснено констатувальний зріз. На 

формувальному етапі впроваджено в освітній процес експериментальної 

групи організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. На 

контрольному етапі проведено: контрольну діагностику, порівняння 
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результатів груп на початку та після реалізації формувальних заходів. На 

основі аналізу отриманих під час педагогічного експерименту результатів 

підтверджено значущі відмінності рівня сформованості у студентів 

контрольної та експериментальної груп за окремими компонентами 

готовності, так і за готовністю загалом. Цей результат засвідчує ефективність 

запропонованого комплексу організаційно-педагогічних умов та дієвість 

заходів, що їх реалізують. 

У дослідженні також уточнено базові поняття, а саме: «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. 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 у корекційно-педагогічному 

процесі в умовах інклюзії, сутності та специфіки його професійної діяльності 

в сільській місцевості. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

модернізовано зміст 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; модуля «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в професійній діяльності вчителя-логопеда», що 

включено до дисципліни «Організації та планування логопедичної роботи»; 

тем: «Особливості застосування мультимедійних презентацій на заняттях з 
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дітьми, які мають порушення мовлення» та «Створення інтерактивних 

корекційно-розвиткових вправ для дітей із 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)». 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Перспективним напрямом наукового пошуку є теоретико-методологічне 

обґрунтування засад професійної майстерності вчителів-логопедів у закладах 

освіти сільської місцевості.  

Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, професійна 

підготовка, майбутній вчитель-логопед, модель підготовки, готовність 

майбутнього вчителя-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 preparation of future speech therapists for professional activity in rural 

areas in domestic educational institutions is investigated. It is stated that, despite the 

actuality of current tendencies for the introduction of inclusive education in 
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educational institutions, including in rural areas, the forms, methods and conditions 

of education remain traditional and do not take into account the peculiarities and 

specificity of the professional work of these specialists in these conditions. As a 

result of studying foreign experience of this training, it is established that there are 

significant differences between its content in educational institutions of Ukraine and 

in European countries, due to the fact that such education is carried out in the 

educational institutions of Europe at the faculties of speech therapy according to the 

standards of the international organization CPLOL and IALP, and is directed mainly 

for their training as specialists in the medical field, not pedagogical. 

Based on the analysis of scientific approaches to understanding the future 

teacher's readiness for professional activity, taking into account the peculiarities of 

the speech therapist’s activity in the countryside, the requirements for its 

professional implementation in modern conditions of inclusive education, the 

essence of the future readiness of teacher-speech therapist to the professional in work 

as a complex system that integrates motivational, cognitive, activity and personal 

components, is an indicator of the profession’s ability activities in rural areas and 

determines the effectiveness of special education services for children with special 

educational needs. The readiness structure identifies such interconnected 

components as: motivational – the desire to firmly master the system of knowledge, 

skills, skills of corrective-developmental work, development and implementation of 

innovative forms in the context of inclusive learning for children with special 

educational needs; cognitive – having a system of knowledge on the basics of 

correctional and development work, modern models of providing special 

educational services for children with special educational needs in rural areas on the 

basis of integrative and inclusive approaches; activity – having a set of skills, 

abilities, ability to perform correctional and development work with children with 

special educational needs in rural areas; personal – the presence of integrative 

properties of professional, creative thinking and reflection, a clear understanding of 

the professional tasks of correction and development work with children with special 

educational needs in the village, ways of solving them on the basis of modern 
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innovative ideas in the context of inclusive education. The criteria (motivational-

target, cognitive, operational, reflexive-personal), equal (reproductive, productive, 

creative) of the components of readiness are determined. 

On the basis of the state policy on the development of inclusive educational 

environment, including in educational institutions, the most accessible and the 

closest to the place of residence of persons with special educational needs, 

consideration of scientific works, devoted to studying the organizational and 

methodological bases of future speech therapist’s professional training for 

professional activity, a structural and functional model of future speech therapist 

teachers' readiness for professional activity in rural areas was developed and 

presented in the form of three reciprocal Related interconnected parts: theoretical 

and methodological, which reflects the objectives, approaches (systemic, activity, 

competence, personality-oriented) and principles (general didactive, special, 

inclusive) construction of the educational process; organizational content, based on 

certain organizational and pedagogical conditions, forms, methods and tools that 

contribute to their implementation; Criterion-analytic, which determines the criteria 

(motivational target, knowledge, operational, reflexive-personal), indicators and 

levels (reproductive, productive, creative) of preparedness of future speech 

therapists for professional activity in rural areas, a methodology for assessing the 

levels of preparedness, including standardized and authorial diagnostic tools, and 

reflects the model's focus on achieving results, results readiness. 

The complex of organizational and pedagogical conditions aimed at ensuring 

the effective preparation of future speech therapists for professional activity in rural 

areas has been defined and scientifically substantiated: 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 
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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. 

To check the effectiveness of the impact of the proposed set of organizational 

and pedagogical conditions for the formation of the willingness of future speech 

therapists to professional activity in rural areas, a pedagogical experiment consisting 

of three stages (ascertaining, forming, controlling) was conducted. At the 

ascertaining stage, the participants of the experiment were identified, diagnostic 

tools were selected to check the formation of the level of readiness of future speech 

therapists for professional activity in rural areas; the ascending section is made. At 

the formative stage, the organizational and pedagogical conditions for forming the 

readiness of future speech therapists for professional activity in rural areas were 

introduced into the educational process of the experimental group. At the control 

stage, the following were performed: control diagnostics, comparison of results of 

groups at the beginning and after implementation of the forming measures. On the 

basis of the analysis of the results obtained during the pedagogical experiment, 

significant differences in the levels of formation of students of the control and 

experimental groups as separate components of readiness and readiness in general 

were confirmed. This result attests to the effectiveness of the proposed set of 

organizational and pedagogical conditions and the effectiveness of the measures that 

implement them. 

The study also clarifies the meaning of the concepts: «readiness of the speech 

therapist to professional activity», «readiness of the future speech therapist to 

professional activity in the countryside», «professional competence of speech 

therapist»; the functions of a future speech therapist for professional activity in rural 

areas. Content and methodological filling of forms (lectures, practical; individual, 

independent work), methods (modeling, staging of a professional situation; 

collective discussion; discussions; role-playing games; trainings for parents; creative 

projects; presentations on topics on topics ); entertainment for children, their parents, 

participation in volunteer movement, annual festival) learning through his 
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professional orientation in the context of inclusion. Further development was given 

to scientific and theoretical provisions on the role and functions of the future speech 

therapist in the correctional and pedagogical process in terms of inclusion, nature 

and specificity of his professional activity in rural areas. 

The practical significance of the obtained results is determined by the fact that 

the content of the professional training of future speech therapists in higher 

education institutions has been modernized through the development, approbation 

and implementation of: the author's special course «Fundamentals of speech therapy 

partnership» (for the first (bachelor) level of higher education information module; 

technologies in the professional activity of speech therapist teacher, which is 

included in the discipline «Organization and planning of speech therapy work»; 

topics: «Features of the use of multimedia presentations on lessons with children 

with speech impairment» and «Creating interactive corrective-developmental 

exercises for children with speech impairment», introduced in the discipline 

«Logarithmics with Methods and Games in Logopedic Work»; educational and 

methodological support of students network interaction system and teachers based 

on the Classroom and  Padlet platforms; methods for diagnosing the readiness of 

future speech therapists for professional work in educational institutions and rural 

institutions (Co) computer program «Future speech therapists’ system of assessment 

of the readiness  (speech therapist future system)». 

The study does not exhaust all aspects of the identified problem. A promising 

area of scientific search is the theoretical and methodological substantiation of the 

principles of professional growth of speech therapists in rural education institutions. 

Key words: organizational and pedagogical conditions, professional training, 

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

therapist. 
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ВСТУП 

 

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 [142]. 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) [61], Законах України «Про вищу освіту» (2014) [134], «Про 

освіту» (2017) [151]; Положеннях «Про логопедичні пункти системи 

освіти» [147]; «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних 

навчальних закладів» (2016) [137]); «Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (2011, ред. 2017) [148], 

«Положенні про інклюзивно-ресурсний центр» (2017, ред. 2018) [146], 

«Положенні про спеціальну школу» та «Положенні про навчально-

реабілітаційний центр» (2019) [129]; Типовому положенні про філію закладу 

освіти (2017) [149]. 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, 
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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 [5], 

О. В. Глузман [18], В. М. Гриньова [22], О. І. Гура [23, 24], Р. В. Клопов [52], 

В. Г. Кремень [66, 109], Л. М. Макарова [77], О. В. Матвієнко [78], 

Н. Г. Ничкало [158], С. О. Сисоєва [169], Л. П. Сущенко [178] та ін.; теоретико-

методологічні засади формування професійної компетентності фахівців 

(В. П. Андрущенко [4], О. В. Варецька [14], Н. В. Гузій [19], 

О. А. Дубасенюк [30], І. А. Зязюн [44, 45], Н. Г. Протасова [157], 

В. А. Семиченко [168] та ін.); вирішення питань професійної підготовки 

фахівців для спеціальних закладів освіти (Т. Л. Берник [6], В. І. Бондар [4, 10], 

В. В. Золотоверх [40], С. П. Миронова [85], Н. Г. Пахомова [120], 

Л. О. Прядко [160], Х. Я. Сайко [167], В. М. Синьов [171], 

Н. М. Сінопальнікова [170], В. В. Тарасун [179],  Д. І. Шульженко [196] та ін.); 

висвітлення сучасного стану готовності педагогічних кадрів до професійної 

діяльності в сільській місцевості (Л. В. Будяк [11], О. В. Лапа [69], 

О. Я. Межирицький [83], І. Г. Осадчий [114] та ін.); питання професійної 
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підготовки майбутніх вчителів-логопедів (О. В. Мартинчук [80, 81], 

Ю. В. Пінчук [127], О. М. Потапенко [132], Н. В. Савінова [165], 

Л. О. Федорович [180, 181], Л. А. Черніченко [189], О. Е. Шевченко [193, 194], 

М. К. Шеремет [194] та ін.). 

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-
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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. 

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). 



20 

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 
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готовності майбутніх вчителів-логопедів 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. 
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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 (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: [55] – 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 
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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 в 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

 

1.1 Особливості професійної діяльності вчителя-логопеда в 

сільській місцевості 

 

Орієнтація суспільства на європейські стандарти і цінності, кращі світові 

традиції вимагають відповідних системних змін й у сфері освіти. Наріжним 

каменем таких змін є покращення якості підготовки педагогічних 

працівників [62]. Проявами цього стали інтенсифікація нормативно-правової 

діяльності у сфері освіти; кадрова та організаційна автономія закладів освіти у 

межах, визначених законом; утвердження гідного суспільного статусу 

педагога; вдосконалення, переосмислення змісту освіти на користь зростання 

частки міжпредметної і міжгалузевої інтеграції знань; модернізація освітніх 

програм професійної підготовки педагогічних працівників за відповідними 

спеціальностями, зміна пріоритетів у вимогах до їх компетентностей; 

сприяння навчанню впродовж життя. Варто вказати, що певного значення у 

цих процесах набуває і також розвиток інклюзивного освітнього середовища, 

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

проживання осіб з особливими освітніми потребами (ст.6) [151]. 

Зазначимо, що приєднавшись до фундаментальних міжнародних 

договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини [36], 

Конвенцій ООН про права інвалідів [58], про права дитини [57]), Україна взяла 

на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, 

створення рівних можливостей в отриманні корекційно-розвиткової 

допомоги. Відповідно до чого на державному рівні розроблено нормативну 

основу для реалізації та поширення так званої моделі інклюзивного навчання 
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дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (Концепція 

розвитку інклюзивного навчання [142], Порядок організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах [148], Положення про: 

інклюзивно-ресурсний центр [146], логопедичні пункти системи освіти [147], 

спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр [129]). Слід наголосити 

на тому, що значну частку серед осіб з особливими освітніми потребами 

займають діти з порушеннями мовлення. Зважаючи на це, проблема 

підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності, зокрема в 

сільській місцевості, здатних забезпечити умови для побудови системи, яка 

задовольнить потреби кожного вихованця та учня, і надасть можливість дітям 

оволодіти мовленнєвими навичками, має першорядне значення для 

педагогічної освіти. 

В контексті розгляду питань, пов’язаних із формуванням готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості, видається за доцільне дослідити такі поняття, як: «вчитель-

логопед», «професійна діяльність вчителя-логопеда», «професійна 

компетентність вчителя-логопеда», а також з’ясувати, в чому полягає 

специфіка роботи вчителя-логопеда в сільській місцевості. Це дасть 

можливість краще розкрити сутність досліджуваного явища, сформулювати 

визначення поняття «готовність майбутнього фахівця-логопеда до 

професійної діяльності в сільській місцевості». Важливість такого кроку 

пояснюється багатьма факторами, ключовими з яких є такі, як: по-перше, 

будь-яке дослідження завжди виграє, коли в його рамках дається чітке 

визначення понять, що в ньому використовуються; по-друге, є можливість 

провести розмежування між схожими за змістом поняттями; по-третє, виникає 

можливість проаналізувати переваги, недоліки того чи іншого 

запропонованого поняття та запропонувати авторське бачення його дефініції. 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» [134] від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII зміст підготовки на відповідному рівні вищої освіти в межах 

ліцензованої спеціальності визначається освітніми програмами, що 



26 

розробляються безпосередньо закладами вищої освіти. Їх дослідження щодо 

підготовки здобувачів за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» зі 

спеціалізації, в назві якої зазначена логопедія, свідчить про те, що освітні 

кваліфікації можуть мати різні назви: «логопед» [116; 117; 118], «вчитель-

логопед» [115; 116]. Саме придатність до працевлаштування завжди 

пов’язується з можливістю займати посаду вчителя-логопеда [116; 117; 118]. 

Так, за Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III, 

вчитель-логопед серед учасників освітнього процесу у сфері дошкільної освіти 

[138]; посада вчителя-логопеда передбачена на логопедичних пунктах при 

закладах освіти, положення про які затверджене наказом Міністерства освіти 

України (далі – МО України) від 13.05.1993 р. №135 [147], в структурі 

інклюзивно-ресурсних центрів, основні засади діяльності яких визначено 

Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України (далі – КМ України) від 12.07.2017 р. № 545 [146]. 

Таке використання назви посади (професії) в законодавстві 

узгоджується з положеннями Національного класифікатора України ДК 003 

«Класифікатор професій» [51], в якому професію вчителя-логопеда включено 

до Розділу 2. Професіонали. Код 234 «Вчителі спеціалізованих навчальних 

закладів». Підкреслимо, що цей розділ вміщує перелік професій, що 

передбачають високий рівень знань у відповідній галузі наук і вимагають від 

працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та 

обов’язків) кваліфікації за дипломом про повну вищу освіту, що відповідає 

рівню спеціаліста, магістра [51]. Зазначений документ спрямований на 

забезпечення єдності в позначенні назв посад (професій). За основу 

розроблення Класифікатора професій було прийнято Міжнародну стандартну 

класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of 

Occupations/ILO, Geneva) [203], яку Міжнародна конференція статистики 

праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення 

національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною 

інформацією.  
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Назва посади (професії) «вчитель-логопед» також міститься в 

доопрацьованому Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (далі – Випуск 80 «Соціальні послуги»), 

затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 

29.03.2017 р. № 518 [28]. Мета документа – забезпечити раціональний 

розподіл праці, створити дієвий механізм розмежування функцій, 

повноважень і відповідальності, чітку регламентацію трудової діяльності 

працівників у сучасних суспільно-економічних умовах. Випуск 80 «Соціальні 

послуги» також забезпечує єдність у визначенні посадових обов’язків 

працівників даної сфери та кваліфікаційних вимог щодо певних посад і 

професій, зокрема і до вчителя-логопеда. Кожна кваліфікаційна 

характеристика має три розділи: «Завдання та обов’язки», «Повинен знати», 

«Кваліфікаційні вимоги». В розділі «Завдання та обов’язки» наведено такі 

завдання та обов’язки вчителя-логопеда, як: здійснює навчальну, корекційно-

розвиткову, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають 

мовленнєві порушення; розробляє і вдосконалює навчально-корекційні 

програми; забезпечує умови для засвоєння дітьми компенсаційно-корекційних 

програм з урахуванням порушень, вікових та індивідуальних особливостей, 

сприяє їхній соціальній реабілітації, профорієнтації; вивчає та фіксує динаміку 

розвитку дитини; створює сприятливі організаційно-педагогічні умови для 

дітей з важкими мовленнєвими порушеннями (з ринолалією, заїкуватістю, 

алалією, афазією, дизартрією); виробляє оптимальну педагогічну й корекційну 

стратегію; проєктує шляхи навчання, реабілітації та соціальної адаптації 

кожної дитини; обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-

реабілітаційного процесу; надає батькам та сім’ям консультативну допомогу 

щодо виправлення дефектів усної й письмової мови їх дітей; проводить з 

дітьми фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття; виховує в дітях 

почуття впевненості у собі, усвідомлення своїх досягнень в опануванні 

методів, що компенсують обмеження, спричинені мовленнєвими 

порушеннями; керує асистентами вчителя-логопеда; планує роботу, 
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проводить аналіз її результатів, веде встановлену психолого-педагогічну, 

реабілітаційну та статистичну документацію. В розділі «Повинен знати» 

наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних вчителю-

логопеду для виконання відповідних завдань та обов’язків, а також знання 

законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, 

методів і засобів, які він повинен уміти застосовувати під час виконання 

посадових обов’язків [28]. Відзначимо, що не зважаючи на таке широке 

використання в корекційно-педагогічній практиці термінів «логопед», 

«вчитель-логопед», жодний із зазначених документів не подає їх значення.  

Понятійно-термінологічний словник логопеда містить наступне 

визначення терміну «логопед»: корекційний педагог, який займається 

усуненням недоліків мовлення у дітей і дорослих [131, с. 93]. Із незначними 

відмінностями подібні за змістом визначення подаються в педагогічній 

літературі та наукових працях. Так, для Л. О. Федорович «логопед» – це 

корекційний педагог, який займається усуненням порушень мови й мовлення 

у дітей, підлітків і дорослих [180, с. 287]. Науковці С. Ю. Конопляста, 

Т. В. Сак визначають «логопеда» як корекційного педагога, діяльність якого 

спрямована на попередження і подолання порушень мовлення у дітей, 

підлітків та дорослих [60, с. 182]. В окремих джерелах зустрічаємо визначення 

вчителя-логопеда. На думку Н. В. Заєркової, А. О. Третяк, це педагог, який 

працює з дітьми, які мають мовленнєві порушення, а також здійснює 

корекційно-виховну роботу з дітьми даної категорії, у тому числі: розробляє 

оптимальну педагогічну стратегію, проєктує шляхи навчання й виховання 

кожної дитини з мовленнєвими порушеннями; вивчає та фіксує стан 

мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку; проводить навчально-

виховну та корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення; 

постійно підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу в 

питаннях освіти та психофізичного розвитку дітей [46, с. 30]. Порівняльний 

аналіз наведених визначень дає підстави розуміти логопеда як корекційного 

педагога, який займається усуненням порушень мовлення як у дітей, так і 
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дорослих. Тоді як вчитель-логопед працює виключно з дитячою аудиторією і 

серед основних напрямів його діяльності є навчальна, корекційно-розвиткова, 

компенсаційна, реабілітаційна робота з дітьми, які мають мовленнєві 

порушення [28]. Нові організаційні форми надання корекційно-розвиткової 

допомоги дітям із порушеннями мовлення, необхідність їх психолого-

педагогічного супроводу в процесі виховання та навчання призводять до 

розширення кола професійних завдань. За твердженням Ю. В. Жаркової, 

професійна діяльність вчителя-логопеда як педагога-дефектолога, виходить за 

рамки традиційної діяльності вчителя, вона тісно взаємодіє з різними видами 

соціально-педагогічної, реабілітаційної, консультативно-діагностичної, 

психотерапевтичної, корекційної діяльності [34]. В цьому сенсі погоджуємося 

з Л. О. Федорович, яка визначає професійну діяльність педагога-логопеда як 

особливий вид педагогічної діяльності, складність якої полягає у наданні 

психолого-педагогічної допомоги особам з порушеннями 

мовлення [180, с. 287].  

Розвиток інклюзивного освітнього середовища, в тому числі у закладах 

освіти найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей із 

особливими освітніми потребами, змушує кардинально переглянути вимоги, 

які висуває суспільство до професійної діяльності фахівців, на яких 

покладається організація корекційно-розвиткової роботи з такими дітьми. 

Одним із важливих напрямів такої роботи є корекційна логопедична робота 

для дітей із порушеннями мовлення. Адже від того, наскільки багатим і 

правильним є мовлення дитини, залежить активність її психологічного 

розвитку, легкість висловлення думок, змістовність і повноцінність її 

взаємостосунків із однолітками та дорослими [2, с. 146-147].  

Вчитель-логопед – це спеціаліст, який працює з особами, що мають 

порушення мовлення. Він має можливість, використовуючи індивідуальний 

підхід у своїй роботі, сприяти підготовці вихованців до самостійного життя. 

Специфіка роботи вчителя-логопеда в умовах інклюзивної освіти полягає в 

наданні допомоги різним категоріям дітей з особливими освітніми потребами, 
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які окрім порушень мовлення, інколи мають також й інші порушення. Тому 

великого значення набуває розуміння вчителем-логопедом соціальних 

функцій, які він виконує у фаховій діяльності. Ці функції визначають вимоги 

щодо рівня професійних знань та умінь вчителя-логопеда, утворюють 

структуру професіограми, що включає різні напрями професійної діяльності. 

В своїх дослідженнях О. В. Мартинчук виокремила основні види 

діяльності вчителя-логопеда, який виконує свої професійні обов’язки в 

освітньому просторі загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивною 

формою навчання, а саме:  

– діагностико-аналітична діяльність вчителя-логопеда, що спрямована на 

виявлення відхилень у розвитку дитини, освітніх досягнень, констатацію 

особливостей її мовленнєвого і психічного розвитку;  

– корекційно-розвивальна, змістом якої є поліпшення процесів розвитку та 

соціалізації дитини, послаблення або подолання вторинних і подальших 

відхилень у процесі навчання й виховання з метою максимально можливого 

розвитку дитини з системним порушенням мовлення;  

– дидактична, що передбачає врахування в освітньому процесі загальних і 

специфічних недоліків розвитку дітей із системними порушеннями мовлення, 

їхніх вікових та індивідуальних особливостей, керівництво пізнавальною 

діяльністю вихованців й учнів із психофізичними порушеннями, спираючись 

на спеціальні дидактичні принципи;  

– виховна, обумовлена тим, що діти з особливими освітніми потребами, 

маючи специфічні риси психічного розвитку, потребують певної підтримки та 

допомоги при засвоєнні норм суспільної поведінки, формуванні особистісних 

якостей;  

– консультативна, що передбачає роботу з батьками, педагогами, котрі 

працюють з групою/класом, до яких входить дитина з порушенням мовлення;  

– трансформаційна, спрямована на визначення особливостей використання 

дидактичного матеріалу загальноосвітньої школи відповідно до спеціальних 

дидактичних принципів, пізнавальних і компенсаторних можливостей та 
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психологічних особливостей дітей із системними порушеннями мовлення;  

– конструктивно-організаторська, що передбачає володіння і реалізацію 

педагогічних технологій інклюзивного навчання щодо організації, форм, 

методів, прийомів роботи в руслі вимог конструктивістської дидактики. Це 

модифікація (зміна, перетворення) та адаптація змісту, методів, прийомів, 

засобів навчання, форм і способів контролю й оцінювання результатів 

навчання відповідно до індивідуальних освітніх потреб і можливостей 

вихованців та учнів;  

– комунікативна діяльність, спрямована на встановлення адекватних 

ефективних взаємовідносин із усіма учасниками освітнього процесу: 

адміністрацією, фахівцями, педагогами, батьками, дітьми з нормативним 

рівнем розвитку та з порушеним, а також із діячами благочинних і 

громадських організацій [81, с. 133-134].  

Головним завданням вчителя-логопеда в рамках інклюзії є побудова 

системи, що задовольнить потреби кожного вихованця та учня і надасть 

можливість дітям оволодіти мовленнєвими навичками. Вчителю-логопеду 

необхідно залучити дитину до індивідуальної та спільної діяльності й 

створити такі умови, в яких діти з особливими потребами відчували б себе 

повноцінними серед однолітків. Такі вихованці та учні мають бути забезпечені 

підтримкою, що дозволить їм досягати успіхів, оскільки дітям дуже важливо 

відчувати свою індивідуальність, цінність спільного перебування в колективі. 

Тому необхідним засобом підвищення ефективності корекційно-розвиткового 

процесу є пошук і застосування активних форм, методів та прийомів 

навчання [2, с. 147]. 

Важливу роль у зазначеному процесі відіграють особисті якості 

педагога, його психологічна підготовка, педагогічний такт. Ці якості є не є 

окремими від професійних і сприяють повноцінному виконанню вчителем-

логопедом своїх обов’язків. Різноманітність наведених характеристик 

обумовлює складність професії вчителя-логопеда, її багатоаспектну 

спрямованість, важливу корекційно-виховну роль. Узагальнивши 
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найрізноманітніші якості, що притаманні різним рисам особистості вчителя, 

Ю. В. Пінчук деталізувала професійно значущі,  на її думку, риси особистості 

вчителя-логопеда, а саме: а) особистісно-етичні (почуття обов’язку й 

громадянської відповідальності, гуманізм, щиросердя, толерантність, уважність, 

доброзичливість, свідоме ставлення до праці і дисциплінованість, вимогливість, 

принциповість, скромність, товариськість, об’єктивність, самокритичність, 

висока моральна культура, оптимізм, артистизм, загальна ерудиція, терплячість і 

наполегливість), б) індивідуально-психологічні (широта й глибина пізнавальних 

інтересів, гнучкість, ясність і критичність розуму, висока пізнавальна активність, 

потреба в самоактуалізації, позитивна Я-концепція, винахідливість, емоційна 

чуйність та стійкість, розвинутий мовленнєвий слух; довгочасна пам’ять, 

гнучкість, спостережливість, воля, великий обсяг і розподіл уваги, культура 

темпераменту, об’єктивна самооцінка) та педагогічні (високий рівень професійно-

педагогічної підготовки, інтерес до професійної діяльності, любов до праці і до 

дітей, емпатія, бажання допомогти позбутися порушень мовлення людям, які їх 

мають, дотримання правил деонтології, педагогічний такт, педагогічне мислення, 

педагогічна інтуїція; професійно-педагогічна працездатність, прагнення до 

науково-педагогічної творчості, висока культура мовлення (фонетична чіткість, 

емоційність, експресія, змістовність і виразність мовлення), почуття гумору [127, 

с. 130].  

Як вважає Л. С. Волкова, для ефективної роботи педагога у навчанні, 

вихованні, корекції та профілактиці порушень мовлення дітей, першорядне 

значення має його глибока компетентність та особистісні якості, що 

характеризуються такими рисами, як: гуманістична переконливість, 

громадянська моральна зрілість; пізнавальна і педагогічна спрямованість; 

захопленість професією, любов до дітей; вимогливість до себе й оточуючих, 

справедливість, витримка та самокритичність; педагогічна творча уява і 

спостережливість; щирість, скромність, відповідальність, твердість і 

послідовність у словах і діях [72, с. 20].  
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Серед визначальних рекомендацій щодо корекційної діяльності 

успішного логопеда Н. Г. Пахомовою були визначені такі шість основних 

характеристик, як: гуманістична, особистісно зорієнтована позиція логопеда 

(визнання людини як абсолютної цінності, толерантність, духовна світоглядна 

спрямованість, доброзичливість та милосердя, орієнтація на позитивні риси  

дитини); сформованість інтегративного мислення (компетентність у 

корекційно-педагогічній діяльності; розвиненість інтегративного мислення; 

сформованість інтегративних медико-психологічних і педагогічних знань, 

вмінь та навичок діагностичної, пропедевтичної, абілітаційної, 

реабілітаційної, консультативно-просвітницької і корекційної роботи з 

різними категоріями дітей); стресостійкість;  комунікативна активність та 

врахування особливостей взаємодії з вихованцем (довіра, стриманість, 

дипломатичність, повага); адекватність самооцінки (розвиток рефлексивного 

мислення, прагнення до самоаналізу та професійного саморозвитку); 

емоційно-вольові характеристики: чутливість, упевненість у собі та своїх 

професійних діях, емоційна стійкість, адекватність невербальної поведінки (як 

наслідок розвиненості самоконтролю), розвинена емпатія, альтруїстичні 

переживання педагога по відношенню до дітей [122, с. 222]. 

Зазначимо, що нові цілі у сфері освіти щодо забезпечення 

конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми 

потребами зумовили необхідність розроблення та впровадження 

концептуальних підходів до організації інклюзивного навчання дітей в різних 

умовах. Відповідні кроки були здійснені МОН України: наказом від 01.10.2010 

за № 912 було затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання [142]. 

Попри те, що в більшості її положення визначали шляхи впровадження 

інклюзивного навчання у заклади загальної середньої освіти, інституційні 

зміни, започатковані в Концепції, передбачали також запровадження 

інклюзивного навчання у заклади дошкільної освіти з урахуванням побажань 

батьків (осіб, які їх замінюють). Важливого значення в цьому сенсі набули  

внесені у 2014 р. зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно 
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до яких у складі закладів дошкільної освіти для задоволення освітніх, 

соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи, передбачено 

створення спеціальних та інклюзивних груп для виховання і навчання дітей із 

особливими освітніми потребами [138]. Корінні зміни відбулися також у змісті 

дошкільної освіти. Так, починаючи з 2012 р. навчально-виховний процес у 

дошкільних закладах вибудовується відповідно до оновлених стандартів, а 

саме: затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 22.05.2012 за 

№ 615 оновленого Базового компоненту дошкільної освіти України (далі – 

Базовий компонент), зміст якого щодо мовленнєвого розвитку дітей 

презентовано освітньою лінією «Мовлення дитини» [141]. Тож, вбачається 

можливим початок формування мовної особистості вже у дошкільному віці за 

участю вчителя-логопеда. Таким чином, прикметною ознакою сучасного 

функціонування та розвитку української спеціальної освіти (освітньої системи 

для осіб із особливими потребами) є прагнення до деінституалізації та 

забезпечення доступності всіх освітніх ресурсів на основі врахування 

індивідуальних особливих потреб, що є основоположними засадами 

інклюзивної освіти [109, с. 69].  

Результати моніторингового дослідження впровадження інклюзивної 

освіти в закладах дошкільної, загальної середньої освіти Запорізької обл. 

станом на травень 2017 р. засвідчили, що кількість дітей із порушеннями 

мовлення серед усіх дітей із особливими освітніми потребами, становить 30%. 

З’ясовано, що в закладах дошкільної освіти цей показник значно вищий (40%), 

ніж у закладах загальної середньої освіти (16%) [3, с. 2-4]. Не зважаючи на 

результати моніторингу, які вказують на зростання загального рівня 

готовності закладів дошкільної та загальної середньої освіти області з 2016 р. 

по 2017 р. в середньому з 30% до 55% (у закладах загальної середньої освіти − 

з 32% до 60%, дошкільної освіти − з 28% до 49%) [3, с. 12], забезпечення їх 

вчителями-логопедами в окремих адміністративно-територіальних одиницях 

залишається незадовільним (рис. 1.1, 1.2). 
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Рис. 1.1 Скріншот аналізу моніторингового дослідження впровадження 

інклюзивної освіти в ЗСО, ЗДО Запорізької області (2016-2017 рр.). Кількість 

вчителів-логопедів у закладах дошкільної освіти [3, с. 28]. 

 

Рис. 1.2 Скріншот аналізу моніторингового дослідження впровадження 

інклюзивної освіти в ЗСО, ЗДО Запорізької обл.(2016-2017 рр.). Кількість 

вчителів-логопедів у закладах загальної середньої освіти [3, с. 28]. 

 

Переосмислення суспільством ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами, що полягає у гарантуванні їм рівного доступу до освіти 

без дискримінації за ознакою інвалідності, викликає необхідність визначення 

оптимальних умов для навчання таких дітей у сільській місцевості. 

Ізольованість більшості дітей із особливими потребами в спеціальних закладах 
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освіти інтернатного типу, в зв’язку з їх віддаленістю від сільських населених 

пунктів, не сприяла успішному інтегруванню дітей у соціоосвітній простір. 

Тож, одним із важливих питань, що потребує вирішення в контексті 

забезпечення реалізації конституційного права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту в загальноосвітньому просторі,  вбачається створення 

інклюзивного освітнього середовища в сільській місцевості. Його існування 

не тільки розв’язує проблеми навчання та виховання дітей із особливими 

освітніми потребами за місцем проживання й уможливлює отримання ними 

корекційно-розвиткових послуг із урахуванням стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку.  

В рамках освітніх реформ щодо вирішення проблеми територіальної 

доступності освіти в сільській місцевості на державному рівні шляхом 

поступового створення об’єднаними громадами опорних закладів освіти та їх 

філій, процеси розвитку відповідного інклюзивного освітнього середовища 

гальмуються не готовністю зазначених закладів приймати дітей з особливими 

освітніми потребами. Основними причинами зазначеного є 

неукомплектованість загальноосвітніх навчальних закладів корекційними 

педагогами відповідної спеціалізації [136]. Потреба у вчителях-логопедах в 

таких закладах становить 41,1% [187, с. 34]. Ускладнює ситуацію віддаленість 

окремих сільських населених пунктів, в яких доступність освіти 

забезпечується на рівні філій, від опорних закладів освіти, розташованих 

переважно в адміністративних центрах сільських об’єднаних територіальних 

громад. В цих населених пунктах через надмірну зайнятість батьки не в змозі 

забезпечити дітям із порушеннями мовлення систематичне відвідування 

корекційно-розвиткових занять. Зважаючи на те, що штатний розпис філії є 

складовою штатного розпису опорного закладу освіти [149], у вчителя-

логопеда є всі підстави для надання корекційно-розвиткових послуг таким 

дітям. Акцентуємо увагу також на не розв’язаних проблемах з організацією 

регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних 

працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти у сільській 
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місцевості до місця навчання, роботи й додому. Аналіз інформації, отриманої 

в ході моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого 

самоврядування станом на 10 квіт. 2019 р., засвідчив, що в 496 утворених з 

2015 р. сільських об’єднаних територіальних громадах, доступність освіти 

забезпечують 331 опорна школа і 532  філії. Перевезення учасників освітнього 

процесу здійснюють 588 шкільних автобуса, незважаючи на те, що додаткова 

потреба в них складає 203 од. До того ж 4302 км доріг для підвезення учнів до 

опорних шкіл перебуває у незадовільному стані [106]. Подібне є характерним 

для більшості регіонів країни. Так, в Запорізький обл. функціонує 35 сільських 

об’єднаних територіальних громад, доступність освіти в яких забезпечують 

9 опорних шкіл та 15 філій. Додаткова потреба в шкільних автобусах складає 

5 од. У незадовільному стані перебуває 251,4 км доріг [106].  

Серед учасників парламентських слухань «Освіта в сільській місцевості: 

кризові тенденції та шляхи їх подолання» (14 бер. 2012 р.) обговорювалися 

такі проблеми сільської освіти, як: не врахування структурою мережі освітніх, 

виховних, оздоровчих, культурних потреб селян, що є причиною створення 

нерівноцінних умов для навчання і розвитку сільських та міських дітей; 

низький соціальний статус педагогічної діяльності; відсутність механізму 

вчасного і повного забезпечення закладів освіти навчальними програмами, 

підручниками, посібниками, обладнанням; недостатність сучасного 

інформаційного супроводу; дефіцит дошкільних навчальних закладів; 

негнучкість освітньої системи тощо [155].  

Зазначені фактори зумовлюють специфіку професійної діяльності 

вчителя-логопеда в сільській місцевості, що визначається в тому, що: 

– попри необхідність, яку відчувають сільські заклади освіти у фахівцях 

спеціальної освіти за всіма освітніми кваліфікаціями (вчитель-дефектолог, 

олігофренопедагог, тифлопедагог) для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, які окрім порушень мовлення, мають інші порушення, допомогу 

їм надає переважно вчитель-логопед. Він є єдиним з корекційних педагогів в 

сільській місцевості, хто здатний надати кваліфіковану допомогу дітям з 
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різними відхиленнями в розвитку. Саме завдяки цьому, на думку деяких 

дослідників, актуалізується проблема професійної компетентності 

майбутнього вчителя-логопеда сільського освітнього закладу – не лише як 

фахівця у сфері мовлення, а й як корекційного педагога, здатного надати 

кваліфіковану допомогу дітям з різними відхиленнями у розвитку [7, с.46]; 

 не зважаючи на позитивні зміни щодо впровадження в Україні 

інклюзивного навчання, рівень матеріально-технічної готовності закладів 

освіти в сільській місцевості не дозволяє вчителям-логопедам повністю 

використовувати їх потенціал при організації корекційно-розвиткової роботи 

для дітей із порушеннями мовлення. Так, комп’ютерним обладнанням краще 

забезпечені опорні заклади освіти, створені до 01.09.2016 р. (61,4%); дещо 

гірше − після 01.09.2016 р. (44,5%). Забезпечення мультимедійним 

обладнанням таких закладів становить відповідно 47,2% і 35,2% [186, с. 42]. 

Суттєвою проблемою залишаються наявність кабінетів для корекційних 

занять. Так, у Запорізькій обл. заклади загальної середньої освіти лише на 16% 

забезпечені кабінетами вчителя-логопеда, а в деяких районах вони взагалі 

відсутні. Окремі заклади освіти вирішують проблему наявності таких 

кабінетів шляхом улаштування сумісних кабінетів різних фахівців (наприклад, 

вчителя-логопеда та психолога), адаптації інших приміщень. Лише в 

Якимівському районі спостерігається 100% забезпечення закладів дошкільної 

освіти кімнатами для проведення корекційно-розвиткової роботи. Серед 

закладів загальної середньої освіти забезпечені приміщеннями для 

корекційно-розвиткової роботи: Чернігівський район − на 100%, всі інші – 

менше, ніж на 60%. Дуже низьким є рівень забезпечення медіатеками, що 

значно збільшує ризики не використання інноваційних технологій із дітьми з 

особливими освітніми потребами. Так, лише 2% дошкільних закладів освіти 

обладнані медіатеками, серед закладів загальної середньої освіти цей відсоток 

значно кращий (24%), проте він не відповідає сучасним вимогам [3, с. 18-20]. 

Після організації опорних закладів освіти не відбулося характерних змін у 

матеріально-технічному забезпеченні й у філіях: у більшості з них воно 



39 

покращилося лише на 13,2%, мультимедійним обладнанням забезпечені 5,1% 

[186, с. 43]. Зазначене ускладнює роботу вчителя-логопеда і вимагає 

врахування цього в своїй професійній діяльності в умовах села; 

 досить великою є географія охоплення вчителем-логопедом дітей, які 

потребують логопедичної допомоги. Зважаючи на віддаленість окремих 

населених пунктів від адміністративних центрів сільських об’єднаних 

територіальних громад, в яких переважно розміщуються заклади освіти та 

установи, на базі яких здійснюється організація корекційно-розвиткової 

роботи, територія обслуговування сягає десятків кілометрів. Це змушує 

вчителя-логопеда витрачати значних зусиль і часу на розв’язання проблем, що 

зазвичай мають комплексний характер, своєчасного відвідування дітьми з 

порушеннями мовлення корекційно-розвиткових занять. Подібного від нього 

вимагається при супроводженні дітей з порушеннями мовлення, які за станом 

здоров’я та інших причин, не можуть відвідувати заклади освіти і навчаються 

індивідуально. Також, однією із проблем, що заважають впровадженню 

системи опорних закладів у сільській місцевості, перевезенню учнів 

(вихованців) та педагогічних працівників до місць навчання, роботи, додому, 

є якість доріг, що, на думку більшості директорів опорних закладів освіти 

(72,1%), потребують ремонту. Сучасний стан доріг влаштовує 

лише 12,3 % [186, с. 45-46]; 

 залишається не визначеною стратегія взаємодії вчителя-логопеда 

опорного закладу освіти з іншими фахівцями в системі корекційно-

розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення, педагогічним 

колективом філії, родиною, яка виховує таку дитину, при вирішенні 

педагогічних завдань у процесі професійної діяльності. Успішність такої 

взаємодії залежить від використання вчителем-логопедом у своїй роботі 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. На думку Н. В. Савінової, 

їх раціональне використання залежить від професійної компетентності, 

зокрема інформаційно-технологічної компетенції корекційного педагога, його 

вміння запроваджувати ці технології в систему навчання кожного учня з 
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особливими потребами [165, с. 45-46]. На жаль, на сьогодні комп’ютерна 

грамотність вчителів-логопедів закладів освіти сільської місцевості 

залишається низькою. Загострює проблему відсутність моделі інклюзивної 

освіти дітей з особливими освітніми потребами в сільській місцевості; 

 в умовах сільських закладів освіти об’єднаної територіальної громади 

досить складно вирішується питання підвищення кваліфікації вчителів-

логопедів та взаємообміну їх досвіду. Оскільки в таких громадах 

представником від вчителів-логопедів є лише одна особа, організувати 

відповідне методичне об’єднання неможливо. Також заважає професійному 

зростанню вчителя-логопеда (навчання на курсах підвищення кваліфікації, 

участь у навчальних тренінгах, наукових конференціях тощо) значна відстань 

та ускладнене сполучення закладів освіти сільської місцевості від центру 

регіону. Тому роль самоосвіти у формуванні професіоналізму вчителя-

логопеда як педагогічного працівника закладу освіти сільської місцевості 

підвищується; 

 важливим питанням організації умов, що забезпечують права і 

можливості дітей із особливими освітніми потребами, здобути дошкільну, 

загальну середню освіту в закладах освіти, найбільш доступних і наближених 

до місця проживання, отримати необхідну корекційно-розвиткову допомогу, є 

підтримка органів місцевого самоврядування сільських об’єднаних 

територіальних громад. На переконання МОН України [137], попри велику 

кількість змін у законодавчих та нормативно-правових актах щодо розвитку 

інклюзивної освіти, її практичне впровадження ще не є головним питанням 

для місцевих органів управління освітою, органів місцевого самоврядування. 

Також підтримка органів місцевого самоврядування сільських об’єднаних 

територіальних громад стосується й діяльності вчителя-логопеда; 

 зважаючи на достатньо фундаментальну підготовку сучасних вчителів-

логопедів до професійної діяльності, на жаль, слід констатувати, що вона не 

враховує відмінностей життя сільського та міського населення. У майбутніх 

вчителів-логопедів відсутнє чітке уявлення про національні особливості, 
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умови життя і побут дітей, роль педагога в сільській місцевості. Тому вчителі-

логопеди, які розпочали педагогічну діяльність в сільській місцевості, 

потребують досить тривалого часу для адаптування до нового середовища як 

в побутовому, так і в професійному сенсі [87].  

Необхідність підвищення доступності до корекційно-розвиткових 

послуг для дітей із порушеннями мовлення, які проживають у сільській 

місцевості, перш за все у віддалених від опорних закладів освіти сільських 

населених пунктах, змушує вчителя-логопеда вибудовувати роботу відповідно 

до цих умов. В цьому сенсі нагальним питанням постає максимальне 

охоплення дітей із порушеннями мовлення корекційно-розвитковими 

послугами на підпорядкованій території. Тож, від вчителя-логопеда 

вимагаються певні здатності, а саме: уміння виявляти та аналізувати сутність 

проблем, своєчасно і правильно на них реагувати, обираючи оптимальні шляхи 

їх розв’язання; уміння планувати, організовувати та удосконалювати власну 

корекційно-розвиткову роботу; обирати оптимальну стратегію педагогічної 

взаємодії з дітьми з порушеннями мовлення; налагоджувати та підтримувати 

взаємодію з педагогічним колективом закладу освіти, родиною, яка виховує 

дитину з порушеннями мовлення, надавати їм консультативну допомогу з 

метою забезпечення наступності в корекційно-розвитковій роботі; активно 

застосувати в корекційно-розвитковому процесі сучасні засоби інформаційно-

комунікативних технологій; здійснювати психолого-педагогічний супровід 

процесів соціалізації дітей із порушеннями мовлення. Зазначене є також 

важливим для вчителів-логопедів, які працюють у логопедичних пунктах та 

інклюзивно-ресурсних центрах. Тому, набуття майбутніми вчителями-

логопедами певних компетентностей та здатностей щодо роботи з дітьми з 

порушеннями мовлення в умовах інклюзивної освіти в закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти сільської місцевості, є однією зі складових їх 

професійної підготовки. Існуюча модель підготовки вчителя-логопеда, на 

жаль, цього не передбачає. З огляду на сучасне розуміння сутності спеціальної 
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освіти актуалізується проблема формування готовності майбутнього вчителя-

логопеда до професійної діяльності в сільській місцевості.  

Щодо запровадження у педагогічних вузах комплексної підготовки 

вчителів для сільської місцевості за 2-3 спеціальностями висловлювалися 

учасники парламентських слухань «Освіта в сільській місцевості: кризові 

тенденції та шляхи їх подолання» (14 бер. 2012 р.) [155]. Відповідно до цього 

подано рекомендації МОНмолодьспорту України, які враховують, що така 

підготовка не тільки вирішить проблему доступності освіти в сільській 

місцевості, а й сприятиме підвищенню її якості. Тому доречним вбачається 

внесення змін у зміст підготовки вчителів-логопедів, а саме: визначення 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості та розробка 

структурно-функціональної моделі формування цієї готовності. 

В проєкті Концепції розвитку педагогічної освіти, схваленої на засіданні 

Колегії МОН України (22 лют. 2018 р.), вказано, що вдосконалення знань, 

умінь і практичних навичок у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами можуть бути як самостійним предметом традиційних та інших 

видів підвищення кваліфікації, так і одним із складників навчання, що 

передбачає підготовку педагога до роботи як в спеціальних навчальних 

закладах, так і в умовах інклюзії [62, с. 19]. Аналіз практики підготовки 

вчителів-логопедів у закладах вищої освіти засвідчує, що вона не розв’язує в 

повній мірі проблем їхньої готовності до професійної діяльності в сільській 

місцевості. Навчальні плани не містять дисциплін, які б цьому сприяли. В 

цьому контексті до професійно значущих слід віднести ті навчальні 

дисципліни, метою яких є теоретична і практична підготовка студентів до 

роботи за фахом вчителя-логопеда в сільській місцевості. Додатково набуті 

компетентності при їх вивченні цілком логічно розглядати як підґрунтя для 

успішного здійснення професійної діяльності в зазначених умовах. Кожна з 

таких компетентностей визначатиме окремо здатність майбутнього вчителя-

логопеда, що виражається через його знання, уміння, практичні навички, інші 
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особисті якості, незалежно від типу закладу освіти чи установи, успішно 

вирішувати конкретно визначене завдання та проблему у процесі корекційно-

педагогічної діяльності в умовах села. Можна стверджувати, що їх наявність 

певною мірою відображає готовність вчителя-логопеда до організації 

корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення в сільській 

місцевості. Питання формування у майбутніх вчителів-логопедів готовності 

до професійної діяльності в сільській місцевості слід розглядати як складову 

їх загальної підготовки в закладах вищої освіти. 

Передбачається, що в стандарті вищої освіти, з урахуванням рівня 

освіти, буде визначено 5-15 загальних та 10-20 фахових (спеціальних) 

компетентностей [143]. Серед головних складових компетентності 

педагогічних працівників ключову роль відіграє професійна. Поділяючи 

думку А. В. Калініченко, вважаємо, що саме професійна компетентність є 

основним показником кваліфікації сучасного фахівця, який має розуміти не 

тільки суть проблеми, а й способи її вирішення в будь-яких нестандартних 

умовах [48, с. 20]. Досліджуючи професійну компетентність стосовно вчителя-

логопеда, ґрунтуючись на принципах системного підходу, Ю. В. Пінчук 

розглядає її як складну, упорядковану, цілісну, багатоструктурну, динамічну 

систему, що підпорядкована меті, завданням та принципам професійно-

педагогічної підготовки корекційних педагогів [126, с. 6]. Завдяки 

виокремлених підходів учена дійшла висновку, що професійна компетентність 

вчителя-логопеда – це інтегративна якість фахівця, який виявляє готовність 

максимально ефективно здійснювати діагностику, корекційно-превентивне 

навчання та особистісний розвиток осіб із вадами мовлення [127, с. 50]. Як 

комплексне поняття, що включає теоретичну, практичну, комунікативно-

мовну, особистісну складові, що є необхідними для здійснення корекційно-

розвивальної та виховної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого 

розвитку, з урахуванням їх індивідуальних можливостей, із обов’язковим 

застосуванням сучасних методів, прийомів, інноваційних технологій і форм 

роботи із зазначеною категорією дітей та їх родинами з метою надання 
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необхідної допомоги, професійну компетентність учителя-логопеда розуміє 

Н. В. Савінова [165, с. 168]. В розумінні М. Є. Орєшкіної, професійна 

компетентність логопеда охоплює соціально-особистісну, теоретичну та 

практично-методичну компетентності, деонтологічними критеріями якої є: 

уявлення про етико-деонтологічні аспекти логопедичної діяльності; 

сукупність деонтологічно значущих якостей; адекватна реалізація уявлень і 

якостей у процесі подолання мовленнєвих порушень [111]. На переконання 

Н. О. Безсмертної, основою професійної компетентності логопеда є 

фундаментальні знання і вироблені на їх основі вміння, що виступають у 

єдності з особистісними якостями педагога [7, с. 21].  

