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Постановка проблеми. Неухильне зростання кількості дітей із різноманітними порушеннями в мовленнєвому розвитку чисельність яких зумов-лює необхідність педагогічного супроводу розви-тку дітей із мовленнєвими порушеннями, надан-ня їм своєчасної спеціалізованої, кваліфікованої логопедичної допомоги, ефективність якої багато в чому залежить від професійної підготовки вчи-телів-логопедів, від їх психологічного благопо-луччя.  Аналіз останніх досліджень і публікацій дає можливість зробити висновок про те, що пробле-ма підготовки майбутніх учителів-логопедів ви-вчається в таких основних напрямах: – обґрунту-вання теоретичних засад професійної підготовки педагогів (Н. Бібік, В. Гриньова, В. Євдокимов, І. Зязюн, В. Лозова, О. Мороз, І. Прокопенко, О. Сав-ченко, В. Семиченко, А. Троцко);висвітлення де-яких шляхів підготовки учителів-логопедів (В. Акименко, В. Дудьєв, О. Жукотинська, О. Китик, Н. Харченко). Ми пропонуємо додати аспект психологічно-го благополуччя майбутнього фахівця. З понят-тям «психологічне благополуччя» співвідносять цілий ряд близьких, але не тотожних за своїм зна-ченням понять, таких як: «психічне здоров’я», «норма», «нормальна особистість», «позитивний стиль життя», «емоційний комфорт», «висока якість життя», «внутрішня картина здоров’я», «зріла особистість», особистість, що «самоактуа-лізується», «повноцінно функціонуюча особис-тість» та ін. (Б. С. Братусь, А. В. Вороніна, Ш. Бюлер, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Я. Морено, К. Роджерс, П. П. Фесенко, В. Франкл, Е. Еріксон, К. Юнг, М. Яхода). Частіше всього «психологічне благополуччя» співвідносять з такою відомою категорією, як «психічне здоров’я».  Психологічне благополуччя особистості ви-вчалося в контексті зовнішніх впливів, як міра 

