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Анотація 

У статті обґрунтовано актуальність розробки та застосування компетентнісно-

формуючої моделі підготовки логопедів, яка на сьогоднішній день є однією з 

найефективніших варіантів підвищення якості підготовки практико-

орієнтованих спеціалістів із вищою освітою (бакалаврів), та описано її 

структуру. Втілення запропонованої моделі, що ґрунтується на застосуванні 

новітніх інформаційних технологій, спрямоване на підготовку спеціалістаза 

фахом – логопеда-практика, конкурентоздатного на ринку праці. 

Ключові слова:компетентнісно-формуюча модель, практико-орієнтовані 

логопеди, новітні інформаційні технології, професійна освіта, професійні 
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Аннотация 

В статьеобоснована актуальностьразработкии применениякомпетентностно-

формирующей модели подготовкилогопедов, являющаяся на 

сегодняшнийденьоднойиз наиболее эффективныхспособовповышения качества 

подготовкипрактико-ориентированных специалистовс 
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высшимобразованием(бакалавров), и описана еёструктура.Внедрение 

предложенной модели, 

основаннойнапримененииновейшихинформационныхтехнологий, направлено 

на подготовкуспециалистов -логопедов-практиков, конкурентоспособныхна 

рынке труда.  
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Abstract 

This article dwells upon therelevance ofthe development andapplication ofa 

competence-forming modelfor trainingspeech therapists,which by faris oneof the 

most effectiveways toimprove thequality oftraining of practice-oriented 

specialistswith higher education(Bachelors), as well asdescribesits structure.The 

implementation of the proposed model, based on the use of state-of-the-art 

information technologies, is aimed at training specialists – practicing speech 

therapists,competitivein the labour market. 

Key words:competency-forming model, practice-oriented speech therapists, 

latestinformation technology,professional education,professional requirements. 

 

Вимоги до вищої освіти на сучасному етапі трансформації українського 

суспільства зумовлюють її структурне реформування, спрямоване на якісну 

професійну підготовку та забезпечення держави кваліфікованими 

спеціалістами. Сучасні вимоги до підготовки спеціаліста з вищою освітою 

вимагають докорінних змін у підходах до навчального процесу. У навчальних 

програмах чітко написано, що саме студент – майбутній спеціаліст мусить 

знати і вміти з кожної навчальної дисципліни. Сукупність цих знань і умінь, 

передбачених навчальними програмами, можна знайти у навчальних 



підручниках, посібниках, періодичних виданнях, де відображено досвід роботи 

викладачів вищої школи та їх рекомендації щодо покращення вивчення тієї чи 

іншої навчальної дисципліни. 

Якісні зміни, що відбуваються у цій галузі, передбачають оновлення 

змісту, форм, методів і засобів навчання при підготовці фахівців у вищих 

навчальних закладах. Тож актуальною проблемою сьогодення є забезпечення 

якості педагогічної освіти, що залежить від багатьох факторів, перш за все, від 

організації навчально-виховної діяльності. Все це передбачає організацію 

навчального процесу із застосування інформаційних технологій (ІТ) та 

технічних засобів. Саме тому «Концепція педагогічної освіти» зосереджує 

увагу вчених і практиків на посиленні технологічного аспекту, а саме - 

об’єднанніпедагогічної теорії і досягнень сучасної техніки у процесі 

професійної підготовки вчителя-логопеда у вищих навчальних закладах. 

Про зростання інтересу до проблеми наукового і технологічного 

забезпечення у професійній освіті свідчать праці В.Ю. Бикова, 

М. І. Михальченка, Л.О. Лещенка та інших. Наукові пошуки учених лежать у 

площині широкого застосування нетрадиційних форм навчання у професійній 

підготовці педагогів – використання різних форм медіа (гіпертекст, графіка, 

звук тощо). Серед дослідників дидактичних проблем і перспектив використання 

ІТ у навчанні слід назвати І.В. Роберта, психологічні основи комп’ютерного 

навчання визначив Ю.І. Машбіц, систему підготовки вчителя до використання 

ІТу навчальному процесі запропонував М.І. Жалдак. Зазначимо, що 

застосування новітніх ІТ вносить принципові зміни у навчальний процес, його 

зміст, методи та форми, діяльність суб’єктів.  