В наукових дослідженнях із проблеми підготовки майбутніх вчителів 

для роботи на селі чітко простежується спрямованість на необхідність: 

а) формування у студентів установки на роботу в сільському соціумі; 

б) отримання педагогічних знань, що віддзеркалюють основні компоненти 

діяльності на селі; в) оволодіння студентами професійними уміннями щодо 

обраного напряму роботи; г) формування таких професійно важливих якостей, 

що є необхідними для роботи в сільській місцевості [83, с. 85]. Тож основним 

орієнтиром у підготовці вчителів-логопедів для сільських закладів освіти має 

стати формування таких додаткових компетентностей, що сприяють 

формуванню готовності фахівців спеціальної освіти в цілому.  

Зазначимо, що місце роботи не завжди вимагає від вчителя-логопеда 

застосування всіх компетентностей. Це залежить від організаційно-правової 

форми надання корекційно-розвиткової допомоги, що використовується в 

певному сільському населеному пункті. Аналіз досліджуваного питання дає 

підстави для передбачення організації такої допомоги дітям із порушеннями 

мовлення певним чином. 

По-перше, на базі закладу дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад», розташованих безпосередньо в межах села, 

які, за твердженням Л. В. Будяк, частково виконують функції спеціальних 
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закладів у їх різноманітних проявах [12, с. 3]. Залежно від кількості дітей із 

порушеннями мовлення корекційно-розвиткова робота з ними вибудовується 

індивідуально або в підгрупі. За потреби, для навчання таких дітей, організації 

корекційно-розвиткової роботи з ними у складі закладів освіти, можуть 

утворюватися інклюзивні та/або спеціальні групи і класи. На підставі 

звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, така група або клас 

утворюється обов’язково. У студентів, які до навчання за фахом у закладі 

вищої педагогічної освіти не були пов’язані з сільською місцевістю, 

передбачена організаційно-правова форма надання корекційно-розвиткової 

допомоги, з переліку загальних, на наше переконання, вимагає формування 

таких компетентностей, як: глибоке знання та розуміння сучасного стану 

спеціальної та інклюзивної освіти в сільській місцевості; здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації; спроможність ідентифікувати себе з місцевим 

населенням, з повагою ставитися до його культурної спадщини, 

індивідуальних особливостей; здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії з керівництвом, колегами, дітьми з порушеннями мовлення та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення корекційно-

педагогічних і навчально-реабілітаційних ситуацій і конфліктів із 

урахуванням умов життєдіяльності сільського населення. Також важливим під 

час зазначеної фахової підготовки є формування у студентів: здатності до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми в процесі корекційно-педагогічної діяльності; здатності 

приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети; навичок використання інформаційно-комунікативних технологій, 

невербальних засобів комунікації з урахуванням типу порушення мовлення 

задля розв’язання корекційних задач у повсякденному житті. До переліку 

рекомендованих професійних компетентностей вважаємо доречним віднести 

такі, як: глибокі знання та розуміння сучасних уявлень про зміст і принципи 

організації, навчально-методичне забезпечення та механізми практичної 

роботи з дітьми, які мають порушення мовлення в умовах села; здатність до 
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організації корекційно-педагогічного процесу в закладах освіти сільської 

місцевості. 

По-друге, через опорні заклади освіти. Закон України «Про освіту» 

визначає опорний заклад освіти як заклад загальної середньої освіти, що має 

зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, 

забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний 

забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст. 13) [151]. 

Зазначимо також, що в новостворених сільських об’єднаних територіальних 

громадах функцію опорного закладу освіти може виконувати також і заклад 

дошкільної освіти.  

На відміну від попередньої організаційно-правової форми, доступність 

повної загальної середньої освіти в сільській місцевості, крім опорних закладів 

освіти, забезпечується також їх філіями, що мають у структурі підрозділ, який 

забезпечує здобуття дошкільної освіти. Учні (вихованці), які здобувають 

освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу освіти. Завідувач 

філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками 

опорного закладу освіти [149]. Зважаючи на те, що саме заклади освіти зі 

спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для 

навчання осіб із особливими освітніми потребами [151], подібне вимагається і 

від опорних закладів освіти щодо дітей, які навчаються у філіях. Тому при 

відповідній організації корекційно-розвиткової роботи діти з порушеннями 

мовлення мають можливість отримувати необхідну допомогу від вчителя-

логопеда за місцем свого навчання. Це можливо за умови існування якісного 

транспортного сполучення сільського населеного пункту, в якому знаходиться 

філія, з автомобільними дорогами загального користування, регулярного 

транспортного зв’язку з адміністративним центром. Відсутність пов’язаних з 

цим проблем дозволяють вчителю-логопеду періодично відвідувати такі філії 

і проводити в них корекційно-розвиткові заняття з дітьми з порушеннями 

мовлення, підтримувати систематичний зв’язок із керівниками філій і 
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класними керівниками учнів, вихователями дітей, які відвідують заняття, 

родиною, яка виховує дитину з порушеннями мовлення. Оскільки, на жаль, не 

всі діти даної категорії мають можливість отримувати кваліфіковану допомогу 

вчителя-логопеда, підвищується роль дистанційної освіти, завдяки якій 

корекційно-розвиткова допомога дітям із особливими потребами у сільській 

місцевості стає можливою. В наукових працях відзначається, що логопедична 

робота, яка в умовах дистанційного навчання будується за принципами, 

притаманними загальноосвітнім закладам (поетапності й систематичності), 

включає діагностичний і корекційно-розвитковий етапи, а також 

інформаційну складову, що містить роботу з учасниками освітнього процесу: 

батьками (або законними представниками) і педагогами [12, с. 93]. 

Організація такої роботи потребує: з одного боку, певної ресурсної підтримки 

професійної діяльності вчителя-логопеда, зокрема, створення в кожній філії 

окремого стаціонарного місця, яке б ґрунтувалося на використанні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернет-ресурсів, здатного 

забезпечувати постійний телезв’язок з дітьми-логопатами, їхніми батьками та 

педагогами (за наявності персонального комп’ютера можливо здійснювати 

підтримку такого телезв’язку із сім’єю); з іншого, – це вимагає від вчителя-

логопеда набуття компетентностей щодо володіння технологіями 

дистанційного навчання, а саме: спілкування в мережі Інтернет; знання 

психологічних особливостей спілкування у віртуальному середовищі з 

урахуванням різних вікових груп; навички вирішення конфліктів у віртуальній 

групі й ефективній організації її роботи й навчання; використання 

інформаційних технологій для вирішення методичних і практичних завдань 

освітньої діяльності; володіння прийомами створення різних видів 

педагогічного контролю; уміння вибору програмного забезпечення й 

технологій для проведення контролю й оцінювання; можливість розвивати 

навчальні веб-ресурси тощо. Однак, дистанційне супроводження дітей із 

порушеннями мовлення буде дієвим за умов зацікавленості в цьому 

безпосередньо батьків таких дітей. У своїх дослідженнях Л. В. Будяк 
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відзначила, що в останнє десятиріччя внаслідок соціальної та економічної 

нестабільності в сільській місцевості з’явилося чимало дітей, вихованням яких 

батьки взагалі не займаються [11, с. 7]. Проведений ученою аналіз сільського 

середовища засвідчив, що соціально-економічна криза призвела не тільки до 

кризи сім’ї, що спровокувало відчуження між батьками й дітьми, а й до 

неповаги й недовіри батьків і педагогів [11, с. 7]. Тож вчитель-логопед має 

повернути довіру таких батьків і переконати їх в необхідності співпрацювати 

задля майбутнього їхньої дитини. 

У дистанційної системи логопедичних занять є як прихильники, що 

визнають ефективність і результативність цього виду навчання, так і ті, хто 

справедливо вказує на її недоліки. Проте, дистанційна освіта дітей з 

особливими освітніми потребами все більше поширюється завдяки розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій і на сьогодні запит на логопедичну 

допомогу у такий спосіб підвищується [12, с. 94].  

По-третє, через логопедичні пункти та інклюзивно-ресурсні центри. 

Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти логопедичні 

пункти відкриваються районними, міськими органами державного управління 

освіти в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети [147]. Орган 

державного управління освіти за кожним логопедичним пунктом закріплює 

заклади дошкільної освіти і заклади загальної середньої освіти, загальна 

кількість підготовчих груп і початкових класів у яких має бути не менш, ніж 

20 од., у сільській місцевості – не менш, ніж 4 заклади загальної середньої і 

дошкільної освіти незалежно від кількості дітей. Безпосереднє керівництво і 

контроль за логопедичною роботою вчителів-логопедів здійснюють органи 

державного управління освіти, під керівництвом яких перебувають 

логопедичні пункти [147]. Основна форма організації навчально-корекційної 

роботи – групові заняття. Однак, зважаючи на те, що логопедичні пункти 

утворюються при одному із закладів дошкільної освіти, загальної середньої 

освіти районних центрів, вони не в змозі в повній мірі охопити корекційно-

розвитковими послугами всіх дітей відповідної території. Одна з причин – 
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досить велика географія охоплення такими пунктами дітей, які потребують 

логопедичної допомоги. Не сприяє цьому й зайнятість батьків дітей-логопатів 

у сільському виробництві та низький рівень транспортного забезпечення 

приміських перевезень. Тож, за аналогом з опорними закладами освіти, 

виправдовує себе використання інформаційно-комунікаційних засобів для 

вибудовування роботи щодо: підтримання постійного зв’язку з прикріпленими 

до логопедичного пункту закладами освіти, в яких виховуються та навчаються 

діти, які потребують уваги вчителя-логопеда; здійснення корекційно-

педагогічного обстеження дітей із порушеннями мовлення з метою уточнення 

структури порушення для планування подальших дій; проведення 

індивідуальних занять із дітьми, які мають порушення мовлення, здійснення 

динамічного спостереження за ходом корекційно-розвиткового впливу з 

метою оцінки їх ефективності; надання батькам або сім’ям консультативної 

допомоги щодо виправлення дефектів усної та письмової мови їх дітей. Від 

вчителя-логопеда вимагається не тільки здатність володіння ними, а й 

здатність їх раціонального використання у корекційно-розвитковій роботі на 

відстані. 

На відміну від логопедичних пунктів в інклюзивно-ресурсних центрах 

діти з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 рр. можуть отримати 

необхідну допомогу не тільки від вчителя-логопеда, а й від вчителя-

дефектолога, практичного психолога, вчителя-реабілітолога. В Положенні про 

інклюзивно-ресурсний центр зазначено, що засновниками інклюзивно-

ресурсних центрів є представницькі органи місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад, районні, міські, районні у містах (у разі їх 

утворення) ради. Утворюються вони з розрахунку: один інклюзивно-

ресурсний центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території 

об’єднаної територіальної громади (району), та не більше, ніж на 12 тис. дітей, 

які проживають у місті (районі міста), розміщуються у приміщеннях закладів 

загальної середньої освіти або призначених для цього окремих приміщеннях. 

За відсутності інклюзивно-ресурсного центру у відповідній об’єднаній 
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територіальній громаді (районі), місті (районі міста) за місцем проживання 

(навчання) дитини, батьки (один з батьків) або законні представники мають 

право звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру. Напрями та 

обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

визначаються результатами комплексної оцінки, що проводять фахівці 

інклюзивно-ресурсного центру, складовою якої є також оцінка мовленнєвого 

розвитку дитини [146]. Їх надання здійснюється шляхом проведення 

індивідуальних і групових занять. Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр не визначає інших форм надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг. Проте, зважаючи на зазначене, доречним є 

використання спеціалістами інклюзивно-ресурсних центрів дистанційної 

форми супроводження дітей з особливими освітніми потребами, зокрема і тих, 

які мешкають у сільській місцевості. 

Очевидно, що кожна організаційно-правова форма надання корекційно-

розвиткової допомоги в сільській місцевості вносить відповідні корективи 

щодо переліку компетентностей, якими повинен володіти вчитель-логопед. 

Проте, досить важливим є його визначення з урахуванням всіх типів закладів 

освіти чи установ, на базі яких в сільській місцевості можлива організація 

корекційно-розвиткової допомоги для дітей із порушеннями мовлення. 

Зважаючи на окреслене, вважаємо, що готовність вчителя-логопеда до роботи 

в сільській місцевості мають визначати такі компетентності, як: адаптивно-

рефлексивного змісту; щодо організації та планування логопедичної і 

методичної роботи у різних типах закладів (установ) системи освіти, що 

функціонують в сільській місцевості або ж таких, що її стосуються; щодо 

створення інформаційно-комунікаційного середовища для надання 

корекційно-розвиткових послуг та психолого-педагогічного супроводу дітей 

із порушеннями мовлення в сільській місцевості. 

На наше переконання, зважаючи на специфіку професійної діяльності 

вчителя-логопеда в сільській місцевості, зазначені групи компетентностей не 

тільки забезпечать більш високий рівень організації вчителем-логопедом 
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корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення в умовах 

села, й сприятимуть доступності та ефективності корекційно-розвиткової 

допомоги дітям тих сільських населених пунктів, в яких вчитель-логопед 

відсутній. 

 

1.2 Сутність поняття готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості 

 

Оскільки, керуючись положеннями Закону України «Про вищу 

освіту» (п. 13 ст. 1), властивістю окремо взятої компетентності є визначення 

здатності особи до здійснення професійної діяльності, вважаємо, що у своїй 

сукупності вони засвідчують більш високий рівень здобувача освіти, а саме − 

його готовність до такої діяльності. В цьому сенсі готовність є закономірним 

кінцевим результатом професійної підготовки майбутнього здобувача, 

засвідчена відповідним документом про вищу освіту. 

На думку дослідників, професійна готовність студента забезпечує 

молодому фахівцеві успішне виконання своїх обов’язків, правильне 

використання знань, досвіду, збереження самоконтролю і перестроювання при 

появі непередбачених перешкод. Професійна готовність студента – 

вирішальна умова його швидкої адаптації до умов праці, подальшого 

професійного вдосконалення і підвищення кваліфікації [68].  

Категорія готовності активно досліджується сьогодні у зв’язку зі 

співвіднесенням її з процесом формування й становлення майбутніх фахівців 

для різних галузей професійної діяльності [172, с. 657]. З’ясування сутності 

готовності, похідних від неї таких її різновидів, як: «готовність до професійної 

діяльності», «готовність до педагогічної діяльності», «готовність 

корекційного педагога до професійної діяльності» дозволять визначитися 

щодо поняття та структурних компонентів готовності майбутнього вчителя-

логопеда до професійної діяльності в сільській місцевості.  
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Початок дослідження проблеми готовності сягає кінця 50-60-х рр. 

ХХ століття. Однак, передумови для цього були закладені раніше. На думку 

І. В. Гавриш, в історії опрацювання проблеми готовності людини до певних 

форм реагування, поведінки та діяльності, можна виокремити такі три 

основних етапи, як: на І етапі (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) – готовність 

ототожнювалась із феноменом настанови та розглядалась як психічний стан 

суб’єкта, що викликає поведінку (діяльність) певного характеру й 

спрямованості (Д. Н. Узнадзе); на ІІ етапі (сер. ХХ ст.) – готовність 

розглядається як якісний показник саморегуляції поведінки людини 

(Г. Оллпорт); на ІІІ етапі (друга половина ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) готовність 

починає вивчатись у контексті теорії діяльності взагалі та професійної 

діяльності зокрема (Г. М. Гагаєва, М. І. Дьяченко, Л. О. Кандибович, 

Л. С. Нерсесян, К. К. Платонов, В. Н. Пушкін, В. Д. Шариков) [16, с. 16]. 

Не зважаючи на досить поширене застосування поняття готовності, в 

наукових колах і до теперішнього часу немає єдності стосовно його 

визначення. Останні дослідження у цьому напряму дають підстави розуміти 

готовність, як: 

 психічний стан, який характеризує прогнозуючу і виборчу активність 

особистості в процесі її підготовки і включення в діяльність [33]; 

 цілісний прояв усіх сторін особистості, що дає можливість ефективно 

здійснювати провідну діяльність і виконувати свої професійній функції; вона 

досягається в процесі моральної, психологічної, професійної та фізичної 

підготовки і є результатом всебічного розвитку особистості з урахуванням 

вимог, зумовлених особливостями професійної діяльності [75, с. 69]; 

 придатність до діяльності, що визначається активним позитивним 

ставленням до неї, схильностями нею займатися, переходить на високому рівні 

розвитку в захопленість [67, с. 39]; 

 суб’єктивний стан особистості, яка усвідомлює себе здатною і 

підготовленою до тієї чи іншої діяльності та прагне до її виконання [128]; 
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 стан найвищої вербальності та максимального включення здібностей 

суб’єктів у діяльність [64]; 

 поєднання стійких рис особистості, складне інтегральне явище, що 

формується на основі зовнішніх і внутрішніх умов (до зовнішніх умов 

відносять оточення, в якому здійснюється діяльність, до внутрішніх – стійкі 

психічні особливості, притаманні особистості) [108, с. 34]; 

 систему інтегративних якостей, властивостей, знань, навичок 

особистості [27]. 

Науково-педагогічна думка також дозволяє розглядати готовність до 

діяльності як на особистісному, так і на функціональному рівнях. Ідейними 

розробниками такого підходу є такі науковці, як: М. І. Дьяченко та 

Л. О. Кандибович. При особистісному підході готовність аналізується як 

прояв індивідуальних якостей особистості в їх цілісності, які обумовлені 

ефективним характером і високою результативністю діяльності [38, с. 72]. 

Серед прихильників використання цього підходу А. Ц. Пуні, Р. А. Гаспарян, 

М. А. Мазмазян, М. В. Кулакова, К. В. Рейда, О. І. Літікова, П. А.Рудик та 

інші. Останній, зокрема, підкреслюючи важливість особистісного підходу до 

вивчення стану готовності, виділяє в ньому роль психічних пізнавальних 

процесів, що відображають важливі аспекти виконуваної діяльності; 

емоційних компонентів, які можуть підсилювати чи послаблювати активність 

людини; вольових компонентів, що сприяють здійсненню ефективних дій 

стосовно мети; мотивів поведінки [163, с. 182].  

З позиції представників функціонального підходу (М. Д. Левітова, 

Д. М. Узнадзе та ін.), як зазначає В. П. Москалець, готовність доцільно 

розглядати як функціональний стан, котрий сприяє успішній діяльності та 

забезпечує її високий рівень. Цей підхід, на думку автора, характеризується 

тим, що стан готовності зумовлюється стійкими психічними особливостями, 

властивими даній особистості. Він не являє собою переносу якостей і станів у 

нову ситуацію, їхню актуалізацію. На стан психологічної готовності 

впливають також конкретні умови, в яких відбувається діяльність. До 
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зовнішніх і внутрішніх умов психологічної готовності відносять зміст завдань, 

їхню складність, новизну, творчий характер; обстановку діяльності; 

особливості стимулювання дій і результатів; мотивацію, бажання досягнення 

того чи іншого результату; оцінку ймовірності його досягнення; самооцінку 

власної підготовленості; стан здоров’я й фізичне самопочуття; особистий 

досвід мобілізації сил на вирішення завдання, проблеми; уміння контролювати 

рівень стану своєї готовності; створювати оптимальні внутрішні умови для 

майбутньої діяльності [108, с. 270]. 

Для інтегрування поглядів представників функціонального та 

особистісного підходу вченими (А. О. Деркач, О. В. Михайлов, 

Є. В. Селезньова) було запропоновано особистісно-діяльнісний підхід, згідно 

з яким готовність до діяльності розглядається як прояв особистісних, 

індивідуальних, суб’єктних особливостей, якостей та властивостей людини в 

їх цілісності та взаємозв’язку, що забезпечує можливість людини ефективно 

виконувати свої функції [26]. 

Зусилля дослідників також докладались щодо виокремлення видів 

готовності до діяльності. Так, М. Д. Левітов виділяє довготривалу готовність 

та тимчасову готовність або «передстартовий стан» [70, с. 3].  

В наукових працях відзначено, що довготривала готовність діє постійно, 

її не потрібно кожного разу формувати в зв’язку з поставленим завданням, на 

відміну від тимчасової, яка заздалегідь сформована, що є суттєвою 

передумовою успішної діяльності. При цьому виділяється загальна чи тривала 

психологічна готовність та тимчасова, ситуативна психологічна готовність до 

професійної діяльності. На основі загальної психологічної готовності − 

надбані установки, знання, уміння й навички, досвід, мотиви діяльності − 

виникає готовність до виконання визначених поточних завдань діяльності. До 

позитивних рис тривалої готовності відносять: відповідність структури змісту 

та умовам професійної діяльності, легкість актуалізації та включення у 

виконання задач, пластичність, поєднання стійкості та динамізму. Тимчасова 

психологічна готовність – це актуалізація, пристосування всіх сил, створення 
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психологічних можливостей для успішних дій у даний момент; ситуативна – 

динамічний, цілісний стан особистості, внутрішня настроєність на певну 

поведінку, мобілізація всіх сил на активні та доцільні дії − визначає розуміння 

задачі, усвідомлення відповідальності, бажання домогтися успіху. 

Позитивними рисами тимчасової готовності є: відносна стійкість, 

відповідність структури оптимальним умовам досягнення цілі, дієвість впливу 

на процес діяльності. Обидва види готовності поєднані й взаємодіють під час 

діяльності. Виникнення готовності як стану залежить від тривалої 

психологічної готовності. Тимчасова готовність, що визначає продуктивність 

тривалої готовності в конкретних обставинах, включає актуалізовані 

компоненти тривалої готовності, які після використання знов повертаються на 

попереднє місце [108, с. 271]. 

Наведене актуалізує необхідність чіткого розуміння змісту поняття 

готовності до професійної діяльності.  

Як вказують дослідники, професійна готовність – складне психологічне, 

особистісне утворення, активний діяльнісний стан особистості, певна складна 

її якість, що включає систему інтегрованих властивостей [133, с. 200]. 

Так, Т. О. Ковалькова визначає готовність до професійної діяльності як 

цілісний прояв усіх сторін особистості фахівця з виокремленням у ньому 

мотиваційного, емоційного, ціннісного, рефлексивного компонентів та 

належної підготовленості до діяльності (знання, уміння та навички, здобуті у 

процесі професійної підготовки в закладі вищої освіти) [184, с. 10]. 

Л. В. Потапкіна вважає, що професійна готовність – це закономірний 

цілеспрямований результат визначеної спеціальної професійної підготовки 

фахівців, їх особистісно-мотиваційного ствердження, налаштованості на 

працю, уміння перемагати труднощі, їх освіти, самоосвіти, самовиховання, 

бажання досягти успіху та уміння долати перешкоди. Відповідно, такою 

готовністю регулюється професійна діяльність фахівця, забезпечується її 

ефективність [133, с. 204]. Як вважає А. В. Зирянова, готовність до 

професійної діяльності – це система інтеграційних властивостей і якостей 
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особистості: знань, умінь і навичок, що формується в процесі діяльності і є 

результатом професійної підготовки [43, с. 204]. На думку О. Е. Курлигіної, 

готовність до професійної діяльності − це мотивована здатність людини 

вирішувати професійні завдання в процесі взаємодії соціальним оточенням, 

що формується і підтримується в ході професійного навчання за допомогою 

виконання вправ, вирішення спеціальних завдань, інших засобів, що 

забезпечують можливість отримання знань, умінь і навичок для накопичення 

досвіду професійної діяльності [68]. Канадські дослідники Л. Арнольд, Д. Бок, 

М. Найер, визначають готовність до професійної діяльності як сукупність 

знань, навичок та функцій, що забезпечують ефективність особистості в 

обраній сфері діяльності [206].  

З невеликими відмінностями в наведених поняттях дослідники єдині в 

тому, що готовність до професійної діяльності формується в процесі 

професійного навчання і передбачає засвоєння певного складу предметних 

знань, здобуття необхідних умінь та навичок. Поділяємо погляди 

Л. М. Прудкої в тому, що готовність до професійної діяльності залежить від 

відповідного рівня професійної компетентності, професійної майстерності, а 

також здатності до саморегуляції, налаштованості на відповідну соціальну 

діяльність, уміння мобілізувати свій професійний (духовний, особистісний, 

фізичний) потенціал на розв’язання поставлених завдань у відповідних 

умовах [159]. 

В наукових колах відсутнє також однозначне визначення суті та змісту 

такого професійно орієнтованого терміну, як «готовність до педагогічної 

діяльності». Так, М. М. Барахтян, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, 

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

визначають готовність майбутнього вчителя до професійної діяльності як 

особистісне утворення, що забезпечує внутрішні мотиви діяльності, 

педагогічну самосвідомість, педагогічні здібності, знання, вміння та навички, 

здатність до інтегрування знань, професійно значущі якості особистості 

[65, с. 65]. Як вважає Л. В. Кондрашова, готовність до педагогічної діяльності 
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є формою складного особистісного утворення, що зумовлює бажання 

займатися педагогічною роботою, а також є важливим показником 

становлення випускника педагогічного вузу, виступає в єдності двох 

напрямів – морального та психологічного, а до якостей особистості 

майбутнього фахівця слід відносити «…моральні переконання, педагогічні 

здібності, професійну пам’ять та мислення, інтереси, працездатність, 

педагогічну спрямованість, психічну витривалість, емоційність, моральний 

потенціал особистості, тобто її ставлення до проявів, подій з огляду на 

моральні суспільні норми та вимоги щодо вихованості майбутнього 

вчителя» [59, с. 8]. 

Підкреслимо, що К. М. Дурай-Новакова розглядає професійну 

готовність до педагогічної діяльності «як цілісне вираження всіх підструктур 

особистості, зорієнтованих на повне й успішне виконання різноманітних 

функцій учителя. Професійна готовність до педагогічної діяльності – складне 

структурне утворення, центральним ядром якого є позитивні установки, 

мотиви й освоєні цінності вчительської професії. До цієї готовності входять 

також професійно важливі риси характеру, педагогічні здібності, сукупність 

професійно-педагогічних знань, навичок, умінь, певний досвід їхнього 

застосування на практиці» [32, с. 25]. На думку вченої, показниками 

готовності є: зміст потреб та мотивацій педагогічної діяльності, рівень знань 

про сутність професій; ступінь усвідомлення відповідальності за результати 

педагогічної діяльності; рівень мобілізації та активізації знань, умінь, навичок 

і професійно-значущих якостей особистості; якість соціальних установок на 

педагогічну діяльність, рівень стабільності професійних інтересів [32].  

Здійсненний аналіз сутності готовності особистості до викладацької 

діяльності у вищому навчальному закладі дозволив Т. М. Лисак визначити 

готовність як складний, системний особистісно-професійний феномен, який 

інтегрує в собі мотиваційно-цільовий, змістово-операційний та рефлексивний 

компоненти, зумовлює ефективність майбутньої науково-педагогічної 
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діяльності та професійного розвитку фахівця і є показником його успішної 

професійної підготовки [71, с. 109].  

Для О. Я. Межирицького сутність практичної готовності, як компонента 

змісту соціально-педагогічної підготовки, складають професійні уміння 

соціально-педагогічної діяльності, під якими він розуміє здобуту соціальним 

педагогом і соціальним робітником здатність до взаємодії з дітьми й 

дорослими, засновану на актуалізації соціальних і педагогічних знань, 

навичок, творчому використанні форм і методів роботи, застосованих в умовах 

системи вказівок, зумовлених реальними соціальними та виховними 

завданнями [83, с. 161]. 

Професійну готовність майбутнього соціального педагога практичної 

діяльності в умовах сільського соціуму О. В. Лапою окреслено як комплексне 

особистісне новоутворення, що вміщує взаємоузгодженість мотиваційного 

(усвідомлення майбутніми соціальними педагогами мотивації до 

самореалізації в майбутній професійній діяльності), емотивно-рефлексивного 

(самоконтроль емоційної сфери майбутнього фахівця) та змістового 

(сукупності теоретичних і методичних знань, професійних умінь і навичок) 

компонентів [69, с. 94]. 

Науковець Т. А. Садова серед основних характеристик готовності до 

педагогічної діяльності відмітила наступні: цілісність, стійкість, 

інтегративність, динамічність, полікомпонентність цього утворення. 

Основними компонентами готовності до педагогічної діяльності вчена 

визначає, передусім, мотиваційно-цільовий компонент, який передбачає 

професійні настанови, позитивне ставлення до професії, інтерес до неї, стійкі 

наміри присвятити себе педагогічній діяльності тощо; змістово-операційний, 

до якого належать: система професійних знань, умінь і навичок, педагогічне 

мислення, професійне спрямування уваги, сприймання, пам’яті, дії та операції, 

необхідні для успішного здійснення професійно-педагогічної 

діяльності [166, с. 188]. Як відзначає В. Л. Ортинський, професійна готовність 

науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності передбачає його 
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професійну кваліфікацію та певну сукупність особистісних якостей і 

властивостей. Професійна кваліфікація науково-педагогічного працівника 

містить такі складові компетентності, як: спеціально-предметну; психолого-

педагогічну; комунікативну; соціокультурну [113, с. 450].  

Певний інтерес в контексті нашого дослідження представляє погляд 

науковців на з’ясування сутності готовності корекційного педагога до 

професійної діяльності, а також готовності до професійної діяльності 

майбутнього вчителя-логопеда. 

Так, Х. Я. Сайко професійну готовність корекційного педагога визначає 

як синтез властивостей і якостей його особистості, що дає можливість у межах 

здійснення своєї професійної діяльності протягом тривалого часу, виконувати 

її впевнено, самостійно, без емоційного напруження в різних, часто 

непередбачуваних, умовах, з мінімальними помилками [167, с. 71]. Науковець 

О. П. Проскурняк готовність корекційного педагога до професійної діяльності 

вбачає, насамперед, у його здатності до організації, виконання й регулювання 

педагогічної діяльності. На переконання автора, готовність до діяльності 

зумовлюється багатьма факторами, найважливішим із яких є наявність 

особистісних властивостей, покликання, що є сукупністю знань та вмінь, 

емоцій і волі, нахилів та інтересів, безпосередньо включених у навчально-

педагогічний процес, і виражаються через вплив на особистість учня з метою 

формування характерологічних властивостей та важливих умінь і навичок 

[156, с. 410]. На думку Ю. В. Пінчук, готовність майбутнього вчителя-

логопеда до професійної діяльності – це складно-структуроване утворення, що 

забезпечує необхідні внутрішні умови для успішного формування професійної 

компетентності вчителя-логопеда, його сталого професійного 

зростання [127, с. 38]. 

Пов’язуючи готовність майбутнього фахівця з кінцевим результатом 

його навчання, ми схильні під готовністю вчителя-логопеда до професійної 

діяльності вбачати такий стан вчителя-логопеда, який співвідноситься з 

очікуваними результати навчання (компетентностями), що отримали 
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відповідну оцінку та визнання, й дозволяє йому по завершенню навчання у 

закладі вищої освіти зайняти посаду вчителя-логопеда за відсутності для цього 

попереднього досвіду професійної практичної діяльності.  

На переконання Т. М. Лисак, особливістю феномену готовності 

особистості до викладацької діяльності є те, що про рівень її розвитку можна 

стверджувати лише через певний проміжок часу, тоді, коли фахівець стане 

самостійним у діяльності після закінчення закладу вищої освіти [71, с. 109]. З 

цього приводу вчена наголошує: «Яка б ідеальна не була вузівська підготовка 

фахівців, навчально-виховний процес не здатний у повному обсязі 

забезпечити формування усього комплексу складових їх професійної 

готовності. Багато чого залежить від організації праці молодих фахівців на 

початку їх самостійної діяльності» [71, с. 109]. Як стверджують вчені, певною 

проблемністю виокремлюється українське село, оскільки молоді педагоги не 

готові сприйняти його реальність. Попри постійне декларування в кожному 

програмному документі про необхідність створення стимулів та належних 

умов для роботи і проживання на селі молодих педагогів, в цьому напряму 

зроблено не достатньо. До того ж, простежується не готовність майбутніх 

педагогічних працівників до професійної діяльності в реаліях сучасного 

українського села [87]. 

Зауважимо, що готовність вчителя-логопеда до професійної діяльності в 

сільській місцевості має визначатися глибокими знаннями та розумінням 

сучасного стану освіти в сільській місцевості, сформованістю відповідної 

установки до роботи в сільській місцевості, здатності до адаптації та дії в новій 

ситуації, а також наявністю додатково набутих компетентностей, необхідних 

для роботи в сільській місцевості, які дозволяють, незалежно від типу закладу 

освіти чи установи, вирішувати окремі професійно-педагогічні завдання в 

межах корекційно-педагогічного процесу.  

Системоутворювальним у підготовці майбутніх вчителів-логопедів, 

зорієнтованих на роботу в сільських закладах освіти, має стати інтегрований 

підхід до їх навчання. Як зазначила в своїх дослідженнях Н. Г. Пахомова, 
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інтеграція медико-психологічної і педагогічної складової професійної 

підготовки логопедів – це динамічний, безперервний, суперечливий процес, 

який потребує прогностичного підходу, врахування мотивації та особливостей 

параметрів знань, виявлення специфіки їх структурування, предметних й 

інтегрованих знань та передбачає застосування адекватних змісту форм, 

методів, засобів навчання. Інтеграція педагогічних, психологічних і медичних 

знань, як правило, пов’язана з узагальненням, ущільненням, концентрацією, 

які спричинені необхідністю покращення і полегшення зберігання, передачі, 

засвоєння та використання цих знань, а також з їх упорядкуванням, 

класифікацією, систематизацією, взаємопроникненням різних методів 

пізнання і моделюванням, відтворенням цілісності складно організованих 

об’єктів [121, с. 180-181]. Тож, сформовані в процесі такого підходу 

компетентності, мають стати логічним доповненням загальної картини 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в цілому. 

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.  

Досить велика кількість наукових досліджень присвячена вивченню 

самої структури готовності. Представлені деякі з них не вичерпують всіх 

аспектів досліджуваного явища, однак, надають можливість зрозуміти, які з 

компонентів є базовими в структурі готовності педагогічних працівників.  

Так, С. О. Караваєва структурними компонентами готовності визначає: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний та рефлексивно-діяльнісний [49]. 



62 

Н. В. Ломовцева розглядає структуру готовності як єдність мотиваційного, 

технологічного, емоційно-вольового, комунікативного та рефлексивного 

компонентів [74]. Учена А. Н. Бистрюкова в структурі готовності до 

професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів засобами 

проективної технології виділяє наступні компоненти: ціле-мотиваційний 

(потреба в професійному саморозвитку та в поповненні професійних знань), 

когнітивний (рівень теоретичних знань), технологічний (рівень володіння 

способами вирішення професійних завдань) та рефлексивний (адекватне 

оцінювання професійних можливостей, здібність до самоаналізу) [8, с. 9-10]. 

Для В. І. Шахова ключовими є: мотиваційний (передбачає позитивне 

ставлення до професії, стійкі професійні мотиви), орієнтаційний (знання й 

уявлення про особливості та умови професійної діяльності, вимоги до 

особистості), операційний (володіння способами та прийомами професійної 

діяльності, необхідними знаннями, уміннями, навичками), вольовий 

(самоконтроль) та оцінний компоненти готовності (самооцінка власної 

професійної підготовленості й відповідність процесу вирішення професійних 

завдань оптимальним професійним зразкам) [190, c. 116]. Як складне 

психологічне утворення, на думку О. Є. Курлигіної, професійна готовність 

включає в себе мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий та 

оцінний компоненти [68]. Дослідження поняття готовності дали змогу 

О. В. Лапі виокремити мотиваційний, змістовий, емотивно-рефлексивний 

компоненти процесу формування професійної готовності майбутнього 

соціального педагога до діяльності в умовах сільського соціуму як результату 

його професійної підготовки в закладах вищої освіти [69, с. 94]. 

Питанню дослідження структури готовності до професійної діяльності і 

приділили увагу також науковці сфери спеціальної освіти.  

Так, С. П. Миронова  вперше теоретично обґрунтувала та практично 

довела необхідність цілеспрямованого формування готовності вчителя-

дефектолога до корекційної роботи з розумово відсталими дітьми і 

виокремила такі її складові, як: особистісний, когнітивний та діяльнісний [85]. 
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Науковець Х. Я. Сайко  в структурі готовності корекційного педагога до 

виховання дітей із аутизмом вбачає: мотиваційний, емоційний, когнітивний та 

професійно-педагогічний компоненти [167]. Вчена Л. О. Прядко вважає, що 

структуру готовності майбутнього корекційного педагога до роботи з 

розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі складають: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний та операційно-діяльнісний 

компоненти [160]. Науковець Д. І. Шульженко структуру готовності 

майбутнього корекційного педагога до роботи з аутичними дітьми розглядає 

як єдність інтелектуального (за змістовим, діяльнісним, особистісним 

критеріями) та соціокультурного (за комунікативним та креативним 

критеріями) компонентів [195]. Дослідниця Л. А. Черніченко, теоретично 

обґрунтувавши структуру готовності майбутніх логопедів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивного навчання, зупинилася на таких її 

компонентах, як: мотиваційно-цільовий, когнітивно-операційний, 

результативно-оціночний і креативний, які є взаємопов’язаними та 

взаємозумовленими [188]. 

В рамках нашого наукового дослідження, в структурі готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

нами виокремлено такі взаємопов’язані компоненти, як: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний, що відображають:  

 мотиваційний – наявність прагнення до міцного оволодіння системою 

знань, умінь, навичок щодо здійснення корекційно-розвиткової роботи, 

розроблення та впровадження інноваційних форм у контексті інклюзивного 

навчання для дітей із особливими освітніми потребами в умовах села;  

 когнітивний – характеризує наявність системи знань із основ 

корекційно-розвиткової роботи, сучасних моделей надання спеціальних 

освітніх послуг для дітей із 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 



64 

освітніми потребами в сільській місцевості;  

 особистісний – характеризує наявність інтегративних властивостей 

професійного, творчого мислення і рефлексії, чіткого розуміння професійних 

завдань із корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах села, способів їх вирішення на основі сучасних 

інноваційних ідей у контексті інклюзивної освіти. 

Кожен із цих компонентів дає змогу визначити критерії та показники, за 

якими можливо оцінити готовність вчителя-логопеда до професійної 

діяльності в сільській місцевості.  

 

1.3. Вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

 

Як відзначено у параграфі 1.1, професійна діяльність вчителя-логопеда 

сільського закладу освіти характеризується притаманними для неї 

особливостями. Підкреслюється залежність ефективності й доступності 

корекційно-розвиткової допомоги від рівня готовності вчителя-логопеда до 

професійної діяльності в сільській місцевості. Об’єктивно зумовлена 

необхідність у забезпеченні закладів освіти сільської місцевості 

підготовленими до цього вчителями-логопедами загострила проблему їх 

професійної готовності до роботи в зазначених умовах. У зв’язку з цим 

актуалізується зацікавленість до питання становлення та розвитку системи 

підготовки вчителів-логопедів в Україні для сільської місцевості. Його 

вивчення допомогло б скорегувати підготовку логопедичних кадрів, виходячи 

з сьогоденних потреб сільського соціуму. Є поодинокі дослідження, в яких 

вже розглядалися пов’язані з цим аспекти. Серед останніх дисертаційних 

досліджень слід виділити роботи Т. Л. Берник «Розвиток диференційованих 

форм логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими вадами в Україні (1945-

2000)» [6], О. Б. Бобак «Педагогічні засади соціалізації дітей дошкільного віку 

в сім’ї у ІІ-й половині ХХ століття» [9], В. В. Золотоверх «Становлення та 
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розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі 

спеціальної освіти» [40], О. М. Потапенко «Теорія і практика підготовки 

логопедичних кадрів в Україні (друга половина ХХ століття) [132], 

О. Е. Шевченко «Становлення та розвиток системи підготовки 

дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти України (1918-

1941 рр.) [193] та ін. Однак, питання підготовки вчителів-логопедів для 

сільських закладів освіти залишається не повністю дослідженим. В цьому 

сенсі доцільним вбачається висвітлення еволюційних процесів вітчизняного та 

зарубіжного досвіду такої підготовки, оскільки це надасть можливість більш 

ґрунтовно проаналізувати питання оптимізації процесу формування 

готовності майбутніх викладачів-логопедів до професійної діяльності в 

сільських закладах освіти та підвищити його якість в закладах вищої освіти. 

На основі теоретичного аналізу підтверджено, що підготовка логопедів 

на рівні вищої школи за радянських часів розпочалася ще в післявоєнний 

період, але вирішальні передумови для цієї події відносяться до 1920 р., коли 

в Москві відбувся I Всеросійський з’їзд діячів по боротьбі з дитячою 

дефективністю, безпритульністю і злочинністю. У числі організаційних, 

наукових і методичних питань, що стосувалися навчання та виховання дітей з 

порушеннями мовлення, на з’їзді було прийнято рішення про необхідність 

організації вищої дефектологічної освіти в країні. Відповідно до цього 

рішення в Ленінграді, Москві, Києві починається підготовка дефектологів у 

закладах вищої освіти. Відзначається, що до 1925 р. дефектологічна освіта 

надавала студентам загальну дефектологічну підготовку без спеціалізації в 

будь-якій області дефектології. Перші навчальні плани характеризувалися 

тим, що студенти готувалися одночасно за трьома видами спеціальної 

педагогіки (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) [187, 

с. 596]. 

Починаючи з середини 40-х рр. в наукових колах все частіше стали 

говорити про необхідність запровадження цілеспрямованої підготовки 

логопедів у системі вищої освіти [187, с. 591]. Відповідно до наказу «Про 
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поновлення логопедичної роботи на Україні» від 16.07.1946 р. № 2021 на той 

час на посаді логопеда могли працювати фахівці-дефектологи, які одержали 

спеціальну освіту на дефектологічному факультеті Київського педагогічного 

інституту імені О. М. Горького (далі – КПІ) або ж на спеціальних курсах, а 

також сурдопедагоги, які мали стаж роботи в молодших класах шкіл для 

глухих. Сурдопедагоги, які призначалися на посаду логопеда, в майбутньому 

мали прослухати семінар із логопедії та вивчити методики логопедичної 

роботи з дітьми, які мали різні мовленнєві порушення [10, с. 7]. 

У 1946-1947 рр. на дефектологічному факультеті Московського 

педагогічного державного інституту імені В.І. Леніна (далі – МПДІ) 

відкрилося перше в вузівській системі радянських часів логопедичне 

відділення [48, с. 87], де розгорнулися широкі наукові дебати про 

приналежність логопедії до медичних або педагогічних наук і, відповідно, про 

те, хто повинен займатися подоланням недоліків мовлення – лікар або 

педагог [7, с. 34]. Так, Ф. А. Рау писав: «На питання: чи потрібно погано 

розмовляючого лікувати або вчити і виховувати, ми відповідаємо: лікувати 

потрібно іноді, вчити і виховувати – завжди і не тільки мовлення, а й 

особистість логопата. Ось чому підготовка логопеда повинна будуватися на 

педагогічному фундаменті». На думку вченого, відповідно до цієї установки 

центральним предметом у підготовці студентів-логопедів, зрозуміло, є 

безпосередні логопедичні дисципліни: введення в логопедію, теорія логопедії, 

історія логопедії, спеціальна, диференційована методика логопедичної 

роботи, клініка слухомовленнєвих розладів, фізіологія і патологія звуків 

мовлення, фонетика та широка логопедична практика студентів в установах 

різних типів. З огляду на те, що логопедам часто доводиться мати справу з 

дітьми, що страждають, крім дефектів мовлення, іншими вадами фізичного чи 

інтелектуального порядку, в навчальний план включений курс «Введення в 

дефектологію» (тобто основи сурдотифло- і олігофренопедагогіки). Всього на 

логопедичне відділення в навчальному плані передбачено 1347 год., з яких на 

лекції відводиться 388 год., на практичні заняття – 320 год., на практику в 
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установах – 639 год. [187, с. 594-595]. Це був період, коли лише формувався 

профіль майбутнього вчителя-логопеда та висловлювалися сподівання, що 

студент, який засвоїть перераховані вище дисципліни, буде в змозі не тільки з 

успіхом вести безпосередню логопедичну роботу, а й керувати логопедичними 

установами.  

Нестача у фахівцях-логопедах змушує МО УРСР 3 січня 1958 р. видати 

розпорядження «Про підготовку логопедів». Перший набір студентів зі 

спеціальності «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія» відбувся 

1957/1958 н.р. у кількості 21 особи. Студенти отримували кваліфікацію: 

учитель спеціальної школи і логопед. Термін навчання тривав 2,5 рр. Предмет 

логопедія налічував разом 90 год., з яких – 66 лекц. та 24 практ. год. [132, с. 

59]. Іншим чином вибудовувався навчальний процес на дефектологічному 

факультеті МПДІ, де значно була вдосконалена система навчання студентів-

логопедів. У навчальні плани в порівнянні з минулим були введені нові курси 

лекцій, семінари, практичні заняття, диференційована педагогічна практика. 

Утворена навчально-виховна лабораторія, налагоджена при кафедрі 

систематична робота медико-педагогічної консультації тощо. Разом із 

основним лекційним курсом із логопедії навчальним планом передбачалися 

спецкурси та спецсемінари [187, с. 600]. Не зважаючи на те, що вони не були 

пов’язані з особливостями логопедичної роботи в освітніх закладах сільської 

місцевості, студентам-логопедам серед основних розділів логопедії, що є 

цікавим для нашого дослідження, для вивчення пропонувалися: організація 

логопедичної допомоги в СРСР (IV курс); сучасні проблеми теорії та практики 

логопедії (V курс). Починаючи з 1959/60 н.р. студентам логопедичного 

відділення присвоювалася кваліфікація фахівця: вчитель-логопед шкільних, 

дошкільних та медичних установ [187, с. 600].  

У період з 60-х − кінець 80-х рр. відбувалося подальше поглиблення 

спеціалізації майбутніх дефектологічних кадрів. У своєму дослідженні 

О. С. Потапенко наводить факти звернення у липні 1963 р. ректорату КПІ з 

листом до МО УРСР із проханням дозволити факультативну підготовку 
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логопедів на заочному відділі спецгрупи сурдопедагогів, котрі вступили на 

навчання у 1962 р., оскільки частка цієї групи працювала логопедами або 

бажала ними працювати після закінчення педінституту. МО УРСР 

«принципово» дало згоду на таку підготовку, проте відповідний лист КПІ не 

отримав. У 1963/1964 н.р. ректорат знову надіслав листа до МО УРСР, у якому 

просив дозволу на одержання студентами-сурдопедагогами факультативної 

підготовки з логопедії [132, с. 71-72]. 

З 1964/65 н.р. факультет дефектології КПІ працював за новим 

навчальним планом № 2111 «Дефектологія». Термін навчання становив 4 р. 

Вперше передбачена підготовка кадрів зі спеціалізації «Логопедія» з 

отриманням кваліфікації – логопед дошкільних, шкільних і медичних закладів. 

На вивчення логопедії відводилося 480 год., з них − 192 год. − лекційні, 158 – 

лабораторні, 130 − практичні заняття. Було передбачено 216 год. для 

проведення спецкурсів, спецпрактикумів та спецсемінарів. Однак, немає 

жодних даних про наявність в їх переліку навчальних дисциплін, які б 

розкривали специфіку роботи вчителя-логопеда в сільській місцевості, а також 

даних, які б вказували на проведення набору студентів за цією спеціалізацією 

в зазначеному навчальному році. 

Починаючи з 1966 р. територіальні межі підготовки дефектологічних 

кадрів в УРСР розширюються й здійснюються на факультеті дошкільної 

педагогіки і психології Слов’янського педагогічного інституту. Це 

позитивним чином позначилося на стані дефектологічних кадрів. Увага країни 

була сконцентрована на максимальному задоволенні потреб суспільства в 

логопедичних кадрах в цілому, тож особливості окремих територій, які 

впливали на роботу логопедів, в ході їх підготовки не враховувалися. Проте, 

відмінності між містом і селом були очевидними. Сільські населені пункти 

значно поступалися містам за рівнем облаштованості житлового фонду, 

розвитком транспортної інфраструктури, якістю послуг освіти, охорони 

здоров’я та сфери побутового обслуговування. Як констатує Ю. Л. Когатько, 

в Україні з часом ці відмінності поглиблювалися [54, с. 34]. Не зважаючи на 
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певні позитивні тенденції, які намітилися у підготовці вчителів-логопедів, вже 

тоді відчувалася необхідність в її удосконаленні, враховуючи проблеми, що 

негативно впливали на організацію логопедичної допомоги в сільській 

місцевості, а саме: слабка матеріальна база, низький рівень забезпечення 

закладів освіти дефектологами-логопедами, прогалини в методичному 

забезпеченні. Проте, в наукових джерелах [132, с. 89-90] є підтвердження 

тому, що питання, пов’язані з особливостями роботи логопедичних установ, 

які обслуговують сільську місцевість, стають предметом для обговорення на 

конференціях працівників логопедичних пунктів при загальноосвітніх школах 

та вчителів-логопедів установ системи охорони здоров’я.  

Для покращення підготовки дефектологічних кадрів, 31 груд. 1982 р. 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти СРСР затвердило 

кваліфікаційну характеристику учителя-дефектолога зі спеціальності 

«Дефектологія». Керуючись цим документом, зазначене Міністерство 

розробило перелік дефектологічних спеціальностей і нові навчальні плани до 

них для денних відділень педагогічних інститутів, які ввело в дію наказом 

«Про введення нових навчальних планів педагогічних інститутів» від 

24.06.1983 р. № 68. В їх переліку: «Логопедія з додатковою спеціальністю 

російська мова і література». Кваліфікація спеціаліста – учитель-логопед. 

Учитель російської мови і літератури школи для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. Логопед дошкільних закладів; «Логопедія з 

додатковою спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання». 

Кваліфікація спеціаліста – учитель-логопед. Учитель початкових класів школи 

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Логопед дошкільних закладів.  