задоволення основних потреб, характеру міжосо-бистісних стосунків тощо. Серед внутрішніх детер-мінант є наступні: толерантність (Н. К. Бахарєва), ціннісні орієнтації і стратегії поведінки (О. Є. Бо-чарова), самоактуалізація (Г. Л. Пучкова), усвідом-леність життя (П. П. Фесенко), суверенність психо-логічного простору особистості (О. М. Паніна), рі-вень домагань і самооцінка (Н. О. Растрігіна), жит-тєві стратегії (А. Є. Созонтов); особливості зв’язку відповідальності з психологічним благополуччям особистості (Е. Л. Носенко). Психологічне благополуччя особистості у су-часному вітчизняному науковому розгляді є: не-можливість визначення благополуччя для окре-мої людини в умовах абстрагування від благопо-луччя громади, до якої ця людина належить (Л. А. Найдьонова); погляд на психологічне благо-получчя тільки як на благополуччя професійно зайнятої особистості(Г. В. Ложкін); наявність доб-рих комунікаційних навичок, екстраверсія або розвинене почуття гумору, яке буде формувати основу для позитивних стосунків з оточуючими і обумовлювати психологічне благополуччя особи-стості (Е. Л. Носенко). В умовах навчання із засто-суванням інформаційних технологій здатність до самоорганізації, володіння раціональними прийо-мами пізнання, вміння аналізувати та структуру-вати інформацію, перетворюючи її на знання, на-буває з точки зору О. М. Знанецької, важливого значення для забезпечення психологічного благо-получчя. Постановка завдання – розкрити основні під-ходи, спрямовані на набуття студентами досвіду професійної логопедичної діяльності на основі психологічного благополуччя. Проведений науко-вий пошук, власний психологічний, педагогічний, викладацький досвід свідчать про те, що викорис-тання у процесі навчання власного досвіду лю-дини є найважливішим аспектом особистісно  
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ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МАЙБУТНЬОГО ЛОГОПЕДА  
ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті розглядається власний досвід людини, майбутнього фахівця логопеда як фактори які вхо-
дять до його особистісного психологічного благополуччя.Специфіка майбутньої професійної діяльності 
логопедів диктує і підходи до організації їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі.Рівень 
благополуччя буде залежати від того, чи будуть відповідати задоволенню потреби майбутнього фахів-
ця різного рівня, особливо соціальні потреби. 
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орієнтованого підходу, його самобутності й само-цінності. Суб’єктний досвід в особистісно орієнто-ваному навчанні виступає як системоутворюваль-ний фактор. Ми в статті розглядаємо власний дос-від людини, майбутнього фахівця логопеда як фактори які входять до його особистісного психо-логічного благополуччя. Опрацювання дискусійних питань є важли-вим засобом пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. За визначенням науковців [2; 4], дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання та значною мірою спри-яє розвитку критичного мислення, дає можли-вість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з об-говорюваної проблеми, і все це повністю відпові-дає завданням сучасної вищої школи. У дидактиці дехто з фахівців зараховує дискусію як до методів навчання (способів роботи зі змістом навчального матеріалу), так і до форм організації навчання [2]. Певна кількість науковців вважає дискусію різно-видом ігрових форм занять, співробітництва, ко-ли з обговорюваної проблеми ініціативно вислов-люються всі учасники спільної діяльності [2 ]. На сучасному етапі дослідження О. Пометун, Л. Пироженко [5] вбачають сутність інтерактив-ного навчання в тому, що навчальний процес здійснюється за умови постійної, активної взає-модії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонав-чання (колективне, групове, навчання у співпра-ці), де і студент, і викладач є рівноправними, рів-нозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделюван-ня життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення на основі аналізу обста-вин та відповідної ситуації. Воно ефективно спри-яє формуванню навичок і вмінь, виробленню цін-ностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різну дія-льність, тобто використання особистісного досві-ду. Студенти приймають важливі рішення щодо процесу навчання, мають можливість спілкування й розвитку комунікативних умінь і навичок[5]. Складовою діяльності сучасного фахівця ло-гопеда є комунікативна компетенція, яка нале-жить до ключових професійних характеристик та розвивається, в тому числі і засобами інтерактив-ного навчання. Ця компетентність містить насту-пні складові, характеристики:  
– уміння формувати мету і завдання профе-сійного спілкування; 
– аналізувати предмет спілкування, органі-зовувати обговорення; 