Отже, реформування вищої освіти створює передумови для широкого 

впровадження у практику підготовки фахівців за спеціальністю «Логопедія» 

нових ІТ, що, в свою чергу, змінює засоби навчання.Разом із тим, аналіз 

науково-методичної та науково-методологічної літератури, присвяченої 

підготовці спеціалістів з вищою освітою, свідчить, що цього недостатньо. 



Оскільки провідною формою організації процесу навчання у вищому 

навчальному закладі є лекція, то поряд із вступною, проблемною, оглядовою, 

бінарною, інтегрованою лекціями та лекціями-конференціями, лекціями-

діалогами, лекціями-дискусіями, лекціями-консультаціями, на факультеті 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 

при підготовці студентів-логопедів широко застосовуються лекції-візуалізації з 

візуальною формою подачі лекційного матеріалу засобами аудіо-відеотехніки, з 

розгорнутим або стислим коментуванням візуальних матеріалів (картин, 

малюнків, фото, слайдів, схем, таблиць, графіків, моделей). Слово викладача 

містить основну інформацію, яка допомагає сприймати, сформулювати наукові 

поняття, а аудіовізуальні засоби її ілюструють, доповнюють, уточнюють.  

Розв’язання проблем розвитку вищої освіти в Україні в умовах нових 

соціально-економічних відносин, парадигма освіти загальноєвропейського 

освітнього простору потребує скоординованих дій всіх учасників освітнього 

процесу: освіти і науки, педагогічної теорії та практики, причому оцінку якості 

освітніх послуг здійснює суспільство. 

Можливими моделями розвитку освіти для розв’язання проблеми 

сучасної вищої школи С. М. Ніколаєнко [3, с. 118-180] називає утворювальну 

модель, руйнівну модель та змішану модель, яка базується на поєднанні двох 

попередніх моделей. Якщо утворювальна модель реформування освіти 

передбачає реалізацію радикальних інновацій через створення зовсім нових 

організаційних структур та підходів до підвищення результативності діяльності 

системи вищої освіти, а руйнівна модель передбачає ліквідацію неекономічних 

та неефективних, то в основу трансформації освіти покладено принципи 

інноваційного розвитку ефективних структур та надання певної допомоги тим 

структурам, які здатні до саморозвитку. Ця модель передбачає збереження, 

накопичення і розповсюдження позитивного вітчизняного досвіду, 

впровадження сучасних технологій навчання та інтеграційних процесів в 

освіті,впровадження комплексного підходу до пріоритетних стратегій розвитку 

окремих складових у структурі вищої освіти.Учений пропонує 



здійснюватиінновації на базі існуючих організаційних структур, що підлягають 

модернізації. Він вважає, що змішана модель є оптимальним варіантом 

розвитку освіти, бо дозволяє синхронно розв’язувати такі проблеми як 

досягнення європейського рівня якості; формування духовних орієнтирів в 

освіті і вихованні;розширення принципів демократії в освіті;підвищення 

соціального статусу педагогів;розвиток суспільства на основі нових 

знань;підвищення ефективності використання фінансовихі матеріально-

технічних ресурсів у кожному освітньому закладі. 

Досягнення європейського рівня якості вбачається через приєднання 

України до Болонського процесу, що є незаперечним фактором міжнародного 

визнання нашої системи вищої освіти. Це покладає велику відповідальність на 

колектив кожного закладу вищої освіти для забезпечення відповідальності 

вітчизняної вищої школи європейським стандартам. Слід зауважити, що 

Болонський процес є важливим механізмом узгодження, взаєморозуміння, 

оптимізації відносин між країнами та їх освітніми системами, тому 

реформування і модернізацію національної вищої освіти необхідно здійснювати 

у двох площинах: національної стратегії і соціально-економічного розвитку 

України та європейської співпраці. 