Як відзначає О. С. Потапенко, за новими навчальними планами студенти 

дефектологічних факультетів отримували базисну психолого-педагогічну 

підготовку; поряд із курсами загальної педагогіки та психології студенти 

вивчали за новими навчальними планами олігофренопедагогіку, 

сурдопедагогіку, тифлопедагогіку, логопедію, психопатологію дитячого віку, 

психологію розумово відсталої дитини, методику виховної роботи в 
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спеціальній школі, методи психолого-педагогічної діагностики розумової 

відсталості, спеціальну дошкільну педагогіку та спеціальну методику 

дошкільного виховання. Однією з відмінних особливостей нових навчальних 

планів було включення циклу медико-педагогічних дисциплін. Близько 

200 навч. год. було відведено на вікову анатомію, фізіологію та гігієну дітей, 

загальну патологію людини, анатомію, фізіологію й патологію органів слуху, 

мови і зору, невропатологію. Новим якісним ступенем навчання стала медико-

педагогічна практика студентів, яка проводилась у 6 сем. без відриву від 

виробництва, а в 9 сем. – паралельно педагогічній практиці [132, с. 127-128].  

Позитивні зміни, за твердженням Т. Л. Берник, у цей час відбувалися і в 

розумінні вчителями важливості логопедичної роботи для навчально-

виховного процесу, розвитку особистості дитини тощо. Вчителі дедалі частіше 

зверталися за допомогою до логопедів у випадках не лише помилок в усному 

мовленні, а й тоді, коли в класі виявлялися діти з труднощами в оволодінні 

писемним мовленням. Дослідниця звертає увагу на те, що кваліфіковану 

допомогу вчителя-логопеда, здебільшого, отримували міські діти. Водночас в 

Україні існував певний досвід організації сільської логопедичної допомоги, 

який був корисним й ефективним. Так, за визначенням авторині, 

особливостями організації логопедичної роботи в сільській місцевості у своїх 

публікаціях та виступах ділилася Л. М. Урбанська, вчитель-логопед 

Нестеровської загальноосвітньої школи Львівської обл. [6, с. 179].  

Певні негативні процеси в системі сільської освіти розпочалися на 

початку 90-х рр. XX ст. Сільський соціум не «розпещений» наявністю вчителя-

логопеда, почав втрачати кваліфіковані педагогічні кадри. З середини 90-х ці 

процеси набули більш глобального характеру.  

В презентованій Державній національній програмі «Освіта» («Україна 

XXI століття») [155] від 03.11.1993 р., врахування потреб індивідуальної 

корекційно-компенсаційної спрямованості навчання та виховання дітей із 

вадами психофізичного розвитку стає одним із стратегічних завдань 

реформування змісту освіти. Задекларовано підготовку нової генерації 
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педагогічних кадрів, що є дуже важливим для подальшого розвитку освіти в 

Україні. В контексті реалізації її положень та покращення ситуації з 

логопедичними кадрами Міністерство освіти України (далі – МО України) 

видає наказ «Про відкриття спеціальних факультетів для одержання 

спеціальності «Дефектологія» на базі вищої педагогічної освіти» від 

23.02.1994 р. № 47, яким зобов’язало ректорів Київського державного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі – КДПУ), 

Слов’янського державного і Кам’янець-Подільського педагогічних інститутів 

для одержання освіти зі спеціалізації «Логопедія» відкрити спеціальні 

факультети з трирічним терміном навчання без відриву від виробництва для 

осіб, які мали вищу педагогічну освіту та працювали у спеціальних 

дошкільних закладах і школах-інтернатах [132, с. 156-157]. До цього часу в 

Україні підготовка вчителів-логопедів велася лише на двох дефектологічних 

факультетах: КДПУ та Слов’янському державному педагогічному інституті. З 

2000 р. на дефектологічному факультеті Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (далі – НПУ імені М. П. Драгоманова) 

розпочалася підготовка вчителів-логопедів з можливістю отримання 

кваліфікації: «Логопед. Вчитель початкових класів шкіл для дітей з тяжкими 

розладами мовлення», «Логопед. Дефектолог дошкільних закладів для дітей з 

ТВМ» [127, с. 106].  

Відповідних змін зазнала і назва спеціальності, в межах якої готували 

вчителів-логопедів. У Переліку напрямів підготовки фахівців із вищою 

освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних 

кваліфікаційних рівнів та робітничих професій [153], затвердженому 

постановою КМ України від 18.05.1994 р. № 325, дефектологія як 

спеціальність зберігає свою назву. Передбачено, що підготовка за цією 

спеціальністю може здійснюватися за кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Без 

змін усе залишається в Переліку напрямів та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями [154], затвердженому 
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постановою уряду від 24.05.1997 р. № 507. Однак, передбачено, що підготовка 

за спеціальністю «дефектологія» стає можливою за наступними освітньо-

кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». На підставі 

постанови КМ України 13.12.2006 р. за № 1719 «Про перелік напрямів, за 

якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» [152] попередня постанова 

втрачає свою чинність в частині підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра. Спеціальність отримала нову назву – 

корекційна освіта (за нозологіями). Студенти, які вступили до закладів вищої 

освіти у 2006 р., продовжували навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра відповідно до обраних напрямів. Щодо спеціалістів та магістрів така 

назва спеціальності набула законодавчого закріплення з прийняттям 

КМ України постанови «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» від 27.08.2010 р. № 787 

[145]. Із затвердженням постановою КМ України від 29 квітня 2015 р. № 266 

нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти в галузі знань 01 Освіта, спеціальність 

отримує нову назву – 016 Спеціальна освіта [144]. 

Вища педагогічна спеціальна освіта, за твердженням О. С. Потапенко, 

виходить на новий якісний рівень підготовки спеціалістів. Запроваджуються 

нові форми підготовки вчителів-логопедів, вводяться нові, більш уточнені, 

спеціальності, що дають можливість доцільно й поглиблено вивчати кожну 

категорію дітей із особливостями психофізичного розвитку і проводити з ними 

навчально-виховну роботу, застосовуючи при цьому новітні знання, здобуті 

під час навчання у вузі [132, с. 170]. Однак, не зважаючи на постійно 

зростаючу кількість випускників за вказаним фахом, практика демонструє 

нестачу логопедичних кадрів у закладах освіти сільської місцевості.  

Кризові тенденції в сільській освіті та шляхи їх подолання стали 

предметом обговорення для учасників парламентських 
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слухань 14 бер. 2012 р. [155]. Так, зосереджено увагу на проблемах, що 

залишаються нерозв’язаними в освіті, зокрема в сільській місцевості; 

акцентовано на необхідності запровадження у педагогічних вузах комплексної 

підготовки вчителів для сільської місцевості за 2-3 спеціальностями. 

Зважаючи на це були прийняті відповідні рекомендації МОНмолодьспорту 

України [155]. Вважаємо, що турбота про дітей із порушеннями мовлення 

сільських територій, забезпечення їм доступу до якісної корекційно-

розвиткової допомоги у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до 

місця проживання, змушує до ефективної професійної підготовки вчителя-

логопеда для сільської місцевості.   

Спроби визначення переліку професійних знань, умінь і  навичок, 

необхідних фахівцю для роботи з дітьми з порушеннями мовлення, в різні часи 

при розробці професіограм дефектолога робилися неодноразово. Проте, це 

питання є невирішеним. Згідно Закону України «Про вищу освіту» його 

віднесено до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері освіти 

і науки (ч. 6 ст. 10). Однак, в Українському освітньому просторі відсутні 

Стандарти вищої освіти України за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями, якими би визначалися вимоги до змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Поки що є підстави вести мову лише про 

наявність їх проектів [140; 139]. При визначенні компетентностей, якими 

повинен оволодіти здобувач вищої освіти за вказаною спеціальністю, переліку 

необхідних для цього навчальних дисциплін, за основу береться стандарт, 

розроблений безпосередньо закладом вищої освіти. Однак, жоден із них не 

забезпечує набуття майбутніми вчителями-логопедами компетентностей, 

достатніх для роботи за фахом у сільських закладах освіти. 

Законодавство про вищу освіту гарантує здобувачам вищої освіти вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом. На наше переконання, це дозволяє 

педагогічним закладам вищої освіти при їх розробці запроваджувати окремі 
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спецкурси з досить широкого кола актуальних за спеціальністю 

016 Спеціальна освіта за спеціалізаціями «Логопедія»; «Логопедія. Спеціальна 

психологія» питань, зокрема щодо особливостей організації корекційно-

розвиткової роботи в різних умовах (нових або нестандартних), її напрямів та 

змістовного наповнення. 

Результати аналізу тенденцій розвитку спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» засвідчили, що за останні 15 рр. система підготовки значно 

розширилася. Станом на 2018 р. в Україні підготовка фахівців за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» спеціалізацією: «Логопедія»; 

«Логопедія. Спеціальна психологія» за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями здійснюється у 8 закладах вищої освіти. Проте, 

дисбаланс, який існує між запитом сільського соціуму на такого 

вузькофахового спеціаліста, як вчитель-логопед та загальною кількістю 

випускників за зазначеними спеціалізаціями, з яких більшість не готові до 

професійної діяльності в умовах села, змушує ставити питання про 

корегування змісту професійної підготовки вчителів-логопедів, яка має 

відповідати запитам як міського, так і сільського населення. Тому 

актуалізується необхідність формування професійних компетентностей 

досліджуваних фахівців, необхідних для організації корекційно-розвиткової 

роботи з дітьми-логопатами в умовах села, створення для цього необхідних 

організаційно-педагогічних умов.  

Вивчення досвіду підготовки вчителів-логопедів у країнах Європи та 

США засвідчив, що професійна підготовка, яку отримують студенти на 

факультетах логопедії на базі європейських університетів, здійснюється за 

стандартами міжнародної організації CPLOL та IALP (Standing Liaison 

Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European 

Union [209] and the International Association of Logopedics and Phoniatrics [201]). 

У відповідності до стандартів CPLOL, спеціаліст-логопед європейського рівня 

«є фахівцем у галузі спілкування й мовлення, який лікує всі розлади мовлення, 

голосу, розмовного та писемного мовлення, незалежно від їх походження, у 
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дітей, юнаків, дорослих і старших. Це професіонал, відповідальний за 

запобігання, оцінку, лікування та наукове вивчення людського спілкування та 

пов’язаних із ним розладів [180, с. 290]. 

Зазначено, що логопедична освіта має два ступені: бакалаврат (bachelor 

level) і магістратуру (master level). Аналіз навчальних планів та програм 

підготовки фахівців-логопедів на бакалаврському рівні підтвердив тенденцію 

наступності, поступового ускладнення матеріалу та переходу від більш 

загальних дисципліни (соціально-економічних, математичних та природничо-

наукових) до загальнопрофесійних. Тобто, безпосередньо до таких, що більше 

спрямованні на формування практичних умінь та навичок студентів. 

Так, в Болгарії в Південно-Західному університеті навчання на 

бакалаврському рівні за спеціальністю «Логопедія» триває 4 р. Обсяг освітньої 

програми становить 240 ЄКТС [199] і передбачає здобуття студентами 

глибоких знань щодо видів порушень мовлення, етіології та їх симптоматики; 

формування вмінь використовувати діагностичний та терапевтичний 

інструментарій з метою виправлення порушень мовлення у дітей та дорослих. 

Так, упродовж першого року програма навчання зосереджена на 

оволодінні студентами базових знань з таких дисциплін, як: фонетика 

(4.0 кред.), анатомія і фізіологія людини (5.0 кред.), введення в медицину 

(4.0 кред.), основи медичної генетики (3.0 кред.) та ін. Другий рік навчання 

супроводжується введенням до навчального плану професійно орієнтованих 

дисциплін, а саме: основ логопедії (5.0 кред.), терапії та реабілітації (4.0 кред.), 

розлади голосу (8.0 кред.) тощо. В другому семестрі студенти мають обрати 

одну або дві додаткові дисципліни на вибір та мають можливість протягом дня 

застосовувати свої знання на логопедичній практиці. Впродовж третього та 

четвертого років навчання здійснюється ознайомлення студентів із 

особливостями мовленнєвих вад при порушеннях слуху, емоційно-вольових 

та опорно-рухових розладах. Вивчаються аспекти розвитку мовлення та 

процесу комунікації у людей з кохлеарною імплантацією. Наприкінці 

навчання на студентів чекає логопедична практика та державні іспити 
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(додаток А.1). Нажаль, у навчальному плані відсутні дисциплін, які б 

орієнтували студентів на формування компетентностей щодо організації та 

планування логопедичної роботи, взаємодії з учасниками корекційно-

педагогічного процесу, здійснення логопедичного супроводу сімей, що 

виховують дітей із порушеннями мовлення тощо. Вважаємо це недоліком 

такої підготовки. З переліку дисциплін вільного вибору зацікавленість 

викликає навчальна дисципліна «Сімейне спілкування та адаптація» 

(5.0 кред.). Метою її вивчення є ознайомлення студентів зі специфікою 

спілкування в сім’ї, впливом психологічного клімату та конфліктних ситуацій 

на розвиток дитини з порушеннями мовлення, її подальше адаптування в 

соціумі. Однак, цього вкрай недостатньо для формування у майбутнього 

вчителя-логопеда навичок педагога. На магістерському рівні за вказаною 

спеціальністю навчання триває 2 р. Загальний обсяг освітньої програми 

становить 120 ЄКТС. Навчальними цілями підготовки є інтеграція набутих за 

попередні роки навчання знань, умінь і навичок [203]. Студентам 

викладаються такі дисципліни, як: отоларингологія (2.0 кред.), фонаційні 

порушення (6.0 кред.), психопатологія (4.0 кред.), історія логопедії та 

порівняла логопедія (3.0 кред.), порушення слуху (5.0 кред.), специфічні 

труднощі при навчанні (4.0 кред.), порушення ковтання та дихання (3.0 кред.) 

та ін. Повний перелік дисциплін навчального плану наведено в додатку А.2. 

У Південно-Західному університеті Болгарії здійснюється також 

підготовка магістрів за спеціальністю «Клінічна логопедія» [204]. Термін 

навчання становить 1 р. Студенти вивчають переважно дисципліни, 

зорієнтовані на ознайомлення з основними клінічними проявами порушень 

мовлення, особливостями реабілітації осіб із локальним ураженням головного 

мозку, акту ковтання; значенням використання біологічного зворотного 

зв’язку в логопедії, основами госпіталізації та післяопераційної підтримки осіб 

із тяжкими порушеннями мовлення тощо (додаток А.3). 

Такий поділ за галузями у підготовці майбутніх логопедів є типовим для 

багатьох держав. У зв’язку з цим у міжнародній практиці розрізняють дві 
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позиції щодо фахівця, який займається навчанням, вихованням і подоланням 

наявних порушень у осіб із обмеженими можливостями здоров’я, а саме: в 

Росії, Білорусії, Казахстані, Україні, Німеччині, Австрії, Угорщині та інших 

країнах Східної Європи (за винятком країн Балтії) спеціальний педагог, 

включаючи вчителя-логопеда – посада педагогічна, логопедія є розділом 

спеціальної педагогіки, а логопедичні організації є частиною системи освіти; 

в дорослому віці логопедична допомога надається в організаціях охорони 

здоров’я; у більшості країн Західної Європи та Америки: спеціальний 

педагог – посада педагогічна, а логопед – параклінік, парамедичний працівник 

(логопед, аудіологопедист, ортофоніст, speech-language pathologist, фоніатр, 

speech and language therapist, фоноаудіолог). Логопед виконує діагностику та 

терапію всіх видів порушень мовлення [47, с. 4].  

Схожі тенденції відображені в Міжнародній стандартній класифікації 

професій-2008 (МСКЗ-08) International Standard Classification of Occupations 

2008 (ISCO-08), створеній із метою розроблення національних класифікацій 

професій, занять і посад: 

– 2266. Аудіологи та фахівці з розвитку та відновлення мовлення 

(аудіолог, дефектолог, логопед, фахівець з корекції мовлення), до функцій 

яких входить діагностика та подолання наявних порушень слуху та мовлення; 

– 2352. Викладачі в галузі спеціальної освіти (педагог у галузі 

спеціальної освіти для учнів, які відчувають труднощі з навчанням; педагог 

для осіб з вадами зору; педагог для осіб з порушеннями слуху; педагог-

дефектолог), до функцій яких також входить діагностика та подолання 

наявних порушень у осіб з обмеженими можливостями здоров’я, а також 

організація освітнього процесу, навчання і виховання [202]. 

Професійна підготовка логопедів за бакалаврським рівнем з трирічним 

терміном навчання також здійснюється в університеті Святих Кирила і 

Мефодія (м. Скоп’є, Македонія) [175]. Обсяг освітньої програми становить 

180 ЄКТС та містить загальні, базові та професійні дисципліни. На першому 

році вивчають: анатомію з гістологією, основи логопедії, медичну етику, 
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зміцнення здоров’я, фонетику і лінгвістику, основи генетики та ін. На 

другому – значна кількість кредитів припадає на вивчення етіопатогенезу 

порушень мовлення (10.0 кред.), голосу (8.0 кред.) та слуху (5.0 кред.), 

особливостей симптоматики, діагностики та методів профілактики і 

хірургічної корекції зубно-щелепних аномалій (4.0 кред.); здійснюється 

ознайомлення студентів із клінічною картиною, діагностикою та реабілітацією 

осіб із нейропсихологічними розладами, що зустрічаються в логопедичній 

практиці (4.0 кред.) та ін. Головною метою третього року навчання є 

формування у студентів практичних умінь та навичок щодо організації та 

побудови системи відновлення та корекції вад голосу (7.0 кред.), слуху 

(8.0 кред.) та мовлення (8.0 кред.). За аналогією підготовки логопедів у 

Південно-Західному університеті (Болгарія), такий їх перелік не сприяє 

формуванню у студентів компетентностей, які б характеризували логопеда як 

педагога. Запропоновані дисципліни переважно спрямовані на озброєння 

студентів знаннями та уміння щодо проведення обстеження, діагностики та 

корекції порушень мовлення. Серед них увагу привертає така дисципліна, як 

«Супервізія», основними завданнями якої є формування у студентів уявлень 

про форми і методи професійного супроводу діяльності фахівця-логопеда, 

профілактики синдрому емоційного вигорання та хронічної втоми; 

вироблення навичок професійної рефлексії, стресостійкості та здатності 

вирішувати оптимальним шляхом конфліктні ситуації тощо. Вважаємо, що у 

змісті підготовки майбутнього фахівця-логопеда така дисципліна є вкрай 

актуальною. Однак, на її вивчення відводиться лише 1 ЄКТС. Цього, на нашу 

думку, замало для вирішення тих завдань, які висунуті в навчальній програмі. 

Тож, зазначимо про доцільність включення такої дисципліни в перелік тих, що 

пропонуються для вивчення майбутнім вчителям-логопедам у закладах вищої 

освіти нашої країни. 

Слід підкреслити, що за магістерським рівнем підготовка фахівців в 

університеті Святих Кирила і Мефодія здійснюється за спеціальністю 

«Клінічна логопедія» [176] і спрямована на розширення теоретичних знань 
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студентів щодо основ логопедичного протезування та його застосування 

(3.0 кред.), розвитку пізнавальних процесів (5.0 кред.), принципів побудови та 

організації логопедичної діагностики (5.0 кред.), етики спілкування (3.0 кред.) 

і вдосконалення практичних навичок планування логопедичної роботи, 

реабілітації осіб з кохлеарним імплантатом (5.0 кред.), після інсультів 

(5.0 кред.), з порушеннями писемного мовлення (3.0 кред.), після 

ларингектомії (3.0 кред.) та з заїкуватістю (3.0 кред.).  

В університеті Марії Складовської-Кюрі (м. Люблін, Польща) 

підготовка логопедів за бакалаврським рівнем спеціальності «Логопедія з 

аудіологією» [207] теж триває три роки. Схожим є також обсяг кредитів. Всі 

дисципліни навчального плану згруповані за блоками: основні дисципліни 

(етика, логіка, соціологія, захист інтелектуальної власності та ін.), медичні 

(анатомія і фізіологія людини, неврологія з елементами педіатрії, психіатрія з 

елементами геріатрії, ортодонтія, фоніатрія) та лінгвістичні основи логопедії 

(теорія порушень мовлення, психолінгвістика, нейропсихологія тощо), 

порушення звуковимови (дислалія, дизартрія, афазія та ін.), аудіологія 

(слухові апарати та імпланти, поведінкова аудіометрія, диференціальна 

діагностика порушень слуху тощо) та освіта й підготовка фахівців (основи 

дидактики, психологічна та педагогічна підготовка до професійної діяльності 

в початковій школі та ін.). Починаючи з другого року навчання передбачена 

практика за спеціальністю. 

Зазначимо, що навчальними цілями підготовки фахівців на 

магістерському рівні за вказаною спеціальністю (термін – 2 р.) є: 

ознайомлення студентів із генетично обумовленими вадами мовлення та 

вторинними проявами первинних порушень; формування умінь побудови 

логопедичної роботи з дітьми та дорослими, які мають порушення інтелекту, 

слуху та зору, розлади опорно-рухової та емоційно-вольової сфери та ін.  

Подібною до Польщі є система професійної підготовки фахівців-

логопедів у Фінляндії [200] та Білорусі [125]. 
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З огляду на вищезазначене, можна констатувати, що: по-перше, 

дисципліни, вивчення яких пропонують університети країн Європи, вже з 

першого року навчання є професійно зорієнтованими, що не є типовим для 

системи підготовки вчителів-логопедів в Україні; по-друге, 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 зумовлює значні розбіжності між 

змістом підготовки таких фахівців в Україні та за кордоном. 

Як свідчить теоретичний аналіз, у Сполучених Штатах Америки (далі – 

США) на бакалаврському рівні майбутні логопеди мають можливість обирати 

одну з таких двох програм, як: Bachelor of Science (BS) з природно-науковою 

базою та Bachelor of Arts (BA) лінгвістичною. Обидва варіанти бакалаврської 

освіти та добре складений стандартизований іспит GRE, дають право на вступ 

до магістратури. Також два варіанти програм передбачено і на магістерському 

рівні: Master of Science (MS) на природно-науковій основі Master of Arts (MA) 

− лінгвістичній. Після отримання бакалаврської освіти можна поміняти 

програму з BA на MS і навпаки, з BS на MA [1, с. 5-6]. Як відзначає Є. В. Бруно, 

програми в різних університетах декілька відрізняються, але основні 

дисципліни (а їх переважна більшість) однакові для всіх навчальних закладів, 

тому що програма прийнята й затверджена на державному рівні [1, с. 6]. Серед 

переліку, необхідного при проходженні магістратури, доречно до нашого 

дослідження інтерес викликають такі дисципліни, як: логопедичні порушення 

у дошкільнят, логопедичні порушення у школярів, ведення в додаткові і 

альтернативні способи комунікації, консультування в логопедії, професійні 

питання (за кодексом етики для логопедів). Однак, такі програми визначають 

загальний зміст підготовки логопедів і не орієнтовані на їх підготовку до 

професійної діяльності в окремих регіонах.  

В США дуже мало спеціальних шкіл, діти з особливими освітніми 

потребами інтегровані в звичайні загальноосвітні школи, але можуть 

навчатися в спеціально організованих класах або відвідувати спеціальні 
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заняття, що допомагають їм встигати за шкільною програмою. Логопед 

працює з дітьми всіх рівнів на всіх ступенях навчання. Всі логопедичні заняття 

проводяться протягом навчального дня [1, с. 12-13]. На думку М. Грегорі, 

зайнятість логопедів, зокрема в системі освіти цієї країни, буде підвищуватися 

у зв’язку зі збільшенням кількості початкових і середніх шкільних установ, а 

також завдяки тому, що федеральний закон відтепер гарантує спеціальну 

освіту та супутні послуги всім дітям із обмеженими можливостями [21, с. 212]. 

Подібні тенденції щодо навчання дітей із легкими формами відхилення 

в масових школах, забезпечення їх додатковими індивідуальними заняттями 

на сучасному етапі, простежуються в Скандинавських країнах, 

Великобританії, Німеччині, Італії та ін. Це пояснюється не лише намаганням 

не відривати дітей від звичного для них середовища, а й малою кількістю 

спеціальних закладів, особливо в сільських місцевостях. Проте, через 

географічну ізоляцію та брак спеціалізованих вчителів, навіть у розвинених 

країнах маленькі віддалені школи не мають необхідних фахівців [208]. Так, 

наприклад, у сільській місцевості Австрії, найкраще себе зарекомендувала 

модель, за якою учні з особливими освітніми потребами, їхні батьки та вчителі 

отримують допомогу від спеціально підготовлених шкільних консультантів 

[185, с. 179]. Кадрова проблема у Чехії була вирішена шляхом підготовки 

логопедичних асистентів із числа вчителів і вихователів [29, с. 11].  

Особливості країн Європи, США – високий рівень життя сільського 

мешканця та розвинута інфраструктура. Тенденції на покращення в розвитку 

сільських територій зі вступом до ЄС простежуються і в деяких країн Східної 

Європи [53]. Не зважаючи на політику оптимізації шкільної мережі, яку 

розгорнуто навіть у країнах із високим рівнем доходів, немає підстав для таких 

країн окремо вести мову про підготовку вчителів-логопедів для сільської 

місцевості. Ситуація, що склалася в Україні, є типовою переважно для країн 

ближнього зарубіжжя. Попри досвід із дефектології, накопичений за 

радянських часів, для деяких з цих країн проблема розвитку логопедії як 

самостійної спеціальності взагалі залишається нерозв’язаною. Так, в Молдові 
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лише один навчальний заклад (Державний педагогічний університет імені Іона 

Крянге) готує логопедів. Логопедію вивчають слухачі спеціальності 

«Спеціальна психопедагогіка», в рамках другого циклу вищої освіти 

(магістратура). Вона є продовженням навчання за фахом [15]. Не кращим 

чином поставлено питання підготовки логопедів в Естонії. Так, у Міністерстві 

соціальних справ відсутні дані про кількість логопедів у країні, хоча 

визнається брак фахівців у цій галузі. Основна причина недоступності 

логопедичної допомоги, за переконанням Союзу логопедів Естонії, полягає у 

відсутності професійної підготовки фахівців-логопедів у цій країні. Так, курс 

логопедії, наприклад, в Талліннському та в Тартуському університетах є 

допоміжним. Доречи, в Тартуському університеті студенти, які закінчили 

бакалаврат за спеціальністю «Спеціальна педагогіка», в магістратурі мають 

можливість навчатися за спеціалізацією логопеда [25].  

Достатньо позитивний досвід розвитку освіти в сільській місцевості 

накопичено в Російській Федерації (далі – РФ), проте лише наприкінці 90-хх 

рр. у наукових колах цієї країні з’являються дослідження, присвячені аналізу 

розвитку професійної компетентності майбутніх логопедів сільських освітніх 

установ (Н. А. Безсмертна). Своє теоретичне обґрунтування отримала 

структура, зміст, форми і методи розвитку професійної компетентності 

майбутніх логопедів сільських освітніх установ. Запропоновано модель 

розвитку професійної компетентності даної категорії спеціалістів [7, с. 11-14]. 

Ключову роль у системі підготовки майбутніх вчителів-логопедів сільських 

закладів освіти відведено активним формам і методам навчання, до яких 

віднесено рольові та імітаційні ігри, групові дискусії, моделювання 

професійних ситуацій, тренінги особистісного росту, використання зразків 

відеозаписів корекційно-логопедичних занять [7, с. 99]. Проте, не 

розглядається можливість використання теоретичної (вивчення окремих 

спецкурсів) та практичної складової (проходження практики на базі сільського 

закладу освіти), що робить, на наше переконання, процес підготовки вчителів-

логопедів для сільської місцевості досить обмеженим. 
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Зазначимо, що на рівні окремих регіонів РФ в контексті виконання 

завдання щодо організації інклюзивного навчання обговорюється питання про 

підготовку універсальних фахівців дефектологів – логопедів, вчителів 

початкових класів – дефектологів – логопедів для роботи з дітьми на рівні 

села [162]. Розв’язання проблеми А. В. Калініченко вбачає в наступному: 

удосконаленні навчальних планів і програм підготовки та перепідготовки 

фахівців; введення в навчальні плани спецкурсів, які б сприяли мобільності 

студентів щодо прийняття правильних рішень у різних ситуаціях; пошуку 

нових моделей вищої дефектологічної освіти; створенні системи професійного 

відбору майбутніх вчителів-дефектологів. Одним із перспективних напрямів 

щодо дефектологічної освіти вважається активна технологізація процесу 

підготовки майбутніх дефектологів (розширення можливостей застосування 

ІКТ і медіапедагогіки в освітньому процесі). Підкреслюється, що оволодіння 

медіапедагогікою допоможе майбутнім дефектологам успішно працювати з 

різними категоріями людей, що мають обмеження у здоров’ї та 

життєдіяльності, полегшить працю педагога на етапах пояснення, закріплення 

й перевірки поданого матеріалу, забезпечить більш високий рівень засвоєння 

знань вихованцями, підвищить їхню мотивацію на заняттях [48, с. 134-135], 

що є дуже важливим в умовах великих відстаней.  

Отже, не зважаючи на те, що професійна підготовка логопедичних 

кадрів в Україні розпочалася у післявоєнний період, за весь час її здійснення 

вона не була орієнтована на особливості сільської місцевості. Не розглядалися 

ці питання і серед перспективних напрямків досліджень науковців-

дефектологів. Схожою до України є також ситуація в країнах ближнього 

зарубіжжя, проте, в деяких із них обговорюється необхідність розвитку 

професійної компетентності майбутніх логопедів сільських закладів освіти, 

підготовки універсальних фахівців дефектологів – логопедів, вчителів 

початкових класів – дефектологів – логопедів для роботи з дітьми на рівні села 

в рамках інклюзивної освіти. Без урахування регіональних особливостей 

здійснюється підготовка вчителів-логопедів у країнах Європи та США. З 
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одного боку, це зумовлено досить високими соціальними стандартами життя 

сільського населення в таких країнах, з іншого – оптимізацією шкільної 

мережі та посиленням в сільській місцевості ролі закладів освіти, на кшталт 

опорних закладів, у системі інклюзивного навчання дітей із особливими 

освітніми потребами, підготовкою шкільних консультантів та логопедичних 

асистентів із числа вчителів і вихователів. Направлення дітей (США, 

Великобританії, Швеції, Німеччини, Італії, скандинавських країн) до 

спеціальних (корекційних) освітніх установ є крайнім заходом в тому випадку, 

якщо всі інші можливості використані і не дали бажаного результату [119, 

с. 24].  

Таким чином, підкреслимо, що вивчення 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), 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. 

Дослідження зарубіжного досвіду окресленої підготовки підтвердило, 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 зумовлює значні розбіжності між змістом підготовки таких 

фахівців в Україні та за її межами. Все зазначене викликає необхідність 

визначення організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішність 

формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості. 
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Висновки до розділу 1   

 

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 



86 

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, 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, 
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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 
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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), 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. 

 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані авторкою в наукових 

працях [87; 90; 91; 92; 94; 95; 97; 98; 100; 101; 102; 103], висвітлені у доповідях 

на наукових конференціях, тези яких надруковані та представлені в 

електронному виді. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

 

2.1 Сучасний стан підготовки вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості  

 

Важливим етапом для підтвердження актуальності обраного предмета 

роботи, апробування діагностичного інструментарію, визначення змісту, 

критеріїв та показників сформованості готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості є з’ясування 

сучасного стану їх професійної підготовки. На даному етапі експерименту 

(пілотному) взяли участь 315 студентів напряму підготовки : 

6.010105 Корекційна освіта (логопедія) таких закладів вищої освіти, як: 

Бердянський державний педагогічний університет (факультет дошкільної, 

спеціальної та соціальної освіти), Кам’янець-Подільський національний 

університет ім. Огієнка (факультет корекційної та соціальної педагогіки і 

психології), Хортицька національна академія (факультет реабілітаційної 

педагогіки та соціальної роботи); а також 23 досвідчені вчителі-логопеди 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти (опорних шкіл), логопедичних 

пунктів, інклюзивно-ресурсних центрів сільської місцевості Запорізької, 

Дніпропетровської, Закарпатської та Донецької областей України. 

Мета проведення відкритого анкетування полягала в тому, щоб: по-

перше, з’ясувати наскільки опитувані вважають свою підготовку в закладі 

вищої освіти достатньою для успішного здійснення професійної діяльності в 

сільській місцевості. По-друге, спираючись на досвід вчителів-логопедів 

закладів освіти та установ сільської місцевості, підтвердити наявність 

факторів, що зумовлюють специфіку професійної діяльності вчителя-логопеда 

в сільській місцевості та необхідність внесення змін до змісту підготовки 
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майбутніх вчителів-логопедів задля забезпечення їх готовності до роботи в 

зазначених умовах. 

Усі питання для майбутніх фахівців IV курсів було сконцентровано в 

«Анкеті щодо визначення стану готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості» (додаток Б.1). Тож, зупинимось 

більш детально на отриманих під час дослідження результатах. 

На початку нашого дослідження з’ясовано, що з 315 опитаних лише 14% 

(44) від загальної кількості виявили бажання по завершенню навчання 

працювати за фахом у закладах освіти та установах сільської місцевості. Не 

вважають привабливою для себе можливість розпочати свою професійну 

діяльність в зазначених умовах 78,01% (246) респондентів. Вагалися з 

відповіддю 7,9% (25) студентів.  

У тому випадку, якщо б обставини змусили до цього, 75,8% (239) осіб 

засвідчили, що професійно вони не готові до такої діяльності в сільській 

місцевості. Свою спроможність підтвердили тільки 14% (44) опитаних. Для 

10,1% (32) студентів складно було визначитися в цьому питанні. Ці результати 

ми можемо пов’язати з тим, що:  

 по-перше, з фрагментарністю уявлень про специфіку професійної 

діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості, рівнем обізнаності 

майбутніх вчителів-логопедів з дійсним станом організації логопедичної 

роботи в сільській місцевості. Так, лише 1,9% (6) із опитаних підтвердили, що 

ознайомлені з дійсним станом логопедичної допомоги в зазначених умовах, 

3,8% (12) – достатньо ознайомлені, 52,1% (164) – ознайомлені поверхово, 

22,2% (70) – не володіють інформацією, 20% (63) – взагалі не бачать в цьому 

потреби (рис. 2.1.); 

 по-друге, з недоліками в підготовці майбутніх вчителів-логопедів; 

недостатністю компетентностей, необхідних для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в сільській місцевості, 

практичної підготовки, наближеної до умов професійної діяльності. 

Зосереджуючись на економічних і соціальних проблемах села, 55,9% (176) 
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студентів відзначають, що для передбачуваної роботи в освітніх закладах 

сільської місцевості, їм буде не достатньо набутих під час навчання 

компетентностей. Навпаки, оцінили свої можливості ствердно лише 

26,2% (82) опитаних. Завагалися з відповіддю 17,9% (56) осіб. 

 

Рис. 2.1. Результати відповідей студентів щодо питання «Наскільки Ви 

ознайомлені з дійсним станом організації логопедичної роботи в сільській 

місцевості?» 

 

Означена диспропорція в результатах є прогнозованою, оскільки в 

навчальних планах підготовки майбутніх вчителів-логопедів за напрямом : 

6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» не виявлено навчальних дисциплін, 

що сприють отриманню студентами системних знань щодо особливостей 

організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми-логопатами на рівні 

освітніх закладів та установ села, стимулюванню їх до цілеспрямованого 

вивчення практичного досвіду роботи вчителів-логопедів у сільській 

місцевості, максимальному наближенню до умов практичної фахової 

діяльності. Одноголосне (100%) цьому підтвердження знаходимо у відповідях 

респондентів на запитання анкети. При цьому, в наступних відповідях, у 

більшості, що становить 58,7% (185), студенти визнали, що в майбутньому 

освітня програма підготовки вчителів-логопедів має передбачати набуття 

компетентностей, які б дозволили їм бути більш конкурентоспроможним в 

умовах інклюзивного навчання в сільській місцевості, визначати 

спрямованість вчителя-логопеда на використання новітніх освітніх технологій 

1,9% 3,8%

52,1%

20,0%
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ознайомлені в повні мірі

достатньо ознайомлені
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не володіють інформацією

не бачать в цьому потреби
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у своїй педагогічній діяльності. Не бачать в цьому необхідності й вагалися з 

відповіддю відповідно 11,1% (35) та 30,2% (95) опитаних. 

Тож, орієнтуючись на думку більшості опитаних, що узгоджується з 

висновками, отриманими на основі теоретичного аналізу проблеми 

дослідження, вважаємо, що одним із ключових напрямів удосконалення змісту 

професійної підготовки логопедичних кадрів, має стати модернізація змісту 

освітніх програм професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів, 

запровадження навчальних дисциплін, окремих модулів та тем навчальних 

дисциплін, метою яких є формування у студентів готовності до роботи за 

фахом в сільській місцевості, визначення змісту таких навчальних дисциплін 

та навчально-методичне їх забезпечення. Така пропозиція знайшла підтримку 

у 67,9% (214) опитаних студентів, 20% (63) були переконані, що введення 

навчальних дисциплін (окремих модулів та тем) себе не виправдає, 

зазначивши, що вирішення питання сільської освіти слід розглядати через 

призму подолання негативних процесів у соціальній сфері українського села 

загалом, а 12,1% (38) опитаних було важко відповісти на це запитання.  

Водночас, опитані відзначили, що більш готовими до професійної 

діяльності в сільської місцевості будуть ті випускники, які є її мешканцями. 

Таких виявилося 55,9% (176) осіб. На їх думку, вони краще ознайомлені з 

проблемами сільської освіти, з урахуванням цього можуть наперед 

спроектувати модель своєї професійної діяльності, й, головне, вони по- 

особливому мотивовані до отримання вищої освіти за обраною спеціальністю, 

вірять у можливість змінити ситуацію на краще, мають бажання допомагати 

тим, хто цього потребує. Не згодні з такою позицією – 44,1% (139) 

респондентів.  

Оскільки про рівень сформованості власної готовності до педагогічної 

діяльності можна стверджувати тільки тоді, коли фахівець почне виконувати 

свої професійні обов’язки за місцем працевлаштування, тому в контексті 

нашого дослідження, нам була цікава думка вже практикуючих вчителів-

логопедів, які працюють в закладах освіти та установах сільської місцевості 
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Запорізької, Дніпропетровської, Закарпатської та Донецької областей (додаток 

Б.2). А саме, наскільки рівень їхньої готовності по закінченню навчання 

відповідає запитам сільського соціуму, сприяє їх успішній професійній 

діяльності в зазначених умовах.  

Складність формування групи респондентів полягала в тому, що не 

кожне українське село має фахівця такого вузького профілю. Так, із 

23 опитуваних, ті, хто пропрацював на посаді вчителя-логопеда до 1 р., 

становили 26,1% (6), від 1 до 3 рр. – 34,9% (8), більше 5 рр. – 39,0% (9). 

Зважаючи на те, що 26,1% (6) із них до навчання в закладі вищої освіти 

проживали в сільській місцевості, лише 34,9% (8) від загальної кількості, 

підтвердили свою обізнаність щодо дійсного стану надання логопедичної 

допомоги в сільській місцевості, а тому, починаючи виконання своїх 

функціональних обов’язків, вони були готовими до виникнення труднощів в 

організації професійної діяльності. Не очікували на подібні проблеми, що 

переважно мали комплексний характер, 65,2% (15) респондентів. Оцінюючи 

рівень організації надання логопедичної допомоги на селі за місцем своєї 

роботи, лише 8,7% (2) опитаних визнали його високим і 21,7% (5) – достатнім, 

водночас 56,5% (13) – середнім, а 13,1% (3) – низьким (рис. 2.2.). 

 

Рис. 2.2. Результати відповідей респондентів щодо питання «Оцініть, 

будь ласка, загальний рівень організації логопедичної роботи на селі за місцем 

Вашої роботи» 

 

Маючи певний досвід практичної підготовки за часів навчання, 

65,2% (15) опитаних вказали на наявність відмінностей в організації надання 
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13,4% 0%

високий

достатній

середній 

низький

досить низький
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логопедичної допомоги на рівні закладів освіти та установ села й міста. З 

урахуванням досвіду практичної підготовки таких відмінностей не виявили 

21,7% (5) респондентів, 13,1% (3) взагалі не змогли відповісти на поставлене 

запитання, що вражає та свідчить про неефективність їх практичної 

підготовки. 

До позитивних моментів під час знайомства зі своїм постійним місцем 

роботи, в ході надання логопедичних послуг, вчителі-логопеди віднесли 

наступне: а) вихователі та вчителі закладів та установ освіти володіють 

навичками виявлення дітей з порушеннями мовлення – 30,4% (7) опитаних; 

б) заповнюються списки дітей із порушеннями мовлення – 52,2% (12); в) існує 

взаємозв’язок вчителя-логопеда логопедичного пункту (чи/або інклюзивно-

ресурсного центру, школи, закладу дошкільної освіти) з іншими закладами 

освіти/установами сільської місцевості – 34,8% (8); г) проводиться виїзне 

консультування вчителем-логопедом учасників корекційно-педагогічного 

процесу закладів освіти сільської місцевості – 21,7% (5); д) батьки дітей-

логопатів мають достатньо високий рівень логопедичної обізнаності – 8,7% (2) 

респондентів (табл. 2.1.). 

 

Таблиця 2.1. 

Позитивні моменти, виявлені вчителями-логопедами під час знайомства 

зі станом організації логопедичної роботи в сільській місцевості 

 

№ 

з/п 
Позитивні моменти Місце 

Оцінка у % 

(кількість) 

1 

Наявність взаємозв’язку вчителя-логопеда логопедичного 

пункту (чи/або інклюзивно-ресурсного центру, школи, 

закладу дошкільної освіти) з іншими закладами освіти/ 

установами сільської місцевості. 

2 34,8% (8) 

2 Заповнюється список дітей із порушеннями мовлення. 1 52,2% (12) 

3 
Вихователі та вчителі закладів освіти володіють навичками 

виявлення дітей із порушеннями мовлення. 
3 30,4% (7) 

 4 Достатньо високий рівень логопедичної обізнаності батьків. 5 8,7% (2) 

 5 Проводиться виїзне консультування вчителем-логопедом 

учасників корекційно-педагогічного процесу закладів освіти 

сільської місцевості. 

4 21,7% (5) 
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Між тим, вважають, що на стан організації логопедичної роботи в 

сільській місцевості негативно позначуються такі фактори, як: неякісний стан 

транспортних комунікацій, які обмежують зв’язок із вчителем-логопедом – 

56,2% (13) респондентів, відсутність у батьків елементарних навичок із 

формування у дітей культури мовлення – 52,2% (12), брак у закладах освіти та 

установ необхідної кількості спеціалістів – 34,8% (8), слабке матеріально-

технічне та інформаційне забезпечення закладів освіти та установ –21,7% (5), 

слабке методичне забезпечення корекційно-розвиткового процесу – 13,4% (3), 

відсутність у вихователів (вчителів) закладів освіти навичок діагностики 

порушень мовлення у дітей дошкільного (молодшого шкільного) віку, 

організації роботи з ними – 13,4% (3) опитаних (табл. 2.2.). 

 

Таблиця 2.2. 

Негативні моменти, виявлені вчителями-логопедами під час знайомства 

зі станом організації логопедичної роботи в сільській місцевості 

 

№ 

з/п 

Негативні моменти Місце Оцінка у % 

(кіл-сть) 

1 Слабке матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

закладів освіти та установ сільської місцевості. 
4 21,7% (5) 

2 Неукомплектованість закладів освіти спеціалістами 

необхідних професій. 
3 34,8% (8) 

3 Відсутність у вихователів та учителів закладів освіти знань 

та умінь діагностики порушень мовлення у дітей 

дошкільного (молодшого шкільного) віку, організації 

роботи з ними. 

5 13,4% (3) 

 4 Недостатнє методичне забезпечення корекційно-

розвиткового процесу. 
5 13,4% (3) 

 5 Неякісний стан транспортних комунікацій, які обмежують 

зв’язок з вчителем-логопедом. 
1 56,2% (13) 

6 Відсутність у батьків елементарних навичок із формування 

у дитини культури мовлення. 
2 52,2% (12) 

 

За результатами незначного періоду роботи на посаді вчителя-логопеда 

17,4% (4) осіб запевнили, що вони задоволені якістю своє підготовки в закладі 

вищої освіти, якої виявилося достатньо для успішного початку професійної 

діяльності в сільській місцевості. Для 26,1% (6) опитаних було складно 
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відповісти на це запитання. Цю групу склали ті особи, які працюють на посаді 

вчителя-логопеда не більше 1 р. Низький рівень професійної підготовки та її 

вплив на якість побудови корекційно-розвиткової роботи для дітей із 

порушеннями мовлення відзначили 56,5% (13) респондентів. 

Не зважаючи на те, що серед опитуваних були й ті, хто задоволений 

якістю підготовки в закладі вищої освіти, жоден не оцінив рівень своєї 

готовності до роботи в сільській місцевості на початку педагогічної діяльності 

як творчий. Так, 34,8% (8) вчителів-логопедів оцінили його як продуктивний, 

65,2% (15) осіб – як репродуктивний (рис. 2.3.).  

Тож зрозумілим є, чому саме переважна більшість (77,9% (18)) вчителів-

логопедів визнає потребу в модернізації змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців задля оволодіння ними під час навчання знаннями, 

уміннями, навичками, здатностями, необхідними для успішної професійної 

роботи в сільській місцевості.  

 

Рис. 2.3. Результати відповідей вчителів-логопедів щодо питання 

«Оцініть свій рівень готовності до роботи на селі на початку професійної 

діяльності» 

 

Так, узагальнюючи відповіді респондентів, ми спробували визначити, на 

які, в процесі формування готовності майбутніх вчителів-логопедів, 

компетентності, необхідно звернути особливу увагу. Результати засвідчили 

наступне: а) 78,3% (18) опитаних доцільним вбачали зробити акцент на 

розвитку вміння у студентів вести корекційно-розвиткову роботу в сільській 

0%

34,8%

65,2%

творчий

продуктивний

репродуктивний
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місцевості з урахуванням тих особливостей, які їй притаманні; б)  65,2% (15) 

респондентів відзначили, що майбутні вчителі-логопеди, які орієнтовані на 

професійну діяльність в сільській місцевості, мають оволодіти технологією 

мережевої взаємодії з учасниками корекційно-педагогічного процесу в 

сільській місцевості; в) 56,5% (13) осіб вказали на необхідність процесу 

оптимізації організації та планування логопедичної роботи в закладах освіти 

та установах сільської місцевості за допомогою формування в вчителів-

логопедів уміння використовувати засоби інформаційно-комунікаційних 

технологій; г) 52,2% (12) опитаних відзначили необхідність щодо формування 

вмінь та навичок використовувати нетрадиційні та нові форми і методи 

педагогічної освіти; д)  34,8% (8) вчителів-логопедів вказали на необхідність 

формування вміння володіти культурою мовлення та різними стилями 

педагогічного спілкування з учасниками корекційно-педагогічного процесу в 

сільській місцевості; е) 13,4% (3) опитаних доцільним вбачали навчитися 

вести ділову (педагогічну) документацію в різних типах закладів освіти та 

установ сільської місцевості відповідно до нормативних вимог; ж) 8,7% (2) 

вчителів-логопедів вказали на необхідність формування вміння здійснювати 

поточне планування логопедичної роботи, визначати та створювати умови для 

його практичної реалізації в закладах освіти та установах сільської місцевості 

(табл. 2.3.). 

Поряд із цим, актуальним, на наше переконання, є не тільки формування 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості під час навчання в закладі вищої освіти, а й за результатами оцінки 

власного рівня готовності практикуючих вчителів-логопедів, доречним є 

додаткове їх інформування шляхом: а) виїзних семінарів, тренінгів та 

практикумів (52,2% (12) опитаних); б) відвідування курсів підвищення 

кваліфікації на базі університетів чи інститутів (34,8% (8) респондентів); 

в) самостійного здобуття знань (13,0% (3) осіб). 
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Таблиця 2.3. 

Компетентності, які є необхідними вчителям-логопедам для успішної 

організації професійної діяльності в сільській місцевості 

 

№ 

з/п 
Компетентності Місце 

Оцінка у % 

(кіл-ть)  

1 

Оволодіти методикою здійснення корекційно-розвиткової 

роботи в сільській місцевості з урахуванням тих 

особливостей, які їй притаманні. 

1 78,3% (18) 

2 

Вміти використовувати засоби інформаційно-комунікаційних 

технологій задля оптимізації організації та планування 

логопедичної роботи в закладах освіти та установах сільської 

місцевості. 

3 56,33% (13) 

3 

Оволодіти навичками ведення ділової (педагогічної) 

документації в різних типах закладів освіти та установ 

сільської місцевості відповідно до нормативних вимог. 

6 13,4% (3) 

4 

Вміти здійснювати поточне планування логопедичної роботи, 

визначати та створювати умови для його практичної 

реалізації в закладах освіти та установах сільської місцевості. 
7 8,7% (2) 

5 
Оволодіти технологією мережевої взаємодії з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості. 
2 65,2% (15) 

6 Вміти використовувати нетрадиційні та нові форми і методи 

педагогічної освіти. 
4 52,2% (12) 

7 Володіння культурою мовлення та різними стилями 

педагогічного спілкування з учасниками корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості. 