– керувати спілкуванням, регламентуючи його; 
– послуговуватися етикетними засобами для досягнення комунікативної мети; 
– уміти проводити бесіду, співбесіду, диску-сію, діалог, дебати, перемовини тощо; 
– уміти користуватися різними тактиками для реалізації вибраної стратегії; 
– уміти аналізувати конфлікти, кризові си-туації і вирішувати їх; 
– уміти доводити, обґрунтовувати, вмотиво-вувати, аргументувати, спростовувати, заперечувати, відхиляти, оцінювати; 
– уміти перефразовувати, тезово висловлю-ватися, володіти навичками вербалізації. Специфіка майбутньої професійної діяльності даної категорії фахівців диктує і підходи до орга-нізації їх професійної підготовки у вищому навча-льному закладі. Логопеди мають володіти доско-налим професійним мовленням, вміти коректно виражати і аргументовано обґрунтовувати свої думки та висновки за результатами спостережень та експериментальних досліджень. Це можливо лише за умови психологічного благополуччя са-мого майбутнього фахівця. В свою чергу, розви-ток комунікативних умінь і навичок буде сприяти зростанню психологічного благополуччя майбут-нього логопеда, що прослідковується всіма викла-дачами та фахівцями, де студенти проходять практику протягом всього періоду навчання. Рівень благополуччя буде залежати від того, чи будуть відповідати задоволенню потреби май-бутнього фахівця різного рівня, особливо соціаль-ні потреби в вузькому та в широкому сенсі слова (оскільки соціально опосередковані всі спонукан-ня людини) включають прагнення належати до соціальної групи (спільноти) та займати у цій гру-пі певне місце, користуватися зв’язками, добрими стосунками, увагою оточуючих, бути об’єктом їх поваги та любові. Найважливіший з них трактується як «прийняття себе», тобто позитивне ставлення до себе і свого минулого. У більшості зазначених нау-кових публікацій з проблеми психологічного бла-гополуччя, прийняття себе суб’єктом, який гідний поваги, розглядається як центральна ознака мен-тального здоров’я людини і як характеристика особистості, що самоактуалізувалась, оптимально функціонує і досягла особистісної зрілості. Це – основний конструкт, який використовується у дефініції поняття психологічного благополуччя. Ми доповнили принципи конструкту шкалами опитувальника самоставлення: інтегральне по-чуття «за» чи «проти» власного «Я»; самоповага; аутосимпатія; відношення інших, яке очікується; самоінтерес; самовпевненість; відношення інших; самоприйняття; самокерування, самопослідов-
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ність; самозвинувачення; самоінтерес; само розу-міння. Автономність – наступний конструкт, який розглядається при аналізі поняття психологічно-го благополуччя. В літературі є посилання на те, що самоактуалізація людини базується на її неза-лежності, на її спроможності саморегулювати вла-сну поведінку з середини. Люди, які характеризу-ються як такі, що самореалізувались, виявляють високий рівень автономного функціонування і властивість протистояти окультурації. Це досить невеликий відсоток серед обстежених студентів не більше 20%, проте до 50% мають межеві харак-теристики з цього пункту, що свідчить про розви-ток цієї характеристики протягом студентства та великий потенціал для розвитку у подальшому професійному житті. Таким особистостям прита-манний інтернальний локус контролю, вони не чекають схвалення або оцінки себе з боку інших. Як-то викладачів в університеті, батьків у дорос-лому житті чи адміністраторів (директорів, заві-дуючих і т.інш.) та колег у подальшому професій-ному розвитку. Індивідуалізація розглядається як властивість, що включає спроможність людини не дотримуватись колективних страхів, вірувань, забобонів. Наявність у людини відчуття автоном-ності зумовлює її спроможність регулювати влас-не поводження, творити власне життя і надає лю-дині відчуття певної свободи у регулюванні норм її повсякденного життя. Шкали опитувальника САМОАЛ доповнили ці напрямки цінностним ком-понентом, поглядом на природу людини, потре-бою в пізнанні, розумінням спонтанності, особис-тісним саморозумінням, аутосимпатією, контакт-ністю та гнучкістю у спілкуванні.  Конструкт управління середовищем, який належить до ознак психологічного благополуччя також чи так званої «екологічної майстерності» (environmental mastery) за К. Рифф [7] доповню-ється визначенням творчої активності особистос-ті, що розглядається нами в контексті психологіч-ної характеристики творчого мислення майбут-нього професіонала. Результати використання методики дозволяють виокремити особливість педагогічної творчості, як активного процесу, спрямованого на пошук та реалізацію оригіналь-них рішень педагогічних проблем, осмислити і реалізувати свій творчій потенціал. Спроможність суб’єкту активно обирати та створювати власне середовище, яке відповідає його чи її психологіч-ним умовам життя, визначається як характерна ознака ментального здоров’я. Зрілість розгляда-ється як спроможність брати участь в активності поза власним оточенням. Таким чином, цей конс-трукт психологічного благополуччя визначає спроможність людини сприяти прогресу у світі і 