Аналізуючи підходи до розв’язання проблеми подальшого 

удосконаленнявищої освіти, вченіхарактерними ознаками вищої 

освітиназивають єдність соціального, культурного, економічного та наукового 

середовища, що на основі системності та взаємодії формує певний інтегральний 

модернізаційний результат, який виявляється у процесах удосконаленого 

відтворення суспільства. 

Так, дослідниця С.С. Вітвіцька [1] називає такі моделі вищої освіти: 

1) модель освіти як державно-відомчої організації, яка діє за відомчим 

принципом із жорстким централізованим визначенням цілей, змісту освіти, 

номенклатури навчальних дисциплін у межах даної освітньої системи; 

2) модель розвиваючого навчання (В.В. Давидов, В.В. Рубцов) тлумачить 

організацію освіти як особливу інфраструктуру через широку кооперацію 



освітніх систем різного рангу, типу, рівня, що дозволяє забезпечити і 

задовольнити потреби різних соціальних прошарків населення, виступає як 

ланка соціальної практики; 

3) традиційна модель освіти (Ж. Капель, Д. Равич) – це модель систематичної 

академічної освіти як способу передачі молодому поколінню універсальних 

елементів культури минулого, що дозволяє перейти до самостійного засвоєння 

знань, умінь, цінностей вищого рангу; 

4) раціональна модель освіти (П. Блум, Р. Раньє, Б. Скіннер та ін.) передбачає 

таку її організацію, яка забезпечує засвоєння тільки таких культурних 

цінностей, дозволяє молодій людині адаптуватися в існуючій суспільній 

структурі; 

5) феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К.Роджерс та ін.) 

передбачає персональний характер освіти з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей, створення умов для самопізнання, саморуху 

індивідуальності. Саме цей напрям утверджується в Україні і має назву 

особистісно-орієнтованої гуманістичної моделі. 

Існують і інші підходи до визначення моделей освітнього процесу у 

вищій школі. Але аналіз підходів до вищої школи, запропонованих 

українськими вченими (С.М. Ніколаєнко, В.С. Журавський, С.С.Вітвицька), 

показує, що всі вони спрямовані на підвищення якості підготовки спеціалістів 

із вищою освітою через впровадження інноваційних технологій і 

розповсюдження позитивного вітчизняного досвіду, наголошує 

С. М. Ніколаєнко, через забезпечення єдності соціального, культурного, 

економічного та наукового середовища, наголошує В.С.Журавський, а 

С. С.  Вітвицька подає різні моделі освіти, спираючись на теорії зарубіжних 

вчених. 

На основі аналізу вищеозначених моделей організації вищої освіти можна 

зробити висновок, що жодна з них не враховує конкретну ситуацію в Україні на 

ринку праці і тенденцію, яка має місце в плані працевлаштування молодих 

спеціалістів. 



Сучасний ринок праці оцінює спеціалістів за рівнем їх фахових знань, 

вимагаючи диплом про вищу освіту. До спеціаліста з дипломом бакалавра 

висуваютьшироке коло вимог як фахового, так і соціально-психологічного та 

соціально-педагогічного характеру. Так, спеціаліст повинен: 

 мати фахові знання у своїй галузі і у споріднених із нею галузях знань; 

 вміти організовувати свою діяльність, встановлювати результативні 

стосунки з діловими партнерами; 

 бути здатним постійно працювати над удосконаленням змісту і методів 

роботи у вибраній сфері діяльності; 

 бути здатним постійно орієнтуватись наспеціальні цінності своєї 

практичної діяльності як на мікро-, так і на макрорівні, вміти вибудовувати 

близькі, середні і далекі перспективі розвитку сфери діяльності; 

 бути психологічно готовим переборювати труднощі, проявляти гнучкість, 

творчий підхід, винахідливість; мати сміливість у прийнятті неординарних, але 

виважених та обґрунтованих рішень, намагатися впроваджувати нові власні 

технології, а також адаптувати технології, запропоновані іншими спорідненими 

структурами, для досягнення більш високих результатів; 