5 34,8% (8) 

 

Таким чином, отримані нами результати під час анкетування дали змогу 

констатувати наявність проблеми низької готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. А тому вважаємо, 

що сучасний освітній процес має сприяти формуванню готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. Вказане 

не можливо реалізувати без визначення критеріїв та показників готовності, 

розробки структурно-функціональної моделі підготовки, організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості. 
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2.2 Структурно-функціональна модель формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості 

 

Підґрунтям для розробки моделі були такі нормативно-законодавчі 

документи, як: Закон України «Про вищу освіту» [134], «Про освіту» [151], 

зокрема положення щодо: модернізації структури, змісту й організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого 

розвитку; створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних 

освітніх моделей, з урахуванням потреб ринку праці та запитів суспільства 

(Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 р.» [110]), неперервності освіти, міжнародної співпраці, 

інтеграції в галузі освіти (Національна доктрина розвитку освіти України у 

XXI ст. [136]; а також постанови щодо: «Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» [148], «Положення про 

інклюзивно-ресурсний центр» [146], «Положення про логопедичні пункти 

системи освіти» [147]; «Положення про спеціальну школу та Положення про 

навчально-реабілітаційний центр» [129]); «Концепції розвитку інклюзивного 

навчання» [142]); конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 

(Генеральна конференція ООН [56]), листі «Про доступність дітей з 

особливими потребами до опорних навчальних закладів» [137]; «Типовому 

положенні про філію закладу освіти [149], в яких висвітлені основні вимоги до 

змісту професійної діяльності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності, зокрема в сільській місцевості. 

На сьогодні, саме процес моделювання  дозволяє прогнозувати розвиток 

педагогічного процесу, орієнтує педагогів на досягнення кінцевих результатів 

навчання, забезпечує засвоєння та ефективне використання нових технологій, 

розвиває системне бачення розв’язання проблем, служить дійовим фактором 

поліпшення якості роботи навчального закладу [174]. Дослідниця 

О. А. Дубасенюк вважає, що моделювання є невід’ємною складовою 
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цілеспрямованої діяльності, й розглядає його як: 1) дослідження об’єктів 

пізнання на їх моделях; 2) побудову моделей реальних предметів та явищ 

(живих організмів, суспільних систем, різноаспектних процесів тощо); 

3) педагогічне відтворення дидактичних і психічних процесів, характеристик, 

явищ, систем, а також суб’єктів освіти за допомогою реальних (фізичних) або 

ідеальних (логічних, математичних) моделей [30, с. 176-177]. Тож, можна 

констатувати, що основним завданням  процесу моделювання є створення 

моделі. 

Слід чітко розуміти, що поняття моделі фахівця і моделі його 

професійної підготовки не є тотожними. Так, О. Е. Смирнова в педагогіці 

вищої школи виділяє такі два типи моделей, як: модель діяльності та модель 

підготовки майбутнього фахівця [172]. Модель діяльності орієнтована на 

вивчення сфери діяльності спеціалістів, описання умов їх праці, необхідних 

знань, умінь, навичок та якостей. Вона повинна дати повну відповідь на 

питання, яким має бути спеціаліст, здатний до успішного виконання своїх 

функцій. Модель підготовки містить навчальні плани та програми (зміст 

підготовки), форми, методи і засоби, які забезпечують навчально-виховний 

процес [172]. 

Науковці Г. У. Матушанський та А. Г. Фролов, вказують на те, що 

базовою моделлю для всіх (і для професійної підготовки, і для діяльності 

майбутнього фахівця) можна назвати саме кваліфікаційну характеристику, на 

основі якої в подальшому розробляються як професіограма, модель діяльності, 

так і основні моделі підготовки спеціаліста – мінімальна освітня програма і 

державний освітній стандарт [82]. 

Під «моделлю» Л. О. Пустовіт розуміє зразок, примірник чого-небудь, 

схему для пояснення якогось явища або процесу [171, с. 433]. Науковець 

Б. Є. Грабовецький трактує це поняття як умовне зображення об’єкта, що 

відображає його найістотніші характеристики, які необхідні для проведення 

дослідження [20]. За словами І. А. Зязюна, модель – це штучно створений 

зразок у вигляді схеми, конструкцій, знакових форм чи формул, який, будучи 
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подібним досліджуваному об’єкту (чи явищу), відображає та відтворює у 

простому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки між елементами цього 

об’єкта [37, с. 5]. Модель – це подумки представлений аналог, що відтворює 

досліджуваний об’єкт і здатний змінити його таким чином, що з’являється 

можливість отримати нову інформацію про нього. Вона є робочим 

інструментом, що дає змогу досліднику чітко бачити внутрішню структуру 

досліджуваного об’єкта або процесу, систему факторів, що впливають на неї, 

ресурсне забезпечення розвитку [107]. 

Як зазначає О. А. Дубасенюк, існує три  види педагогічних моделей, 

серед яких такі, як: логіко-семантичні, структурно-функціональні та 

причинно-наслідкові [30]. Елементами першого виду моделей (логіко-

семантичних) є твердження та факти, тоді як структурно-функціональні – 

відображають досліджувані об’єкти як систему, в якій виділяються окремі 

частини, що пов’язані між собою: найбільші (підсистеми), проміжні 

(компоненти), найдрібніші (елементи). Структурні зв’язки між якими можуть 

бути представлені у вигляді схем, креслень тощо. Останні ж, причинно-

наслідкові моделі,  часто  використовуються для пояснення і прогнозування 

поведінки об’єктів, елементами яких є певні чинники або фактори [30]. 

Дещо іншу типологію педагогічних моделей виділяє Є. О. Лодатко, який 

виокремлює: змістову, функціональну та структурну. У змістовій моделі 

предметом моделювання виступає сам зміст досліджуваного педагогічного 

об’єкта, що складають у своїй сукупності певні елементи (характеристики, 

ознаки, властивості тощо) і визначають його специфічність. Структурна 

модель – це такий тип педагогічних моделей, для яких предметом 

моделювання виступає структура досліджуваного педагогічного об’єкта, 

разом зі зв’язками, що характерні для її складових. Предметом моделювання в 

функціональній моделі виступає орієнтування досліджуваного об’єкту на 

реалізацію певних педагогічно значимих функцій [73]. 

Вчений зазначає, що базові типи моделей є основою для утворення 

похідних типів: у разі, якщо предметом дослідження, наприклад, виступає не 
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тільки зміст досліджуваного педагогічного об’єкта, а й також вивчення його 

структури, такі моделі мають назву «структурно-змістові»; у разі, якщо 

предметом є структура об’єкта і разом із тим його функціональність, − моделі 

є структурно-функціональними; водночас логічним є те, що функціонально-

змістовими моделями є такі, предметом моделювання яких є зміст та 

функціональність досліджуваного об’єкта [73]. 

Теоретичною основою для побудови моделі формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

у нашому дослідженні є наукові доробки вітчизняних та закордонних вчених, 

які приділяли увагу вивченню та розробці різних типів моделей у сфері 

спеціальної освіти, а саме: розвитку професійної компетентності майбутніх 

логопедів сільських навчальних закладів (Н. О. Безсмертна) [7]; формування 

професійної компетентності майбутніх вчителів-логопедів у педагогічних 

закладах вищої освіти (О. М. Жукатинська) [35]; формування професійно-

педагогічної компетентності майбутніх учителів-логопедів у закладах вищої 

освіти (Є. Є. Мариніч) [79]; підготовки вчителя-дефектолога до корекційної 

роботи з розумово відсталими дітьми (С. П. Миронова) [85]; професійної 

компетентності вчителя-логопеда (Ю. В. Пінчук) [127]; діяльності 

корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в 

реабілітаційному центрі (Л. О. Прядко) [160]; інтеграції медико-психологічної 

і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (Н. Г. Пахомова) 

[120]; розвитку суб’єктно-особистісної готовності корекційних педагогів до 

виховної роботи з аутичними дітьми (Х. Я. Сайко) [167] та ін.  

З огляду на досвід науковців, ґрунтуючись на засадах державної 

політики в сфері освіти, принципах освітньої діяльності щодо: розвитку 

інклюзивного освітнього середовища, у тому числі в закладах освіти, найбільш 

доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми 

потребами (Закон «Про освіту») [151], запровадженні інноваційних освітніх 

технологій в контексті форм інклюзивного підходу, моделей надання 

спеціальних освітніх послуг для дітей із особливими освітніми потребами; 
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залучення батьків дітей із порушеннями мовлення до участі в корекційно-

педагогічному процесі з метою підвищення його ефективності (Концепція 

розвитку інклюзивного навчання) [142]; враховуючи також специфіку функцій 

вчителів-логопедів у майбутній професійній роботі (діагностико-аналітичну, 

корекційно-розвивальну, дидактичну, виховну, консультативну, 

трансформаційну, конструктивно-організаторську, комунікативну) та 

особливості сільської освіти, нами було розроблено та подано структурно-

функціональну модель формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості (рис. 2.4).  

Оскільки підготовку майбутніх вчителів-логопедів у закладах вищої 

освіти ми розглядаємо як цілісну, відкриту, адекватну соціальним вимогам та 

індивідуальним потребам студентів освітню систему, розроблена модель є 

відображенням цієї системи й складається із закономірних, функціонально 

пов’язаних між собою елементів. Тож, структурно-функціональна модель 

складається з таких блоків: теоретико-методологічного, організаційно-

змістового і критеріально-аналітичного. Охарактеризуємо кожен 

структурний елемент в її складі. 

Теоретико-методологічний блок визначає методологічну основу 

проєктування процесу формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості, а саме: мету, методологічні 

підходи, що найбільше відповідають особливостям та загальним вимогам до 

підготовки фахівців означеної спеціальності, та принципи, що регулюють 

процес підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості, визначають її зміст, форми та методи. 

Метою досліджуваної нами професійної підготовки є формування 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості.   
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Рис. 2.4. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості 

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
: 

С
Ф

О
Р

М
О

В
А

Н
А

 Г
О

Т
О

В
Н

ІС
Т

Ь
 М

А
Й

Б
У

Т
Н

ІХ
 В

Ч
И

Т
Е

Л
ІВ

-Л
О

Г
О

П
Е

Д
ІВ

 Д
О

 П
Р

О
Ф

Е
С

ІЙ
Н

О
Ї 

Д
ІЯ

Л
Ь

Н
О

С
Т

І 
 В

 С
ІЛ

Ь
С

Ь
К

ІЙ
 

М
ІС

Ц
Е

В
О

С
Т

І 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

 

Принципи: загальнодидактичні, спеціальні (принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності, оптимізації 

навчання, зв’язку навчання з практикою, спільної діяльності викладача і студента в освітньому процесі) та принципи 

розвитку інклюзивного навчання. 

Мета: формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

Підходи: системний, діяльнісний,  компетентнісний, особистісно-орієнтований. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВИЙ БЛОК 

Організаційно-педагогічні умови: 

 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 майбутніх вчителів-логопедів 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 та територіальних обмежень), як основи майбутньої професійної діяльності вчителів-логопедів в 

сільській місцевості; 

Форми: лекційні, семінарські та практичні заняття; самостійна, індивідуальна робота; поточний та 

підсумковий контроль. 

Засоби: міжособистісної комунікації (на рівні «викладач» ↔ «студент»); технічні друковані носії (методичні 

рекомендації до практичних та самостійних робіт, комплекс лекційного матеріалу); мультимедійні засоби 

навчання (електроні навчальні посібники, презентації лекційного матеріалу за допомогою програми 

PowerPoint та Sway, використання хмарних сервісів (Classroom «Логопедична скарбничка», Padlet «Творча 

майстерня»), відеофрагменти тощо); засоби інформаційних технологій (веб-сайти, електроні посібники, 

логопедичні портали, веб-інстумент Google Auto Draw, програмне забезпечення Scratch та Classtools, 

PowerPoint, Microsoft Sway; Інтернет-сервіс Learningapps тощо). 

 

Методи: інсценування, ігрові та практичні вправи, моделювання проблемних ситуацій, комп’ютерно-

орієнтовані наочні методи навчання, метод Інтернет-комунікації, самостійна пошукова робота в мережі 

Інтернет, метод взаємооцінки та самооцінки. 

КРИТЕРІАЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЛОК 
 

Критерії сформованості готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

Репродуктивний Продуктивний Творчий 

Операційний Знаннєвий Мотиваційно-цільовий Рефлексивно-особистісний 
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Розкриємо зміст кожного з підходів, які були використані при побудові 

запропонованої нами структурно-функціональної моделі. 

Системний підхід є одним із фундаментальних класичних підходів 

сучасного наукового пізнання, який дозволяє вивчати певне явище як ціле, що 

складається з компонентів, зв’язків, які існують між ними, та ґрунтується на 

провідних тенденціях й основних закономірностях об’єктивної реальності 

(В. А. Афанасьєв, В. І. Загвязинський, І.А. Зязюн та ін.). З позиції системного 

підходу професійну підготовку майбутніх вчителів-логопедів у закладах 

вищої освіти можна розглядати як організовану цілісність, визначати місце та 

роль будь-якого елемента в загальній системі освіти, виявляти 

взаємовідносини між закономірностями різного виду, виокремлювати 

найбільш суттєве й будувати теоретичну модель [25, с. 128]. 

Під час дисертаційного дослідження ми чітко дотримувались 

системного вивчення процесу формування готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. На основі 

системного підходу було розроблено структуру послідовних дій, а саме: 

визначення конкретної кількості складових (блоків) моделі та особливостей 

взаємозв’язку між ними; основних детермінант (організаційно-педагогічних 

умов) функціонування запропонованої моделі; співвідношення бажаного 

оптимального результату з правильністю обраних форм, методів та засобів 

навчання.  

Орієнтація на системний підхід при побудові структурно-

функціональної моделі виправдана, оскільки об’єктом нашого дослідження є 

процес професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у закладах вищої 

педагогічної освіти, який є динамічним і таким, що має чіткий зміст, принципи 

навчання, ієрархією структурних елементів у навчально-виховному процесі, 

форми його організації та способи вирішення суперечностей, які виникають 

при формуванні готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості. 

Наступний підхід, який був закладений в основу побудови нашої 
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структурно-функціональної моделі, є компетентнісний. На переконання  

О. В. Мартинчук, він є новою дидактичною парадигмою, яка спрямовує 

зусилля науково-педагогічних працівників вищої школи на переорієнтацію 

домінуючого когнітивно-знаннєвого виду навчання майбутніх корекційних 

педагогів із переважною трансляцією готових для засвоєння теоретичних 

знань і формування відповідних умінь та навичок корекційно-реабілітаційної 

роботи в системі спеціальної освіти на створення необхідних дидактичних 

умов для оволодіння ними професійною компетентністю та комплексом 

необхідних компетенцій, що забезпечить їм конкурентоспроможність в 

загальноосвітньому просторі [81]. Погоджуючись із цією думкою, ми 

запровадили компетентнісний підхід у процес формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості, що передбачало: 

 по-перше, зміщення акцентів у навчально-виховній діяльності з 

інформаційної площини до організаційно-управлінської (переорієнтація 

процесу навчання студентів із стихійного засвоєння знань на формування 

уміння творчо застосовувати їх під час вирішення професійних завдань); зміну 

пасивної моделі поведінки студента на дослідницько-активну; 

 по-друге, формування компетентностей, необхідних майбутнім 

вчителям-логопедам для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

діагностичних, реабілітаційних, консультативно-просвітницьких і 

корекційних проблем у галузі спеціальної освіти (О.В. Мартинчук, 

Н. Г. Пахомова, Ю. В. Пінчук, Ю. В. Рібцун, Л. В. Стаханова, В. В. Тарасун, 

В. В. Тищенко, М. К. Шеремет та ін.), а особливо у професійній діяльності в 

сільській місцевості. 

Компетентнісний підхід дозволив оцінити динаміку зміни рівня 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості за кожним із її компонентів (мотиваційним, когнітивним, 

діяльнісним та особистісним).  

З точки зору діяльнісного підходу, розвиток особистості студента є 
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можливим лише завдяки залученню його до діяльності в умовах, максимально 

наближених до реальних (Г. О. Атанов, Г. О. Балл, Л. С. Виготський, 

О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. А. Семиченко та ін.).  

В рамках цього підходу слід констатувати, що особливості професійної 

діяльності вчителя-логопеда визначають структуру його професійної 

підготовки у закладах вищої освіти, що показано на рис. 2.5.  

 

Застосування діяльнісного підходу сприяло створенню передумов для 

формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості, добору необхідних форм, методів та засобів 

навчання. 

Щодо особистісно-орієнтованого підходу, зазначимо, що він базується 

на суб’єктному підході до діяльності індивіда (Б. Г. Ананьєв, І. Д. Бех, 

Л. С. Виготський, І. В. Зимня) й, на переконання В. Л. Ортинського, визнає 

«…унікальність особистості, її інтелектуальний та моральний потенціал, 

право на повагу. Водночас передбачає спрямування освіти на природний 

процес саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості, створення 

для цього відповідних умов» [113, с. 36-37]. 

Значущість особистісного підходу полягає в залученні студентів у 

процес навчання як активних його суб’єктів. В рамках цього підходу 

розглядаємо професійну підготовку майбутніх вчителів-логопедів як певну 

взаємодію в системі «викладач↔студент», що побудована на принципах 

партнерства та свободи вибору студентом змісту освіти з метою задоволення 

освітніх, духовних та життєвих його потреб.  

Зміст і характер професійної 

діяльності майбутнього 

вчителя-логопеда 

Зміст і характер професійної 

підготовки майбутнього 

вчителя-логопеда у ЗВО 
визначає 

забезпечує 

Рис. 2.5. Зв’язок між професійною діяльністю та підготовкою 

майбутнього вчителя-логопеда 
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За такого підходу у фаховій підготовці можливо досягти розвитку 

професійної мобільності, інтегративних властивостей професійного, творчого 

мислення й рефлексії, чіткого розуміння професійних завдань із корекційно-

розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в сільській 

місцевості, способів їх вирішення на основі сучасних інноваційних ідей в 

контексті інклюзивної освіти. 

Побудова структурно-функціональної моделі та визначення комплексу 

організаційно-педагогічних умов передбачала врахування загальних, 

спеціальних та інклюзивних принципів навчання. 

На наше переконання, визначені дослідниками (Ю. К. Бабанським, 

С. У. Гончаренко, Я. А. Коменським, І. П. Підласим, М. М. Скаткіним, 

К. Д. Ушинським та ін.) базові загальнодидактичні принципи, цілком 

можливо застосовувати також для вивчення проблеми професійної підготовки 

майбутніх вчителів-логопедів. Тому вони можуть бути покладені  в основу 

наукового вивчення більш широкого кола дослідницьких завдань, а саме 

завдань, пов’язаних із підготовкою студентів до професійної діяльності в 

сільській місцевості. Застосування загальнодидактичних принципів, до яких 

належать такі принципи, як: науковості змісту і методів навчального процесу; 

систематичності та послідовності в опануванні досягнень науки, культури, 

досвіду діяльності; свідомості, творчої активності та самостійності студентів; 

наочності; єдності конкретного та абстрактного, раціонального і емоційного, 

репродуктивного і продуктивного; доступності навчання; міцності результатів 

навчання й розвитку пізнавальних сил студентів; зв’язку навчання з життям; 

раціонального сполучення колективних та індивідуальних форм і способів 

навчальної роботи [124], надало можливість побудувати процес підготовки 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

згідно вимог, що висуваються до відбору змісту, форм, методів навчання. 

При доборі спеціальних принципів навчання ми керувались основною 

метою, на яку була спрямована розроблена нами  структурно-функціональна 

модель, а саме: ефективне формування готовності майбутніх вчителів-
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логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. Так, до спеціальних 

принципів нами віднесено: 

 принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності, який полягає у 

формуванні пізнавальної мотивації майбутніх вчителів-логопедів, що 

підвищує їх активність у навчальній діяльності, сприяє розвитку психічних 

процесів; передбачає поступове просування студентів до мети, завдяки 

переходу зовнішніх мотивів на внутрішні – прагнення до міцного оволодіння 

системою знань, оволодіння новими навичками та уміннями, формування 

професійно значущих якостей особистості, які є необхідними у майбутній 

професійній діяльності в сільській місцевості; 

 принцип оптимізації навчання (запропонований Ю. К.Бабанським [123]) 

передбачає конкретизацію задач, змісту, методів, засобів та форм навчання 

майбутніх вчителів-логопедів з метою формування у них готовності до 

професійної діяльності в сільській місцевості; орієнтацію на заощадливість 

часу та зусиль при їх доборі; створення для студентів матеріальних умов 

навчання (забезпечення необхідним дидактичним матеріалом; прикладами 

документацій, конспектів занять; зондами, дзеркалами (маленькими та 

великим), мультимедійними засобами навчання, засобами інформаційних 

технологій тощо); 

 зв’язок навчання з практикою, що відображає практичну спрямованість 

професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у закладах вищої 

педагогічної освіти на формування готовності студентів умінь розв’язувати 

складні професійні проблеми та задачі в галузі спеціальної та інклюзивної 

освіти або такі, що виникають під час професійної діяльності вчителя-

логопеда в сільській місцевості; набуття ними умінь використовувати 

методики корекційного навчання і виховання, інструментів та обладнання, 

інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних в освітньому процесі; 

 принцип спільної діяльності викладача і студента в освітньому процесі 

передбачає тісну взаємодію суб’єктів навчально-виховного процесу: стосунки 

між ними мають суб’єкт-суб’єктний характер (всі учасники навчально-
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виховного процесу є рівноправними партнерами (суб’єктами) у спілкуванні, 

враховується їх індивідуальний розвиток, думки; визнається право на 

відмінність поглядів тощо. 

Визначені загальнодидактичні та спеціальні принципи узгоджувались із 

основними принципами розвитку інклюзивного навчання, зокрема такими, як: 

науковості, системності, варіативності та корекційної спрямованості, 

індивідуалізації, соціальної відповідальності сім’ї, міжвідомчої інтеграції та 

соціального партнерства [142]. 

Організаційно-змістовий блок структурно-функціональної моделі 

містить організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності у сільській місцевості та синтез 

форм, методів та засобів їх реалізації. 

В наукових джерелах та довідниковій літературі «умова» має різне 

тлумачення. Так, у філософському словнику термін «умова» розглядається як 

фактор (лат. factor – чинник), тобто рушійна сила, причина будь-якого 

процесу [182]. Вчений В.М. Полонський під умовами розуміє сукупність 

перемінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх дій, що 

впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її поведінку; 

виховання й навчання, формування особистості [130, с. 36]. На думку 

Б. Г. Чижевського, «організаційно-педагогічні умови» відображають 

функціональну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища від 

комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних 

проявах [188, с. 82]. Науковець С. С. Занюк визначає сутність організаційно-

педагогічних умов у синтезі об’єктивних можливостей змісту освіти, методів, 

організаційних форм і матеріальних можливостей, які сприяють розв’язанню 

поставлених педагогічних завдань [37, с. 76]. Дослідниця А. М. Зубко 

розробила класифікацію організаційно-педагогічних умов удосконалення 

навчального процесу в закладах педагогічної освіти: умови, що забезпечують 

процес навчання (рівень професійності тих, хто навчає; ступінь готовності до 

навчання тих, хто навчається); умови, що забезпечують удосконалення 
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навчального процесу (матеріально-технічне; навчально-методичне 

забезпечення процесу) [41]. Ми в досліджені поділяємо думку науковця 

Л. А. Гаврутенко, яка визначила організаційно-педагогічні умови «як 

сукупність дій та взаємодій, що сприяють активізації до професійної 

діяльності майбутніх спеціалістів, їхньої готовності, самостійності, 

професійних якостей та компетентностей» [17, с. 43].  

Тож, на основі засад державної політики щодо розвитку інклюзивного 

освітнього середовища, розгляду наукових праць, присвячених вивченню 

організаційних та методичних основ професійної 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, що 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; 

 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. 

Реалізацію зазначених умов забезпечувала система спеціально дібраних 

форм організації освітнього процесу у вищій школі (лекційні, семінарські та 

практичні заняття; самостійна, індивідуальна робота; поточний та 

підсумковий контроль), методів (інсценування, ігрові та практичні вправи, 
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моделювання проблемних ситуацій, комп’ютерно-орієнтовані наочні методи 

навчання, метод Інтернет-комунікації, самостійна пошукова робота в мережі 

Інтернет, метод взаємооцінки та самооцінки) та засобів навчання (засіб 

міжособистісної комунікації (на рівні «викладач» ↔ «студент»); технічні 

друковані носії (методичні рекомендації до практичних та самостійних робіт, 

комплекс лекційного матеріалу); мультимедійні засоби навчання (електроні 

навчальні посібники, презентації лекційного матеріалу за допомогою 

програми PowerPoint та Sway, використання хмарних сервісів (Classroom 

«Логопедична скарбничка», Padlet «Творча майстерня»), відеофрагменти з 

елементами правильного виконання артикуляційної гімнастики, вправ на 

розвиток мовленнєвого дихання, дрібної моторики тощо); засоби 

інформаційних технологій (веб-сайти, електроні посібники, логопедичні 

портали, відео-матеріали навчального призначення, доступні через Інтернет, 

веб-інструмент Google Auto Draw, програмне забезпечення Scratch та 

Classtools, PowerPoint, Microsoft Sway; Інтернет-сервіс Learningapps тощо)). 

Критеріально-аналітичний блок структурно-функціональної моделі 

містив основні критерії, показники та рівні сформованості готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості. 

Так, у структурно-функціональній моделі представлено чотири 

взаємопов’язані між собою компоненти готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний. З метою розробки методики 

оцінювання сформованості компонентів готовності визначені їх критерії: 

мотиваційно-цільовий, знаннєвий, операційний та рефлексивно-особистісний. 

Критерієм, в даному випадку, виступає принцип оцінки ефективності 

сформованості того чи іншого компоненту. Влучною з цього приводу є думка 

В. В. Ягупова, який зазначає, що критерії практично визначають зміст і перебіг 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та безпосередньо встановлюють 

її результативність [196, с. 411]. Дещо схожими є погляди дослідника 
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В. М. Монахова, який критерій визначає як сукупність основних показників, 

що розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості. Отже, 

будучи компонентом критерію, показник є типовим і конкретним виявом, 

однією із суттєвих сторін, на підставі якої можна «визнати» наявність якості, 

вказувати на рівень її розвитку [105, с.6]. Тож, відповідно до критеріїв, 

визначили показники, які розкривають їх якісну характеристику та рівні, що 

відображають їх кількісний показник.  

Ґрунтуючись на дослідженнях вітчизняних науковців у сфері 

спеціальної освіти (С. П. Миронової [85], Л.О. Прядко [160], Х. Я. Сайко [167], 

Л. А.  Черніченко [188],  Д. І. Шульженко [195] та ін.), вважаємо за необхідне 

виділити три рівні сформованості готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості: репродуктивний, продуктивний 

та творчий.  

Репродуктивний рівень свідчить про відсутність або невизначеність 

бажань, цілей, мотивів до навчання та майбутньої професійної діяльності 

взагалі, фрагментарність професійних знань і відсутність умінь виконувати 

професійно спрямовані завдання в умовах села; професійного, творчого 

мислення, розуміння своєї ролі у майбутній професійній діяльності. 

Продуктивний рівень характеризується чіткістю визначених мотивів та 

цілей, наявністю знань основ організації корекційно-розвиткової роботи, 

логічного їх викладу, але без можливості узагальнити та зробити висновки; 

сформованістю уміння виконувати типові професійно спрямовані завдання в 

умовах села за відсутності творчості та генерування інноваційних ідей.  

Творчій рівень свідчить про стійку мотивацію до оволодіння системою 

знань, умінь, навичок здійснення корекційно-розвиткової роботи, 

усвідомлення прагнення розроблювати та впроваджувати інноваційні форми в 

контексті інклюзивного навчання для дітей із порушеннями мовлення в 

умовах села; наявність ґрунтовної системи знань із основ корекційно-

розвиткової роботи, власної точки зору щодо вирішення окремих педагогічних 
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завдань; здатність до творчого мислення і рефлексії, вирішення професійних 

завдань із  генеруванням інноваційних ідей. 

Розглянемо змістову складову кожного критерію готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості окремо. 

Розкриємо рівні сформованості готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості для кожного з критеріїв 

компонентів готовності (мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та 

особистісного) у відповідності до показників, які їх формують. 

Показниками мотиваційно-цільового критерію сформованості 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості нами визначено: наявність стійкої мотивації до міцного 

оволодіння системою знань, умінь, навичок здійснення корекційно-

розвиткової роботи, прагнення розроблювати та впроваджувати інноваційні 

форми в контексті інклюзивного навчання для дітей з порушеннями мовлення 

в умовах села (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Показники мотиваційно-цільового критерію сформованості готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості за рівнями 

Рівні Показники 

Репродуктивний 
відсутність або невизначеність бажань, цілей, мотивів до навчання та 

майбутньої професійної діяльності взагалі; 

Продуктивний 

бажання оволодіти системою знань, умінь, навичок здійснення 

корекційно-розвиткової роботи; розуміння їх значення у майбутній 

професійній діяльності; 

Творчий 

стійка мотивація до оволодіння системою знань, умінь, навичок 

здійснення корекційно-розвиткової роботи, усвідомлення прагнення 

розроблювати та впроваджувати інноваційні форми в контексті 

інклюзивного навчання для дітей із порушеннями мовлення в умовах 

села   

 

Показниками знаннєвого критерію сформованості готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості визначено: ґрунтовність та системність знань основ корекційно-
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розвиткової роботи, сучасних моделей надання спеціальних освітніх послуг для 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах села на основі інтегративного 

та інклюзивного підходів (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Показники знаннєвого критерію сформованості готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності у сільській місцевості за 

рівнями 

Рівні Показники 

Репродуктивний 
відсутність або фрагментарність професійних знань; значення їх 

засвоєння для майбутньої професійної діяльності; 

Продуктивний 

наявність знань основ організації корекційно-розвиткової роботи в 

установах та закладах освіти; логічний виклад матеріалу без 

узагальнення та логічних висновків; 

Творчий 

наявність ґрунтовної системи знань основ корекційно-розвиткової 

роботи в установах та закладах освіти, моделей надання освітніх 

послуг в сільській місцевості дітям з порушеннями мовлення; логічний 

виклад матеріалу, наявність власної точки зору щодо вирішення 

окремих педагогічних завдань. 

 

Показниками операційного критерію сформованості готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості визначено: уміння, навички та здатність здійснення корекційно-

розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення в умовах села (табл. 

2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Показники операційного критерію сформованості готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості за 

рівнями 

Рівні Показники 

Репродуктивний 
невизначеність або відсутність умінь виконувати професійно 

спрямовані завдання в умовах села; 

Продуктивний 
сформовані уміння виконувати типові професійно спрямовані 

завдання в умовах села; 

Творчий 
здатність до здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

порушеннями мовлення в умовах села. 
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Показниками рефлексивно-особистісного критерію сформованості 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості нами визначено: наявність інтегративних властивостей 

творчого, професійного мислення та рефлексії, чіткого розуміння професійних 

завдань із корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах села, способів їх вирішення на основі сучасних інноваційних 

ідей в контексті інклюзивної освіти (табл. 2.7).  

 

Таблиця 2.7 

Показники рефлексивно-особистісного критерію сформованості готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості за рівнями 

Рівні Показники 

Репродуктивний 
відсутність професійного, творчого мислення, розуміння своєї ролі в 

майбутній професійній діяльності; 

Продуктивний 
чіткого розуміння професійних завдань, добір способів їх вирішення 

без творчості та інновацій; 

Творчий 

наявність інтегративних властивостей професійного, творчого 

мислення і рефлексії; чіткого розуміння професійних завдань, 

способів їх вирішення із генеруванням інноваційних ідей. 

 

Визначені критерії та їх показники, на наше переконання, дадуть 

можливість об’єктивно оцінити рівень сформованості готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості та 

перевірити динаміку змін за рівнями завдяки розробленому програмному 

авторському продукту «Система майбутній логопед» (додаток В) [55]. 

Результат моделі ототожнював мету, що полягала у формуванні 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості. 

Таким чином, розроблена нами структурно-функціональна модель 

дозволила візуалізувати систему професійної підготовки з усіма її 

структурними елементами (метою, змістом, формами, методами і засобами); 

спрогнозувати та здійснити адекватний меті педагогічний вплив, розглядати 

професійну підготовку майбутніх вчителів-логопедів у закладах вищої 
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педагогічної освіти, як цілісний процес, що реалізується завдяки плідній 

взаємодії викладача та студентів. 

 

2.3. Запровадження комплексу форм і методів, спрямованих на 

організацію навчальної діяльності студентів із максимальним 

наближенням до специфіки їх майбутньої професійної роботи в сільській 

місцевості 

 

На сьогодні, серед основних засад державної політики в сфері освіти та 

визначених принципів освітньої діяльності, є: забезпечення рівного доступу 

до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою 

інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у 

закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб 

з особливими освітніми потребами (ст. 6) [151]; запровадження інноваційних 

освітніх технологій у контексті форм інклюзивного підходу та моделей 

надання спеціальних освітніх послуг для дітей із особливими освітніми 

потребами, розроблення та використання спеціального навчально-

дидактичного забезпечення тощо [142]. Це в свою чергу вимагає 

удосконалення системи професійної підготовки педагогічних кадрів, які 

працюють в інклюзивних групах та класах, а особливо це стосується закладів 

освіти сільської місцевості, оскільки специфіку організації професійної 

діяльності майбутнього вчителя-логопеда в цих закладах визначають умови 

працевлаштування.  

Розрив між процесом професійної підготовки студентів та тими 

вимогами, що висуваються на місці їх роботи, зумовлює виникнення 

труднощів в адаптуванні майбутніх вчителів-логопедів до нового 

професійного середовища та веденні їх педагогічної діяльності в галузі освіти. 

Слушною з цього приводу є думка В. О. Зінченко, який зазначав, що «одних 

тільки знань, навичок та умінь для підготовки висококваліфікованих фахівців 

недостатньо» [39, с. 83]. І з цим важко не погодитись, а особливо, якщо мова 
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йде про готовність майбутнього вчителя-логопеда до виконання своїх 

професійних обов’язків у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

(опорних школах), логопедичних пунктах, інклюзивно-ресурсних центрах 

сільської місцевості. 

Важливу роль стосовно наближених умов навчання до майбутньої 

професійної діяльності в аспекті досліджуваного питання відіграє 

логопедична практика (навчальна та виробнича). Вона не тільки сприяє 

формуванню професійних вмінь та практичних навичок майбутнього вчителя-

логопеда, а й набуттю досвіду корекційно-розвиткової роботи, який можна 

отримати лише в результаті активного практичного пізнання. І хоча 

кваліфікаційна характеристика вчителя-логопеда у розділі «Кваліфікаційні 

вимоги» Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників [28] дозволяє випускникам закладу вищої 

освіти за наявності вищої освіти другого рівня за ступенем магістра та 

спеціальністю відповідної галузі знань зайняти посаду вчителя-логопеда без 

вимог до стажу роботи, проте досить складно уявити собі процес підготовки 

таких фахівців без формування у них професійних умінь і навичок практичної 

діяльності.  

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються з діяльністю 

вчителя-логопеда, навчаються планувати логопедичну роботу, аналізувати 

результати проведеного логопедичного обстеження, прогнозувати динаміку 

мовленнєвого розладу, вести мовленнєву карту, здійснювати консультативну 

допомогу батькам дітей із порушеннями мовлення тощо. Виробнича практика 

полягає в проведенні різних видів логопедичних занять (індивідуальних, 

підгрупових, групових, фронтальних) у дошкільних навчальних закладах, 

дитячих поліклініках та на шкільних логопунктах [167, с. 178]. 

Однак, на наш погляд, в контексті формування готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, такого 

виду роботи студентів в закладах освіти та установах вкрай замало. Особливо 

за таких умов, якщо студент проходить логопедичну практику (навчальну та 
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виробничу) у місті, де специфіка організації та надання логопедичної 

допомоги дещо відрізняється від закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти та установ сільської місцевості.  

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо за доцільне трансформувати та 

організувати навчальну діяльність студентів з максимальним наближенням до 

специфіки їх майбутньої професійної діяльності в сільській місцевості, за 

рахунок включення їх до квазіпрофесійної діяльності. 

Квазіпрофесійну діяльність А. А. Вербицький розглядає як одну з форм 

контекстного навчання, що передбачає створення, моделювання та імітацію 

конкретних ситуацій, в сукупності з методами активного навчання [13]. 

Відтворення предметного і соціального змісту майбутньої діяльності за фахом 

стає можливим в умовах аудиторної та позааудиторної роботи студентів-

логопедів у вищому закладі освіти. Так, на практичних заняттях 

використовуються активні методи навчання, такими їх слід вважати, оскільки 

вони відображають зміст майбутньої професійної діяльності та спрямовані на 

відпрацьовування навичок в умовах, подібних до реальних; розвиток 

професійно значущих якостей особистості тощо. Наведемо декілька прикладів 

такої роботи зі студентами. 

 Для максимального наближення навчального процесу до практичної 

діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості нами було проведено 

практичне заняття у формі рольової гри «Комунікативна поведінка та етика 

педагогічного спілкування вчителя-логопеда з батьками». В рамках такої 

роботи широкого застосування набув метод інсценування ситуацій, головна 

мета якого полягала у навчанні шляхом дій. Зміст гри полягав у наступному: 

кожній групі студентів пропонується змоделювати ситуацію, в якій вчитель-

логопед надає рекомендації батькам дітей із порушеннями мовлення з питань 

їх навчання та виховання. У відповідь на це батьки реагують по-різному: 

агресивно, байдуже, зверхньо тощо. Завдання: дотримуючись етики 

педагогічного спілкування, змінити стиль комунікативної  поведінки батьків 
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на оптимальний та забезпечити засвоєння ними наданої вчителем-логопедом 

інформації. 

Під час проведення рольової гри передбачалась можливість зміни ролей 

задля того, щоб кожен учасник групи міг спробувати себе в іншому образі.  

Разом із цим, використовувався метод аналізу мотивів батьківської поведінки 

та дій, що у майбутньому, на наше переконання, допоможе фахівцеві більш 

швидко визначити оптимальні напрями та завдання роботи з сім’єю в сільській 

місцевості. 

Головним у проведенні заняття у формі гри – збудити навчально-

пізнавальну активність студентів, їх інтерес до оволодіння програмним 

матеріалом, практичними навичками та уміннями;  шляхом виконання ролей і 

загальної дискусії після проведеної гри заохотити до активного пошуку 

оптимального вирішення проблем, що виникають у педагогічному спілкуванні 

між вчителем-логопедом і батьками, які мешкають в сільській місцевості; 

навчити майбутніх фахівців застосовувати отриманні знання в ситуаціях, 

наближених до реальних, розвинути уміння взаємодіяти з батьками, 

здійснювати педагогічну діяльність, спрямовану на профілактику відхилень у 

розвитку дитини.  

Після інсценування застосовувався метод взаємооцінки та самооцінки з 

метою визначення правильності стилю педагогічного спілкування, 

комунікативної стратегії та методів впливу на батьків. Для посилення 

інформативності такого аналізу викладач, у разі здійснення студентами 

помилки в процесі гри, розглядав варіанти правильної побудови дій у ситуації, 

що склалася. Такий аналіз помилок студентів, на наше переконання, у 

майбутньому знизить ризик їх повторного виникнення у реальній професійній 

діяльності. 

Ще одним активним методом навчання була презентація студентами 

заздалегідь розроблених ними консультацій (теми попередньо погоджувалися 

з викладачем). На занятті інсценувалась ситуація виступу майбутніх вчителів-

логопедів, роль батьків дітей із порушеннями мовлення брали на себе члени 
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академічної групи. Заняття носило імпровізований характер, оскільки 

виступаючі не мали завчасно сформованих відповідей на запитання колег із 

аудиторії. Це підвищувало ефективність практичного заняття: майбутні 

вчителі-логопеди вчились швидко адаптуватись до ситуації, що виникла, 

будувати в таких умовах конструктивне логопедичне просвітництво, 

практикувалися в налагодженні комунікативного зв’язку з імпровізованими 

батьками, дотримуючись при цьому етики консультативно-просвітницької 

роботи, культури професійно-педагогічного спілкування, морально-етичних 

норм поведінки. 

Оскільки професійна діяльність вчителя-логопеда в сільській місцевості 

передбачає надання ними консультативно-інформативної допомоги на 

відстані, однією з низки завдань, які ми пропонували студентам на 

практичному занятті, була ігрова вправа «Електрона пошта». Дотримуючись 

етики електронного спілкування, студентам необхідно було надати відповідь 

на запитання в електронних листах від батьків та презентувати її іншим 

учасникам групи (Додаток Д). Таким чином, майбутні фахівці вчились не 

тільки правильно формулювати відповіді на запитання, а й публічно 

висловлювати свою точку зору іншим, аргументувати її.  

Під час виконання вправи, у разі необхідності, застосовувався метод 

колективного обговорення задля виявлення правильного розв’язання 

педагогічної проблеми через зіставлення різних поглядів учасників групи, 

розвитку у студентів ініціативності, комунікативних якостей, уважності до 

думки інших. 

Базою для квазіпрофесійної діяльності майбутніх вчителів-логопедів із 

залученням до практичного надання фахової допомоги дітям із порушеннями 

мовлення та їх сім’ям, став Логопедичний навчально-консультативний пункт 

Бердянського державного педагогічного університету (додаток Е). До 

основних переваг такого освітнього середовища віднесли: поєднання 

квазіпрофесійної діяльності студентів з їх навчальною діяльністю 

(використання здобутих теоретичних знань під час організації логопедичної 
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допомоги, формування нових професійних умінь та навичок); надання 

можливості впровадження авторських творчих продуктів, розроблених 

завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям (форм та методів 

взаємодії з дітьми, які мають порушення мовлення та їх батьками); створення 

умов, що сприяють психологічній адаптації студентів до виконання ролі 

вчителя-логопеда, розвитку їх професійно важливих особистісних якостей. 

Зміст організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх вчителів-

логопедів на базі Логопедичного навчально-консультативного пункту 

розкриємо за етапами. 

Перший етап. Адаптація студентів до нових умов навчання, 

ознайомлення з особливостями організації роботи пункту, документацією 

вчителя-логопеда, змістом надання логопедичної допомоги дітям із 

порушеннями мовлення та їх сім’ям (завданнями та напрямами роботи), 

навчальним, методичним та ігровим матеріалом, комп’ютерним програмовим 

забезпеченням. Сприяння формуванню позитивного ставлення до професії, 

інтересу до обраної спеціальності, бажання у майбутньому працювати за 

фахом.  

Другий етап. Поступове включення студентів до проведення окремих 

елементів логопедичного заняття (ігор на розвиток дихання, дрібної моторики, 

підготовки артикуляційного апарату, розвиток психічних процесів тощо); 

формування вміння правильного добору вправ та дидактичного матеріалу до 

заняття, враховуючи його мету, завдання, індивідуальні та вікові особливості 

вихованців (учнів); аналіз помилок та проблемних ситуацій, які виникли під 

час взаємодії з дитиною; сприяння формуванню адекватної оцінки студентами 

власних досягнень та прорахунків, вміння аналізувати та оцінювати власні дії, 

бути критичним до себе та інших; залучення студентів до взаємодії з батьками 

дітей із порушеннями мовлення (роз’яснення правил виконання домашнього 

завдання, обговорення труднощів дитини, з якими вона стикається під час 

заняття, проведення індивідуальних консультацій тощо); розвиток культури та 
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техніки мовлення, влучного використання професійних термінів та понять під 

час спілкування з батьками. 

Третій етап. Самостійне планування та організація логопедичної 

роботи з дітьми, які мають порушення мовлення; прогнозування результатів 

власної діяльності, знаходження помилок та вчасне їх усунення; аналіз (разом 

із викладачем) причини виникнення проблемних педагогічних ситуацій, вибір 

правильного способу їх розв’язання.  

Впровадження майбутніми вчителями-логопедами під час занять із 

дітьми авторських творчих продуктів (інтерактивні вправи та завдання, 

мультимедійні презентації корекційно-розвиткового призначення тощо); 

створення атмосфери спільності інтересів з батьками дітей, які відвідують 

Логопедичний навчально-консультативний пункт, підтримка з ними 

постійного зв’язку на дистанційній основі з використанням засобів 

інформаційних технологій, надання консультативної допомоги на відстані 

шляхом використання Інтернет-комунікацій, ознайомлення батьків із 

конкретними прийомами логопедичної роботи, що можливо самостійно 

реалізовувати вдома. Поступове вироблення індивідуального стилю 

професійного діяльності. 

Таким чином, можна узагальнити вищезазначене: квазіпрофесійна 

діяльність студентів на базі Логопедичного навчально-консультативного 

пункту складалась із трьох взаємообумовлених та взаємопов’язаних між 

собою етапів, які були спрямовані, по-перше, на адаптацію та ознайомлення 

студентів з майбутньою професійною діяльністю; по-друге, на поетапне 

включення студентів у процес надання логопедичної допомоги дітям з 

порушеннями мовлення та їх батькам, здійснення логопедичного супроводу 

таких сімей; по-третє, – сприяв виробленню самостійності під час планування 

та реалізації основних завдань логопедичної допомоги та відповідальності за 

власні результати професійної діяльності.  

Відтворення предметного і соціального змісту майбутньої діяльності за 

фахом сприяло: активізації пізнавальної активності у студентів, поповненню 
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знань в галузі логопедії, вдосконаленню уміння здійснювати обстеження, 

діагностику та корекцію порушень мовлення у дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку; налагодженню взаємодії з батьками таких дітей на 

засадах партнерства, впровадженню у майбутню професійну діяльність 

сучасних технічних засобів навчання і виховання, спеціальних комп’ютерних 

програм, дистанційно-інтерактивних форм роботи; вдосконаленню культури 

та техніки мовлення; соціально-психологічній адаптації до ролі вчителя-

логопеда та нових умов професійної діяльності; розвитку комунікативної 

активності, толерантності та емпатії, стриманості, адекватності невербальної 

поведінки і самооцінки, вмінню володіти собою, стресостійкості, рефлексії, 

що забезпечило формування мотиваційного, діяльнісного, особистісного 

компонентів готовності. 

 

2.4. Розроблення та впровадження навчально-методичного 

супроводу, спрямованого на активізацію інноваційного пошуку 

майбутніх вчителів-логопедів в освітньому процесі, підсилення ролі їх 

самостійної навчальної діяльності, забезпечення переходу на творчий 

рівень 

 

Зазвичай, зміст професійної підготовки в закладах вищої освіти 

розглядається як певна сукупність елементів, що відображає всі аспекти 

реальної професійної діяльності майбутнього фахівця. В свою чергу, будь-яка 

конкретизація змісту професійної діяльності впливає на зміни в структурі 

підготовки студента до такої діяльності. Результати теоретичного аналізу 

змісту дисциплін, передбачених навчальними планом підготовки майбутніх 

вчителів-логопедів в закладах вищої педагогічної освіти (параграф 1.3), 

засвідчили, що в цілому існуюча система не задовольняє потребу у формуванні 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості, а отже вимагає оновлення. 



125 

У разі, якщо професійна діяльність майбутнього вчителя-логопеда 

розпочнеться з виконання професійних обов’язків у закладах освіти або 

установах сільської місцевості, де специфіку надання корекційно-розвиткових 

послуг (логопедичної допомоги) зумовлюють особливості місцевості, 

зокрема: ситуація віддаленості окремих сільських населених пунктів від 

опорних закладів освіти (інклюзивно-ресурсних центрів, логопедичних 

пунктів тощо), розташованих переважно в адміністративних центрах 

сільських об’єднаних територіальних громад; наявність проблем з 

організацією регулярного і безоплатного перевезення вихованців, учнів та 

педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти 

(установ) у сільській місцевості до місця навчання, роботи і назад; надмірна 

зайнятість батьків, які не в змозі забезпечити дітям з порушеннями мовлення 

постійне відвідування ними корекційно-розвиткових занять, доречним у 

процесі професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів є розроблення 

та впровадження їх навчально-методичного супроводу, спрямованого на 

активізацію інноваційного пошуку в освітньому процесі, підсилення ролі 

самостійної навчальної діяльності, забезпечення переходу на творчий рівень. 

Навчально-методичний супровід в контексті нашого дослідження розглядався 

як комплексна система заходів (розробка навчально-методичних матеріалів, 

добір спеціальних засобів навчання) з організації освітнього 

процесу майбутніх вчителів-логопедів з метою формування компонентів 

готовності.   

Відповідно до другої умови розроблено та введено до навчального плану 

підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) авторський спецкурс «Основи 

логопедичного партнерства» (додаток Ж), що містив навчальну, робочу 

програму з дисципліни, зміст лекцій, методичні матеріали до практичних 

занять, самостійної роботи, критерії оцінювання. 

Метою спецкурсу є формування у майбутніх вчителів-логопедів 

компетентностей, необхідних для успішного налагодження логопедичного 
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партнерства з учасниками корекційно-педагогічного процесу в сільській 

місцевості. До основних завдань спецкурсу віднесено такі, як: ознайомити 

студентів зі специфікою професійної діяльності вчителя-логопеда, основними 

його завданнями та функціями, сучасним станом корекційно-розвиткової 

роботи в сільській місцевості, напрямами та формами роботи вчителя-

логопеда з батьками в сільській місцевості; сформувати уміння і навички 

щодо: 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. 

Спецкурс розрахований на 90 год. (3 кред.), з яких 18 – лекційних, 16 – 

відводилось на практичні і 56 год. – на самостійну та індивідуальну роботу 

студентів. Основою для вивчення курсу слугували навчальні дисципліни 

професійного спрямування. Програма спецкурсу подана в додатках 

дисертаційної роботи. Тож, розглянемо зміст та структуру спецкурсу, 

охарактеризуємо основні форми та методи, що були застосовані під час його 

реалізації. 