змінювати його креативно, шляхом фізичної та інтелектуальної діяльності.  Ще одним конструктом психологічного бла-гополуччя є наявність мети життя. Ментальне здоров’я людини визначається як стан, що вклю-чає впевненість у наявності цілі і змісту життя, а визначення зрілості людини також базується на підкреслюванні усвідомлення нею цілі життя і сенсу спрямованості життя на досягнення профе-сійних цілей. Для уточнення напрямку фахового зростання оцінювалась також професійна затре-буваність особистості [6]. Цілі в житті змінюються протягом всього життя. Особистість на різних етапах професіогенезу розглядається з боку про-фесійного співтовариства, постійно відбувається переживання професійної затребуваності, потріб-но підтвердження професійної компетентності, як збоку професійного оточення та і самооцінюван-ням. Робота всіх фахівців – викладачів вищої шко-ли комплексно спрямована на розвиток цього конструкту. Результатом є висока самооцінка ви-пускників – майбутніх логопедів, дефектологів, практичних психологів. Вони розуміють цілі свого життя і сенсу спрямованості свого життя на дося-гнення професійних цілей. Для дослідження конструктів, які були описа-ні вище ми використали наступні методики:  1. «Шкали психологічного благополуччя» (К. Ріфф) опитувальник має наступні шкали: само-прийняття; цілі в житті; компетентність; особис-тісне зростання; позитивні відносини з іншими; автономність [3],  2. Опитувальник САМОАЛ (А. В. Лазукин в адаптації Н. Ф. Каліної) [160], має наступні шкали: орієнтація у часі, цінності, погляд на природу лю-дини, потреба в пізнанні, креативність (пра-гнення до творчості), автономність, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія, контактність, гнуч-кість у спілкуванні. Висновки і перспективи досліджень. У ре-зультаті теоретичного аналізу було встановлено, що феномен психологічного благополуччя особи-стості розглядається, як результат переживання особистістю гармонії в особистому житті, пізнан-ня особистістю власного потенціалу, успіхів чи досягнень у професійній реалізації. Особистість фахівця функціонує як складна інтегративна ди-намічна система взаємодіючих властивостей. Дос-лідження складових і особливостей психологічно-го благополуччя особистості фахівця, їх систем-них взаємодій та рис особистості, дозволяють, поряд з розвитком конкретних вмінь самокорек-ції, вважати позитивне мислення, емоційну зрі-лість найважливішими завданнями тренінгового процесу з формування базису психологічного  благополуччя. Проведене дослідження та його 
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теоретичний аналіз відкриває перспективи нової розробки підходів до проблеми психологічного благополуччя майбутнього фахівця-логопеда. До подальших напрямів досліджень цієї проблеми ми 
вважаємо за доцільне віднести вивчення гендер-них відмінностей психологічного благополуччя особистості майбутнього фахівця різних спеціаль-ностей. 
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Светлана Карсканова. Психологическое благополучие будущих логопедов как основа про-
фессиональной подготовки. 

В статье рассматривается собственный опыт человека, будущего специалиста логопеда, как фак-
торы входящих в его личностное психологическое благополучие. Специфика будущей профессиональной 
деятельности логопедов диктует подходы к организации их профессиональной подготовки в вузе. Уро-
вень благополучия будет зависеть от того, будут ли удовлетворены социальные потребности будуще-
го специалиста. 

Ключевые  слова :  психологическое благополучие, автономность, коммуникативная компетен-
ция, будущие логопеды. 

 
Svitlana Karskanova. Psychological well-being of the future speech therapist as a basis of profes-

sional training 
The article determines the relevance of the problem of patriotic upbringing of children in the modern society; it 

reveals the content of realizing the educational potential of the modern Ukrainian family, which has the most sig-
nificant influence on the personality of a pre-school child in shaping civic position, values and orientations. The 
article examines modern trends which influence a young family behavior, especially an upbringing function. In this 
context the author analyses specific problems of upbringing of the children in a young family. In the article the fea-
tures of influencing of domestic mutual relations and paternal styles of education are considered on socialization of 
personality of child. The role of the family in the moral development of the child's personality, the formation of  
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patriotic feelings, the outlook and character of the citizen of Ukraine are determined. It is emphasized that the re-
sult of formation of a moral upbringing of the individual depends directly on the cultural level of the family, the 
upbringing position held by the parents, the general atmosphere that prevails in it. The deviations of the organiza-
tion of moral education of older preschool children in the context of contemporary political and economic problems 
are determined. Summarized research data, it is noted that despite the leading role of the family, as a specific form 
of social experience transfer, historical memory and cultural traditions, family and society should perform the func-
tion of patriotic education of children in unity, since the goals of family education and the specific tasks of patriotic 
upbringing of preschool children are not yet understood by parents in most Ukrainian families. The main types of 
modern families and their educational influence on the child personality formation are described in the article 
Measures promoting the patriotic education of children and their parents are described. Now, however, the impor-
tance of family is gradually growing, as its role has been perceived in the development of the younger generation. 
Because it is in the family where the model of future life is formed, so it is much depends on parents and other rela-
tives. 

Keywords :  psychological well-being, autonomy, communicative competence, future speech therapist. 
 