 вміти підбирати співробітників для успішної професійної діяльності у 

вибраній сфері (визначати психологічні особливості, схильності до певних 

видів діяльностіі до самовдосконалення, рівні комунікабельності, 

конфліктності, креативного мислення, працездатності та відповідальності, 

вміння працювати в групі, здатність поглиблювати знання у даній сфері 

діяльності й інші якості, які будуть сприяти чи шкодити успішності його 

професійної діяльності та даного закладу чи структури в цілому); 

 вміти створювати колектив однодумців на певній ділянці роботи, щоб 

забезпечити сприятливий психологічний мікроклімат, високий рівень 

працездатності кожного і колективу в цілому. 

У зв’язку з цим виникає потреба у створенні такої моделі організації 

вищої освіти, яка б враховувала вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки 

спеціалістів, забезпечувала єдність соціального, культурного, економічного і 



наукового середовища, враховувала індивідуально-психологічні особливості 

кожного студента, а також чітко визначала обсяг конкретно-професійних 

компетенцій, якими мусить оволодіти майбутній спеціаліст у процесі навчання 

і особистісного розвитку у виші, щоб при оформленні на роботу за фахом 

спеціаліст міг чітко пояснити роботодавцю, у якому напрямку професійної 

діяльності він найбільш компетентний, і дати тим самим зрозуміти,який 

науковий і професійний потенціал є у нього як у спеціаліста та як його можна 

використати у майбутньому. Всім відомо, що кожне підприємство, фірма, 

структура планує поточну роботу і будує плани на перспективу, тому саме з 

цієї позиції вони оцінюють молодого спеціаліста. Цим і зумовлена необхідність 

більш чіткого і конкретного змісту професійної підготовки спеціалістів-

бакалаврів, яка б давала можливість усвідомлювати обсяг і зміст майбутньої 

професійної діяльності у всіх її деталях. 

Аналіз вищеозначених позицій довів, що, на нашу думку, модель 

підготовки спеціаліста з вищою освітою, особливо бакалавра, повинна бути 

науково- і практико-орієнтованою. Цю модель ми, як і більшість вчених, 

назвали компетентнісно-формуючою. Вона тлумачить організацію підготовки 

спеціаліста-бакалавра через формування професійно важливих конкретних 

компетенцій, оволодіння якими дозволить випускнику бути готовим до 

виконання практичної діяльності за фахом, з одного боку, і удосконалення 

особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності й 

зростання, з іншого. Головними принципами роботи за даною моделлю для 

студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)»вибрані такі: 

 визначення викладачем та доведення до свідомості студента професійної 

значущості кожної навчальної дисципліни; 

 чітке виділення сукупності особливо важливих професійних компетенцій, 

які напрацьовуються при вивченніпевної навчальноїдисципліни;  

 організація навчальної логопедичної практики з тим, щоб кожна з 

компетенційвпроваджувалась у практичну діяльність студента,аналізувалась 



викладачем і самим студентом на предмет рівня її сформованості, та 

випробувались шляхи її подальшого розвитку; 

 систематична робота зі студентами щодо їх особистісного 

самовдосконалення, розвитку професійно важливих якостей черезмоніторинг та 

глибокий аналіз одержаних даних на індивідуальному рівні;  

 широке висвітлення результатів навчально-практичної та наукової 

діяльності студентів у процесі фахової підготовки через участь в обговоренні 

професійних проблем, участь у студентсько-викладацьких конференціях, 

написання і публічний захист курсових і дипломних робіт, проведення 

професійно значущих заходів. 

Отже, компетентнісно-формуюча модель підготовки логопедів, на нашу 

думку, є одним із ефективних варіантів підвищення якості підготовки 

практико-орієнтованих спеціалістів із вищою освітою (бакалаврів). 

Запропонована модель і принципи її діяльності дозволяють підготувати 

спеціаліста таким чином, щоб він був конкурентоздатний за фахом і не мав 

проблем із працевлаштуванням. 
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