Перший модуль спецкурсу «Теоретичні основи професійної діяльності 

вчителя-логопеда в сільській місцевості» складався з двох тем: «Зміст 

професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості, основні його 

завдання та функції», яка вимагала від студентів самостійного опрацювання 

рекомендованої літератури та конспектування матеріалу. В рамках теми 

вивчались питання щодо об’єкту та предмету професійної діяльності вчителя-

логопеда в сільській місцевості, змісту та задач його роботи в сільській 

місцевості. Аналізу підлягали основні види професійної діяльності фахівця; 

особливості реалізації вчителем-логопедом в сільській місцевості 

професійних функцій. 
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Друга тема «Професійні компетентності логопеда, орієнтованого на 

роботу в сільській місцевості» вивчалась у формі лекції, на якій розглядались 

питання щодо сутності понять: «професійна компетентність вчителя-

логопеда», «готовність вчителя-логопеда до професійної діяльності в сільській 

місцевості»; вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості, їх 

професійних компетентностей як педагогічних працівників освітніх закладів 

та установ сільської місцевості; основні тенденції, напрями та перспективи 

професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів до освітньої діяльності 

в зазначених умовах.  

Використання на лекційному занятті методів бесіди та пояснення 

сприяло активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, актуалізації 

їх попереднього досвіду (знань). На основі чого відбувалось усвідомлення 

нових понять і відтворення вже наявних. Обмін поглядами між студентами та 

викладачем з проблем, що вивчались, надавав можливість скорегувати думки 

майбутніх вчителів-логопедів з метою зміни в них негативних і хибних 

установок. 

До складу другого змістового модуля входило також дві теми: перша – 

«Логопедичне партнерство як напрям інтенсифікації роботи вчителя-

логопеда в сільській місцевості», яка націлювала студентів на аналіз  

особливостей організації логопедичного партнерства в сільській місцевості; 

розгляд напрямів його ефективної побудови; вивчення структури моделі 

партнерської взаємодії вчителя-логопеда та учасників корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості; у другій – «Фактори, що 

перешкоджають організації логопедичного партнерства в сільській 

місцевості», наголошувалось на необхідності врахування в професійній 

діяльності вчителя-логопеда зовнішніх факторів (соціально-економічних, 

соціально-психологічних, територіально-регіональних, історико-культурних, 

етнічних, освітніх та педагогічних), які визначають особливості організації 

логопедичної допомоги в сільській місцевості; розкрито вплив особистісних 
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бар’єрів, що впливають на рівень ефективності співробітництва вчителя-

логопеда з учасниками  корекційно-педагогічного процесу на селі; визначені 

сфери виникнення бар’єрів та шляхи їх подолання. 

Під час лекційного заняття студенти вчилися складати опорні 

конспекти, які мали вигляд наочної структурно-логічної схеми, що  швидко 

запам’ятовувались та сприяли легкому відтворенню інформації майбутніми 

логопедами. Як метод організації і здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності, окрім бесіди та пояснення за питаннями плану лекційного заняття 

і складання опорних конспектів, студенти виконували письмові домашні 

роботи. Так, наприклад, вправа «Система логопедичного партнерства в 

сільській місцевості» вимагала від майбутніх вчителів-логопедів: побудови 

власної моделі партнерської взаємодії фахівця і учасників корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості, з чітким визначенням мети, 

завдань партнерства, принципів побудови, структури, етапів, змісту роботи 

(напрямів, методів, форм реалізації); оформлення результатів у вигляді схеми 

з чітко визначеними логічними зв’язками між блоками. Під час практичного 

заняття студенти здійснювали презентацію-рекламу моделі в академічній 

групі. 

Під час самостійної та індивідуальної роботи до цього модулю студенти 

вчилися виокремлювати головне із наданого на лекціях матеріалу, 

конспектувати необхідну їм у майбутньому інформацію за тезами; визначати 

бар’єри відповідно до їх типів та сфер виникнення в контексті педагогічного 

середовища; обґрунтовувати свою позицію щодо позитивного чи негативного 

впливу внутрішніх бар’єрів на ефективність логопедичного партнерства з 

учасниками корекційно-розвиткового процесу, пропонувати шляхи боротьби 

з ними, висловлювати свою точку зору щодо їх дієвості.  

До третього змістового модулю «Взаємодія вчителя-логопеда з 

учасниками  корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості» 

входили теми «Консультативно-просвітницька робота як напрям реалізації 
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завдань логопедичного партнерства» та «Готовність батьків, як основних 

учасників логокорекційного процесу, до партнерства з вчителем-логопедом». 

На лекційному занятті з першої теми розглядались особливості 

організації та проведення вчителем-логопедом консультативно-

просвітницької роботи в сільській місцевості; принципи її побудови в 

зазначених умовах, форми та методи реалізації. На семінарському – 

розкривався зміст питань щодо етики консультативно-просвітницької роботи 

вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу в сільській 

місцевості, культури професійного-педагогічного спілкування фахівця; 

морально-етичні норми його поведінки; були визначені етичні принципи та 

цінності в роботі з батьками дитини, яка має порушення мовлення, зокрема, 

адміністрацією та педагогічними працівниками закладів освіти (установ). 

Завданням для самостійного опрацювання студентам необхідно було 

вдома розробити приклади-ситуації неправильної  комунікативної поведінки 

батьків під час взаємодії з вчителем-логопедом та запропонувати, 

дотримуючись етики педагогічного спілкування, змінити стиль поведінки 

батьків на оптимальний та забезпечити засвоєння наданої вчителем-логопедом 

інформації. 

Під час вивчення другої теми аналізу підлягали питання щодо вивчення 

готовності батьків до участі в корекційно-розвитковому процесі, факторів, що 

на це впливають; запропонована студентами система заходів для підвищення 

інтересу батьків у налагодженні логопедичного партнерства з усіма 

учасниками  корекційно-розвиткового процесу; розроблені анкети для 

вивчення рівня логопедичної освіченості батьків, картки-опитувальники щодо 

участі їх у корекційно-розвитковому процесі. 

Наступний модуль курсу  «Логопедична просвіта та супровід батьків 

дітей з порушеннями мовлення в умовах села» складався також із двох тем. На 

лекційних заняттях з першої теми «Логопедична просвіта батьків та 

керівництво нею в умовах сільської місцевості» розглядалися питання щодо 

педагогічної культури батьків та факторів, що її зумовлюють; складових їх 
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педагогічної освіченості; розкривався зміст та значення поняття «корекційно-

мовленнєвої компетентності батьків», визначалися способи її формування. 

Обговорювалися теоретичні питання стосовно шляхів забезпечення 

конструктивного логопедичного просвітництва в сільській місцевості, 

принципів та методів логопедичної просвіти батьків дітей-логопатів в 

сільській місцевості. Зроблено акцент на вагомості логопедичного 

інформування та консультування батьків, що виховують дитину дошкільного 

(шкільного) віку з порушеннями мовлення. Одним із завдань для студентів 

було визначити тему консультації для батьків дітей з порушеннями мовлення 

(попередньо узгодити з викладачем), розробити її зміст, презентувати під час 

інсценування «Консультування» у групі на практичному занятті.  

Щодо другої теми «Логопедичний супровід та технологія його 

здійснення» на лекційному занятті висвітлювались питання щодо змісту, 

етапів, структури та мети здійснення супроводу сімей в сільській місцевості; 

подане визначення поняття «логопедичного супроводу сімей, які виховують 

дитину з порушеннями мовлення», проаналізовано складові програми 

логопедичного супроводу, визначені умови, що сприяють ефективному 

формуванню логопедичної культури батьків під час реалізації його змісту.  

Практичне заняття проходило у формі презентації планів-схем 

логопедичного супроводу сімей, що виховують дитину з порушенням 

мовлення в сільській місцевості, з чітко визначеною його структурою та 

компонентами, вибраними формами та методами реалізації. Під час заняття 

майбутні вчителі-логопеди демонстрували розроблені у програмі Microsoft 

Office Publisher творчі проєкти (інформаційні буклети для батьків та 

педагогічних працівників на тему: «Логопедизація  домашнього середовища»). 

Модуль «Реалізація змісту співпраці вчителя-логопеда і батьків дітей 

дошкільного віку з порушеннями мовлення в умовах села» висвітлював 

вирішення питань за двома темами. Вивчення першої – «Традиційні форми 

роботи вчителя-логопеда з сім’єю в сільській місцевості» – сприяло розгляду 

сутності та змісту традиційних форм взаємодії вчителя-логопеда з батьками в 
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межах сімейно-центрованого підходу. На семінарському  занятті студенти 

визначали причини малої ефективності традиційних форм роботи вчителя-

логопеда з батьками в умовах сільської місцевості, аргументували власну 

думку. Вдома виконували письмову роботу – розробляли план-бесіду з 

батьками дітей з порушеннями мовлення, що проживають в селі, метою якої 

було виявити у членів сім’ї труднощі при виховання та навчанні дитини-

логопата; опановували шляхи їх усунення. 

Заняття з другої теми «Нетрадиційні форми роботи з батьками в 

сільській місцевості» проходило у вигляді проблемної лекції, на якій 

обговорювались питання щодо доцільності використання нетрадиційних форм 

роботи з батьками в сільській місцевості, причин виникнення ускладнень під 

час їх впровадження в процес налагодження партнерства між всіма 

учасниками корекційно-педагогічного процесу в зазначених умовах. Було 

розглянуто основні дистанційно-інтерактивні форми співпраці вчителя-

логопеда та батьків, технології електронного спілкування, мережеві засоби 

комунікації, домашнє теле-консультування тощо; правила та етика 

спілкування в електронному просторі. Одним із завдань для студентів було 

розробити сценарій вебінару для батьків на тему: «Помилки у навчанні та 

вихованні дитини дошкільного віку з порушеннями мовлення вдома» та 

написати тези виступу. 

Головою метою вивчення заключного модулю курсу  «Дистанційно-

інтерактивні форми взаємодії вчителя-логопеда та батьків в сільській 

місцевості» було визначення місця інформаційно-комунікаційних технології в 

системі налагодження логопедичного партнерства з учасниками  корекційно-

педагогічного процесу. Так, на лекційному занятті з теми «Інформаційно-

комунікаційні технології як засіб дистанційної співпраці» розглядались 

програмові засоби спеціального (діагностичні, корекційно-розвивальні 

програми, програмові засоби on-line) та загального призначення (Excel, 

PowerPoint, Paint, Movie Maker), вивчались основні аспекти роботи з Google-

сервісами. 
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Готуючись до практичного заняття, студентам необхідно було виконати 

такі вправи, як: 

 оформити за допомогою Google-форми анкету для батьків, що 

проживають у селі, для вивчення рівня їх логопедичної освіченості (мотивації, 

готовності до участі в корекційно-педагогічному процесі, співпраці з 

вчителем-логопедом); 

 розробити власноруч он-лайн дошку, організувати сумісний доступ 

користувачів (студентів групи) до неї; розмістити на дошці інформацію 

розвиваючого характеру для дітей; 

 створити інтерактивну он-лайн вправу за допомогою платформи 

Learningapps.org; представити її та апробувати в групі; імпортувати на власну 

он-лайн дошку. 

В другій темі модулю «Презентація як засіб ефективної дистанційної 

співпраці вчителя-логопеда та батьків» на лекційному занятті розглядались 

основні переваги презентаційного подання матеріалу на занятті з вихованцями 

(учнями); застосування його при організації розвивального домашнього 

середовища для дитини з порушеннями мовлення; аналізу підлягали основи 

роботи із програмою PowerPoint (правила та етапи створення мультимедійних 

презентацій, її структура, принципи побудови, звукові ефекти та анімації, 

вставки гіперпосилань та відео-фрагментів, робота з тригерами).  

Особливого сенсу під час проведення практичних занять за цим модулем 

набуло застосування комп’ютерно-орієнтованих наочних методів навчання. 

Студентам необхідно було створити мультимедійні презентації розвиваючого 

характеру на лексичну тему за вибором; представити її у групі.  

Засобами діагностики успішності засвоєння знань по закінченню 

вивчення спецкурсу визначено поточний та підсумковий контроль. Формою 

підсумкового контролю був залік, питання до якого представлені в додатках 

дисертаційної роботи (додаток К). 

Вважаємо, що матеріали спецкурсу спрямовані на формування у 

студентів уявлення про такі поняття, як «професійна компетентність вчителя-
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логопеда» та «готовність вчителя-логопеда до професійної діяльності в 

сільській місцевості»; уточнення змісту професійної діяльності вчителя-

логопеда в закладах освіти та установах сільської місцевості; сприяння 

ознайомленню студентів з основними компонентами логопедичного 

партнерства та супроводу сімей, що виховують дітей з порушеннями 

мовлення, дистанційно-інтерактивними формами співпраці з ними тощо.  

У зв’язку з необхідністю максимального охоплення дітей з 

порушеннями мовлення корекційно-розвитковими послугами на територіях, 

віддалених від опорних закладів освіти, здійснення логопедичного 

супроводження таких дітей та їх батьків на відстані, постала, на наше 

переконання, актуальність в ознайомленні майбутніх вчителів-логопедів під 

час їх навчання з процесом оптимізації організації та планування логопедичної 

допомоги з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. З метою 

реалізації зазначеного, нами було удосконалено зміст дисципліни «Організації 

та планування логопедичної роботи». До її програми було включено модуль 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній 

діяльності вчителя-логопеда». Основні його завдання полягали в тому, щоб: 

– ознайомити студентів з програмними засобами, перевагами їх 

використання в організації та плануванні роботи вчителів-логопедів у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних 

центрах, логопедичних пунктах, опорних школах тощо; 

 розглянути особливості використання програмного продукту загального 

призначення Microsoft Office: текстового редактору Microsoft Word (для 

створення, редагування, збереження та перегляду інформації на електронних 

носіях); засобів  Microsoft Excel (для створення баз даних за підсумками 

обстеження та діагностики дітей, складання графіків і діаграм розвитку дітей 

з порушеннями мовлення дошкільного та молодшого шкільного віку, 

моніторингу динаміки логопедичної роботи); інформаційної системи для 

роботи з електронною поштою і документами – Microsoft Outlook тощо; 
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 опанувати навички роботи з Microsoft PowerPoint, створення 

мультимедійних слайдів з презентацією графіків та діаграм, звітності про 

результати виконаної логопедичної роботи з дітьми, які мають порушення 

мовлення на методичних об’єднаннях; 

 проаналізувати специфіку використання хмарних технологій в роботі 

вчителя-логопеда; оволодіти навичками складання різних опитувальників і 

форм з використанням он-лайн-засобів, збору інформації, обробки 

результатів, оформлення статистичних даних; створення віртуального 

логопедичного кабінету на Google-диску; 

 ознайомити студентів з електронним сховищем навчально-методичних 

матеріалів OneDrive, календарем (сервісом для планування занять, подій, 

методичних об’єднань та ін.), можливостями електронного записника OneNote 

та створення он-лайн презентацій за допомогою хмарного сервісу Sway; 

 оволодіти навичками пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет, 

використання засобів для інтерактивного спілкування (телеконференції, чати, 

листування електронною поштою (e-mail), форуми та ін.). Організація безпеки 

під час роботи з комп’ютером в Інтернеті; 

Реалізація другої умови відбулась також за рахунок доповнення 

навчальної дисципліни  «Логоритміка з методикою та іграми в логопедичній 

роботі» такими темами як: «Особливості застосування мультимедійних 

презентацій на заняттях з дітьми, що мають порушення мовлення» та 

«Створення інтерактивних корекційно-розвиткових вправ для дітей з 

порушеннями мовлення». 

 Під час вивчення першої теми студентів ознайомлювали з перевагами 

та недоліками використання під час логопедичної роботи комп’ютерних 

програм та мультимедійних презентацій. Аналізу підлягали особливості 

створення та використання потокових та слайдових презентацій (PowerPoint, 

Sway, Prezi); мультиплікацій на основі відеомонтажу (WindowsMovie). 

Розкривались головні аспекти застосування в роботі вчителя-логопеда з 
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дітьми, які мають порушення мовлення, методу скрайбінгу, його видів та 

сервісів для створення (VideoScribe, Powtoon). 

Завдання другої теми полягали в: розширенні знань з питань 

використання комп’ютерних технологій на індивідуальних логопедичних 

заняттях, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки та 

правил поведінки; ознайомлення майбутніх вчителів-логопедів з 

комп’ютерними програмами, що сприяють корекції мовлення у дітей; 

формування навичок розробки авторських інтерактивних он-лайн ігор та 

вправ з метою їх використання при організації логопедичного супроводу 

батьків та їх дітей з порушеннями мовлення на дистанційній основі; 

ознайомленням з правилами та сервісами (Learningapps.org, Miksike.net.ua, 

classtools та ін.) для їх створення. 

Тож, на наше переконання, реалізація другої умови уможливлює 

активізацію інноваційного пошуку, підвищує позиції самостійної навчальної 

роботи; забезпечує набуття обізнаності у дидактичних можливостях 

інформаційно-комунікаційних технологій, специфіці їх використання під час 

взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу в 

сільській місцевості, що має позначитися на сформованості мотиваційного, 

когнітивного компонентів.  

 

2.5. Створення інформаційно-комунікаційного середовища, що 

відображає корекційно-педагогічний процес (без інтелектуальних і 

територіальних обмежень), як основи майбутньої професійної діяльності 

вчителів-логопедів у сільській місцевості 

 

Розвиток, виховання та навчання людини здійснюється в певному 

середовищі, і зрозумілим є те, що його вплив на становлення особистості має 

як позитивний, так і негативний характер. В контексті цього, слід чітко 

визначити значення поняття «середовище». Конструкт «середовище» 

відображає взаємозв’язок умов, що забезпечують розвиток людини. Тож, 
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передбачається присутність людини в середовищі, взаємовплив, взаємодія 

оточення з суб’єктом [76, с. 43]. У разі, якщо йдеться про виникнення й 

розвиток інформаційно-навчальної взаємодії між суб’єктами середовища з 

метою професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців шляхом впливу 

сукупності інформаційного, організаційного, методичного, технічного та 

програмного забезпечення [198, с. 252], таке середовище є «інформаційно-

комунікаційним». В контексті нашого дослідження створенню інформаційно-

комунікаційного середовища, що відображає корекційно-педагогічний процес 

(без інтелектуальних і територіальних обмежень), як основи майбутньої 

професійної діяльності вчителів-логопедів у сільській місцевості, сприяє 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ). 

Під ІКТ слід розуміти сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, 

зберігання, розповсюдження, демонстрації та використання даних в інтересах 

їх користувачів [191, с. 7]. Учений Н. Ю. Фоміних визначає ІКТ як сукупність 

різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, що використовуються 

для забезпечення процесу комунікації, створення, поширення, збереження та 

управління інформацією. Під цими технологіями мають на увазі комп’ютери, 

мережу Інтернет, радіо- та телепередачі, а також телефонний зв’язок [183, 

с. 396-397]. Науковець А. А. Дзюбенко розглядає інформаційно-комунікаційні 

технології навчання як сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і 

комунікаційних засобів,  а також способів та новаторських методів їхнього 

застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації 

освітнього процесу [27]. 

Незважаючи на неоднозначність визначення поняття, беззаперечним є 

той факт, що ІКТ дозоляють значно інтенсифікувати освітній процес, 

вирішити досить значну кількість практичних завдань, зокрема : сприяють 

збільшенню інтересу і формуванню мотивації майбутніх вчителів-логопедів, 

оскільки максимально враховуються індивідуальні освітні можливості та 

потреби студентів; дозволяють оптимізувати процес подачі інформації – 
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збільшується  швидкість сприйняття і розуміння майбутніми фахівцями 

значної за обсягом кількості інформації, полегшується  доступ до неї; надають 

можливість викладачу зробити заняття більш цікавим, унаочнити лекційний 

матеріал, збільшити обсяг виконаних на аудиторних заняттях завдань; 

сприяють здійсненню навчально-методичного супроводу студентів, контролю 

та оцінці знань (як в режимі on-linе за допомогою комп’ютеру, так і в режимі 

off-line, де оцінку надає сам педагог); сприяють, під час роботи з 

інформаційними технологіями: формуванню вміння творчо використовувати 

їх  під час надання корекційно-розвиткових послуг дітям з порушеннями 

мовлення, здійсненню психолого-педагогічного супроводу сімей без 

територіальних обмежень, формуванню навичок мережевої взаємодії з 

учасниками корекційно-розвиткового процесу,  вміння самостійно 

застосовувати ІКТ у процесі налагодження логопедичного партнерства з ними 

тощо. 

Зважаючи на те, що переважна кількість матеріалу навчальних 

дисциплін пропонується для самостійного опрацювання студентами, 

вважаємо за необхідне розглядати впровадження ІКТ не тільки в рамках 

навчальних занять, а й поза ними – під час самостійної роботи майбутніх 

вчителів-логопедів. Спираючись на закон України «Про вищу освіту» [134], 

основними видами навчальних занять у вищій школі є: лекції, лабораторні, 

практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації; самостійну 

роботу розглядаємо як форму організації освітнього процесу у закладах  

вищої освіти (ст. 50), спрямовану на оволодіння студентами навчальним 

матеріалом у вільний від обов’язкових занять час, яка включає в себе: 

опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, 

науково-дослідну роботу. З урахуванням зазначеного, розкриємо реалізацію 

запропонованої нами третьої організаційно-педагогічної умови щодо 

формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості відносно зазначених форм організації 

освітнього процесу у закладах  вищої освіти. 
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Наголосимо, що, зазвичай, лектор при проведенні лекції з великою 

аудиторією стикається з низкою труднощів, зокрема такими, як: складнощі в 

оцінці рівня розуміння та засвоєння слухачами поданого матеріалу, 

недостатньою візуалізацією теоретичного матеріалу, пасивністю студентів та 

зниженню їх мотивації до пізнання нового тощо. Використання 

мультимедійних засобів навчання при проведенні лекцій створює можливості 

для залучення студентів до активної взаємодії з викладачем та впливає на 

усунення зазначених недоліків. Подання лекційного матеріалу у вигляді 

мультимедійних презентацій, що розроблені за допомогою програмового 

забезпечення PowerPoint та он-лайн сервісу Microsoft Sway,  надало 

можливість представити основні положення тем у вигляді схем, анімацій, 

відео-фрагментів та звукових доріжок. Особливої значущості набули 

спеціально дібрані навчальні відео-фрагменти, які наочно демонстрували 

правильне виконання артикуляційної гімнастики, вправ на розвиток 

мовленнєвого дихання, дрібної моторики. Така візуалізація сприяла кращому 

запам’ятовуванню студентами нової інформації, оскільки робила її емоційно 

привабливішою для сприйняття. З вибіркою скріншотів презентацій можна 

ознайомитись в додатках дисертаційного дослідження (додаток Л). 

Дієвість обраного нами подання лекційного матеріалу підкреслює також 

теоретичний аналіз. Так, на переконання Д. Ф. Миронова, основний ресурс 

підвищення ефективності навчального впливу мультимедійної презентації 

полягає в її синергетичному впливі на студента завдяки різним формам 

представлення інформації. В основі синергетичного ефекту лежать 

психологічні когнітивні механізми. Природа людської пам’яті асоціативна, 

саме тому міцніше запам’ятовуються й найлегше пригадуються та 

використовуються факти і знання, сполучені великою кількістю асоціативних 

зв’язків з багатьма іншими фактами і знаннями. Використання різних форм 

подання інформації (текст, графіка, аудіо, відео) дозволяє в декілька разів 

збільшити число асоціацій, які формуються в процесі навчання, що й надає 

бажаний синергетичний ефект [84].  
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За рахунок інтерактивності мультимедійної презентації на занятті велась 

робота щодо підвищення рівня мотивації студентів до навчання та їх 

самооцінки: надавалась можливість брати активну участь у виконанні завдань 

та розв’язанні вправ на лекції. Реалізації зазначеного сприяло використання 

QR-кодів. Разом з тим це спрощувало роботу лектора при створенні 

презентацій, оскільки доступ до матеріалу надавався у вигляді графічного 

зображення, в якому була зашифрована певна інформація (посилання на сайт 

чи окрему його сторінку), яка потребувала самостійного  ознайомлення та 

опрацювання студентами. 

Враховуючи те, що логопедична допомога дітям з порушеннями 

мовлення в сільській місцевості вимагає індивідуалізації процесу навчання, є 

доцільним відзначити вагому роль навчально-корекційних програм у роботі 

вчителя-логопеда. Як зазначає О. Б. Качуровська, використання 

комп’ютерних технологій у корекційно-розвитковому процесі надає педагогу 

низку переваг, зокрема таких, як: «можливість вийти за межі традиційних 

методів навчання; додаткова мотивація навчальної діяльності, особливо у 

випадках, коли інші засоби не достатньо ефективні; принципово нові шляхи 

для формування, розвитку й удосконалення корегованих функцій; 

проєктування нових змістових напрямків; розширення можливостей 

використання різних аналізаторних систем у процесі роботи; створення під час 

занять різноманітних ситуацій спілкування; привчання дитини самостійності 

у навчанні та самоконтролю; оволодіння дитиною основами комп’ютерної 

грамотності» [50, с. 123]. Також зазначимо, що перевагами навчально-

корекційних програм є: прості правила експлуатації (є зрозумілими навіть тим, 

хто не має спеціальної освіти); компактність (невеликі за розміром та швидко 

тиражуються за малий проміжок часу), мобільність (легко розповсюджуються  

на електронних носіях та відтворюються в будь-яких умовах за наявності 

комп’ютера), економічність (заощаджують матеріальні витрати та людські 

ресурси), багатофункціональність (передбачають можливість 

використовувати одну гру з різною метою). Тож, в ході попереднього 
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ознайомлення членів родини зі змістом та правилами дії програми, вони мають 

можливість з легкістю використовувати їх під час навчання дітей з порушення 

мовлення вдома. За таких умов логопедична допомога носитиме більш 

систематичний і безперервний характер. Отже, на лекційних заняттях вбачали 

за необхідне ознайомити студентів зі структурою навчально-корекційних 

програм («Розвиток мовлення», «Ігри для тигри», «Домашній логопед» та ін.) 

та правилами роботи з ними.  

Під час лекційних та семінарських занять розглядались питання щодо 

специфіки використання програм загального призначення Microsoft Office, які 

не потребували знання мови програмування (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint та ін.). Ознайомлювали зі 

специфікою роботи з Google Диском (рис. 2.6.), перевагами його застосування.  

  

Рис. 2.6. Модель використання Google Диску під час аудиторної та 

самостійної роботи майбутніх вчителів-логопедів  
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На практичних заняттях за допомогою хмарного сервісу розробляли, 

проводили і розсилали між учасниками  академічної групи опитувальники 

(анкети) для батьків та інших учасників корекційно-педагогічного процесу; 

апробували їх та корегували за необхідності, зводили дані в таблицю. 

Тематика опитувальників та анкет була такою: «Анкета для вивчення рівня 

педагогічної культури батьків дітей з порушеннями мовлення», «Визначення 

рівня готовності батьків до партнерства з вчителем-логопедом», «Визначення 

рівня батьківської мотивації до взаємодії з вчителем-логопедом», «Труднощі 

батьків у вихованні, навчанні та розвитку  дитини з порушенням мовлення в 

сільській місцевості» та ін. 

На наше переконання, сформовані навички використання майбутніми 

вчителями-логопедами хмарного середовища у професійній діяльності в 

сільській місцевості, сприятимуть оптимізації організації, планування та 

надання логопедичної допомоги в зазначених умовах, а саме: збільшенню 

ефективності корекційно-розвиткового процесу; зменшенню витрат часу та 

матеріальних ресурсів на виконання рутинної роботи (розповсюдження анкет, 

опитувальників, буклетів, папок-пересувок та ін.), відкриттю можливості 

більш оперативного інформування учасників корекційно-педагогічного 

процесу шляхом надання відкритого доступу до необхідної інформації, до 

вільного користування матеріалами у зручний для них час; створенню 

мережевого корекційно-розвиткового контенту для батьків дітей із 

порушеннями мовлення, педагогічних представників закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, логопедичних 

пунктів тощо. 

Використання хмарного сервісу дозволило співпрацювати студентам у 

групі в режимі реального часу; надало можливість відслідковувати будь-які 

зміни, внесені в документ; уможливило збереження корисних матеріалів з 

диску та використання у майбутній професійній діяльності відповідно до 

поставленої корекційно-розвиткової та навчальної мети; сприяло формуванню 

уміння у студентів самостійно працювати з Google Диском та 
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використовувати у майбутньому його ресурси для оптимізації, організації 

власної професійної діяльності, налагодженню логопедичного партнерства в 

сільській місцевості з учасниками корекційно-педагогічного процесу. 

На лекційних заняттях студентів ознайомлювали зі специфікою роботи 

Інтернет-сервісу Learningapps, програмного забезпечення Scratch та 

Classtools, PowerPoint, веб-інстументу Auto Draw від Google (додаток М). 

Можливості цих програм дозволяли створювати на практичних заняттях 

інтерактивні вправи: «Мами та їх дитинчата», «Вправа на уважність», 

«Диференціація складів» тощо (додаток М.1); розробляти наочний матеріал 

(по типу методики накладених фігур Попельрейтера) на різні лексичні теми: 

«Живе-неживе», «Одяг», «Овочі та фрукти» та подібні (додаток М.2); 

мультимедійні презентації корекційно-розвиткового характеру (додаток М.3); 

зберігати та розповсюджувати напрацьований матеріал. 

З метою набуття майбутніми вчителями-логопедами навичок мережевої 

взаємодії в інформаційному середовищі на лекції розглядалась специфіка 

роботи з хмарними сервісами (Classroom «Логопедична скарбничка», Padlet 

«Творча майстерня»), а на практичних – студенти практикувались у створенні 

авторських сторінок (дошок та класів) для батьків і педагогічних працівників 

закладів освіти та установ сільської місцевості. 

Процес дистанційної взаємодії майбутнього фахівця, побудований на 

засадах мережевої взаємодії, має певні переваги, що супроводжується 

певними позитивними змінами та результатами, які неможливо досягти при 

використанні традиційних форм співпраці вчителя-логопеда з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу, а саме : сприяє здійсненню 

систематичного забезпечення інформацією відповідно до індивідуальних 

запитів та потреб учасників корекційно-розвитквого процесу, створенню умов 

для конструктивного співробітництва, партнерства, розвитку комунікацій між 

учасниками, забезпеченню резервів, додаткових ресурсів та можливостей для 

вирішення проблем щодо навчання та виховання дітей з порушеннями 

мовлення в закладах освіти та установах сільської місцевості; наданню 
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можливості вільного доступу до перегляду та використання матеріалу у 

зручний для учасників корекційно-розвитквого процесу час, спонукає до 

поширення досвіду використання  інноваційних технологій в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти, опорних школах, ресурсних центрах, 

логопедичних пунктах сільської місцевості. Оскільки мережева взаємодія 

передбачає можливість електронного листування, за необхідне вважаємо 

навчання студентів дотриманню етики віртуального спілкування. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі сприяло оптимізації самостійної аудиторної та позааудиторної роботи 

студентів; консультуванню, контролю викладачем та перевірці виконаних 

завдань. Так, хмарні сервіси Google Classroom та Padlet надавали можливість 

здійснювати навчально-методичний супровід студентів, забезпечити 

двосторонній зв’язок між ними та викладачем; залучати майбутніх фахівців до 

колективного виконання завдань, реалізовувати спілкування в режимі 

реального часу, вступати в дискусію з ними, знаходити спільне вирішення 

проблем; обмінюватись матеріалами з учасниками академічної групи; 

здійснити контроль за виконанням завдань та оцінити їх правильність 

(Classroom) тощо. Зі скріншотами персональних сторінок сервісів можна 

ознайомитись в додатках дисертаційного дослідження (додаток М.4). 

Засоби мобільних технологій (апаратні (смартфони, електронні книжки, 

ноутбуки та нетбуки, планшети тощо) та програмні (мобільне програмне 

забезпечення)) забезпечували, по-перше, оперативність отримання доступу до 

навчального інформаційного середовища через Інтернет з будь-якого місця в 

зоні покриття мережі; по-друге, сприяли здійсненню Інтернет-комунікації як 

засобу постійної підтримки, консультування та моніторингу динаміки успіхів 

майбутніх вчителів-логопедів під час навчання.   

Для доступу до хмарного сервісу Google Classroom використовувався 

офіційний мобільний додаток, що дозволяв студентам переглядати вміст 

курсу, навіть в автономному режимі, отримувати миттєві сповіщення про 

події, завантажувати методичні рекомендації до практичних та самостійних 
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робіт, комплекс лекційного матеріалу, електронні навчальні посібники, відео-

матеріали, зображення; переходити за гіперпосиланням до наукової, 

психолого-педагогічної літератури, логопедичних порталів; переглядати свої 

оцінки за виконання завдань та ін. Засоби інформаційних технологій 

дозволяли майбутнім вчителям-логопедам самостійно створювати 

логопедичні ігри та вправи, мультимедійні презентації корекційно-

розвиткового характеру, окремо добирати зображення  (аудіо та відео-

фрагменти) за лексичними темами на розвиток різних компонентів мовлення, 

розробляти авторський роздатковий та  дидактичний матеріал тощо.  

Окремо слід зазначити, що самостійна  позааудиторна робота студентів 

припускає і їх підготовку до захисту творчих проектів, виступів на 

конференціях, тренінгах тощо. Використання мультимедійних засобів 

навчання надавало можливість унаочнити результати науково-дослідної 

роботи майбутніх вчителів-логопедів, зробити матеріал більш доступним для 

сприйняття аудиторією, підвищити їх рівень розуміння та зацікавленості у 

представленій інформації. Завдяки використанню інформаційно-

комунікаційних технологій більш змістовною стала також організація 

логопедичної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення, та надання їх 

батькам консультативно-просвітницької допомоги на Логопедичному 

навчально-консультативному пункті. Студенти практикувались у застосуванні 

сформованих навичок впровадження у взаємодію з учасниками корекційно-

педагогічного процесу самостійно розроблених дистанційно-інтерактивних 

форм, здійснювали оцінку їх дієвості відносно кожної сім’ї окремо; 

здійснювали самооцінку якості здобутих знань, розвинутих умінь та навичок. 

Отже, констатуємо, що використання засобів інформаційних технологій 

створює, на наше переконання, реальні передумови для формування уміння у 

майбутніх вчителів-логопедів застосовувати їх в професійній діяльності в 

сільській місцевості. Однак, не слід під час навчальних занять та самостійної 

роботи студентів замінювати викладача, а лише доповнювати застосовані ним 

традиційні методи й засоби навчання в закладі вищої освіти. 
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Таким чином, введення в освітній процес третьої умови забезпечило 

сформованість когнітивного, діяльнісного компонентів готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

 

Висновки до 2 розділу  

 

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 
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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. 

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; 
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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 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 
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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», 
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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 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. 

 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані в наукових працях [55; 

86; 89; 93; 96; 99], висвітлені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях, тези яких надруковані й опубліковані в електронному 

виді. 
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РОЗДІЛ 3 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

3.1. Етапи педагогічного експерименту формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості 

 

З метою перевірки ефективності структурно-функціональної моделі та 

комплексу організаційно-педагогічних умов готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості в закладах вищої 

освіти. Був проведений педагогічний експеримент, впродовж 2015-2019 рр. в 

три етапи (констатувальний, формувальний, контрольний) за лонгітюдним 

методом, що передбачав тривалий вплив експериментальних засобів 

(протягом другого та третього року навчання). 

Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження, що 

полягали в анкетуванні 315 студентів-логопедів IV курсів напряму 

підготовки : 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» та 23 вчителів-

логопедів закладів освіти та установ сільської місцевості Запорізької, 

Дніпропетровської, Закарпатської, Донецької областей, досвід за фахом яких 

становив від одного року і більше. Таким чином, аналіз сучасного стану 

підготовки майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості в Україні підтвердив актуальність і доцільність 

дослідження обраної проблеми.  

На констатувальному етапі експерименту з формування готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

було створено дві групи респондентів: контрольні (КГ1, КГ2) та 

експериментальну (ЕГ); визначено бази для експериментальної роботи 

(Бердянський державний педагогічний університет (факультет дошкільної, 

спеціальної та соціальної освіти) і Кам’янець-Подільський національний 
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університет ім. Івана Огієнка (факультет корекційної та соціальної педагогіки 

і психології)). Здійснено обґрунтування і розробку структурно-

функціональної моделі формування готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості; вдосконалено зміст, обрано 

форми, методи та засоби навчання, методичне забезпечення; визначені й 

охарактеризовані організаційно-педагогічні умови; дібрано діагностичний 

інструментарій, визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. 

Формувальний етап передбачав впровадження організаційно-педагогічних 

умов формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості і здійснювався впродовж 2016-2018 рр. на 

базі Бердянського державного педагогічного університету.  

Експериментальне навчання охоплювало лише студентів 

експериментальної групи (навчання студентів контрольних груп залишалось 

традиційним) та поширювалось як на навчальну роботу студентів, так і на їх 

квазіпрофесійну діяльність, спрямовану на відтворення в аудиторних умовах 

динаміки та умов реального корекційно-розвивального процесу, а також 

стосунків і дій людей, задіяних в ньому. Основні формувальні заходи 

включали: 

в ході навчальних занять:  

 реалізацію авторського спецкурсу «Основи логопедичного партнерства» 

(90 години (3 кредити)), в рамках якого проводились практичні заняття з 

елементами тренінгу із застосуванням мультимедійних технологій 

(«Нетрадиційні форми роботи з батьками в сільській місцевості», 

«Презентація як засобу ефективної дистанційної співпраці вчителя-логопеда 

та батьків»), Інтернет-сервісу Learningapps, програмного забезпечення Scratch 

та Classtools, PowerPoint, Microsoft Sway, веб-інстументу Google Auto Draw; 

презентації та захист творчих проєктів («Дистанційно-інтерактивні форми 

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

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

професійній діяльності вчителя-логопеда»; розширенню змісту програми 

курсу «Логоритміка з методикою та іграми в логопедичній роботі» на основі 

таких тем, як: «Особливості застосування мультимедійних презентацій на 

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

корекційно-розвиткових вправ для дітей з порушеннями мовлення». 

 здійснення навчально-методичного супроводу, налагодженню 

двостороннього зв’язку «студент↔викладач» з використанням навчально-

методичних комплексів (навчальної та робочої програми з дисциплін, змісту 

лекційних курсів, методичних матеріалів до практичних, семінарських занять 

і самостійної роботи з критеріями оцінювання) та хмарних сервісів (Classroom 

«Логопедична скарбничка», Padlet «Творча майстерня»); 

 впровадження методів: 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»); колективного 

обговорення; дискусій; 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: тренінгів («Все починається з сім’ї», «Ігрові прийоми 

у подоланні порушень мовлення дітей дошкільного віку», «У співпраці – наша 

сила», «Артикуляційна гімнастика вдома», «Презентація як засіб дистанційної 

співпраці вчителя-логопеда та батьків» тощо), міні-лекцій («Сімейне 

виховання та стилі спілкування у сім’ї», «Наступність у роботі вчителя-

логопеда та батьків», «Педагогічна культура батьків дітей з порушеннями 

мовлення», «Строки логопедичної роботи: від чого вони залежать?», 
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«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вчителя-

логопеда з батьками», «Порушення мовлення чи вікова норма?», «Розумне 

використання гаджетів та інтерактивних ігор для розвитку мовлення дітей» 

тощо), групових консультацій («Чи може бути запізно?», «Що робити коли 

дитина не розмовляє?», «Як зацікавити дитину виконувати артикуляційні 

вправи вдома», «Логопедизація сімейного середовища: що це і навіщо 

потрібно?», «Як попередити появу вторинних порушення у дітей з 

мовленнєвими вадами?» тощо);  

під час самостійної роботи: 

 підготовка та 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 та особистісного компонентів 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській. 

Здійсненню рефлексивного аналізу проведеної студентами роботи сприяв 

поточний та підсумковий контроль з використанням таких методів, як: 

бліцопитування, залік, індивідуальне та фронтальне усне опитування, 

написання есе, творчих робіт, рефератів; самоконтроль; обговорення 

результатів логопедичної роботи, що проводилась на базі Логопедичного 

навчально-консультативного пункту. 

Контрольний етап педагогічного експерименту передбачав здійснення 

вторинної діагностики рівня сформованості готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

експериментальної та контрольних груп для з’ясування динаміки змін під 

впливом створених організаційно-педагогічних умов у закладі вищої 

педагогічної освіти. 
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Для проведення експерименту було сформовано контрольні: КГ1 

(23 особи), КГ2 (25 осіб) та експериментальну: ЕГ (25 осіб) групи. Майбутні 

вчителі-логопеди, що здобували вищу освіту в Бердянському державному 

педагогічному університеті, склали першу контрольну (КГ1) і 

експериментальну (ЕГ) групи, студенти, ті, що навчались у Кам’янець-

Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка, – другу 

контрольну (КГ2). Процес навчання в експериментальній групі 

супроводжувався реалізацією формувальних заходів, що сприяли 

формуванню готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості. Усього експериментальними заходами було 

охоплено 73 студента.  

Такі обсяги груп є достатніми, оскільки розрахунок обсягу (n) 

репрезентативної вибірки обчислюється по формулі [104, с. 62]: 

2

2

K

t
n  , 

де 961,t   (табличне значення), K  – припустима неточність, що 

знаходиться в інтервалі від 0,3 до 0,5 (ми обрали 0,5). 

.15
25,0

84,3

5,0

96,1
n

2

2



 

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 Т. Д. Дубовицької щодо виявлення 

рівня професійного спрямування студентів, опитувальник «Потреба у 

досягненні» Л. П. Орлової, Ю. М. Орлова, В. І. Шкуркіна; когнітивного 

компонента ‒ авторські дидактичні тести для виявлення сформованості 

професійних знань з основ корекційно-розвиткової роботи та сучасних 

моделей надання освітніх послуг дітям з особливими потребами, зокрема з 

дефектами мовлення, в сільській місцевості; діяльнісного компонента ‒ 

авторська методика для визначення сформованості умінь і навичок виконання 
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корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення; 

особистісного компонента ‒ методика діагностики комунікативної 

толерантності В. В. Бойко та методика з оцінювання емоційно-діяльнісної 

адаптивності В. В. Козлова, М.П. Фетіскіна, Г. М. Мануйлова (додаток Н). 

Комплекс авторських та модифікованих методик включено до комп’ютерної 

програми «Система оцінки стану готовності майбутніх логопедів (Система 

майбутній логопед)», за допомогою якої було проведено діагностування 

студентів (додаток В) [55]. 

Для педагогічного моніторингу процесу формування рівнів готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

ми скористалися методикою, за якою інтегральна оцінка готовності (ОГі) 

визначається цільовою функцією, складовими якої є результати 

діагностування студентів за чотирма компонентами та вагові коефіцієнти 

кожного із компонентів готовності [5; 52]: 

ОГі = 𝑘м ∙ Ом + 𝑘к ∙ Ок + 𝑘д ∙ Од + 𝑘о ∙ Оо 

де: 

Ом, Ок, Од, Оо – оцінки мотиваційного, когнітивного, діяльнісного і 

особистісного компонентів готовності; 

𝑘м, 𝑘к, 𝑘д, 𝑘о – вагові коефіцієнти відповідних компонентів готовності. 

Для визначення вагових коефіцієнтів ми провели опитування експертів, 

серед яких були практикуючі вчителі-логопеди  закладів освіти та установ 

сільської місцевості та викладачі кафедр, що забезпечують професійну 

підготовку майбутніх фахівців (станом на 2018 рік) за спеціальністю 

016 Спеціальна освіта (спеціалізація «Логопедія. Спеціальна психологія»). З 

анкетою для експертного оцінювання можна ознайомитись в додатках 

дисертаційного дослідження (додаток П). 

Важливими проблемами експертного оцінювання є: кількість експертів; 

узгодженість думок експертів; обчислення значень вагових коефіцієнтів. З 

метою спрощення цих розрахунків ми скористалися системою «Обробка 

результатів експертної оцінки» [161]. 
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Оскільки групі експертів необхідно було лише визначати значущість 

кожного компонента в структурі готовності, тому достатньої їх кількості 

вихідними даними для обчислення були довірча ймовірність (𝛼) – 0,9 та 

гранично допустима відносна похибка (𝜀1) – 0,5. За результатами обчислення 

в системі визначено, що достатньою кількістю є 7 експертів (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Визначення достатньої кількості експертів в системі «Обробка 

результатів експертної оцінки 

 

Розуміючи можливість неузгодженості оцінок експертів, до оцінювання 

було залучено дещо більше експертів – 11. Це були практикуючі вчителі-

логопеди (4 – 36,6%) та викладачі закладів вищої освіти (7 – 63,6%). Аналіз 

модальних значень довів, що експерти розподілили важливість компонентів 

готовності у такій послідовності: 

1 місце – діяльнісний компонент; 

2 місце – мотиваційний компонент; 

3 місце – когнітивний компонент; 

4 місце – особистісний компонент. 

На основі результатів опитування були обрані експерти з найбільш 

узгодженими думками. Це експерти з номерами 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 (рис. 3.2.). 

З цієї екранної копії видно, що рівень значущості узгодженості – сильний. 
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Рис. 3.2. Добір експертів з узгодженими оцінками в системі «Обробка 

результатів експертної оцінки» 

 

Вагові коефіцієнти були обчислені на основі результатів опитування 

сімох відібраних нами експертів. За методикою, запропонованою 

Л. В. Безкоровайною [5], нами було проведено інвертування матриці місць за 

такою схемою: 1 замінена на значення 4; 2 – на 3; 3 – на 2; 4 – на 1. Обробка 

таблиці, отриманої в результаті перетворень, надала такі вагові коефіцієнти 

компонентів готовності як: 𝑘м = 0,30, 𝑘к = 0,16, 𝑘д = 0,40, 𝑘о = 0,14 (рис. 

3.3.). 

 

Рис. 3.3. Результати розрахунку вагових коефіцієнтів компонентів в 

системі «Обробка результатів експертної оцінки» 
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Зазначимо, що сума цих коефіцієнтів дорівнює 1. Отже, обов’язкова 

умова перевірки правильності розрахунку – виконується. Тож, інтегральна 

оцінка готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості обчислюється за допомогою функції: 

ОГі = 0,30 ∙ Ом + 0,16 ∙ Ок + 0,40 ∙ Од + 0,14 ∙ Оо 

Для перевірки рівня сформованості компонентів готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

(мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та особистісного) було обрано 

діагностичний комплекс, який представлений у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. 

Діагностичний інструментарій щодо визначення рівня 

сформованості компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості 

 

Компоненти 

готовності 
Діагностичний інструментарій 

Кількість 

набраних 

балів 

Мотиваційний 

1) Методика виявлення рівня професійного спрямування 

студентів (за Т. Д. Дубовицькою) [31] 
18 балів 

2) Методика «Потреба у досягненні» (за Л. П. Орловою, Ю. 

М. Орловим, В. І. Шкуркіним) [112] 
23 бали 

Когнітивний 
3) Авторський дидактичний тест для визначення рівня 

сформованості когнітивного компонента готовності 
16 балів 

Діяльнісний 
4) Авторський опитувальний для визначення рівня 

сформованості діяльнісного компонента готовності 
33 бали 

Особистісний 

5) Методика діагностики комунікативної толерантності (за 

В. В. Бойко) – шкала адаптована [181] 
135 балів 

6) Методика оцінювання емоційно-діяльнісної адаптивності 

(за В. В. Козловим, М. П. Фетіскіним, Г. М. Мануйловим) – 

шкала адаптована [181, с. 323] 
23 бали 

 

Згідно з цим діагностичним комплексом за кожним компонентом 

майбутній вчитель-логопед має можливість отримати різну кількість балів, а 

тому для нас особливо важливою була розробка процедури перетворення 

результатів анкетування студентів за обраними нами діагностичними 

методиками в єдину шкалу оцінок. Для цього логічним вбачалось виконання 
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процедури переведення їх у 100-бальну систему (табл. 3.2.). 

 

Таблиця 3.2. 

Таблиця переведення балів за анкетами у 100-бальну систему 

 

Компонент 
Максимальна 

кількість балів 

Формула переведення балів за результатами 

діагностування в оцінку компонента (у.о.) 

Мотиваційний 41 Ом =
∑ балів методики1,2

41
∙ 100 

Когнітивний 16 Ок =
∑ балів методика3

16
∙ 100 

Діяльнісний 33 Од =
∑ балів методика4

33
∙ 100 

Особистісний 158 Оо =
∑ балів методики5,6

158
∙ 100 

 

Поряд з цим особливу увагу було приділено розробці оцінної шкали для 

обробки отриманих результатів. Оцінки кожного компонента та інтегральна 

оцінка готовності розподіляються на рівні відповідно до градації (табл. 3.3.). 

 

Таблиця 3.3. 

Розподіл оцінок згідно зі шкалою рівнів готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості 

 

Рівень Межі оцінки (у.о.) 

репродуктивний 0–35 

продуктивний 36–70 

творчий 71–100 

 

Для перевірки рівня сформованості мотиваційного компонента 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 

місцевості було обрано «Методику виявлення рівня професійного 

спрямування студентів» (за Т. Д. Дубовицькою [31]) та «Потреба у 

досягненні» (за Л. П. Орловою, Ю. М. Орловим, В. І. Шкуркіним [112]) 

(додаток Н.1). 

Метою першого опитувальника є виявлення рівня професійного 

спрямування студентів, що проявляється у їх інтересі до обраної професії, 
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позитивному ставленні до неї; наявності цілі після закінчення закладу вищої 

освіти знайти роботу за фахом та професійно самореалізуватися. 

Опитувальник складається з 20 суджень і запропонованих варіантів 

відповідей. Студенту необхідно було обрати один, найбільш доцільний на їх 

думку варіант: «правильно», «мабуть правильно», «мабуть неправильно», 

«неправильно». Бали нараховувались відповідно до ключа тесту.  

Так, за результатами опитування було діагностовано, що в 24% ЕГ (6), в 

28% КГ1 (7) і в 39,1% КГ2 (9) респондентів дуже низькі показники 

(репродуктивний рівень) за цим тестом, це свідчить про те, що студенти 

вимушено вчяться за цією спеціальністю, не бачать нічого гарного в ній, 

знаходять професію малоцікавою, мріють про можливість змінити напрям 

підготовки, за яким навчаються; у 72% (18) опитаних ЕГ, в 72% (18) опитаних 

КГ1 і в 56,5% (13) студентів КГ2 виявлено середні показники (продуктивний 

рівень), що свідчить про те, що навчання за спеціальністю здається їм 

привабливим, вони проявляють інтерес до неї, хоча не впевненні, що будуть 

працювати за фахом; у 4% (1) респондентів ЕГ та 4,3% (1) майбутніх логопедів 

КГ2 привалювали високі показники (творчий рівень): студенти проявляють 

інтерес до навчання, постійно прагнуть вдосконалювати свої знання за фахом, 

мають бажання працювати вчителями-логопедами та розвиватись в обраній 

спеціальності. В КГ1 високі показники за тестом відсутні. 

За доцільне вважали також перевірити, чи мають студенти прагнення до 

міцного оволодіння системою знань, умінь, навичок здійснення корекційно-

розвиткової роботи, розроблення та впровадження інноваційних форм в 

контексті інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами 

в умовах села. Це вбачали можливим за рахунок використання модифікованої 

методики «Потреба у досягненні». Тест складався з 23 тверджень, на які 

респондентам необхідно було надати відповідь «так» чи «ні». Кожен варіант 

відповіді оцінювався в 1 бал. В залежності від набраних балів визначався 

рівень потреби у досягненні. 
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Так за результатами опитування було діагностовано, що у 64% (16) 

опитаних ЕГ, 68% (17) респондентів КГ1 і в 73,9% (17) КГ2 рівень потреби у 

досягненні низький (репродуктивний рівень), 32% ЕГ (8), 32% (8) студентів  

КГ1 і в 17,4% КГ2 (4) – середній рівень потреби у досягненні (продуктивний 

рівень), у 4% (1) респондентів ЕГ та 8,7% (2) майбутніх вчителів-логопедів 

КГ2 привалював високий рівень (творчий рівень) потреби у досягненні. 

Отримані результати ми перевели в оцінку мотиваційного компонента 

(табл. 3.2.) та визначили рівень його сформованості (табл. 3.3.). Для зручності 

сприйняття представили ці дані у вигляді гістограми розподілу (рис. 3.4.). 

Результати оцінювання мотиваційного компонента такі: 

репродуктивний рівень було діагностовано в 24% (6) студентів ЕГ, в 24% (6) 

КГ1 і в 39,1% (9) КГ2;  продуктивний рівень – в 72% (18) ЕГ, в 76% (19) КГ1 і 

в 56,5% (13) КГ2; творчий рівень – в 4% (1) ЕГ і в 4,3% (1) КГ2.  

Визначені під час діагностування рівні сформованості мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості свідчать про необхідність організації 

спеціальної поглибленої роботи над розвитком педагогічної спрямованості 

студентів-логопедів та формуванням у них позитивної фахової мотивації під 

час їх професійної підготовки у закладі вищої освіти. 

Наступним компонентом, який підлягав вивченню, був когнітивний. 

Рівень оволодіння системою знань з основ корекційно-розвиткової роботи, а 

також сучасних моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах села на основі інтегративного й 

інклюзивного підходів, ми діагностували за допомогою спеціально 

розробленого авторського дидактичного тесту, який складався з 13 закритих 

запитань (додаток Н.2). 

Після проведення діагностування результати були переведені в шкалу 

рівнів сформованості, які засвідчили наступне: репродуктивний рівень 

сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості у 56% (14) 
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студентів ЕГ, в 52% (13) студентів КГ1 і 60,9% (14) опитаних КГ2; у 44% 

(11 студентів) ЕГ, у 48% (12) респондентів КГ1 і в 39,1% (9) майбутніх 

фахівців КГ2 – продуктивний рівень; і в жодного студента з трьох груп не було 

діагностовано творчого рівня (рис. 3.4). 

Під час проведення експерименту припускали можливість отримання 

досить високих показників рівня сформованості когнітивного компоненту 

готовності, оскільки деякі запитання були спрямованні на виявлення рівня 

обізнаності майбутніх фахівців з професійними поняттями, які вивчались 

ними на ранніх курсах навчання. Однак, за результатами перевірки виявлено 

наступне. Серед найпоширеніших помилок були такі: відмічались певні 

неточності у розумінні деяких понять «корекція мовленнєвих порушень» і 

«логопедичний вплив», «деонтологія вчителя-логопеда» та «педагогічний 

такт вчителя-логопеда», «логопедичний супровід сім’ї», «логопедична 

компетентність батьків»; хиби в правильності визначення поняття 

«логопедичне партнерство». Додамо, що значно зменшувало кількість 

правильних відповідей й те, що студенти зовсім не обізнані зі специфікою 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вчителя-

логопеда: хмарними сервісами, програмами загального та спеціального 

призначення, сервісама для створення інтерактивних он-лайн ігор, потокових 

та слайдових презентацій, мультиплікацій на основі відео-монтажу, 

відеомоделювання соціальних історій та ін. Тож, отримані результати під час 

діагностики рівня сформованості когнітивного компоненту готовності 

свідчать про необхідність додаткового застосування форм та методів 

формуючого впливу. 

Оцінка наступного компоненту готовності – діяльнісного, проводилась 

за допомогою розробленого нами авторського опитувальника, який дозволяв 

майбутнім вчителям-логопедам суб’єктивно оцінити рівень сформованості 

комплексу умінь, навичок, здатності до виконання корекційно-розвиткової 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах села. До прикладу 

таких: уміння ефективно застосовувати професійні знання при вирішенні 
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навчальних, виховних, корекційно-розвиткових завдань з урахуванням 

етіопатогенезу мовленнєвого порушення, вікових та індивідуальних 

особливостей дитини; організовувати логопедичну допомогу в сільській 

місцевості з урахуванням притаманних їй особливостей; вести ділову 

документацію у різних типах закладів освіти та установ відповідно до 

нормативних вимог; будувати логопедичне співробітництво з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості на засадах 

партнерства; оволодіння технологією побудови та здійснення логопедичного 

супроводу дітей з порушеннями мовлення та їх сім’ї на відстані; уміння влучно 

застосовувати спеціальну термінологію та адекватні комунікативні засоби у 

педагогічному спілкуванні з  учасниками корекційно-педагогічного процесу в 

сільській місцевості; налагоджувати плідну комунікацію з батьками та 

педагогами; оптимізувати організацію та планування логопедичної  роботи в 

закладах освіти та установах сільської місцевості засобами інформаційних 

технологій; здійснювати, дотримуючись етики електронного спілкування, 

мережеву взаємодію з учасниками корекційно-педагогічного процесу в 

сільській місцевості, консультативно-просвітницьку роботу серед учасників 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості засобами 

інформаційних технологій; уміння безпечно, ефективно та творчо 

використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій при 

організації логопедичної допомоги в сільській місцевості; здатність 

прогнозувати результати власної діяльності, знаходити помилки та вчасно їх 

усувати; аналізувати причини виникнення проблемних педагогічних ситуацій, 

обирати правильний спосіб їх розв’язання; генерувати нові педагогічні ідеї та 

імпровізувати. 

Опитувальник містить 11 запитань, на які студент мав надати один 

варіант відповіді («так», «скоріше так», «скоріше ні», «ні») (додаток Н.3). Так, 

у 56% (14) ЕГ, у 84% (21) КГ1 і в 65,2% (15) опитаних КГ2 виявлено 

репродуктивний рівень сформованості діяльнісного компоненту готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській 
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місцевості; у 44% (11) ЕГ, у 16% (4) КГ1 і в 34,8% (8) опитаних КГ2 – 

продуктивний рівень; і в жодного майбутнього логопеда ЕГ, КГ1 і КГ2 не 

виявлено творчого рівня, що демонструє діаграма розподілу (рис. 3.4). 

Узагальнені результати опитування за «Анкетою для визначення рівня  

сформованості діяльнісного компонента готовності» вказують на те, що у 

своїй більшості привалює продуктивний та репродуктивний рівні. Це ще раз 

підтверджує те, що традиційна система професійної підготовки майбутніх 

вчителів-логопедів недостатньо сприяє формуванню умінь та навичок, так 

необхідних їм для професійної діяльності в закладах освіти та установах 

сільської місцевості. 

В ході діагностики стану сформованості готовності майбутніх вчителів-

логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості була проведена 

робота з перевірки рівня розвитку її особистісного компоненту. Ми поділяємо 

думку Ю. В. Пінчук, яка зазначає, що становлення логопеда, як вчителя – це в 

першу чергу формування його як особистості і лише потім – як професійного 

працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній галузі педагогічної 

діяльності [127, с. 128]. Не підлягає сумніву й те, що результативність процесу 

підготовки у закладі вищої освіти залежить, передусім, від рівня особистісних, 

зокрема, і професійних якостей майбутнього фахівця-логопеда, а недостатній 

розвиток їх у студентів стане причиною професійної неуспішності. Тож, за 

доцільне вважаємо визначити рівень сформованості особистісного 

компоненту готовності студентів до професійної діяльності в сільській 

місцевості(додаток Н.4). Для цього було модифіковано та використано 

«Методику діагностики комунікативної толерантності» (за В. В. Бойко [181]) 

і «Методику оцінювання емоційно-діяльнісної адаптивності» (за 

В. В. Козловим, М. П. Фетіскіним, Г. М. Мануйловим [181, с. 323]). Щодо 

першої – студентам надавалась можливість оцінити власну поведінку в різних 

ситуаціях спілкування. Так, 45 запитань було поділено на 9 блоків, за кожну 

відповідь можна було набрати від 0 до 3 балів.  
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Результати опитування за «Методикою діагностики комунікативної 

толерантності» виглядають наступним чином: 24% (6) опитаних ЕГ, 24% (6) 

КГ1 і 30,4% (7) майбутніх фахівця КГ2 мають низький рівень 

(репродуктивний) комунікативної толерантності, 64,0% (16) опитаних ЕГ, 

76% (19) респондентів КГ1 і 52,2% (12) студентів КГ2 мають середній рівень 

(продуктивний рівень) комунікативної толерантності, що свідчить про 

наявність розвинених у них професійно значущих якостей особистості, як-то: 

відкритості, толерантності, стриманості, поваги до думок інших, емпатії та 

рефлексії; у 12,0% (3) респондентів ЕГ та 17,4% (4) майбутніх вчителів-

логопедів КГ2 – високі показники комунікативної толерантності (творчий 

рівень), у студентів, окрім зазначених вище якостей, привалювали також такі 

як: комунікативна активність, адекватність невербальної поведінки і 

самооцінки, вміння володіти собою під час спілкування, орієнтація на 

партнерську взаємодію. 

Особливого значення під час оцінки особистісного компоненту 

готовності майбутніх вчителів-логопедів (КГ1, КГ2 та ЕГ) до професійної 

діяльності в сільській місцевості набув аналіз рівня розвитку адаптивних 

можливостей та стресостійкості студентів. Для цього  була обрана «Методика 

оцінювання емоційно-діяльнісної адаптивності», яка складалась з 

23 тверджень, на які респондентам необхідно було відповісти «так» чи «ні». 

Так, за результатами опитування було виявлено, що у 44% (11) опитаних ЕГ, 

44% (11) майбутніх вчителів-логопедів КГ1 і 60,9% (14) студентів КГ2 

виявлено низькі показники (репродуктивний рівень), що свідчить про 

несформованість у них адаптивності, низький рівень емоційної стійкості, що 

проявляється у погіршені соматичного стану; у 48% (12) респондентів ЕГ, 56% 

(14) опитаних КГ1 та 30,4% (7) майбутніх вчителів-логопедів КГ2 привалює 

середній рівень (продуктивний рівень) адаптивності, тобто студент здатен 

самостійно пристосуватись до нових умов, однак можлива поява певних 

труднощів, пов’язаних з низьким рівнем здатності майбутнього фахівця 

адекватно переносити напружені або нестандартні ситуації, що можуть 
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виникати під час вирішення професійних завдань; і тільки у 8% (2) ЕГ та 8,7% 

(2) КГ2 виявлено високий рівень адаптивних можливостей та стресостійкості. 

Тож, систематизуючи та узагальнюючи отримані за двома методиками 

результати, можна констатувати, що занизькими є показники сформованості 

професійно значущих якостей майбутніх вчителів-логопедів, необхідних їм 

для професійної діяльності в нестандартних умовах, а саме в сільській 

місцевості. До таких, ще раз наголошуємо, ми віднесли: комунікативної 

активності, толерантності, стриманості, стресостійкості, адаптивності та 

рефлексії. 

Однак, дані експериментального вивчення рівня сформованості 

особистісного компоненту готовності майбутніх логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості показали, що у переважної більшості 

студентів як ЕГ (68% (17 опитуваних)) так і КГ1 (80% (20 опитуваних)) і КГ2 

(65,2% (15 респондентів)) привалює продуктивний рівень, в 24% (6) 

респондентів ЕГ та в 26,1% КГ2 (6) – творчий. За позитивне можна вважати, 

що на репродуктивному рівні була виявлена лише невеличка частка студентів 

в кожній групі – в ЕГ 8% (2), в КГ1 20% (5) та в КГ2 8,7% (2). Ці результати 

демонструє діаграма розподілу (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Розподіл за рівнями сформованості компонентів готовності 

майбутніх вчителів-логопедів (ЕГ, КГ1 і КГ2) до професійної діяльності в 

сільській місцевості на момент констатувального етапу експерименту 
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Отже, порівняльний аналіз розподілу за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів на початку 

експериментальної роботи показав, що в переважній своїй більшості 

студенти продемонстрували приблизно однакові результати. Це можна 

обґрунтувати схожістю змістового наповнення навчальних планів їх 

професійної підготовки. 

Результати діагностування студентів ЕГ, КГ1 і КГ2 представлено в 

табл. Р.1-Р.3 (додаток Р). Зведені частотні показники наведено у табл. Р.4 

(додаток Р). 

Після обчислення інтегральних оцінок готовності до професійної 

діяльності у сільській місцевості було встановлено, що в цілому 

56% (14) респондентів експериментальної групи мали репродуктивний 

рівень, 44% (11) – продуктивний і 0% – творчий. Так, в КГ1 у 28% (7) 

виявлено репродуктивний рівень, у 72% (18) – продуктивний, в КГ2 у 

47,8% (11) опитаних діагностовано репродуктивний рівень готовності до 

професійної діяльності на селі, у 47,8% (11) – продуктивний і в 4,3% (1) – 

творчий (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Розподіл майбутніх вчителів-логопедів (ЕГ, КГ1 і КГ2) за 

рівнями сформованості готовності до професійної діяльності в сільській 

місцевості на момент констатувального етапу експерименту 
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Важливим статистичним показником є середнє значення (𝑋), що дає 

змогу порівнювати дві групи лише за одним значенням. Цей показник 

обчислювався для кожної групи за оцінками компонентів та інтегральною 

оцінкою готовності за формулою (3.1) [163, с. 85]: 

𝑋 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 (3.1) 

де: 

𝑥𝑖– оцінки студентів групи за відповідним компонентом; 

𝑛 – кількість респондентів в групі. 

Результати розрахунків засвідчили наступне: за мотиваційним 

респонденти ЕГ продемонстрували дещо кращі результати (44,9) у 

порівнянні зі студентами КГ1 (44,0) і КГ2 (41,3); розбіжність між студентами 

обох груп за когнітивним компонентом найменші і цей показник вище в КГ1 

(36,3), в КГ2 (35,6), у ЕГ (33,9); за діяльнісним компонентом респонденти КГ2 

продемонстрували кращий середній показник (37,1), у студентів ЕГ (35,8), в 

КГ1 (31,0); за особистісним компонентом готовності студенти трьох груп 

були також достатньо близькими – в КГ2 52,8, в ЕГ 52,6, в КГ1 48,2. Ці 

результати демонструє графік середніх значень оцінок сформованості 

компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності на селі (рис. 3.6). 

Як демонструє графік середніх значень, найкраще у студентів усіх груп 

розвинений особистісний компонент, середнє значення якого відповідає 

продуктивному рівню. Цьому ж рівню відповідають середні за мотиваційним 

компонентом, однак їх значення менші. Середні діяльнісного та когнітивного 

компонентів в обох групах приблизно однакові, хоча у студентів КГ1 ці 

статистичні показники належать до репродуктивного рівня, а в ЕГ і КГ2 – до 

продуктивного. У цілому середнє значення для інтегральних оцінок 

готовності студентів-логопедів трьох груп дорівнюють 40,6 (ЕГ), 38,2 (КГ1) і 

40,5 (КГ2). 



169 

 

Рис. 3.6. Графік середніх значень оцінок сформованості компонентів 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості на констатувальному етапі експерименту 

 

Порівняння частотних показників та середніх значень не можуть бути 

доказом відсутності розбіжностей між студентами експериментальної та 

контрольних груп. Для цього здійснюють перевірку двох альтернативних 

статистичних гіпотез, сформульованих таким чином: 

𝐻0: На констатувальному етапі експерименту між студентами трьох 

груп (ЕГ, КГ1 і КГ2) за результатами сформованості відповідного компонента 

готовності (мотиваційного, когнітивного, діяльнісного і особистісного) не 

існує розбіжностей. 

𝐻1: На констатувальному етапі експерименту між студентами трьох 

груп за результатами сформованості того ж компонента існують суттєві 

розбіжності. 

Зважаючи на обсяги цих трьох незалежних груп, перевірка цих гіпотез 

здійснюється за допомогою критерія Крускала-Волліса [163, с. 195]: 

𝐻емп = [
12

𝑁 ∙ (𝑁 + 1)
∙ ∑

𝑇𝑗
2

𝑛𝑗

𝑐

𝑗=1

] − 3(𝑁 + 1) (3.2) 

де: 

𝑁– обсяг об’єднаної вибірки; 
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𝑛𝑗 – обсяг j-ої вибірки з більшою сумою рангів; 

𝑇𝑗 –сума рангів j-ої вибірки. 

Обчислені емпіричні значення критерію Крускала-Волліса (𝐻емп) 

наведені в табл. 3.4. Критичним значенням для цього критерію, зважаючи на 

обсяги вибірок, є 𝜒2-розподіл, який дорівнює 5,99 (для 𝛼 = 0,05). 

 

Таблиця 3.4. 

Емпіричні значення Н-критерію Крускала-Волліса на основі даних, 

отриманих на констатувальному етапі дослідження 

 

Компонент 𝑯емп 𝑯емп < 𝝌крит Гіпотеза, що приймається 

Мотиваційний 1,57 + 𝐻0 
Когнітивний 0,84 + 𝐻0 
Діяльнісний 1,18 + 𝐻0 
Особистісний 0,39 + 𝐻0 

Готовність 0,40 + 𝑯𝟎 

 

Порівняння емпіричних значень з критичним довело що: між цими 

трьома групами існують лише випадкові розбіжності за кожним компонентом 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості та готовністю в цілому. 

Розрахунок емпіричних значень критерію Крускала-Волліса наведений 

у табл. Р.5-Р.6 (додаток Р). 

Тож, з огляду на це, слід зазначити, що показники рівнів сформованості 

готовності майбутніх вчителів-логопедів експериментальної та двох 

контрольних груп на констатувальному етапі не розрізняються. Тому в нас 

були підстави для включення цих груп до формувального етапу 

педагогічного експерименту. 
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3.2 Порівняльний аналіз результатів констатувального та 

контрольного етапів експерименту 

 

З метою перевірки дієвості запропонованої нами структурно-

функціональної моделі необхідним було провести формувальний і 

контрольний етапи педагогічного експерименту. У ході експериментальної 

роботи нами використовувався такий самий діагностичний інструментарій, що 

й на констатувальному етапі дослідження. Зіставлення отриманих результатів 

під час анкетування студентів експериментальної і контрольних груп 

дозволило порівняти дані, отримані на етапах експерименту – 

констатувальному, проміжному і контрольному, виявити або ж, навпаки, 

спростувати результативність авторської структурно-функціональної моделі 

та методики її реалізації. 

Після формувального етапу було проведено підсумкове педагогічне 

оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості – контрольний етап 

експерименту (табл. Р.7-Р.9, додатку Р). Діагностування на контрольному 

етапі здійснювалося за допомогою діагностичного інструментарію та з 

використанням розробленої нами методики педагогічного 

оцінювання (додаток Н). Тож, пропонуємо більш ґрунтовно дослідити 

динаміку змін в трьох групах за сформованістю компонентів означеної 

готовності (рис. 3.7.). 

За мотиваційним компонентом відбулися незначні зміни в контрольних 

групах. У КГ1 кількість студентів з репродуктивним рівнем несуттєво 

зменшилася на 16% з 24% до 8% на контрольному етапі; динаміка змін за 

продуктивним рівнем – позитивна, на 16% збільшилася кількість студентів з 

цим рівнем з 76% на констатувальному до 92% на контрольному; змін за 

творчим рівнем – не спостерігалося. У КГ2 кількість студентів з 

репродуктивним рівнем зменшилася на 21,7% з 39,1% до 17,4% на 

контрольному етапі; за продуктивним рівнем кількість студентів збільшилася 
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на 8,7% з 56,5% на констатувальному і до 65,2% на контрольному; за творчим 

рівнем на 13,1% збільшилася кількість студентів з 4,3% на констатувальному 

етапі і до 17,4% на контрольному етапі. В ЕГ динаміка була більш помітною: 

кількість студентів з репродуктивним рівнем зменшилась на 24% за 24% на 

констатувальному етапі до 0% на контрольному; відсоток студентів з 

продуктивним рівнем мотиваційного компонента зменшився на 12% з 72% на 

констатувальному етапі до 60% на контрольному; натомість кількість 

студентів з творчим рівнем збільшилася на 36% з 4% на констатувальному 

етапі до 40% на контрольному. 

 

Рис. 3.7. Розподіл майбутніх вчителів-логопедів ЕГ, КГ1 і КГ2 за 

компонентами готовності на контрольному етапі експерименту 

 

Наведені результати засвідчують ефективність проведеної нами роботи 

в експериментальній групі. Покращились показники мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх випускників. У студентів зросла мотивація 

до міцного оволодіння системою знань, умінь та навичок щодо здійснення 

корекційно-розвиткової роботи, розроблення й впровадження інноваційних 

форм в контексті інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, 

зокрема з дефектами мовлення, в умовах села.  
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Не менш динамічні зміни відбувались і з когнітивним компонентом. В 

експериментальній групі: відсоток респондентів з репродуктивним рівнем на 

констатувальному етапі складав 56%, а на контрольному – 0% (-44%); частка 

студентів з продуктивними рівнем дещо збільшилася – на констатувальному – 

44%, а на контрольному – 56% (+12%); кількість студентів з творчим рівнем 

когнітивного компоненту різко збільшилася – на констатувальному 0%, на 

контрольному – 44% (+44%). Менш помітними були зміни в контрольних 

групах. У КГ1 репродуктивний рівень на констатувальному етапі було 

діагностовано у 56% майбутніх логопедів, а на контрольному етапі їх стало 

32% (-24%); кількість студентів з продуктивним рівнем зросла на 24% з 44% 

на констатувальному до 68% на контрольному етапі; за творчим рівнем зміни 

не відбулися. У КГ2 на констатувальному етапі було 60,9% студентів з 

репродуктивним рівнем когнітивного компонента, а на контрольному –39,1% 

(-21,8%); продуктивний на констатувальному етапі привалював у 39,1% 

опитаних, а на контрольному – у 56,5% (+17,4%); на констатувальному етапі 

студентів з творчим рівнем виявлено не було, а на контрольному – у 4,3% 

(+4,3%) респондентів. 

Наведені результати надають можливість констатувати дієвість 

упроваджених нами в процес підготовки респондентів ЕГ формувальних 

заходів, які сприяли підвищенню рівня обізнаності з основами корекційно-

розвиткової роботи, сучасними моделями надання спеціальних освітніх послуг 

дітям з особливими освітніми потребами в умовах села на основі 

інтегративного та інклюзивного підходів. 

Окремо зазначимо, що особливого значення при формуванні 

когнітивного компоненту готовності набув процес введення до навчального 

плану підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) авторського спецкурсу «Основи 

логопедичного партнерства», що містив комплекс матеріалів, спрямований на 

формування у студентів: системи знань щодо специфіки професійної 

діяльності вчителя-логопеда, основних його завдань та функцій, сучасного 
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стану корекційно-розвиткової роботи в сільській місцевості, основних 

напрямів та форм роботи вчителя-логопеда з батьками в сільській місцевості; 

умінь і навичок: налаштування партнерської взаємодії з батьками та закладом 

дошкільної освіти в сільській місцевості; побудови співробітництва й 

співпраці з членами корекційно-педагогічного процесу на засадах 

партнерства; розуміння: соціальної та виховної значущості ролі вчителя-

логопеда в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення, їх батьками та 

педагогічними представниками закладу дошкільної освіти; включення до 

дисципліни «Організація та планування логопедичної роботи» модулю 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній 

діяльності вчителя-логопеда», що містив 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».  

Щодо сформованості діяльнісного компоненту готовності майбутніх 

вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості в 

контрольних та експериментальній групах спостерігалися досить різні зміни. 

Так, у КГ1 : кількість студентів з репродуктивним рівнем сформованості цього 

компоненту зменшилася на 44% з 84% (на констатувальному етапі) до 40% (на 

контрольному); за репродуктивним рівнем спостерігалося збільшення на 36% 

з 16% на констатувальному етапі до 52% на контрольному; кількість студентів 

з творчим рівнем збільшилася на 8% на констатувальному етапі не було 

жодного студента з цим рівнем. У КГ2 на етапах експериментальної роботи 

бачимо наступне: репродуктивний рівень на констатувальному етапі було 

виявлено у 62,5% студентів, а на контрольному – у 60,9% (-4,3%); 

продуктивний на констатувальному етапі продемонстрували 34,8% майбутніх 

фахівців, на контрольному – 39,1% (+4,3%); майбутні фахівці з творчим рівнем 
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не були виявлені на жодному етапі експериментальної роботи. Однак, слід 

зауважити, що в ЕГ динаміка була більш виразною: на констатувальному етапі 

репродуктивний рівень було виявлено у 56% представників групи, на 

контрольному – у 4% (-52%); продуктивний рівень продемонстрували 44% 

студентів на констатувальному етапі, 68% (-24%) – на контрольному; творчий 

рівень на констатувальному етапі не був діагностований у жодного студента 

групи, а на контрольному – у 28% (+28%). Зазначене переконливо підтверджує 

ефективність розробленого комплексу організаційно-педагогічних умов 

формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості. 

Стосовно сформованості в майбутніх вчителів-логопедів особистісного 

компоненту готовності до професійної діяльності в сільській місцевості 

результати були приблизно однаковими та більш виразними. У КГ1 

спостерігалась позитивна динаміка: на констатувальному етапі експерименту 

20% респондентів з репродуктивним рівнем, а на контрольному – відсутні          

(-20%); з продуктивним рівнем на констатувальному етапі було 80% опитаних, 

на контрольному – 72% (-8%); творчий рівень на констатувальному етапі не 

було діагностовано у жодного студента, а на контрольному – у 28% (+28%). У 

КГ2 динаміка була такою: 8,7% респондентів були з репродуктивним рівнем 

на констатувальному етапі експерименту і 0% – на контрольному (-8,7%); 

щодо продуктивного рівня на констатувальному етапі було 65,2% опитаних, 

на контрольному – 30,4% (-34,8%); творчий рівень на констатувальному етапі 

діагностовано у 26,1% майбутніх вчителів-логопедів, а на контрольному – 

69,6% (+43,5%). В ЕГ зміни були такими: на констатувальному етапі у 8% 

студентів було діагностовано репродуктивний рівень, на контрольному – у 0% 

(-8%); продуктивний рівень на констатувальному етапі продемонстрували 

68% майбутніх вчителів-логопедів, на контрольному – 36% (-32%); творчий 

рівень на констатувальному етапі було виявлено у 24% представників групи, 

на контрольному – у 64% (+40%). 

Отриманні результати засвідчують ефективність впроваджених нами 
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формувальних заходів (підрозділ 3.1), під час яких студенти вчились 

професійно та творчо мислити,  розуміти невербальну поведінку оточуючих, 

бути толерантними, регулювати свій психічний стан та поведінку у складних 

ситуаціях, адекватно оцінювати власні досягнення та прорахунки, бути 

стресостійкими; чітко розуміти професійні завдання щодо корекційно-

розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема з 

порушеннями мовлення, в умовах села, а також способів їх вирішення на 

основі сучасних інноваційних ідей у контексті інклюзивної освіти тощо.  

Щодо готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної 

діяльності в сільській місцевості в цілому зазначимо, що у респондентів 

експериментальної групи на відміну від контрольних виявлені більш 

динамічні зміни (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Динаміка змін розподілу майбутніх вчителів-логопедів  ЕГ, КГ1 

і КГ2 за рівнем готовності до професійної діяльності в сільській місцевості на 

етапах експерименту 

 

Так, в КГ1 за етапами експерименту зміни були такими: на 

констатувальному – частка студентів з репродуктивним рівнем складала 28%, 

на контрольному – 4% (-24%); продуктивний рівень на констатувальному етапі 

продемонстрували 72% майбутніх фахівців, на контрольному – 92% (+20%); 
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кількість студентів з творчим рівнем на констатувальному етапі складала 0%, 

а на контрольному – 4% (+4%). У КГ2: на констатувальному репродуктивний 

рівень продемонстрували 47,8%, а на контрольному – 0% (-47,8%); 

продуктивний рівень на констатувальному етапі було виявлено у 47,8% 

майбутніх фахівців, на контрольному – 95,7% (+47,8%); кількість студентів з 

творчим рівнем на констатувальному етапі складала 4,3% діагностованих, а на 

контрольному – 4,3% (без змін). Експериментальна ж група відрізнялася такою 

динамікою: на констатувальному етапі 56% майбутніх фахівців з 

репродуктивним рівнем готовності, на контрольному – 0% (-56%); з 

продуктивним рівнем на констатувальному етапі – 44%, на контрольному – 

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

виявлено жодного студента, а на контрольному – 28% (+28%). 

Зведені частотні показники представлено у табл. Р.10 (додаток Р). 

Проведений порівняльний аналіз не є доказом існування суттєвих 

розбіжностей в розвитку готовності майбутніх вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості на етапах експерименту. Тож, 

для цього ми скористались перевіркою статистичних гіпотез.  

Формулювання повної сукупності статистичних гіпотез (нульової й 

альтернативної): 

𝐻0: між динамікою в оцінках мотиваційного (когнітивного, 

діяльнісного, особистісного) компоненту, отриманими на етапах 

експерименту студентами трьох груп, існують несуттєві розбіжності. 

𝐻1: між динамікою в оцінках мотиваційного (когнітивного, 

діяльнісного, особистісного) компоненту, отриманими на етапах 

експерименту студентами трьох груп, існують суттєві розбіжності. 

Для перевірки цих гіпотез ми визначили різницю між оцінками, 

отриманими на етапах експерименту. І для порівняння цих показників для 

трьох груп скористалися критерієм Крускала-Волліса (див. формулу (3.2)). 

Критичне значення в цьому випадку таке ж: 𝜒2 = 5,99. 
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Результати розрахунку емпіричних значень критерію H-Крускала-

Волліса представлені у табл. 3.5. 

Порівняння емпіричних значень критерію з критичним доводить, що 

нульову гіпотезу слід відхилити і прийняти альтернативну. Тобто, динаміка 

змін в трьох групах значуще відрізняється для кожного компонента 

готовності (мотиваційного, когнітивного, діяльнісного і особистісного) та 

готовності в цілому. Розрахунки емпіричних значень H-критерію Крускала-

Волліса наведено у табл. Р.11-Р.12 (додаток Р).  

 

Таблиця 3.5. 

Емпіричні значення Н-критерію Крускала-Волліса на основі даних, 

отриманих на етапах експерименту 

Компонент 𝑯емп 𝑯емп < 𝝌крит Гіпотеза, що приймається 

Мотиваційний 14,48 – 𝐻1 

Когнітивний 38,97 – 𝐻1 

Діяльнісний 17,57 – 𝐻1 

Особистісний 8,33 – 𝐻1 

Готовність 24,87 – 𝑯𝟏 
 

Обчислені за формулою (3.1) середні значення у трьох групах 

розрізняються (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Графік середніх значень оцінок сформованості компонентів 

готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в 

сільській місцевості 
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За мотиваційним компонентом респонденти ЕГ продемонстрували 

значно кращі результати (64,8) на відміну від студентів КГ1 (48,2) – різниця 

16,6 і КГ2 (56,9) – різниця 7,9; розбіжність між студентами ЕГ і КГ1 груп за 

когнітивним компонентом – 21,8 і цей показник вище в ЕГ (65,2) у порівнянні 

з КГ1 (43,4), різниця між ЕГ і КГ2 – 23,6 і в КГ2 середнє (41,6) менше ніж в 

ЕГ; за діяльнісним компонентом, аналогічно, середнє в ЕГ (60,6) вище ніж в 

КГ1 (51,1) на 9,6 і також вище ніж в КГ2 (44,7) на 15,9; за особистісним 

компонентом готовності розбіжність між середніми в ЕГ (76,8) і КГ1 (60,6) 

була 16,2, а порівняння тих же показників ЕГ і КГ2 – 6,2 (в КГ1– 70,6). З 

графіку середніх видно, що найкраще в студентів цих груп розвинутий 

особистісний компонент, його середнє значення в двох групах (ЕГ і КГ2) 

відповідає творчому рівню. За іншими компонентами середні відповідають 

продуктивному рівню. У цілому, середнє значення для інтегральних оцінок 

готовності студентів-логопедів трьох груп дорівнюють 64,9 (ЕГ), 50,3 (КГ1) і 

51,5 (КГ2). 

Оскільки порівняльний аналіз не може бути підставою для достовірних 

висновків щодо ефективності запропонованих у роботі формувальних 

заходів, тому було перевірено статистичні гіпотези. За їх допомогою ми 

порівняли результати студентів ЕГ з кожною контрольною (КГ1 і КГ2) 

окремо. Формулювання статистичних гіпотез: 

𝐻0: На контрольному етапі експерименту між студентами ЕГ і КГ1 

(КГ2) за результатами сформованості відповідного компоненту готовності 

(мотиваційного, когнітивного, діяльнісного і особистісного) не існує 

розбіжностей. 

𝐻1: На контрольному етапі експерименту між студентами ЕГ і КГ1 

(КГ2) за результатами сформованості відповідного компоненту готовності 

(мотиваційного, когнітивного, діяльнісного і особистісного) існують суттєві 

розбіжності. 
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Для перевірки представлених гіпотез доречно скористатися критерієм 

Манна-Уітні, емпіричне значення якого (𝑈емп) розраховується за 

формулою (3.3) [163, с. 193]: 

𝑈емп = 𝑛1 ∙ 𝑛2 +
𝑛𝑥 ∙ (𝑛𝑥 + 1)

2
− 𝑇𝑥 (3.3) 

де: 

𝑛1і 𝑛2– обсяги вибірок; 

𝑛𝑥 – обсяг вибірки з більшою сумою рангів; 

𝑇𝑥 – найбільша із двох рангових сум. 

Обчислені емпіричні значення критерію Манна-Уітні (𝑈емп) наведені в 

табл. 3.6. Знайдені по таблицям критичні значення критерію Манна-Уітні на 

рівні α = 0,05: для порівняння ЕГ і КГ1 дорівнює 227; для порівняння ЕГ і 

КГ2 – 207. Результати розрахунків емпіричних значень критерію наведені в 

табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6. 

Емпіричні значення U-критерію Манна-Уітні на основі даних, 

отриманих на контрольному етапі дослідження 

 

Групи, що 

порівнюються 
Компонент 𝑈емп 𝑈емп > 𝑈крит 

Гіпотеза, що 

приймається 

ЕГ і КГ1 

Мотиваційний 152,5 – 𝐻1 

Когнітивний 116 – 𝐻1 

Діяльнісний 168 – 𝐻1 

Особистісний 87 – 𝐻1 

Готовність 63 – 𝑯𝟏 

ЕГ і КГ2 

Мотиваційний 221,5 + 𝐻0 

Когнітивний 55 – 𝐻1 

Діяльнісний 160 – 𝐻1 

Особистісний 225,5 + 𝐻0 

Готовність 110,5 – 𝑯𝟏 

 

Порівняння емпіричних значень з критичним довело, що:  

1) між ЕГ і КГ1 за всіма компонентами готовності існують невипадкові 

розбіжності; 
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2) між ЕГ та КГ2 за мотиваційним і особистісним компонентами існують 

лише випадкові розбіжності; 

3) між ЕГ і КГ2 за когнітивним і діяльнісним компонентами існують 

невипадкові розбіжності; 

4) за рівнем готовності до професійної діяльності в сільській місцевості 

майбутні вчителі-логопеди ЕГ і КГ1 (ЕГ і КГ2) значуще розрізняються. 

Розрахунок емпіричних значень критерію Манна-Уітні наведений у 

табл. Р.13-Р.16 (додаток Р). Зведені результати обробки даних педагогічного 

експерименту наведено у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7. 

Зведені результати обробки даних отриманих на етапах педагогічного 

експерименту  
 

Дані, що 

порівнюються 
Критерій Компонент 

Емпіричне 

значення 

критерію 

Висновок 

Результати 

діагностування 

ЕГ, КГ1, КГ2 на 

констатувальному 

етапі 

Крускала-

Волліса 

мотиваційний 1,57 розбіжності не значущі 

когнітивний 0,84 розбіжності не значущі 

діяльнісний 1,18 розбіжності не значущі 

особистісний 0,39 розбіжності не значущі 

готовність 0,40 розбіжності не значущі 

Різниця між 

результатами 

діагностування 

ЕГ, КГ1, КГ2 на 

етапах 

експерименту 

Крускала-

Волліса 

мотиваційний 14,48 розбіжності значущі 

когнітивний 38,97 розбіжності значущі 

діяльнісний 17,57 розбіжності значущі 

особистісний 8,33 розбіжності значущі 

готовність 24,87 розбіжності значущі 

Результати 

діагностування 

ЕГ і КГ1 на 

контрольному 

етапі 

Манна-

Уітні 

мотиваційний 152,5 розбіжності значущі 

когнітивний 116 розбіжності значущі 

діяльнісний 168 розбіжності значущі 

особистісний 87 розбіжності значущі 

готовність 63 розбіжності значущі 

Результати 

діагностування 

ЕГ і КГ2 на 

контрольному 

етапі 

Манна-

Уітні 

мотиваційний 221,5 розбіжності не значущі 

когнітивний 55 розбіжності значущі 

діяльнісний 160 розбіжності значущі 

особистісний 225,5 розбіжності не значущі 

готовність 110,5 розбіжності значущі 
 

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 
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впроваджених в освітній процес ЕГ формувальних заходів, комплексу 

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

гіпотеза підтверджена.  

 

Висновки до 3 розділу  

 

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 
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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 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 
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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: тренінгів («Все починається з сім’ї», «Ігрові прийоми 

у подоланні порушень мовлення дітей дошкільного віку», «Артикуляційна 
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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 
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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. 

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.  

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.  

  

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані авторкою в 

наукових працях [55; 88; 206], висвітлені у доповідях на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, тези яких надруковані та представлені 

в електронному виді.  



187 

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 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 
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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, 
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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 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 
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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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Додаток Б 

Додаток Б.1 

Анкета щодо визначення стану готовності майбутніх вчителів-логопедів 

до професійної діяльності в сільській місцевості 

 

1. Чи привабливою для Вас є можливість розпочати свою професійну діяльність в сільській 

місцевості (підкресліть один із варіантів відповіді): 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти.  

2. Якщо б так сталося, що свою професійну діяльність Вам дійсно потрібно розпочати в сільській 

місцевості, чи готові Ви до цього (підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

3. Наскільки Ви ознайомлені з дійсним станом організації логопедичної роботи в сільській 

місцевості (підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) ознайомлена в повні мірі; 

б) достатньо ознайомлена; 

в) ознайомлена поверхово; 

г) не володію інформацією; 

д) не бачу в цьому потреби. 

4. За умови роботи в сільській місцевості, на Вашу думку, чи достатньо буде для цього тієї 

загальної професійної підготовки, яку Ви отримали під час навчання у закладі вищої освіти 

(підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

5. Чи вивчали Ви під час навчання у закладі вищої освіти дисципліни, які стосувалися специфіки 

життєдіяльності сільського соціуму, організації і ведення професійну діяльності в умовах села та 

ін. (підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) так; 

б) ні. 

6. Чи доречно взагалі акцентувати увагу студентів на особливостях (специфіці) логопедичної 

роботи в сільській місцевості (підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

7. Як Ви вважаєте, чи виправданим буде під час навчання у закладі вищої освіти запропонувати 

майбутнім випускникам-логопедам спецкурс (теми, модуль), спрямований на формування у них 

готовності до роботи в сільській місцевості (підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

9. Чи дотримуєтесь Ви думки, що більш готовими до роботи в сільській місцевості є ті випускники, 

які є її мешканцями (підкресліть один із варіантів відповіді)? 

а) так; 

б) ні. 

 

Дякуємо за співпрацю! 

  



 

Додаток Б.2 

Анкета для  з’ясування стану готовності вчителів-логопедів до 

професійної діяльності в сільській місцевості 

ПІБ логопеда____________________________________________________________ 

Місце роботи____________________________________________________________ 
 

1. Термін Вашої професійної діяльності на посаді вчителі-логопеда закладу освіти чи установи в сільській 

місцевості після закінчення навчання у закладі вищої освіти за профілем становить 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Чи очікуваним для Вас був стан організації логопедичної роботи в сільській місцевості? 

Чому?___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Оцініть, будь ласка, загальний рівень організації логопедичної роботи на селі за місцем Вашої роботи 

(наприклад: високий, достатній, середній, низький чи досить низький). 

____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Чи можна стверджувати, що організації логопедичної роботи на селі відрізняється від здійснення подібної 

роботи в місті? 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Що можна віднести до позитивних моментів під час знайомства зі станом організації логопедичної роботи 

за місцем Вашої роботи в сільській місцевості? 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Що можна віднести до негативних моментів під час знайомства зі станом організації логопедичної роботи 

за місцем Вашої роботи в сільській місцевості? 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

7. Після декількох років роботи на селі чи можете Ви з впевненістю стверджувати, що та кількість 

сформованих під час навчання у закладі вищої освіти компетентностей є достатньою для здійснення професійної 

діяльності в зазначених умовах? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Оцініть свій рівень готовності до роботи на селі на початку професійної діяльності (репродуктивний – 

низький, продуктивний – достатній, творчий – високий) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. З урахуванням Вашого досвіду роботи логопедом в сільській місцевості (з дітьми сільської місцевості), 

як Ви вважаєте, чи доречно вести мову про набуття випускниками зазначеного фаху під час навчання у закладі 

вищої освіти додаткових компетентностей, які б сприяли їм у цьому? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Формуванню яких компетентностей при підготовці логопедів до роботи в сільській місцевості Ви 

вважаєте слід приділити увагу під час навчання у закладі вищої освіти?  

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Яким чином Ви підвищили б свій рівень знань й навичок в корекційно-педагогічній роботі 

(підкресліть можливі варіанти відповіді)? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю!  



 

Додаток В 

Авторське свідоцтво на комп’ютерну програму «Система оцінки 

стану готовності  майбутніх логопедів (Система майбутній логопед)»  



 

Додаток Д 

Вибірка електронних листів для виконання вправи «Електрона пошта» 

 

Моєму сину 4 роки і три місяці. Існує проблема з вимовою досить великої кількості 

звуків,  а саме: [с], [з], [ш], [щ], [ц]. Промовляючи їх, він закусує язик між зубами. Звук [л] 

– завжди пом’якшує, а [р] – взагалі не вимовляє. 

 До логопеда в даний час приїхати не можемо на консультацію, бо бракує коштів на 

дорогу. Намагаємось вдома займатись з дитиною. Навчила його забирати кінчик язика за 

нижні зубки, однак до автоматизму це відпрацювати не можемо. Гімнастику виконує не 

охоче, мене як вчителя майже не сприймає. 

Підкажіть будь ласка, чи буде толк, якщо продовжити самостійно займатись, чи без 

допомоги логопеда нам не впоратись? 

 

*** 

 Доброго дня! Скажіть, будь ласка, з якого віку батьки повинні вживати якісь дії, 

якщо дитина погано вимовляє звук [р]? В чому полягатимуть ці дії? Чи обов’язковим є 

відвідування логопеда? Чи можна справитись вдома самостійно? 

Чи необхідним є підрізання  вуздечку і в якому віці це робити? 

Сину 6 років, інші вади звуковимови  відсутні. 

 

*** 

Моїй дівчинці 3 рочки. В рік вона впала та вибила передні верхні два різці. Ці зуби 

прийшлось видалити. Бокові в неї почали кришитись. Ми регулярно змазуємо їх сріблом 

для кращого росту, однак вони все одно дуже маленькі. 

По словам вихователя відставань у мовленні дитини не спостерігається. Говорить 

багато, однак не чітко.  

Які проблеми можуть виникнути у мовленні дитини через декілька років? Чи 

покращиться воно, коли виростуть корінні зуби? Коли нам вперше треба відвідати 

логопеда? 

 

*** 

Я у розпачі. Моєму сину 4 роки. Із слів він говорить тільки «папа», «тук-тук», «бі-

бі»,  «ти» і «я». Я не знаю що мені робити, розуміючи що це просто не нормальне для такого 

віку. Допоможіть, благаю! 

 

*** 

Нашому сину 2,5 роки. Його словниковий запас приблизно 10 слів.  

Виховую його одна, хоча з дідусями, бабусями він інколи бачиться. Тато загинув у 

автокатастрофі.  Дитячий  садок не відвідуємо, тому що були важкі пологи (обвиття 

пуповиною, на голові велика гематома). До 2 років був внутрішньочерепний тиск.   

Займатись зі мною не хоче. Не слухає мене, книжки рве, панікую та психує. Розмовляє 

переважно жестами. Розумію малого тільки я і то не завжди, коли не можу зрозуміти що 

він хоче, то починає істерики. Я не знаю що з ним робити. Допоможіть!



 

Додаток Е 

Проект  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про логопедичний навчально-консультативний пункт Бердянського державного 

педагогічного університету 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення складено відповідно до «Положення про логопедичні пункти системи 

освіти»», затвердженого наказом Міністерства освіти України №59 від 31 травня 1993 р. 

1.1 Логопедичний навчально-консультативний пункт – це  спеціально обладнане 

приміщення, створене з метою надання логопедичної та корекційно-розвиткової допомоги 

дітям дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення. Основним 

завданням пункту є усунення різних порушень усного та писемного мовлення, запобігання 

різних відхилень мовленнєвого розвитку вихованців, пропаганда логопедичних знань серед 

педагогів та батьків. 

1.2 Логопедичний навчально-консультативний пункт функціонує чи припиняє 

свою діяльність згідно з рішенням вченої ради Університету та діє на підставі цього 

положення, затвердженого вченою радою Університету. 

1.3 У своїй діяльності логопедичний навчально-консультативний пункт 

керується законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і 

науки України, Статутом Університету, рішеннями вченої ради Університету, наказами 

ректора Університету, розпорядженнями керівництва Університету, а також цим 

Положенням. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ЛОГОПЕДИЧНОГО 

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТУ 

 

2.1 Логопедична робота на базі логопедичного навчально-консультативного 

пункту здійснюється здобувачами вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта, спеціалізацією «Логопедія. Спеціальна психологія», 012 Дошкільна 

освіта, спеціалізацією «Спеціальна освіта (логопедія)». 

2.2 Загальну організацію роботи на логопедичному навчально-консультативному 

пункті та контроль за її проведенням здійснює керівник – викладач кафедри прикладної 

психології та логопедії. 

2.3 На логопедичний навчально-консультативний пункт зараховуються діти із 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти, що мають різні порушення мовлення. 

Прийом дітей проводиться  протягом усього навчального року в міру звільнення місць. 

Керівник логопедичного навчально-консультативного пункту веде список дітей з 

порушеннями мовлення. Мовою навчання на логопедичному пункті є державна. 

2.4 Відомості про дітей, які відвідують логопедичний навчально-

консультативний пункт занотовуються у мовленнєві картки.  

2.5 На логопедичному навчально-консультативному пункті передбачено надання 

допомоги не більше ніж 20 особам. Заняття з дітьми, як правило, проводять у вільні від 

навчання дітей, здобувачів та викладачів час. 

2.6 Основна форма організації логопедичної  роботи – індивідуальні заняття.  

2.7 Заняття проводяться 3 рази на тиждень (через день) і відмічають у журналі 

обліку відвідування. Тривалість логопедичних занять для дітей молодшого дошкільного 

віку – до 20 хвилин; середнього дошкільного віку – 20-30 хвилин; старшого дошкільного 

віку – 35-45 хвилин, молодшого шкільного віку – одна академічна година (45 хвилин). 



 

2.8 У разі потреби дітей з порушеннями мовлення викладачі кафедри 

рекомендують батькам дітей пройти обстеження у інших фахівців суміжних профілів 

(невропатолога, психоневролога, отоларинголога та ін.). 

2.9 Відповідальність за обов’язкове відвідування дітьми з порушеннями 

мовлення логопедичних занять, а також за додержання розкладу занять покладається на 

здобувачів вищої освіти, викладачів кафедри прикладної психології та логопедії і, 

безпосередньо, самих батьків дітей. 

2.10 Випуск дітей із логопедичного навчально-консультативного пункту 

проводиться протягом усього навчального року після усунення у них дефектів вимови. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛОГОПЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТУ 

 

3.1 Основними напрямами діяльності логопедичного навчально-

консультативного пункту є: 

 діагностика – обстеження дітей з порушеннями мовлення дошкільного та 

молодшого шкільного віку, збір анамнезу; аналіз та інтерпретація результатів діагностики; 

диференціальна діагностика порушень мовлення; планування логопедичної та корекційно-

розвиткової роботи; 

 профілактика – своєчасне попередження появи вторинних відхилень у 

розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;  

 корекція – комплексне вирішення провідних корекційно-розвиткових завдань 

в різних видах діяльності осіб з порушеннями мовлення; вироблення в них комплексу 

позитивних і соціально-значимих мотивів, що формують свідоме відношення до 

логопедичних занять; 

 навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на 

удосконалення, розвиток та формування особистості дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку; 

 консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової 

роботи, спрямованої на вирішення запитів, з якими звертаються учасники логокорекційного 

процесу; застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою організації 

дистанційного інформування, мережевої взаємодії і спілкування; 

 зв’язок із громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння та налагодження партнерства між окремими особами, організаціями та 

державними органами управління;  

 просвіта – інформаційне обслуговування учасників логокорекційного 

процесу, здійснення логопедичного супроводу сімей та їх дітей, що відвідують 

логопедичний навчально-консультативний пункт; формування педагогічної 

компетентності (обізнаності) учасників логокорекційного процесу.   

 

Основними завданнями логопедичного навчально-консультативного пункту є: 

 корекція порушень мовлення дітей дошкільного та шкільного віку, збагачення 

словникового запасу, формування правильних граматичних категорій; розвиток 

фонематичних процесів; формування зв’язного мовлення; розвиток комунікативних 

навичок; 

 вдосконалення рівня розвитку немовленнєвих процесів: робота над 

формування фізіологічного та мовленнєвого дихання; розвиток дрібної моторики; розвиток 

та корекція психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення, сприймання);  

 підготовка дітей до школи; 

 надання консультативно-просвітницької допомоги всім учасникам 

логокорекційного процесу; популяризація логопедичних знань у засобах масової 

інформації. 



 

 

4. ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО 

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТУ 
 

4.1 Логопедичним навчально-консультативним пунктом вважається аудиторія 

закладу вищої освіти, яка оснащена сучасними засобами навчання, обладнанням, 

необхідним для здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного 

(шкільного) віку, виправлення порушень їх усного та писемного мовлення; технічними 

засобами навчання, методичною та навчальною літературою, звітно-плановою 

документацією тощо; та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 

4.2 Оформлення логопедичного навчально-консультативного пункту повинно 

відповідати рекомендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам (освітленості, 

температури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним вимогам. 

4.3 Логопедичний навчально-консультативний пункт забезпечується 

спеціальним обладнанням.  

4.4 На Бердянський державний педагогічний університет покладається 

відповідальність за обладнання, санітарне утримання логопедичного навчально-

консультативного пункту та ремонт приміщення. 

  



 

Додаток Ж 

Спецкурс «Основи логопедичного партнерства» 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи логопедичного партнерства» є 

формування у майбутніх вчителів-логопедів компетентностей, необхідних для успішного 

налагодження логопедичного партнерства з членами корекційно-педагогічного процесу в 

сільській місцевості. 

Завданнями вивчення дисципліни «Основи логопедичного партнерства» є: 

ознайомити студентів зі змістом професійної діяльності вчителя-логопеда на селі, 

основними його завданнями та функціями; з сучасним станом корекційно-розвиткової 

роботи в сільській місцевості; розкрити соціальну та виховну значущість ролі вчителя-

логопеда у роботі з дітьми, які мають порушення мовлення, їх батьками та педагогічними 

представниками закладу дошкільної освіти на селі; прищепити майбутнім вчителям-

логопедам практичну навичку побудови співробітництва з членами корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості на засадах партнерства; ознайомити студентів 

з основними напрямами та формами роботи логопеда з батьками в сільській місцевості, 

опанувати практичні методи і прийоми співпраці з ними; сформувати навички 

налаштування партнерської взаємодії вчителя-логопеда з батьками та закладом дошкільної 

освіти в сільській місцевості. 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми: 

 
№ 

з/

п 

Програмні 

компетентності 
Компетенції* Результати навчання 

1. Загальні Самостійність 

та 

ініціативність 

Знати особливості здійснення індивідуального та диференційованого 

підходу з урахуванням психофізичних та вікових особливостей дітей, 

вивчати, фіксувати динаміку розвитку дітей з метою визначення 

оптимальної педагогічної стратегії. 

Вміти самостійно та ініціативно приймати відповідальні рішення. 

  Організаційні 

вміння та 

навички 

Знати основи з: циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; 

інформатики й сучасних інформаційних технологій, можливостей їх 

використання в корекційно-виховному процесі. 

Вміти відтворити зміст стандартів та чинних програм, спланувати та 

організовувати корекційно-виховний процес згідно їхніх вимог, 

спроектувати навчально-виховну діяльність на основі досягнутих 

результатів; побудувати індивідуальну програму логопедичного супроводу  

дітей з порушеннями мови та їх батьків, що мешкають на селі. 

2. Фахові  Володіння 

прикладними 

знаннями та 

навичками 

Знати особливості надання допомоги батькам та педагогам з метою 

оволодіння ними прикладними знаннями та практичними вміннями на 

основі положень спеціальної педагогіки, спеціальних методик корекційної 

освіти та виховання. 

Вміти надавати консультативну допомогу сім’ям і педагогам з проблем 

навчання, розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення; 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній 

діяльності в умовах села; використовувати нетрадиційні  форми і методи під 

час налагодження логопедичного партнерства з членами корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості.  

  Володіння 

термінологією 

та 

комунікативн

ими засобами 

Знати особливості здійснення ефективної комунікації з усіма учасниками 

корекційно-педагогічного процесу. 

Вміти влучно застосовувати спеціальну термінологію та адекватні  

комунікативні засоби рідної мови у педагогічному спілкуванні з  членами 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості; налагоджувати 

плідну комунікацію з батьками та педагогами, представляти складну 

комплексну інформацію у стислій формі усно та письмово, з використанням 

інформаційно-комунікативних технологій. 



 

* На кожну дисципліну обсягом до 5 кредитів ЕКТС обирають 2-3 компетенції з освітньо-

професійної програми (профілю програми), обсягом до 10 кредитів – 3-4 компетенції, але 

не більше 4. 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Теоретичні основи професійної діяльності вчителя-логопеда в 

сільській місцевості 

Тема 1. Зміст професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості, 

основні його завдання та функції. 

Об’єкт та предмет професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості. 

Зміст та задачі професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості. Види 

професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості: діагностична, освітня, 

виховна,  корекційно-розвиткова, навчально-методична, інноваційна, науково-

дослідницька, інформаційно-просвітницька, організаційно-управлінська. 

Професійні функції вчителя-логопеда: морально-гуманістична, гностична, 

дослідницька, попереджувальна, профілактична, прогностична, розвивальна, психологічна, 

комунікативна, дидактико-методична. Специфіка реалізації професійних функцій вчителя-

логопеда в сільській місцевості. 

 

Тема 2. Професійні компетентності вчителя-логопеда, орієнтованого на роботу 

в сільській місцевості. 

Сутність компетентності, професійної компетентності, компетенції. Професійна 

компетентність вчителя-логопеда як запорука ефективної організації співпраці фахівця з 

членами корекційно-педагогічного процесу на селі. Компоненти професійної 

компетентності вчителя-логопеда, орієнтованого на роботу в сільській місцевості.  

Співвідношення поняття «здатності» та «готовності» до здійснення логопедичної 

роботи з дітьми, що мають порушення мовлення та надання консультативної й 

інформаційно-просвітницької  допомоги вчителем-логопедом членам корекційно-

педагогічного процесу на селі. 

Історико-педагогічний аналіз проблем освітньо-професійної підготовки логопедів до 

роботи у сільській місцевості, розвитку їх професійних компетентностей як педагогічних 

працівників закладів освіти в сільській місцевості. Професійна підготовка логопедів до 

роботи в сільській місцевості в зарубіжній практиці. Сучасні тенденції, напрями та 

перспективи професійної підготовки логопедів до роботи на селі.  

 

Модуль 2. Особливості організації логопедичного партнерства в сільській 

місцевості та чинники, що їх зумовлюють. 

Тема 3. Логопедичне партнерство як напрям інтенсифікації роботи вчителя-

логопеда в сільській місцевості. 

Логопедичне партнерство: визначення та зміст поняття. Основні учасники 

логопедичного партнерства. Принципи побудови співпраці  між фахівцем-логопедом, 

дитиною з порушеннями мовлення, її батьками та педагогічними працівниками закладів 

дошкільної освіти на селі.  

Модель партнерської взаємодії вчителя-логопеда і членів корекційно-педагогічного 

процесу в сільській місцевості. Напрями побудови ефективного партнерства в сільській 

місцевості: підготовка педагогічного колективу закладу дошкільної освіти до взаємодії з 

сім’ями дітей з порушеннями мовлення, залучення батьків до участі в корекційно-

розвитковій роботі з їх дітьми. Правила організації партнерства.  

Організація логопедичного партнерства в зарубіжній практиці. 

 

Тема 4. Фактори, що перешкоджають організації логопедичного партнерства в 

сільській місцевості. 



 

Зовнішні фактори, що впливають на якість надання вчителем-логопедом допомоги в 

сільській місцевості: соціально-економічні, соціально-психологічні, територіально-

регіональні, історико-культурні, етнічні, освітні та педагогічні. 

Внутрішні фактори – комунікативні бар’єри, що визначають рівень ефективності 

співробітництва вчителя-логопеда з членами корекційно-педагогічного процесу в сільській 

місцевості.  Сфери виникнення бар’єрів (за І.О. Зимньою) та шляхи їх подолання. 

 

Модуль 3. Взаємодія вчителя-логопеда з учасниками  корекційно-педагогічного 

процесу в сільській місцевості.  

Тема 5. Консультативно-просвітницька робота як напрям реалізації завдань 

логопедичного партнерства. 

Особливості організації та проведення  консультативно-просвітницької роботи 

вчителя-логопеда в сільській місцевості. Принципи побудови консультативно-

просвітницької роботи вчителя-логопеда на селі. Форми та методи її реалізації. 

Етика консультативно-просвітницької роботи вчителя-логопеда з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості. Культура професійно-

педагогічного спілкування фахівця-логопеда. Морально-етичні норми поведінки вчителя-

логопеда. Етичні принципи та цінності в роботі з батьками дитини з порушеннями 

мовлення, адміністрацією закладу дошкільної освіти та педагогічними працівниками. 

 

Тема 6. Готовність батьків як основних учасників логокорекційного процесу до 

партнерства з вчителем-логопедом. 

Готовність батьків до участі в корекційно-педагогічному процесі. Об’єктивні та 

суб’єктивні фактори, які на це впливають. Рівень педагогічної культури батьків дітей 

дошкільного віку з порушеннями мовлення. Виявлення домінуючих факторів, що 

впливають на мотивацію батьків щодо поповнення знань з питань розвитку, навчання та 

виховання власної дитини. Вплив існуючих педагогічних технологій на рівень участі 

батьків у процесі логопедичного партнерства. 

 

Модуль 4. Логопедична просвіта та супровід батьків дітей з порушеннями 

мовлення в умовах села. 

Тема 7. Логопедична просвіта батьків та керівництво нею в сільській 

місцевості. 

Педагогічна культура батьків та фактори, що її зумовлюють. Складові педагогічної 

освіченості батьків дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Поняття корекційно-

мовленнєвої компетентності батьків: зміст та значення. Способи формування корекційно-

мовленнєвої компетентності батьків дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Забезпечення конструктивності логопедичного просвітництва в сільській місцевості.  

Принципи та методи логопедичної просвіти батьків дітей-логопатів в сільській місцевості. 

Логопедичне інформування та логопедичне консультування  як основні форми 

превентивної роботи з сім’ями, що виховують дитину дошкільного віку з мовленнєвими 

порушеннями. 

 

Тема 8. Логопедичний супровід сімей дітей з порушеннями мовлення та 

технологія його здійснення. 

Логопедичний супровід сімей, які виховують дитину з порушеннями мовлення: зміст 

та мета його здійснення в сільській місцевості. Етапи та структурні компоненти 

логопедичного супроводу. Забезпечення дієвості логопедичного супроводу. Програма 

забезпечення логопедичного супроводу сімей, які мешкають в сільській місцевості та 

виховують дитину з порушеннями мовлення. Структура програми логопедичного 

супроводу сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення. Складові 



 

логопедичного супроводу сім’ї. Умови, що сприяють ефективному формуванню 

логопедичної культури сім’ї.  

 

Модуль 5. Реалізація змісту співпраці вчителя-логопеда і батьків дітей 

дошкільного віку  з порушеннями мовлення в умовах села. 

Тема 9. Традиційні форми роботи вчителя-логопеда з сім’єю в сільській 

місцевості. 

Форми роботи вчителя-логопеда з батьками дітей-логопатів: сутність та зміст. 

Використання традиційних форм взаємодії вчителя-логопеда з батьками в межах сімейно-

центрованого підходу. Колективні форми взаємодії вчителя-логопеда і сім’ї. Групові форми 

взаємодії. Характеристика індивідуальних форм співробітництва вчителя-логопеда з 

батьками.  Масові форми  співпраці фахівця і батьків. 

Причини малої ефективності традиційних форм роботи вчителя-логопеда з батьками 

в умовах сільської місцевості. Шляхи вдосконалення взаємодії вчителя-логопеда з 

батьками дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення в умовах сільської місцевості. 

 

Тема 10. Нетрадиційні форми роботи з батьками в сільській місцевості. 

Нетрадиційні форми роботи з батьками в умовах сільської місцевості: зміст, мета та 

очікувані результати. Позитивні і негативні моменти використання нетрадиційних форм 

роботи з батьками в сільській місцевості. Причини виникнення ускладнень під час їх 

використання в процесі налагодження системи партнерства між усіма членами корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості. 

Технології електронного спілкування. Мережеві засоби комунікації, їх 

характеристика. Домашнє телеконсультування батьків дітей дошкільного віку з 

порушеннями мовлення з питань сімейного виховання, соціальної адаптації, проведення 

корекційно-розвиткової роботи в умовах сім’ї. 

 

Модуль 6. Дистанційно-інтерактивні форми взаємодії вчителя-логопеда та 

батьків дітей з порушеннями мовлення  в сільській місцевості. 

Тема 11. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб дистанційної 

співпраці. 

Особливості дистанційної форми співпраці вчителя-логопеда та батьків дітей-

логопатів. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі взаємодії 

вчителя-логопеда. Потокові (VideoScribe,Powtoon) та слайдові (PowerPoint, Sway, Prezi) 

презентації. Он-лайн сервіс Microsoft Sway. Інтерфейс Prezi.  

Скрайбінг. Сервіси для створення скрайбінгу: PowToon, Video, Moovly та  

VideoScribe. Створення розвивальних ігор за допомогою програми scratch. Використання 

Google-сервісів (Google-документи, Google-картинки, Google-форми та ін.).  

Он-лайн дошки: можливості їх використання у навчальній діяльності та під час 

роботи вчителя-логопеда. Створення інтерактивних он-лайн вправ (Learningapps.org, 

Miksike.net.ua, classtools та ін.). 

 

Тема 12. Презентація як засіб ефективної дистанційної співпраці вчителя-

логопеда та батьків. 

Мультимедійна презентація як засіб ефективної взаємодії вчителя-логопеда та 

батьків на відстані. Переваги презентаційного подання матеріалу. Розробка та 

використання логопедом  мультимедійних презентацій.  

Основи роботи вчителя-логопеда із програмою PowerPoint. Правила та етапи 

створення мультимедійних презентацій. Структура мультимедійної презентації. Принципи 

побудови мультимедійних презентацій. Ефекти анімації, звукові ефекти мультимедійних 

презентацій. Вставка гіперпосилань та відео-фрагментів у мультимедійних презентаціях. 

Робота з тригерами. Критерії оцінки мультимедійних презентацій. 
 



 

Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. С. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській 

місцевості 

Тема 1. Зміст професійної 

діяльності вчителя-логопеда 

в сільській місцевості, 

основні його завдання та 

функції. 

8 - -   8 

 

9 2 -   7 

Тема 2. Професійні 

компетентності вчителя-

логопеда, орієнтованого на 

роботу в сільській 

місцевості. 

7 2 -   5 6 - -   6 

Разом за змістовим модулем 

1 

15 2 -   13 15 2 -   13 

Змістовий модуль 2. Особливості організації логопедичного партнерства в сільській 

місцевості та чинники, що їх зумовлюють 

Тема 1. Логопедичне 

партнерство як напрям 

інтенсифікації роботи 

вчителя-логопеда в сільській 

місцевості. 

8 2 2   4 7 2 -   5 

Тема 2. Фактори, що 

перешкоджають організації 

логопедичного партнерства 

в сільській місцевості. 

7 - -   7 8 - -   8 

Разом за змістовим модулем 

2 

15 2 2   11 15 2    13 

Змістовий модуль 3. Взаємодія вчителя-логопеда з учасниками  корекційно-педагогічного 

процесу в сільській місцевості. 

Тема 1. Консультативно-

просвітницька робота як 

напрям реалізації завдань 

логопедичного партнерства. 

9 2 2   5 9 2 -   7 

Тема 2. Готовність батьків, 

як основних учасників 

логокорекційного процесу, 

до партнерства з вчителем-

логопедом. 

6 2 -   4 6 - -   6 

Разом за змістовим модулем 

3 

15 4 2   9 15 2 -   13 

Змістовий модуль 4. Логопедична просвіта та супровід батьків дітей з порушеннями 

мовлення в умовах села 

Тема 1. Логопедична 

просвіта батьків та 

керівництво нею в сільській 

місцевості. 

7 2 2   3 8 - 2   6 

 



 

Продовження табл. Ж.1 
Тема 2. Логопедичний 

супровід сімей дітей з 

порушеннями мовлення та 

технологія його здійснення. 

8 2 2   4 7 2 -   5 

Разом за змістовим модулем 

4 

15 4 4   7 15 2 2   11 

Змістовий модуль 5. Реалізація змісту співпраці вчителя-логопеда і батьків дітей дошкільного 

віку  з порушеннями мовлення в умовах села 

Тема 1. Традиційні форми 

роботи вчителя-логопеда з 

сім’єю в сільській 

місцевості. 

7 - 2   5 8 - 2   6 

Тема 2. Нетрадиційні форми 

роботи з батьками в 

сільській місцевості. 

8 2 2   4 7 2 -   5 

Разом за змістовим модулем 

5 

15 2 4   9 15 2 2   11 

Змістовий модуль 6. Дистанційно-інтерактивні форми взаємодії вчителя-логопеда та батьків 

дітей з порушеннями мовлення  в сільській місцевості. 

Тема 1. Інформаційно-

комунікаційні технології як 

засіб дистанційної співпраці. 

7 2 2   3 7 2 -   5 

Тема 2. Презентація як засіб 

ефективної дистанційної 

співпраці вчителя-логопеда 

та батьків. 

8 2 2   4 8 - 2    6 

Разом за змістовим модулем 

6 

15 4 4   7 15 2 2   11 

Усього годин              

ІНДЗ - - -   - - - -   - 

Усього годин 90 18 16   56 90 12 6   72 
  



 

Додаток К 

Питання до заліку зі спецкурсу «Основи логопедичного партнерства» 

 

1. Зміст та задачі професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості. 

2. Види професійної діяльності вчителя-логопеда в сільській місцевості. 

3. Професійні функції вчителя-логопеда в сільській місцевості. 

4. Сутність професійної компетентності вчителя-логопеда, орієнтованого на роботу в 

сільській місцевості.  

5. Поняття «логопедичне партнерство»: зміст та значення.  

6. Модель партнерської взаємодії вчителя-логопеда і учасників корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості.  

7. Напрями та правила побудови ефективного партнерства в сільській місцевості. 

8. Організація логопедичного партнерства в зарубіжній практиці. 

9. Зовнішні фактори, що впливають на якість надання вчителем-логопедом допомоги в 

сільській місцевості. Їх характеристика. 

10. Комунікативні бар’єри, що визначають рівень ефективності співробітництва 

вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості.  

11. Особливості організації та проведення  консультативно-просвітницької роботи 

вчителя-логопеда в сільській місцевості.  

12. Принципи побудови консультативно-просвітницької роботи вчителя-логопеда на 

селі.  

13. Форми та методи консультативно-просвітницької роботи вчителя-логопеда на селі. 

14. Етика консультативно-просвітницької роботи вчителя-логопеда з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості.  

15. Культура професійно-педагогічного спілкування фахівця-логопеда. 

16. Етичні принципи та цінності в роботі з батьками дитини з порушеннями мовлення, 

адміністрацією закладу дошкільної освіти та педагогічними працівниками. 

17. Готовність батьків до участі в корекційно-педагогічному процесі. Об’єктивні та 

суб’єктивні фактори, які на це впливають. 

18.  Рівень педагогічної культури батьків дітей дошкільного віку з порушеннями 

мовлення.  

19. Виявлення домінуючих факторів, що впливають на мотивацію батьків щодо 

поповнення знань з питань розвитку, навчання та виховання власної дитини.  

20. Педагогічна культура батьків та фактори, що її зумовлюють. 

21. Складові педагогічної освіченості батьків дітей дошкільного віку з порушеннями 

мовлення.  

22. Поняття корекційно-мовленнєвої компетентності батьків: зміст та значення.  

23. Способи формування корекційно-мовленнєвої компетентності батьків дітей 

дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

24. Принципи та методи логопедичної просвіти батьків дітей-логопатів в сільській 

місцевості.  

25. Логопедичне інформування та логопедичне консультування  як основні форми 

превентивної роботи з сім’ями, що виховують дитину дошкільного віку з мовленнєвими 

порушеннями. 

26. Логопедичний супровід сімей, які виховують дитину з порушеннями мовлення: зміст 

та мета його здійснення в сільській місцевості. 

27. Етапи та структурні компоненти логопедичного супроводу сімей, які виховують 

дитину з порушеннями мовлення.  

28. Програма забезпечення логопедичного супроводу сімей, які мешкають в сільській 

місцевості і виховують дитину з порушеннями мовлення.  



 

29. Складові логопедичного супроводу сім’ї , що виховує дитину дошкільного віку з 

мовленнєвими порушеннями. 

30.  Умови, що сприяють ефективному формуванню логопедичної культури сім’ї.  

31. Традиційні форми роботи вчителя-логопеда з сім’єю в сільській місцевості. 

32. Нетрадиційні форми роботи з батьками в умовах сільської місцевості: зміст, мета та 

очікувані результати. 

33.  Причини малої ефективності традиційних форм роботи вчителя-логопеда з 

батьками в умовах сільської місцевості. Позитивні і негативні моменти використання 

нетрадиційних форм роботи з батьками в сільській місцевості.  

34. Особливості дистанційної форми співпраці вчителя-логопеда та батьків дітей-

логопатів.  

35. Технології електронного спілкування. Мережеві засоби комунікації, їх 

характеристика.  

36. Домашнє телеконсультування батьків (осіб, що їх заміняють) дітей дошкільного віку 

з порушеннями мовлення з питань сімейного виховання, соціальної адаптації, проведення 

корекційно-розвиткової роботи в умовах сім’ї. 

37. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі взаємодії 

вчителя-логопеда з батьками.  

38. Потокові (VideoScribe,Powtoon) та слайдові (PowerPoint, Sway, Prezi) презентації. 

Он-лайн сервіс Microsoft Sway. Інтерфейс Prezi.  

39. Скрайбінг. Сервіси для створення скрайбінгу: PowToon, Video, Moovly та  

VideoScribe. Створення розвивальних ігор за допомогою програми scratch.  

40. Використання Google-сервісів (Google-документи, Google-картинки, Google-форми 

та ін.).  

41. Он-лайн дошки: можливості їх використання у навчальній діяльності та під час 

роботи вчителя-логопеда.  

42. Створення інтеративних он-лайн вправ (Learningapps.org, Miksike.net.ua, classtools та 

ін.). 

43. Мультимедійна презентація як засіб ефективної взаємодії вчителя-логопеда та 

батьків на відстані. Переваги презентаційного подання матеріалу.  

44. Розробка та використання логопедом  мультимедійних презентацій.  

45. Основи роботи вчителя-логопеда із програмою PowerPoint.  

46. Правила та етапи створення мультимедійних презентацій.  

47. Структура мультимедійної презентації.  

48. Принципи побудови мультимедійних презентацій.  

49. Ефекти анімації, звукові ефекти мультимедійних презентацій. 

50. Вставка гіперпосилань та відео-фрагментів у мультимедійних презентаціях. Критерії 

оцінки мультимедійних презентацій. 

  



 

Додаток Л 

Приклад презентацій за лекційними темами спецкурсу «Основи 

логопедичного партнерства» 

 

Створених завдяки програмі Microsoft Sway 

  



 

Створених завдяки програмі Microsoft PowerPoint 

  



 

Додаток М 

Додаток М.1 

Приклад інтерактивних вправ створених на базі платформи LearningApps 

  



 

  



 

Додаток М.2 

Приклад створених вправ (по типу методики накладених фігур 

Попельрейтера) за допомогою сервісу Auto Draw від Google 

  



 

Додаток М.3 

Приклад інтерактивних вправ створених завдяки програмі Microsoft 

PowerPoint 

  



 

 

 

  



 

Додаток М.4 

Навчально-методичний супровід майбутніх вчителів-логопедів з 

використанням хмарних сервісів Classroom та Padlet 

  

Рис. М.4.1. Скріншот хмарного сервісу Classroom для здійснення навчально-

методичного супроводу майбутніх вчителів-логопедів 

 

Рис. М.4.2. Скріншот хмарного сервісу Padlet для здійснення навчально-методичного 

супроводу майбутніх вчителів-логопедів 



 

Додаток Н 

Додаток Н.1 

Методики для визначення рівня сформованості мотиваційного 

компоненту готовності 

 

1. Методика виявлення рівня професійного спрямування студентів (за 

Т. Д. Дубовицькою) 
 

Шановні студенти! Нами проводиться дослідження щодо встановлення рівня готовності 

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

пропонується 20 тверджень про Ваш професійний вибір і професійні наміри. Для кожного 

твердження оберіть один, найбільш доцільний на Вашу думку варіант: правильно, мабуть 

правильно, мабуть неправильно, неправильно. 

 

ПІБ__________________________________________________________________________ 

 

Питання анкети: 
 

1. Кожна людина повинна мати можливість отримати ту професію, яка їй подобається, 

відповідає її інтересам і здібностям. 

2. Якби я мав змогу почати вчитися знов, я б обрав ту ж професію, яку вивчаю зараз. 

3. Мій професійний вибір зумовлений не стільки бажанням отримати цю професію, 

скільки певними обставинами. 

4. Моє бажання отримати обрану професію достатньо обґрунтоване. 

5. Я навчаюся перш за все для отримання вищої освіти, обрана професія як така мені 

мало цікавить. 

6. В обраній професії я бачу мало привабливого. 

7. Мої захоплення й заняття у вільний час певним чином пов’язані з обраною 

професією. 

8. У світі є багато професій, які подобаються мені значно більше, ніж моя майбутня 

професія. 

9. Із власної ініціативи я читаю додаткову літературу, яка стосується обраної професії. 

10. Після закінчення навчання в університеті я буду самовдосконалюватися й 

підвищувати кваліфікацію з цієї професії, щоб працювати ефективніше. 

11. Обрана професія й робота за фахом навряд чи принесуть мені в майбутньому 

моральне задоволення. 

12. Я намагатимуся зробити все можливе, щоб не працювати в майбутньому за цією 

спеціальністю. 

13. Навіть якщо буде дуже важко після закінчення навчання, я намагатимуся працювати 

за обраною спеціальністю. 

14. Я б хотів паралельно навчатися й працювати за обраною спеціальністю. 

15. У мене немає бажання в майбутньому працювати за обраною спеціальністю. 

16. При нагоді прагну познайомитися з роботою фахівців у галузі моєї майбутньої 

професії. 

17. Якщо я й буду в майбутньому працювати за обраною професією, то недовго. 

18. Робота за обраною професією дасть мені змогу в майбутньому цілком проявити себе, 

свої здібності. 

19. Після закінчення навчання планую отримати іншу професію. 

20. У житті людини не все залежить від неї самої, їй доводиться інколи миритися з 

обставинами. 



 

Аналіз та інтерпретація результатів 

 

Підрахувати суму набраних балів у відповідності з ключем до тесту. За кожний збіг із 

ключем нараховується 1 бал.  

Ключ до тесту: 

Поставити по 1 балу за відповіді «правильно» або «мабуть, правильно» на твердження: 

2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18.  

Поставити по 1 балу за відповіді «неправильно» або «мабуть, неправильно» на питання: 

3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17,19. 

1 та 20 твердження – не враховуються. 

 

 

 

2. Методика «Потреба у досягненні» (за Ю. М. Орловим) 
 

Шановні студенти! Нами проводиться дослідження щодо встановлення рівня готовності 

майбутніх логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. Вам пропонується низка 

положень. Якщо Ви згодні з положенням, підкресліть «так», якщо не згодні – «ні». 
 

ПІБ____________________________________________________________________ 

 

1. На мою думку, успіх у житті залежить від випадку, а не від розрахунку. так ні 

2. Якщо я залишусь без улюбленого заняття, моє життя стане марним. так ні 

3. У будь-якій справі важливим для мене є її виконання, а не кінцевий результат. так ні 

4. Вважаю, що люди страждають більше від невдач на роботі, чим від поганих 

стосунків з близькими людьми. 
так ні 

5. На мою думку, більшість людей живе не близькими, а віддаленими цілями. так ні 

6. У моєму житті успіхів було більше, чим невдач. так ні 

7. Мені більше подобаються люди емоційні, а не діяльні. так ні 

8. Навіть у звичайній роботі я намагаюся вдосконалити деякі її елементи. так ні 

9. Коли я поглинений у думки про успіх, забуваю про запобіжні заходи. так ні 

10. Мої близькі люди вважають мене ледачою людиною. так ні 

11.У моїх невдачах, на мою думку, винні обставини, а не я сам. так ні 

12. Мої батьки занадто суворо контролюють мене. так ні 

13. У мене терпіння більше, ніж здібностей. так ні 

14. Від своїх намірів занадто часто мене змушує відмовлятися лінь, а не сумнів 

в успіху. 
так ні 

15. Вважаю, що я впевнена в собі людина. так ні 

16. Заради успіху я можу ризикувати, навіть якщо шанси не на користь мені. так ні 

17. Я вважаю себе не старанною людиною. так ні 

18. Моя енергія посилюється, коли все йде гладко. так ні 

19. Якби я був журналістом, то писав би про оригінальні винаходи людей, а не 

про події. 
так ні 

20. Близькі люди зазвичай не поділяють моїх планів. так ні 

21. Рівень моїх вимог до життя нижче рівня моїх ровесників. так ні 

22. Мені здається, що у мене наполегливості більше, ніж здібностей. так ні 

23. Я міг би досягти більшого, звільнившись від поточних справ. так ні 

 

Дякуємо за співпрацю! 



 

Аналіз та інтерпретація результатів 

 

За кожну відповідь, яка співпала з «ключем», нараховується 1 бал. Підраховується 

сума балів за відповіді «так» на питання 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 і за відповіді «ні» 

на питання 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20. Сума балів свідчить про рівень потреби у 

досягненнях: 

Від 0-10 балів – низький рівень потреби у досягненні. 

Від 11-12 балів – нижче середнього рівень потреби у досягненні.  

Від 13-14 балів – середній рівень потреби у досягненні. 

Від 15-16 балів – вище середнього рівень потреби у досягненні. 

Від 17-22 балів – високий рівень потреби у досягненні. 

 

  



 

Додаток Н.2 

Анкета для визначення рівня сформованості когнітивного компоненту 

готовності  

Шановні студенти! Нами проводиться дослідження щодо встановлення рівня готовності 

майбутніх логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості.  Просимо Вас обрати 

правильні відповіді на запитання.  

 

ПІБ_______________________________________________________________________ 

 

1. Визначте що, на вашу думку, виступає об’єктом професійної діяльності 

логопеда?  

 

1. Розробка та реалізація індивідуальних програм виховання дітей з порушеннями 

мовлення. 

2. Освітня діяльність з дітьми-логопатами в установах, що забезпечують здобуття 

дошкільної та шкільної освіти. 

3. Впровадження нових корекційних технологій у освітньо-виховний процес дитини з 

порушеннями мовлення. 

4. Організація і надання допомоги дітям з вадами мовлення на логопедичному пункті 

при загальноосвітніх та дошкільних закладах. 

 

 Варіанти відповідей: 

а) 2, 3; 

б) 3, 4; 

в) 2, 4; 

г) 1, 4. 

 

2. Під терміном «порушення мовлення» слід розуміти: 

а) розлади, відхилення від норми в процесі функціонування механізмів мовленнєвої 

діяльності;   

б) якісно більш низький рівень сформованості тієї чи іншої мовленнєвої функції або 

мовленнєвої системи в цілому; 

в) сукупність ознак порушень мовленнєвої діяльності; 

г) характер відхилень у функціонуванні процесів та операцій, обумовлюючих 

виникнення та розвиток порушень мовленнєвої діяльності.   

 

3. Яке з запропонованих значень розкриває зміст терміну «корекція мовленнєвих 

порушень»? 

а) виправлення мовлення або ослаблення симптоматики порушень мовлення;  

б) педагогічний процес, спрямований на корекцію та компенсацію порушень 

мовленнєвої діяльності, на виховання та розвиток дитини з мовленнєвим порушенням;  

в) складний процес перебудови психологічних функцій при порушенні або втраті 

якихось функцій організму;  

г) цілеспрямоване, систематичне, організоване управління процесом формування 

особистості або окремих її якостей у відповідності з вимогами суспільства.  

 

4. Логопедичний вплив – це: 

а) виправлення мовлення або ослаблення симптоматики порушень мовлення;  

б) двосторонній спрямований процес, що включає активну пізнавальну діяльність дітей 

щодо засвоєння знань, умінь та навичок й педагогічне керівництво цією діяльністю;  



 

в) складний процес перебудови психологічних функцій при порушенні або втраті 

якихось функцій організму;  

г) педагогічний процес, спрямований на корекцію та компенсацію порушень 

мовленнєвої діяльності, на виховання та розвиток дитини з мовленнєвим порушенням. 

 

5. Що ви розумієте під деонтологією в професійній діяльності вчителя-логопеда? 

а) нормативне знання, що охоплює моральну проблематику, пов’язану з розвитком 

біомедичних наук, які стосуються питань генетики, медичних досліджень, терапії, турботи 

про здоров’я і життя людини; 

б) сукупність етичних норм і принципів поведінки працівника при виконанні своїх 

професійних обов’язків; 

в) сукупність правил поведінки у суспільстві; 

г) кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які 

відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним 

знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за 

виконання професійних обов’язків. 

 

6. Педагогічний такт у професійній діяльності вчителя-логопеда – це:  

а) сукупність етичних норм і принципів поведінки працівника при виконанні своїх 

професійних обов’язків; 

б) нормативне знання, що охоплює моральну проблематику, пов’язану з розвитком 

біомедичних наук, які стосуються питань генетики, медичних досліджень, терапії, турботи 

про здоров’я і життя людини; 

в) це вміння грамотно спілкуватись у складних педагогічних ситуаціях з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу, знайти педагогічно доцільні і ефективні способи 

впливу, наявність відчуття міри, швидкості реакції, здатності адекватно оцінювати 

ситуацію і оптимально її вирішувати. 

 

7. Логопедичне партнерство – це  

а) це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку 

дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку; 

б) організаційна форма спільної діяльності вчителя-логопеда і батьків дітей з 

порушеннями мовлення, що передбачає об’єднання осіб з метою реалізації головного 

завдання співробітництва – сприяння мовленнєвому розвитку дітей та попередження 

вторинних відхилень у їх розвиток за рахунок створення для них освітнього середовища 

вдома; 

в) це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку 

особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення; 

г) опосередкований (через близьке оточення) вплив на дитину, який реалізується у 

різних формах, за необхідністю, протягом усього дошкільного віку вчителями-логопедами.  

 

8. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями 

мовлення – це: 

а) спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає 

забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за 

психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою 

забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми; 

б) організаційна форма спільної діяльності вчителя-логопеда і батьків дітей з 

порушеннями мовлення, що передбачає об’єднання осіб з метою реалізації головного 

завдання співробітництва – сприяння мовленнєвому розвитку дітей та попередження 



 

вторинних відхилень у їх розвиток за рахунок створення для них освітнього середовища 

вдома; 

в) це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку 

особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення; 

г) опосередкований (через близьке оточення) вплив на дитину, який реалізується у 

різних формах, за необхідністю, протягом усього дошкільного віку вчителями-логопедами.  

 

9. Під логопедичною компетентністю батьків слід розуміти:  
а) наявність у батьків необхідних знань з психології, що забезпечує побудову грамотного 

спілкування з дітьми-логопатами, дає можливість реалізовувати виховні, розвивальні та 

навчальні функції сім’ї; 

б) складне інтегративне, динамічне особистісне утворення, яке визначає тип, стиль і 

способи їх поведінки батьків у виховній діяльності; 

в) наявність знань, вмінь, навичок, необхідних для перетворення сімейного виховання на 

цілеспрямований, успішний процес з повноцінного вирішення завдань розвитку і виховання 

дитини з порушеннями мовлення. 

 

10. Під формою роботи вчителя-логопеда з батьками дітей, що мають порушення 

мовлення слід розуміти:   

а) спосіб організації спільного процесу діяльності та спілкування між батьками та 

фахівцем; 

б) сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної 

мети конкретного методу під час організації фахівцем-логопедом інформаційно-

просвітницької діяльності; 

в) систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну 

задачу або досягти поставленої мети. 

 

11. Інформаційно-комунікаційні технології це –  

а) система комплексної взаємодії візуальних і аудіо ефектів під управлінням 

інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і 

програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному 

цифровому відтворенні 

б) сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, 

інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, демонстрації та 

використання даних в інтересах їх користувачів. 

в) особливий вид ресурсу, який будується на ідеях і знаннях, накопичених в результаті 

науково-технологічної діяльності людей у деякій предметній галузі, та поданий у формі, 

придатній для накопичення, реалізації і відтворення. 

г) глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим 

видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збирання, нагромадження, 

продукування, оброблення, зберігання, передавання та використання інформації. 

 

12. Під хмарними технологічями розуміють: 

а) технології обробки даних, в яких комп’ютерні ресурси надаються Інтернет 

користувачеві як онлайн сервіс, одна велика концепція, що включає в себе багато різних 

понять, що надають послуг; 

б) послугу надання хмарних ресурсів за допомогою технологій «хмарних обчислень»; 

в) програмно-апаратне забезпечення, доступне користувачеві через Інтернет або 

локальну мережу у вигляді сервісу, що дозволяє використовувати зручний інтерфейс для 

віддаленого доступу до виділених ресурсів (обчислювальних ресурсів, програм і даних); 

 



 

13. Які з перерахованих форм роботи вчителя-логопеда з батьками дітей з 

порушеннями мовлення в сільській місцевотсі, за своєю спрямованістю, Ви вважаєте 

дистанційно-інтерактивними? 

1. Батьківські збори. 

2. Консультації. 

3. Skype-зв’язок. 

4. Семінари. 

5. Бесіди. 

6. Web-лекції та семінари. 

7. Спілкування через електронний контент. 

8. Батьківські тренінги. 

 

 Варіанти відповідей: 

а) 1, 3, 7; 

б) 3, 6, 7; 

в) 4, 5, 7; 

г) 6, 7, 8. 

 

14. До прикладних програм загального призначення відносять: 

а) програмні засоби навчального призначення; інтерактивні програми навчання, 

діагностичні програми; 

б) текстові редактори, табличні процесори, програми обробки графічних зображень, 

або графічні редактори; 

в) програми перевірки орфографії, програми-словники, програми-перекладачі; 

г) браузери і Google-сервіси. 

 

15. Learningapps,  Miksike  та Сlasstools – це  програми для створення: 

а) потокових та слайдових презентацій; 

б) інтерактивних он-лайн ігор; 

в) мультиплікацій на основі відеомонтажу; 

г) відеомоделювання соціальних історій. 

 

16. До порушення правил етики електронного спілкування не відносять: 

а) Безграмотність; 

б) Виділення тексту курсивом або підкресленням; 

в) Надмірне використання смайликів; 

г) Використання сленгу 

 

Дякую за співпрацю! 

 

 

Аналіз та інтерпретація результатів 

 

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. 

1.-В, 2.- А, 3.-А,4.-Г, 5.-Г,6.-Б,7.-Б, 8.-Г, 9.-В, 10.-А, 11.-Б,12.-А, 13.-Б, 14.-А, 15.-Б,16.-Б. 

Від 1-5 балів – репродуктивний рівень сформованості когнітивного компоненту  

готовності до професійної діяльності. 

Від 6-11 балів – продуктивний рівень сформованості когнітивного компоненту  

готовності до професійної діяльності. 

Від 12-16 балів – творчий рівень сформованості когнітивного компоненту  

готовності до професійної діяльності.  



 

Додаток Н.3 

Анкета для визначення рівня сформованості діяльнісного компонента 

готовності  

 

Шановні студенти! Нами проводиться дослідження щодо встановлення рівня готовності 

майбутніх логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. Проимо Вас відповісти 

на запитання анкети. 

ПІБ__________________________________________________________________________ 

 

№ Запитання 

Відповіді 

Так 
Скоріше 

так 

Скоріше  

ні 
Ні 

1.  

Чи відчуваєте Ви у собі здатність ефективно застосовувати 

професійні знання при вирішенні навчальних, виховних, корекційно-

розвиткових завдань з урахуванням етіопатогенезу мовленнєвого 

порушення, вікових та індивідуальних особливостей дитини? 

    

2.  

Чи здатні Ви організовувати логопедичну допомогу в сільській 

місцевості з урахуванням притаманних їй особливостей (соціально-

економічних, соціально-психологічних, територіально-регіональних, 

освітніх та педагогічних)? 

    

3.  

Чи достатніми є Ваші навички ведення ділової (педагогічної) 

документації у різних типах закладів та установ відповідно до 

нормативних вимог? 

    

4.  

Чи здатні Ви будувати логопедичне співробітництво з учасниками 

корекційно-педагогічного процесу в сільській місцевості на засадах 

партнерства? 

    

5.  
Чи володієте Ви технологією побудови та здійснення логопедичного 

супроводу дітей з порушеннями мовлення та їх сім’ї на відстані? 
    

6.  

Чи здатні Ви влучно застосовувати спеціальну термінологію та 

адекватні  комунікативні засоби у педагогічному спілкуванні з  

учасниками корекційно-педагогічного процесу в сільській 

місцевості; налагоджувати плідну комунікацію з батьками та 

педагогами? 

    

7.  

Чи дозволяють Ваші навички, пов’язані з використанням технічних 

пристроїв, роботою з комп’ютером, оптимізувати організацію та 

планування логопедичної  роботи в закладах освіти та установах 

сільської місцевості? 

    

8.  

Чи здатні ви, дотримуючись етики електронного спілкування, 

здійснювати мережеву взаємодію з учасниками корекційно-

педагогічного процесу в сільській місцевості? 

    

9.  

Чи здатні Ви, здійснювати консультативно-просвітницьку роботу 

серед учасників корекційно-педагогічного процесу в сільській 

місцевості засобами інформаційних технологій? 

    

10.  

Чи готові Ви безпечно, ефективно та творчо використовувати засоби  

інформаційно-комунікаційних технологій при організації 

логопедичної допомоги в сільській місцевості? 

    

11.  

Чи здатні Ви до прогнозу результатів власної діяльності, 

знаходження помилок та вчасного їх усунення; аналізу причини 

виникнення проблемних педагогічних ситуацій, обирання 

правильного способу їх розв’язання; генерування нових ідей та 

імпровізації? 

    

 

Дякуємо за співпрацю! 



 

Аналіз та інтерпретація результатів 

 

Кількість набраних балів визначається за таблицею. 

 

№ Так Скоріше так Скоріше ні Ні 

1.  3 2 1 0 

2.  3 2 1 0 

3.  3 2 1 0 

4.  3 2 1 0 

5.  3 2 1 0 

6.  3 2 1 0 

7.  3 2 1 0 

8.  3 2 1 0 

9.  3 2 1 0 

10.  3 2 1 0 

11.  3 2 1 0 

 

Від 0-11 балів – репродуктивний рівень сформованості діяльнісного компоненту  

готовності до професійної діяльності. 

Від 12-24 балів – продуктивний рівень сформованості діяльнісного компоненту  

готовності до професійної діяльності. 

Від 25-33 балів – творчий рівень сформованості діяльнісного компоненту  

готовності до професійної діяльності. 

  



 

Додаток Н.4 

Методики для визначення рівня сформованості особистісного 

компонента готовності  

 

1. Методика діагностики комунікативної толерантності (за В. В. Бойко ) 

 

Шановні студенти! Нами проводиться дослідження щодо встановлення рівня готовності 

майбутніх логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості.  Просимо Вас надати 

оцінку наведеним нижче твердження. Скористайтеся  оцінками від 0 до 3 балів, щоб 

виразити, наскільки вірно вони вас характеризують: 0 балів – зовсім невірно, 1 бал – вірно в 

деякій мірі, 2 бали – вірно значною мірою, 3 – абсолютно вірно.  
 

ПІБ__________________________________________________________________________ 

 

Блок 1 

1.  Повільні люди зазвичай діють мені на нерви. 0 1 2 3 

2.  Мене дратують метушливі, непосидючі люди. 0 1 2 3 

3.  Шумні дитячі ігри переношу важко. 0 1 2 3 

4.  
Оригінальні, нестандартні, яскраві особи найчастіше 

впливають на мене негативно. 0 1 2 3 

5.  
Бездоганна в усіх відношеннях людина змусила б мене 

насторожитися. 0 1 2 3 

Блок 2 

1.  
Мене зазвичай виводить з рівноваги нетямущий 

співрозмовник. 0 1 2 3 

2.  Мене дратують люди, якы люблять поговорити. 0 1 2 3 

3.  
Я б обтяжувався розмовою з байдужим для мене попутником 

в потягу, літаку, якщо він проявить ініціативу. 0 1 2 3 

4.  
Я б обтяжувався розмовами випадкового попутника, який 

поступається мені за рівнем знань і культури. 0 1 2 3 

5.  
Мені важко порозумітися з партнерами іншого 

інтелектуального рівня, ніж мій. 0 1 2 3 

Блок 3 

1.  
Сучасна молодь викликає неприємні почуття своїм зовнішнім 

виглядом (зачіски, косметика, наряди). 0 1 2 3 

2.  
Так звані «нові росіяни» зазвичай справляють неприємне 

враження або безкультурністю, або здирництвом. 0 1 2 3 

3.  
Представники деяких національностей у моєму оточенні 

відверто несимпатичні мені. 0 1 2 3 

4.  Є тип чоловіків (жінок), яких я не виношу. 0 1 2 3 

5.  
Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним 

рівнем. 0 1 2 3 

Блок 4 

1.  Вважаю, що на грубість потрібно відповідати тим самим. 0 1 2 3 

2.  Мені важко приховати, якщо людина мені чимось неприємна. 0 1 2 3 

3.  
Мене дратують люди, які у спорі прагнуть наполягти на 

своєму. 0 1 2 3 

4.  Мені неприємні самовпевнені люди. 0 1 2 3 



 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

 

5.  

Зазвичай мені важко утриматися від зауваження на адресу 

озлобленої або нервової людини, яка штовхається в 

транспорті. 0 1 2 3 

Блок 5 

1.  Я маю звичку повчати оточуючих. 0 1 2 3 

2.  Невиховані люди обурюють мене. 0 1 2 3 

3.  
Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-

небудь. 0 1 2 3 

4.  Я за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження. 0 1 2 3 

5.  Я люблю командувати близькими. 0 1 2 3 

Блок 6 

1.  
Мене дратують люди похилого віку, коли в годину пік вони 

опиняються в міському транспорті або в магазинах. 0 1 2 3 

2.  
Жити в номері готелю зі сторонньою людиною для мене 

просто тортури. 0 1 2 3 

3.  
Коли партнер не погоджується в чомусь з моєю правильною 

позицією, то зазвичай це дратує мене. 0 1 2 3 

4.  Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують. 0 1 2 3 

5.  
Мене дратує, якщо партнер робить щось по-своєму, не так, як 

мені хочеться. 0 1 2 3 

Блок 7 

1.  
Зазвичай я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по 

заслугам. 0 1 2 3 

2.  Мені часто докоряють у буркотливості. 0 1 2 3 

3.  
Я довго пам’ятаю заподіяні мені образи тими, кого я ціную і 

поважаю. 0 1 2 3 

4.  Не можна прощати товаришам по службі нетактовні жарти. 0 1 2 3 

5.  
Якщо діловий партнер ненавмисно вразить моє самолюбство, 

я на нього все ж ображусь. 0 1 2 3 

Блок 8 

1.  Я засуджую людей, які звикли жалітися кожному. 0 1 2 3 

2.  
Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які при слушній 

нагоді розповідають про свої хвороби. 0 1 2 3 

3.  
Я намагаюся ухилятися від розмови, коли хтось починає 

скаржитися на своє сімейне життя. 0 1 2 3 

4.  
Зазвичай я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів 

(подруг). 0 1 2 3 

5.  
Мені іноді подобається подратувати кого-небудь з рідних або 

друзів. 0 1 2 3 

Блок 9 

1.  Як правило, мені важко йти на поступки партнерам. 0 1 2 3 

2.  Мені важко ладнати з людьми, у яких поганий характер. 0 1 2 3 

3.  
Зазвичай я важко пристосовуюся до нових партнерів по 

спільній роботі. 0 1 2 3 

4.  Я утримуюся від стосунків з дещо дивними людьми. 0 1 2 3 

5.  
Найчастіше я з принципу наполягаю на своєму, навіть якщо 

розумію, що партнер правий. 0 1 2 3 



 

Аналіз та інтерпретація результатів 
 

За кожним стовпчиком підраховується сума балів (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5= ∑ (сума), 

2.1+2.2+2.3+2.4. +2.5= ∑ (сума) і т. д.). 

За кожною з цих шкал досліджуваний може набрати максимум 15 балів: 

 від 0 до 5 – показник толерантного рівня; 

 від 6 до 10 балів – середній рівень толерантності; 

 від 11 до 15 – інтолерантний рівень. 
 

Загальний показник комунікативної толерантності (ЗКТ) має діапазон від 0 до 135 

балів. Відповідно піддослідні, які отримали: 

 від 0 до 45 балів, мають толерантний рівень ЗКТ; 

 від 46 до 90 балів – середній рівень ЗКТ; 

 від 91 до 135 балів – інтолерантний рівень ЗКТ. 

 

 

2. Методика оцінювання емоційно-діяльнісної адаптивності (за В. В. Козловим, 

М. П. Фетіскіним, Г. М. Мануйловим) 

 

Шановні студенти! Нами проводиться дослідження щодо встановлення рівня готовності 

майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості.  Просимо Вас 

ознайомитись з наведеними нижче твердженнями. Поміркуйте, чи стосуються вони Вас 

особисто. У разі позитивної відповіді слід обрати варіант «так», у протилежному випадку – «ні». 
 

№ Твердження Так Ні 

1. Працюючи, я втомлююсь.   

2.  Мені важко сконцентруватися на чомусь одному.   

3. Я хвилююся з будь-якого приводу.   

4. Коли я щось роблю, мої руки трусяться.   

5. Я часто хвилююся.   

6. Я пітнію навіть у холодну погоду.   

7. Я постійно відчуваю голод.   

8. У мене часто болить шлунок.   

9. Часом я так хвилююся, що не можу спати.   

10. Мене легко вивести з рівноваги.   

11. Я більш чутливий (-а), ніж інші.   

12. Я часто хвилююся з приводу чогось.   

13. На жаль, я не такий (-а) щасливий (-а), як інші.   

14. Я легко можу заплакати.   

15. Інколи я почуваюся таким (-ою) щасливим (-ою), що не можу всидіти на місці.   

16. Я сильно пасую перед труднощами.   

17. Коли мені потрібно чекати, я нервуюся   

18. Часом я відчуваю, що ні до чого не придатний (-а).   

19. Я сором’язливий (-а).   

20. Я вважаю, що на мене скрізь чатують труднощі.   

21. Я завжди напружений (-а).   

22. Часом я відчуваю себе розбитим (-ою).   

23. Я намагаюся уникати труднощів.    
 

Дякуємо за співпрацю! 



 

Аналіз та інтерпретація результатів 

 

Якщо сума всіх відповідей «так» не перевищує 3 – адаптивність висока; 3-10 – 

середня; 10-20 – низька; 20-25 – дуже низька. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток П 

Анкета експертного оцінювання 

 

Шановний експерт! Вам пропонується визначити місце кожного з компонентів в структурі 

готовності логопеда до професійної діяльності в сільській місцевості, керуючись принципом 

превалювання одного компонента над іншим (характеристику компонентів наведено 

нижче) 

 

Компонент готовності Місце 

Мотиваційний  

Когнітивний  

Діяльнісний  

Особистісний  

 

 

Мотиваційний – відображає наявність прагнення до міцного оволодіння системою 

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

впровадження інноваційних форм в контексті інклюзивного навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах села. 

Когнітивний – характеризує 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 

умовах села. 

Особистісний – характеризує наявність інтегративних властивостей професійного, 

творчого мислення і 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 в контексті інклюзивної освіти. 



 

Додаток Р 

Обробка результатів педагогічного експерименту 

Таблиця Р.1 

Результати діагностування студентів ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 34 репродуктивний 19 репродуктивний 24 репродуктивний 43 продуктивний 29 репродуктивний 

2 32 репродуктивний 38 продуктивний 30 репродуктивний 43 продуктивний 34 репродуктивний 

3 37 продуктивний 31 репродуктивний 24 репродуктивний 41 продуктивний 31 репродуктивний 

4 39 продуктивний 25 репродуктивний 30 репродуктивний 37 продуктивний 33 репродуктивний 

5 61 продуктивний 56 продуктивний 45 продуктивний 59 продуктивний 54 продуктивний 

6 46 продуктивний 19 репродуктивний 21 репродуктивний 38 продуктивний 31 репродуктивний 

7 44 продуктивний 25 репродуктивний 48 продуктивний 56 продуктивний 44 продуктивний 

8 56 продуктивний 38 продуктивний 58 продуктивний 71 творчий 56 продуктивний 

9 41 продуктивний 44 продуктивний 18 репродуктивний 35 репродуктивний 31 репродуктивний 

10 54 продуктивний 38 продуктивний 42 продуктивний 57 продуктивний 47 продуктивний 

11 27 репродуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 41 продуктивний 32 репродуктивний 

12 54 продуктивний 38 продуктивний 45 продуктивний 63 продуктивний 49 продуктивний 

13 37 продуктивний 19 репродуктивний 24 репродуктивний 40 продуктивний 29 репродуктивний 

14 46 продуктивний 56 продуктивний 42 продуктивний 83 творчий 51 продуктивний 

15 29 репродуктивний 25 репродуктивний 15 репродуктивний 58 продуктивний 27 репродуктивний 

16 66 продуктивний 31 репродуктивний 52 продуктивний 71 творчий 56 продуктивний 

17 32 репродуктивний 19 репродуктивний 30 репродуктивний 33 репродуктивний 29 репродуктивний 

18 41 продуктивний 25 репродуктивний 27 репродуктивний 36 продуктивний 32 репродуктивний 

19 71 творчий 69 продуктивний 61 продуктивний 75 творчий 67 продуктивний 

 



 

Продовження табл. Р.1 

20 59 продуктивний 44 продуктивний 42 продуктивний 59 продуктивний 50 продуктивний 

21 44 продуктивний 25 репродуктивний 24 репродуктивний 42 продуктивний 33 репродуктивний 

22 63 продуктивний 50 продуктивний 55 продуктивний 75 творчий 59 продуктивний 

23 37 продуктивний 19 репродуктивний 30 репродуктивний 48 продуктивний 33 репродуктивний 

24 34 репродуктивний 25 репродуктивний 33 репродуктивний 40 продуктивний 33 репродуктивний 

25 39 продуктивний 38 продуктивний 42 продуктивний 72 творчий 45 продуктивний 

 

Таблиця Р.2 

Результати діагностування студентів КГ1 на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 27 репродуктивний 56 продуктивний 33 репродуктивний 24 репродуктивний 34 репродуктивний 

2 68 продуктивний 31 репродуктивний 42 продуктивний 61 продуктивний 51 продуктивний 

3 44 продуктивний 25 репродуктивний 33 репродуктивний 32 репродуктивний 35 продуктивний 

4 37 продуктивний 25 репродуктивний 36 продуктивний 42 продуктивний 35 продуктивний 

5 39 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 38 продуктивний 

6 34 репродуктивний 19 репродуктивний 30 репродуктивний 51 продуктивний 32 репродуктивний 

7 37 продуктивний 38 продуктивний 27 репродуктивний 44 продуктивний 34 репродуктивний 

8 39 продуктивний 25 репродуктивний 24 репродуктивний 52 продуктивний 33 репродуктивний 

9 32 репродуктивний 56 продуктивний 33 репродуктивний 47 продуктивний 38 продуктивний 

10 49 продуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 54 продуктивний 39 продуктивний 

11 63 продуктивний 38 продуктивний 30 репродуктивний 58 продуктивний 45 продуктивний 

12 54 продуктивний 25 репродуктивний 36 продуктивний 48 продуктивний 41 продуктивний 

13 44 продуктивний 44 продуктивний 30 репродуктивний 25 репродуктивний 36 продуктивний 

14 27 репродуктивний 31 репродуктивний 24 репродуктивний 60 продуктивний 31 репродуктивний 

 



 

Продовження табл. Р.2 

15 44 продуктивний 25 репродуктивний 33 репродуктивний 27 репродуктивний 34 репродуктивний 

16 46 продуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 50 продуктивний 38 продуктивний 

17 49 продуктивний 63 продуктивний 27 репродуктивний 53 продуктивний 43 продуктивний 

18 51 продуктивний 19 репродуктивний 30 репродуктивний 54 продуктивний 38 продуктивний 

19 46 продуктивний 38 продуктивний 33 репродуктивний 27 репродуктивний 37 продуктивний 

20 51 продуктивний 44 продуктивний 36 продуктивний 66 продуктивний 46 продуктивний 

21 32 репродуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 53 продуктивний 34 репродуктивний 

22 46 продуктивний 38 продуктивний 27 репродуктивний 56 продуктивний 39 продуктивний 

23 34 репродуктивний 50 продуктивний 30 репродуктивний 50 продуктивний 37 продуктивний 

24 66 продуктивний 63 продуктивний 24 репродуктивний 59 продуктивний 48 продуктивний 

25 41 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 55 продуктивний 38 продуктивний 

 

  



 

Таблиця Р.3 

Результати діагностування студентів КГ2 на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 32 репродуктивний 44 продуктивний 27 репродуктивний 22 репродуктивний 31 репродуктивний 

2 68 продуктивний 44 продуктивний 58 продуктивний 70 творчий 60 продуктивний 

3 49 продуктивний 19 репродуктивний 33 репродуктивний 43 продуктивний 37 продуктивний 

4 32 репродуктивний 31 репродуктивний 27 репродуктивний 37 продуктивний 31 репродуктивний 

5 41 продуктивний 25 репродуктивний 55 продуктивний 74 творчий 49 продуктивний 

6 44 продуктивний 31 репродуктивний 61 продуктивний 67 продуктивний 52 продуктивний 

7 34 репродуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 37 продуктивний 34 репродуктивний 

8 46 продуктивний 44 продуктивний 30 репродуктивний 79 творчий 44 продуктивний 

9 32 репродуктивний 31 репродуктивний 27 репродуктивний 40 продуктивний 31 репродуктивний 

10 46 продуктивний 50 продуктивний 42 продуктивний 80 творчий 50 продуктивний 

11 37 продуктивний 25 репродуктивний 30 репродуктивний 45 продуктивний 33 репродуктивний 

12 71 творчий 69 продуктивний 67 продуктивний 85 творчий 71 творчий 

13 34 репродуктивний 38 продуктивний 33 репродуктивний 37 продуктивний 35 продуктивний 

14 32 репродуктивний 25 репродуктивний 52 продуктивний 80 творчий 46 продуктивний 

15 37 продуктивний 44 продуктивний 18 репродуктивний 53 продуктивний 33 репродуктивний 

16 51 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 38 продуктивний 39 продуктивний 

17 32 репродуктивний 38 продуктивний 27 репродуктивний 40 продуктивний 32 репродуктивний 

18 51 продуктивний 56 продуктивний 45 продуктивний 69 продуктивний 52 продуктивний 

19 34 репродуктивний 31 репродуктивний 48 продуктивний 68 продуктивний 44 продуктивний 

20 44 продуктивний 25 репродуктивний 30 репродуктивний 31 репродуктивний 34 репродуктивний 

21 27 репродуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 37 продуктивний 30 репродуктивний 

22 37 продуктивний 25 репродуктивний 21 репродуктивний 43 продуктивний 30 репродуктивний 

23 39 продуктивний 31 репродуктивний 27 репродуктивний 40 продуктивний 33 репродуктивний 



 

 

Таблиця Р.4 

Частотні показники розподілу студентів ЕГ, КГ1 і КГ2 за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності у 

сільській місцевості на констатувальному етапі експерименту 
 
 

Компонент Рівні 
ЕГ КГ1 КГ2 

кількість частота (у %) кількість частота (у %) кількість частота (у %) 

мотиваційний 

репродуктивний 6 24 6 24,0 4 17,4 

продуктивний 18 72 19 76,0 15 65,2 

творчий 1 4 0 0,0 4 17,4 

когнітивний 

репродуктивний 14 56 14 56,0 14 60,9 

продуктивний 11 44 11 44,0 9 39,1 

творчий 0 0 0 0,0 0 0,0 

діяльнісний 

репродуктивний 14 56 21 84,0 15 65,2 

продуктивний 11 44 4 16,0 8 34,8 

творчий 0 0 0 0,0 0 0,0 

особистісний 

репродуктивний 2 8 5 20,0 2 8,7 

продуктивний 17 68 20 80,0 15 65,2 

творчий 6 24 0 0,0 6 26,1 

готовність 

репродуктивний 14 56 7 28,0 11 47,8 

продуктивний 11 44 18 72,0 11 47,8 

творчий 0 0 0 0,0 1 4,3 

 

Таблиця Р.5 

Ранжування значень для обчислення Н-критерію Крускала-Волліса для даних 

констатувального етапу 
 
 

Група 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 
Готовність 

Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг 

КГ1 

27 71,5 56 7 33 30 24 72 34 45 

68 3,5 31 40,5 42 17,5 61 18 51 10,5 

44 32 25 57,5 33 30 32 67 35 40 

37 48,5 25 57,5 36 22 42 48,5 35 40 

39 42 31 40,5 33 30 56 27 38 32 

34 56 19 69,5 30 44,5 51 36 32 58,5 

37 48,5 38 26 27 57 44 43 34 45 

39 42 25 57,5 24 65 52 35 33 52,5 

32 64 56 7 33 30 47 41 38 32 

49 20 31 40,5 30 44,5 54 30,5 39 28 

63 7,5 38 26 30 44,5 58 23,5 45 20,5 

54 13 25 57,5 36 22 48 39,5 41 26 

44 32 44 16,5 30 44,5 25 71 36 38 

27 71,5 31 40,5 24 65 60 19 31 64 

44 32 25 57,5 33 30 27 69,5 34 45 

 



 

 

Продовження табл. Р.5 

 

46 25 31 40,5 30 44,5 50 37,5 38 32 

49 20 63 3,5 27 57 53 33 43 25 

51 16,5 19 69,5 30 44,5 54 30,5 38 32 

46 25 38 26 33 30 27 69,5 37 36 

51 16,5 44 16,5 36 22 66 16 46 18,5 

32 64 31 40,5 30 44,5 53 33 34 45 

46 25 38 26 27 57 56 27 39 28 

34 56 50 11 30 44,5 50 37,5 37 36 

66 5,5 63 3,5 24 65 59 21 48 16 

41 37,5 31 40,5 33 30 55 29 38 32 

КГ2 

32 64 44 16,5 27 57 22 73 31 64 

68 3,5 44 16,5 58 4,5 70 12 60 3 

49 20 19 69,5 33 30 43 45,5 37 36 

32 64 31 40,5 27 57 37 61 31 64 

41 37,5 25 57,5 55 6,5 74 8 49 14,5 

44 32 31 40,5 61 2,5 67 15 52 8,5 

34 56 31 40,5 33 30 37 61 34 45 

46 25 44 16,5 30 44,5 79 5 44 23 

32 64 31 40,5 27 57 40 54 31 64 

46 25 50 11 42 17,5 80 3,5 50 12,5 

37 48,5 25 57,5 30 44,5 45 42 33 52,5 

71 1,5 69 1,5 67 1 85 1 71 1 

34 56 38 26 33 30 37 61 35 40 

32 64 25 57,5 52 8,5 80 3,5 46 18,5 

37 48,5 44 16,5 18 71,5 53 33 33 52,5 

51 16,5 31 40,5 33 30 38 57,5 39 28 

32 64 38 26 27 57 40 54 32 58,5 

51 16,5 56 7 45 13 69 13 52 8,5 

34 56 31 40,5 48 10,5 68 14 44 23 

44 32 25 57,5 30 44,5 31 68 34 45 

27 71,5 31 40,5 30 44,5 37 61 30 68,5 

37 48,5 25 57,5 21 69,5 43 45,5 30 68,5 

39 42 31 40,5 27 57 40 54 33 52,5 

ЕГ 

34 56 19 69,5 24 65 43 45,5 29 71 

32 64 38 26 30 44,5 43 45,5 34 45 

37 48,5 31 40,5 24 65 41 50,5 31 64 

39 42 25 57,5 30 44,5 37 61 33 52,5 

61 9 56 7 45 13 59 21 54 7 

46 25 19 69,5 21 69,5 38 57,5 31 64 

44 32 25 57,5 48 10,5 56 27 44 23 

56 11 38 26 58 4,5 71 10,5 56 5,5 

41 37,5 44 16,5 18 71,5 35 65 31 64 

54 13 38 26 42 17,5 57 25 47 17 

27 71,5 31 40,5 33 30 41 50,5 32 58,5 

 

 



 

 

Продовження табл. Р.5 

 

54 13 38 26 45 13 63 17 49 14,5 

37 48,5 19 69,5 24 65 40 54 29 71 

46 25 56 7 42 17,5 83 2 51 10,5 

29 69 25 57,5 15 73 58 23,5 27 73 

66 5,5 31 40,5 52 8,5 71 10,5 56 5,5 

32 64 19 69,5 30 44,5 33 66 29 71 

41 37,5 25 57,5 27 57 36 64 32 58,5 

71 1,5 69 1,5 61 2,5 75 6,5 67 2 

59 10 44 16,5 42 17,5 59 21 50 12,5 

44 32 25 57,5 24 65 42 48,5 33 52,5 

63 7,5 50 11 55 6,5 75 6,5 59 4 

37 48,5 19 69,5 30 44,5 48 39,5 33 52,5 

34 56 25 57,5 33 30 40 54 33 52,5 

39 42 38 26 42 17,5 72 9 45 20,5 

 



 

 

Таблиця Р.6 

Розрахунок емпіричного значення Н-критерію Крускала-Волліса для даних констатувального етапу 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність в цілому 

КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ 

1 71,5 64 56 7 16,5 69,5 30 57 65 72 73 45,5 45 64 71 

2 3,5 3,5 64 40,5 

16,

5 26 17,5 4,5 44,5 18 12 45,5 10,5 3 45 

3 32 20 48,5 57,5 69,5 40,5 30 30 65 67 45,5 50,5 40 36 64 

4 48,5 64 42 57,5 40,5 57,5 22 57 44,5 48,5 61 61 40 64 52,5 

5 42 37,5 9 40,5 57,5 7 30 6,5 13 27 8 21 32 14,5 7 

6 56 32 25 69,5 40,5 69,5 44,5 2,5 69,5 36 15 57,5 58,5 8,5 64 

7 48,5 56 32 26 40,5 57,5 57 30 10,5 43 61 27 45 45 23 

8 42 25 11 57,5 16,5 26 65 44,5 4,5 35 5 10,5 52,5 23 5,5 

9 64 64 37,5 7 40,5 16,5 30 57 71,5 41 54 65 32 64 64 

10 20 25 13 40,5 11 26 44,5 17,5 17,5 30,5 3,5 25 28 12,5 17 

11 7,5 48,5 71,5 26 57,5 40,5 44,5 44,5 30 23,5 42 50,5 20,5 52,5 58,5 

12 13 1,5 13 57,5 1,5 26 22 1 13 39,5 1 17 26 1 14,5 

13 32 56 48,5 16,5 26 69,5 44,5 30 65 71 61 54 38 40 71 

14 71,5 64 25 40,5 57,5 7 65 8,5 17,5 19 3,5 2 64 18,5 10,5 

15 32 48,5 69 57,5 16,5 57,5 30 71,5 73 69,5 33 23,5 45 52,5 73 

16 25 16,5 5,5 40,5 40,5 40,5 44,5 30 8,5 37,5 57,5 10,5 32 28 5,5 

17 20 64 64 3,5 26 69,5 57 57 44,5 33 54 66 25 58,5 71 

18 16,5 16,5 37,5 69,5 7 57,5 44,5 13 57 30,5 13 64 32 8,5 58,5 

19 25 56 1,5 26 40,5 1,5 30 10,5 2,5 69,5 14 6,5 36 23 2 

20 16,5 32 10 16,5 57,5 16,5 22 44,5 17,5 16 68 21 18,5 45 12,5 

21 64 71,5 32 40,5 40,5 57,5 44,5 44,5 65 33 61 48,5 45 68,5 52,5 

22 25 48,5 7,5 26 57,5 11 57 69,5 6,5 27 45,5 6,5 28 68,5 4 

23 56 42 48,5 11 40,5 69,5 44,5 57 44,5 37,5 54 39,5 36 52,5 52,5 

 



 

 

Продовження табл. Р.6 

24 5,5   56 3,5   57,5 65   30 21   54 16   52,5 

25 37,5   42 40,5   26 30   17,5 29   9 32   20,5 

n 25 23 25 25 23 25 25 23 25 25 23 25 25 23 25 

Σ 875 956,5 869,5 879 818,5 1003,5 1015,5 788 897,5 974,5 845,5 881 877,5 851,5 972 

N 73 73 73 73 73 

∑
𝑇𝑗

2

𝑛𝑗

𝑐

𝑗=1

 100644,1 100314,1 100467,4 100113,8 100115,6 

Н 1,57 0,84 1,18 0,39 0,40 

 

 



 

 

Таблиця Р.7 

Результати діагностування студентів ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 44 продуктивний 44 продуктивний 61 продуктивний 69 продуктивний 54 продуктивний 

2 41 продуктивний 69 продуктивний 39 продуктивний 65 продуктивний 48 продуктивний 

3 78 творчий 56 продуктивний 52 продуктивний 69 продуктивний 63 продуктивний 

4 88 творчий 50 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 63 продуктивний 

5 76 творчий 75 творчий 85 творчий 77 творчий 80 творчий 

6 49 продуктивний 44 продуктивний 39 продуктивний 58 продуктивний 45 продуктивний 

7 63 продуктивний 56 продуктивний 61 продуктивний 83 творчий 64 продуктивний 

8 93 творчий 81 творчий 85 творчий 100 творчий 89 творчий 

9 54 продуктивний 81 творчий 30 репродуктивний 66 продуктивний 50 продуктивний 

10 61 продуктивний 81 творчий 61 продуктивний 82 творчий 67 продуктивний 

11 56 продуктивний 63 продуктивний 58 продуктивний 88 творчий 62 продуктивний 

12 71 творчий 75 творчий 91 творчий 98 творчий 83 творчий 

13 51 продуктивний 81 творчий 79 творчий 88 творчий 72 творчий 

14 73 творчий 81 творчий 58 продуктивний 84 творчий 70 продуктивний 

15 44 продуктивний 50 продуктивний 36 продуктивний 62 продуктивний 44 продуктивний 

16 83 творчий 50 продуктивний 67 продуктивний 76 творчий 70 продуктивний 

17 56 продуктивний 56 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 58 продуктивний 

18 49 продуктивний 56 продуктивний 73 творчий 78 творчий 64 продуктивний 

19 85 творчий 81 творчий 64 продуктивний 75 творчий 75 творчий 

20 66 продуктивний 63 продуктивний 76 творчий 74 творчий 71 творчий 

21 68 продуктивний 75 творчий 48 продуктивний 71 творчий 62 продуктивний 

22 80 творчий 75 творчий 82 творчий 84 творчий 81 творчий 

23 76 творчий 56 продуктивний 48 продуктивний 70 продуктивний 61 продуктивний 

 



 

 

Продовження табл. Р.7 

24 56 продуктивний 56 продуктивний 61 продуктивний 84 творчий 62 Продуктивний 

25 59 продуктивний 75 творчий 52 продуктивний 100 творчий 65 продуктивний 

 

Таблиця Р.8 

Результати діагностування студентів КГ1 на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 49 продуктивний 63 продуктивний 55 продуктивний 37 продуктивний 52 продуктивний 

2 54 продуктивний 44 продуктивний 64 продуктивний 63 продуктивний 58 продуктивний 

3 56 продуктивний 38 продуктивний 33 репродуктивний 59 продуктивний 44 продуктивний 

4 51 продуктивний 44 продуктивний 64 продуктивний 42 продуктивний 54 продуктивний 

5 62 продуктивний 50 продуктивний 64 продуктивний 58 продуктивний 60 продуктивний 

6 49 продуктивний 38 продуктивний 64 продуктивний 71 творчий 56 продуктивний 

7 31 репродуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 49 продуктивний 34 репродуктивний 

8 38 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 53 продуктивний 37 продуктивний 

9 44 продуктивний 63 продуктивний 45 продуктивний 54 продуктивний 49 продуктивний 

10 38 продуктивний 69 продуктивний 33 репродуктивний 51 продуктивний 43 продуктивний 

11 44 продуктивний 38 продуктивний 55 продуктивний 65 продуктивний 50 продуктивний 

12 41 продуктивний 31 репродуктивний 64 продуктивний 53 продуктивний 50 продуктивний 

13 31 репродуктивний 44 продуктивний 64 продуктивний 78 творчий 53 продуктивний 

14 38 продуктивний 31 репродуктивний 67 продуктивний 61 продуктивний 52 продуктивний 

15 56 продуктивний 44 продуктивний 61 продуктивний 84 творчий 60 продуктивний 

16 62 продуктивний 44 продуктивний 33 репродуктивний 51 продуктивний 46 продуктивний 

17 46 продуктивний 56 продуктивний 33 репродуктивний 77 творчий 47 продуктивний 

18 36 продуктивний 31 репродуктивний 61 продуктивний 56 продуктивний 48 продуктивний 

19 64 продуктивний 31 репродуктивний 67 продуктивний 60 продуктивний 59 продуктивний 

 



 

 

Продовження табл. Р.8 

20 62 продуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 80 творчий 47 Продуктивний 

21 46 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 61 продуктивний 41 продуктивний 

22 54 продуктивний 38 продуктивний 33 репродуктивний 70 творчий 45 продуктивний 

23 41 продуктивний 56 продуктивний 30 репродуктивний 47 продуктивний 40 продуктивний 

24 62 продуктивний 69 продуктивний 85 творчий 61 0 72 творчий 

25 49 продуктивний 38 продуктивний 73 творчий 74 0 60 продуктивний 

 

Таблиця Р.9 

Результати діагностування студентів КГ2 на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність 

оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень оцінка рівень 

1 69 продуктивний 38 продуктивний 30 репродуктивний 61 продуктивний 47 продуктивний 

2 87 творчий 56 продуктивний 64 продуктивний 70 творчий 70 творчий 

3 72 творчий 38 продуктивний 33 репродуктивний 84 творчий 53 продуктивний 

4 64 продуктивний 50 продуктивний 64 продуктивний 64 продуктивний 62 продуктивний 

5 79 творчий 38 продуктивний 64 продуктивний 76 творчий 66 продуктивний 

6 67 продуктивний 56 продуктивний 64 продуктивний 70 творчий 64 продуктивний 

7 67 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 49 продуктивний 45 продуктивний 

8 67 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 80 творчий 49 продуктивний 

9 64 продуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 41 продуктивний 43 продуктивний 

10 64 продуктивний 44 продуктивний 33 репродуктивний 81 творчий 51 продуктивний 

11 85 творчий 44 продуктивний 33 репродуктивний 74 творчий 56 продуктивний 

12 51 продуктивний 25 репродуктивний 64 продуктивний 90 творчий 58 продуктивний 

13 51 продуктивний 56 продуктивний 64 продуктивний 75 творчий 60 продуктивний 

14 51 продуктивний 50 продуктивний 67 продуктивний 81 творчий 61 продуктивний 

15 51 продуктивний 50 продуктивний 30 репродуктивний 78 творчий 46 продуктивний 

 



 

 

Продовження табл. Р.9 

16 28 репродуктивний 44 продуктивний 33 репродуктивний 80 творчий 40 Продуктивний 

17 51 продуктивний 44 продуктивний 33 репродуктивний 69 продуктивний 45 продуктивний 

18 51 продуктивний 75 творчий 61 продуктивний 79 творчий 63 продуктивний 

19 51 продуктивний 31 репродуктивний 67 продуктивний 73 творчий 57 продуктивний 

20 33 репродуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 70 творчий 37 продуктивний 

21 26 репродуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 70 творчий 36 продуктивний 

22 28 репродуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 64 продуктивний 36 продуктивний 

23 51 продуктивний 31 репродуктивний 30 репродуктивний 45 продуктивний 39 продуктивний 

 



 

 

Таблиця Р.10 

Частотні показники розподілу студентів ЕГ, КГ1 і КГ2 за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності у 

сільській місцевості на контрольному етапі експерименту 
 
 

Компонент Рівні 

ЕГ КГ1 КГ2 

кількість 
частота 

(у %) 
кількість 

частота 

(у %) 
кількість 

частота 

(у %) 

мотиваційний 

репродуктивний 0 0 2 8,0 4 17,4 

продуктивний 15 60 23 92,0 15 65,2 

творчий 10 40 0 0,0 4 17,4 

когнітивний 

репродуктивний 0 0 8 32,0 9 39,1 

продуктивний 14 56 17 68,0 13 56,5 

творчий 11 44 0 0,0 1 4,3 

діяльнісний 

репродуктивний 1 4 10 40,0 14 60,9 

продуктивний 17 68 13 52,0 9 39,1 

творчий 7 28 2 8,0 0 0,0 

особистісний 

репродуктивний 0 0 0 0,0 0 0,0 

продуктивний 9 36 18 72,0 7 30,4 

творчий 16 64 7 28,0 16 69,6 

готовність 

репродуктивний 0 0 1 4,0 0 0,0 

продуктивний 18 72 23 92,0 22 95,7 

творчий 7 28 1 4,0 1 4,3 

 

 



 

 

Таблиця Р.11 

Ранжування значень для обчислення Н-критерію Крускала-Волліса 

для даних змін за етапами 
 

 

Група 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 
Готовність 

Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг 

КГ1 

10 49 25 20 37 8,5 26 26 25 15,5 

9 50 31 13,5 9 47 22 30,5 14 40 

41 3 25 20 28 19,5 28 21,5 32 4,5 

49 1 25 20 22 29 20 34 30 7,5 

15 35 19 30 40 6,5 18 37 26 13,5 

3 57 25 20 18 34,5 20 34 14 40 

19 23,5 31 13,5 13 40 27 24 20 27 

37 6,5 43 3,5 27 23,5 29 18,5 33 3 

13 42 37 8 12 42,5 31 15 19 30 

7 55 43 3,5 19 32,5 25 27,5 20 27 

29 11 32 11 25 25,5 47 4 30 7,5 

17 30 37 8 46 3,5 35 12 34 2 

14 39 62 1 55 2 48 3 43 1 

27 12 25 20 16 36,5 1 64,5 19 30 

15 35 25 20 21 31 4 54 17 34 

17 30 19 30 15 38,5 5 50,5 14 40 

24 13,5 37 8 28 19,5 30 16 29 10 

8 52 31 13,5 46 3,5 42 6,5 32 4,5 

14 39 12 43 3 59,5 0 70 8 54,5 

7 55 19 30 34 11,5 15 38 21 24,5 

24 13,5 50 2 24 27 29 18,5 29 10 

17 30 25 20 27 23,5 9 44 22 21,5 

39 4 37 8 18 34,5 22 30,5 28 12 

22 18,5 31 13,5 28 19,5 44 5 29 10 

20 21 37 8 10 45 28 21,5 20 27 

КГ2 

22 18,5 7 46 22 29 13 41 18 32 

-14 69 13 39 22 29 2 58 7 56,5 

12 44,5 13 39 0 67,5 27 24 9 52,5 

14 39 19 30 28 19,5 0 70 19 30 

23 16 19 30 31 15 2 58 22 21,5 

15 35 19 30 34 11,5 20 34 24 17,5 

-6 63 -7 69 6 51,5 5 50,5 0 72 

-1 59,5 6 51,5 9 47 1 64,5 4 65 

12 44,5 7 46 12 42,5 7 46,5 11 48 

-11 65,5 38 5 3 59,5 -3 72,5 4 65 

-19 71 0 60,5 25 25,5 7 46,5 5 62,5 

-13 67,5 6 51,5 28 19,5 5 50,5 9 52,5 

-13 67,5 0 60,5 34 11,5 53 2 17 34 

11 47,5 0 60,5 43 5 1 64,5 21 24,5 

 



 

 

Продовження табл. Р.11 

 

12 44,5 19 30 28 19,5 57 1 26 13,5 

16 33 13 39 3 59,5 1 64,5 8 54,5 

-3 61 -7 69 6 51,5 24 29 4 65 

-15 70 12 43 31 15 2 58 10 50,5 

18 26,5 -7 69 34 11,5 33 13,5 22 21,5 

11 47,5 -13 71,5 -6 72 14 39,5 1 70 

14 39 0 60,5 3 59,5 8 45 7 56,5 

8 52 0 60,5 6 51,5 14 39,5 6 59,5 

7 55 6 51,5 0 67,5 -3 72,5 3 67,5 

ЕГ 

-4 62 6 51,5 61 1 2 58 24 17,5 

8 52 7 46 40 6,5 19 36 22 21,5 

37 6,5 -6 66,5 3 59,5 39 9,5 16 36,5 

19 23,5 12 43 6 51,5 0 70 10 50,5 

23 16 19 30 0 67,5 41 8 16 36,5 

32 9,5 19 30 37 8,5 27 24 31 6 

38 5 13 39 9 47 2 58 17 34 

23 16 25 20 3 59,5 3 55 12 45,5 

33 8 0 60,5 0 67,5 12 42 11 48 

21 20 -13 71,5 3 59,5 1 64,5 5 62,5 

32 9,5 0 60,5 6 51,5 1 64,5 12 45,5 

18 26,5 -6 66,5 -9 73 1 64,5 1 70 

48 2 19 30 3 59,5 29 18,5 23 19 

-20 72 -44 73 -3 71 5 50,5 -13 73 

17 30 18 36 31 15 38 11 25 15,5 

19 23,5 25 20 15 38,5 1 64,5 15 38 

14 39 6 51,5 12 42,5 25 27,5 13 43 

-23 73 13 39 0 67,5 42 6,5 1 70 

19 23,5 6 51,5 6 51,5 29 18,5 13 43 

0 58 19 30 16 36,5 10 43 11 48 

17 30 0 60,5 19 32,5 5 50,5 13 43 

-11 65,5 6 51,5 0 67,5 39 9,5 3 67,5 

-1 59,5 0 60,5 3 59,5 33 13,5 6 59,5 

-9 64 6 51,5 12 42,5 21 32 6 59,5 

12 44,5 0 60,5 3 59,5 5 50,5 6 59,5 

 



 

 

Таблиця Р.12 

Розрахунок емпіричного значення Н-критерію Крускала-Волліса для даних змін за етапами 

 

№ 
Мотиваційний компонент Когнітивний компонент Діяльнісний компонент Особистісний компонент Готовність в цілому 

ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2 

1 49 18,5 6,5 20 46 66,5 8,5 29 59,5 26 41 9,5 15,5 32 36,5 

2 50 69 23,5 13,5 39 43 47 29 51,5 30,5 58 70 40 56,5 50,5 

3 3 44,5 16 20 39 30 19,5 67,5 67,5 21,5 24 8 4,5 52,5 36,5 

4 1 39 9,5 20 30 30 29 19,5 8,5 34 70 24 7,5 30 6 

5 35 16 5 30 30 39 6,5 15 47 37 58 58 13,5 21,5 34 

6 57 35 16 20 30 20 34,5 11,5 59,5 34 34 55 40 17,5 45,5 

7 23,5 63 8 13,5 69 60,5 40 51,5 67,5 24 50,5 42 27 72 48 

8 6,5 59,5 20 3,5 51,5 71,5 23,5 47 59,5 18,5 64,5 64,5 3 65 62,5 

9 42 44,5 9,5 8 46 60,5 42,5 42,5 51,5 15 46,5 64,5 30 48 45,5 

10 55 65,5 26,5 3,5 5 66,5 32,5 59,5 73 27,5 72,5 64,5 27 65 70 

11 11 71 2 11 60,5 30 25,5 25,5 59,5 4 46,5 18,5 7,5 62,5 19 

12 30 67,5 72 8 51,5 73 3,5 19,5 71 12 50,5 50,5 2 52,5 73 

13 39 67,5 30 1 60,5 36 2 11,5 15 3 2 11 1 34 15,5 

14 12 47,5 23,5 20 60,5 20 36,5 5 38,5 64,5 64,5 64,5 30 24,5 38 

15 35 44,5 39 20 30 51,5 31 19,5 42,5 54 1 27,5 34 13,5 43 

16 30 33 73 30 39 39 38,5 59,5 67,5 50,5 64,5 6,5 40 54,5 70 

17 13,5 61 23,5 8 69 51,5 19,5 51,5 51,5 16 29 18,5 10 65 43 

18 52 70 58 13,5 43 30 3,5 15 36,5 6,5 58 43 4,5 50,5 48 

19 39 26,5 30 43 69 60,5 59,5 11,5 32,5 70 13,5 50,5 54,5 21,5 43 

20 55 47,5 65,5 30 71,5 51,5 11,5 72 67,5 38 39,5 9,5 24,5 70 67,5 

21 13,5 39 59,5 2 60,5 60,5 27 59,5 59,5 18,5 45 13,5 10 56,5 59,5 

22 30 52 64 20 60,5 51,5 23,5 51,5 42,5 44 39,5 32 21,5 59,5 59,5 

23 4 55 44,5 8 51,5 60,5 34,5 67,5 59,5 30,5 72,5 50,5 12 67,5 59,5 

24 18,5 62   13,5 51,5   19,5 1   5 58   10 17,5   

25 21 52   8 46   45 6,5   21,5 36   27 21,5   

 



 

 

Продовження табл. Р.12 

n 25 25 23 25 25 23 25 25 23 25 25 23 25 25 23 

Σ 725,5 1250,5 725 388 1210 1103 664 848,5 1188,5 706 1139 856 496,5 1131 1073,5 

N 73 73 73 73 73 

∑
𝑇𝑗

2

𝑛𝑗

𝑐

𝑗=1

 106457,3 117481,8 107848,4 103688,4 111131,4 

Н 14,48 38,97 17,57 8,33 24,87 

 



 

Таблиця Р.13 

Ранжування значень для обчислення U-критерію Манна-Уітні для даних 

контрольного етапу (ЕГ і КГ1) 

 

Група 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Готовність в 

цілому 

Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг 

ЕГ 

44 39,5 44 34 61 15,5 69 20,5 54 28,5 

41 43 69 13 39 34,5 65 25 48 37,5 

78 6 56 22,5 52 24 69 20,5 63 15,5 

88 2 50 28,5 52 24 57 37 63 15,5 

76 7,5 75 9 85 2,5 77 13 80 4 

49 33 44 34 39 34,5 58 36 45 42,5 

63 14 56 22,5 61 15,5 83 10 64 13,5 

93 1 81 3,5 85 2,5 100 1,5 89 1 

54 27 81 3,5 30 50 66 24 50 34 

61 19 81 3,5 61 15,5 82 11 67 11 

56 23 63 16,5 58 19 88 4,5 62 18 

71 10 75 9 91 1 98 3 83 2 

51 29,5 81 3,5 79 5 88 4,5 72 6,5 

73 9 81 3,5 58 19 84 8 70 9,5 

44 39,5 50 28,5 36 41 62 33 44 44,5 

83 4 50 28,5 67 10 76 14 70 9,5 

56 23 56 22,5 58 19 63 32 58 25,5 

49 33 56 22,5 73 7 78 12 64 13,5 

85 3 81 3,5 64 11 75 15 75 5 

66 12 63 16,5 76 6 74 16 71 8 

68 11 75 9 48 27,5 71 18 62 18 

80 5 75 9 82 4 84 8 81 3 

76 7,5 56 22,5 48 27,5 70 19 61 20 

56 23 56 22,5 61 15,5 84 8 62 18 

59 20 75 9 52 24 100 1,5 65 12 

КГ1 

49 33 63 16,5 63 12,5 55 38,5 52 31,5 

54 27 44 34 44 31 64 28,5 58 25,5 

56 23 38 40 38 38 33 44,5 44 44,5 

51 29,5 44 34 44 31 64 28,5 54 28,5 

62 16,5 50 28,5 50 26 64 28,5 60 22 

49 33 38 40 38 38 64 28,5 56 27 

31 49,5 31 46,5 31 45,5 33 44,5 34 50 

38 46 31 46,5 31 45,5 33 44,5 37 49 

44 39,5 63 16,5 63 12,5 45 40 49 36 

38 46 69 13 69 8,5 33 44,5 43 46 

 



 

 

Продовження табл. Р.13 

 

44 39,5 38 40 38 38 55 38,5 50 34 

41 43 31 46,5 31 45,5 64 28,5 50 34 

31 49,5 44 34 44 31 64 28,5 53 30 

38 46 31 46,5 31 45,5 67 22,5 52 31,5 

56 23 44 34 44 31 61 34,5 60 22 

62 16,5 44 34 44 31 33 44,5 46 41 

46 36,5 56 22,5 56 21,5 33 44,5 47 39,5 

36 48 31 46,5 31 45,5 61 34,5 48 37,5 

64 13 31 46,5 31 45,5 67 22,5 59 24 

62 16,5 31 46,5 31 45,5 30 49,5 47 39,5 

46 36,5 31 46,5 31 45,5 33 44,5 41 47 

54 27 38 40 38 38 33 44,5 45 42,5 

41 43 56 22,5 56 21,5 30 49,5 40 48 

62 16,5 69 13 69 8,5 85 6 72 6,5 

49 33 38 40 38 38 73 17 60 22 

 

Таблиця Р.14 

Розрахунок емпіричного значення U-критерію  Манна-Уітні для даних контрольного 

етапу (порівняння ЕГ і КГ1) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 
Готовність в цілому 

ЕГ КГ1 ЕГ КГ1 ЕГ КГ1 ЕГ КГ1 ЕГ КГ1 

1 39,5 33 34 16,5 15,5 12,5 20,5 38,5 28,5 31,5 

2 43 27 13 34 34,5 31 25 28,5 37,5 25,5 

3 6 23 22,5 40 24 38 20,5 44,5 15,5 44,5 

4 2 29,5 28,5 34 24 31 37 28,5 15,5 28,5 

5 7,5 16,5 9 28,5 2,5 26 13 28,5 4 22 

6 33 33 34 40 34,5 38 36 28,5 42,5 27 

7 14 49,5 22,5 46,5 15,5 45,5 10 44,5 13,5 50 

8 1 46 3,5 46,5 2,5 45,5 1,5 44,5 1 49 

9 27 39,5 3,5 16,5 50 12,5 24 40 34 36 

10 19 46 3,5 13 15,5 8,5 11 44,5 11 46 

11 23 39,5 16,5 40 19 38 4,5 38,5 18 34 

12 10 43 9 46,5 1 45,5 3 28,5 2 34 

13 29,5 49,5 3,5 34 5 31 4,5 28,5 6,5 30 

14 9 46 3,5 46,5 19 45,5 8 22,5 9,5 31,5 

15 39,5 23 28,5 34 41 31 33 34,5 44,5 22 

16 4 16,5 28,5 34 10 31 14 44,5 9,5 41 

17 23 36,5 22,5 22,5 19 21,5 32 44,5 25,5 39,5 

18 33 48 22,5 46,5 7 45,5 12 34,5 13,5 37,5 

19 3 13 3,5 46,5 11 45,5 15 22,5 5 24 

20 12 16,5 16,5 46,5 6 45,5 16 49,5 8 39,5 

 



 

 

Продовження табл. Р.14 

21 11 36,5 9 46,5 27,5 45,5 18 44,5 18 47 

22 5 27 9 40 4 38 8 44,5 3 42,5 

23 7,5 43 22,5 22,5 27,5 21,5 19 49,5 20 48 

24 23 16,5 22,5 13 15,5 8,5 8 6 18 6,5 

25 20 33 9 40 24 38 1,5 17 12 22 

Σ𝑅𝑖 444,5 797,5 400,5 834,5 455 782 395 863 416 837 

𝑇𝑥 797,5 834,5 782 863 837 

𝑛𝑥 25 25 25 25 25 

𝑈емп 152,5 116 168 87 63 

 

Таблиця Р.15 

Ранжування значень для обчислення U-критерію Манна-Уітні для даних 

контрольного етапу (ЕГ і КГ2) 

 

Група 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Готовність в 

цілому 

Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг 

ЕГ 

44 6,5 44 15,5 61 29 69 14 54 18 

41 5 69 36 39 17,5 65 11 48 13 

78 40 56 29 52 22 69 14 63 31 

88 47 50 21,5 52 22 57 4 63 31 

76 38,5 75 39,5 85 46,5 77 29 80 45 

49 8,5 44 15,5 39 17,5 58 5 45 9 

63 25 56 29 61 29 83 38 64 34 

93 48 81 45,5 85 46,5 100 47,5 89 48 

54 19 81 45,5 30 3 66 12 50 15 

61 24 81 45,5 61 29 82 37 67 38 

56 21 63 34,5 58 25 88 43,5 62 27,5 

71 35 75 39,5 91 48 98 46 83 47 

51 14 81 45,5 79 44 88 43,5 72 43 

73 37 81 45,5 58 25 84 40,5 70 40 

44 6,5 50 21,5 36 16 62 7 44 7 

83 43 50 21,5 67 40 76 27,5 70 40 

56 21 56 29 58 25 63 8 58 21,5 

49 8,5 56 29 73 42 78 30,5 64 34 

85 44,5 81 45,5 64 35 75 25,5 75 44 

66 29 63 34,5 76 43 74 23,5 71 42 

68 33 75 39,5 48 19,5 71 21 62 27,5 

80 42 75 39,5 82 45 84 40,5 81 46 

76 38,5 56 29 48 19,5 70 18 61 24,5 

56 21 56 29 61 29 84 40,5 62 27,5 

59 23 75 39,5 52 22 100 47,5 65 36 



 

 

Продовження табл. Р.15 

КГ1 69 34 38 11 30 3 61 6 47 12 

 

87 46 56 29 64 35 70 18 70 40 

72 36 38 11 33 10,5 84 40,5 53 17 

64 27 50 21,5 64 35 64 9,5 62 27,5 

79 41 38 11 64 35 76 27,5 66 37 

67 31 56 29 64 35 70 18 64 34 

67 31 31 5,5 33 10,5 49 3 45 9 

67 31 31 5,5 33 10,5 80 33,5 49 14 

64 27 31 5,5 33 10,5 41 1 43 6 

64 27 44 15,5 33 10,5 81 35,5 51 16 

85 44,5 44 15,5 33 10,5 74 23,5 56 19 

51 14 25 1 64 35 90 45 58 21,5 

51 14 56 29 64 35 75 25,5 60 23 

51 14 50 21,5 67 40 81 35,5 61 24,5 

51 14 50 21,5 30 3 78 30,5 46 11 

28 2,5 44 15,5 33 10,5 80 33,5 40 5 

51 14 44 15,5 33 10,5 69 14 45 9 

51 14 75 39,5 61 29 79 32 63 31 

51 14 31 5,5 67 40 73 22 57 20 

33 4 31 5,5 30 3 70 18 37 3 

26 1 31 5,5 33 10,5 70 18 36 1,5 

28 2,5 31 5,5 33 10,5 64 9,5 36 1,5 

51 14 31 5,5 30 3 45 2 39 4 

 

Таблиця Р.16 

Розрахунок емпіричного значення U-критерію  Манна-Уітні для даних контрольного 

етапу (порівняння ЕГ і КГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Особистісний 

компонент 
Готовність в цілому 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

1 6,5 34 15,5 11 29 3 14 6 18 12 

2 5 46 36 29 17,5 35 11 18 13 40 

3 40 36 29 11 22 10,5 14 40,5 31 17 

4 47 27 21,5 21,5 22 35 4 9,5 31 27,5 

5 38,5 41 39,5 11 46,5 35 29 27,5 45 37 

6 8,5 31 15,5 29 17,5 35 5 18 9 34 

7 25 31 29 5,5 29 10,5 38 3 34 9 

8 48 31 45,5 5,5 46,5 10,5 47,5 33,5 48 14 

9 19 27 45,5 5,5 3 10,5 12 1 15 6 

10 24 27 45,5 15,5 29 10,5 37 35,5 38 16 

11 21 44,5 34,5 15,5 25 10,5 43,5 23,5 27,5 19 

12 35 14 39,5 1 48 35 46 45 47 21,5 

 



 

 

Продовження табл. Р.16 

13 14 14 45,5 29 44 35 43,5 25,5 43 23 

14 37 14 45,5 21,5 25 40 40,5 35,5 40 24,5 

15 6,5 14 21,5 21,5 16 3 7 30,5 7 11 

16 43 2,5 21,5 15,5 40 10,5 27,5 33,5 40 5 

17 21 14 29 15,5 25 10,5 8 14 21,5 9 

18 8,5 14 29 39,5 42 29 30,5 32 34 31 

19 44,5 14 45,5 5,5 35 40 25,5 22 44 20 

20 29 4 34,5 5,5 43 3 23,5 18 42 3 

21 33 1 39,5 5,5 19,5 10,5 21 18 27,5 1,5 

22 42 2,5 39,5 5,5 45 10,5 40,5 9,5 46 1,5 

23 38,5 14 29 5,5 19,5 3 18 2 24,5 4 

24 21  29  29  40,5  27,5   

25 23  39,5  22  47,5  36   

Σ𝑅𝑖 678,5 497,5 845 331 740 436 674,5 501,5 789,5 386,5 

𝑇𝑥 678,5 845 740 674,5 789,5 

𝑛𝑥 25 25 25 25 25 

𝑈емп 221,5 55 160 225,5 110,5 
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