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ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

У роботі розглянуто необхідність впровадження різноманітних інноваційних технологій у навчально-виховний процес дітей з 

порушеним мовленням та обов’язкове використання різноманітних технічних засобів у логопедичній роботі для покращення 

навчального процесу та мотивації дитини з порушенням мовлення до корекційного процесу. Важливість даного питання 

посилюється насиченістю та появою нових сучасних технологій у повсякденному і навчальному середовищі дітей нового 

покоління та неготовністю частини педагогів активно впроваджувати інноваційні технології в освітній процес. 
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Постановка проблеми. 

Суспільство, створюючи інноваційне середо-

вище, функціонує в ньому, видозмінює і вдоско-

налює його. У свою чергу, інноваційне середо-

вище сучасного суспільства постійно покра-

щується досягненнями науково-технічного прог-

ресу, вдосконалення яких відбувається в наші 

дні у прискореному темпі. Наукові дослідження 

в різних галузях переконують в тому, що вдоско-

налення інноваційного середовища суспільства 

ініціює формування прогресивних тенденцій 

розвитку продуктивних сил, зміну структури 

суспільних взаємин, взаємозв’язків. Важливим є 

те, що інноваційні технології сприяють інтелек-

туалізації діяльності всіх членів суспільства у 

всіх його сферах, у тому числі у сфері освіти. 

Разом з тим позитивну роль інноваційних 

технологій висвітлюють, в більшості випадках, у 

сфері навчання учнів загальноосвітніх шкіл і 

студентів вищих та середніх навчальних закладів. 

Питання про використання інноваційних 

технологій в спеціальній освіті, в тому числі, у 

логопедії, в даний момент лише починає 

розвиватися. Тому важливо донести цінність 

інноваційних технологій для подальшого 

розвитку цього питання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На думку багатьох вчених створення іннова-

ційних технологій та їх оновлення – процес дуже 

прогресивний. Характерною ознакою стрімкого 

розвитку суспільства є впровадження в усі галузі 

життєдіяльності людини інформаційних та 

комп’ютерних технологій. У зв’язку з цим необ-

хідною умовою реалізації особистості у сучасно-

му соціумі є оволодіння нею інформаційно-

комунікаційною компетентністю, яка є універ-

сальною складовою в системі компетентностей 

сучасної особистості, незалежно від її соціально-

го статусу, службового положення чи віку. 

Вітчизняні вчені М. Кадемія, І. Шахіна 

зазначають, що істотним недоліком у 

професійній підготовці сучасних фахівців є їхній 

недостатній професіоналізм у використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій, що 

негативно впливає на ефективність та рівень 

складання процесу навчання. М. Кадемія [6] 

Мета дослідження – обґрунтувати викорис-

тання інноваційних технологій як ефективного 

засобу підвищення якості проведення логопе-

дичних занять. 

Основні результати дослідження. 

У діяльності вчителя-логопеда, що спрямова-

на на корекційно-розвиваючу роботу з дітьми, 

інноваційні методи набувають все більшого 

значення. Ці методи, поряд з традиційними, 

сприяють досягненню максимально можливих 

успіхів у подоланні мовних порушень у дітей 

дошкільного віку. Отже, пошуки нових прийомів 

і методик в логопедичної практиці корекції мови 

не втратили своєї актуальності. А. Елсакова [4] 

Інноваційні засоби навчання покликані зроби-

ти процес навчання більш барвистим і наочним, 

показати дійсний стан, зовнішній вигляд і 

сутність досліджуваних явищ або об'єктів. В. 

Беспалько [2] 

На сьогоднішній день в системі освіти 

відбуваються досить значні зміни, це наукова, 

методична, а також матеріальна база установ. У 

роботу педагогів вводиться система інноваційних 

технологій. Це різні логопедичні тренажери, інте-

рактивні посібники, а також комп'ютерні презен-

тації, зроблені в програмі PowerPoint. Діти з вели-

ким інтересом займаються на заняттях і прояв-

ляють свою допитливість. Заняття перетворю-

ється на цікавий і захоплюючий процес.  
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Сьогоднішні інноваційні засоби навчання 

представляють собою, комплекс пристроїв на 

основі комп'ютера, можуть моделювати практич-

но будь-які процеси і явища, надаючи широкі 

можливості для вивчення явища в поєднанні з 

меншим ризиком для життя учня. З появою 

мультимедійних відеопроекторів, процес ком-

пенсації в освіті пришвидшився, якість зросла 

ще більше, з'явилася можливість навчати одно-

часно більшу кількість учнів. За допомогою 

інноваційних засобів стало можливо застосо-

вувати в учительській практиці інтерактивні ві-

деолекції, показувати фізичну сутність процесів, 

що протікають умовах недоступних безпосеред-

ньому спостереженню. Існуючі програмні 

пакети типу MS Office гармонійно поєднують з 

одного боку простоту освоєння, а з іншого 

широкі дидактичні можливості, відкриваючи 

перед викладачем нові можливості, і виводять 

освіту на новий рівень. В. Беспалько [2] 

Зрозуміло, що інноваційні технології не здатні 

позбавити дитину від її мовленнєвого порушення і 

зняти всі виникаючі в зв'язку з цим проблеми. Однак 

усвідомлення того, що йому стають доступні 

невідомі раніше знання, вміння, форми спілкування, 

ігри, розуміння та участь безпосередньо в 

навколишньому світі, керування його обстановкою, 

дає йому віру в свої сили.  

Корекційна система логопедичного заняття 

спрямована на навчання, виховання і розвиток 

дітей з обмеженими можливостями, корекцію їх 

мовленнєвого порушення, соціальну адаптацію. 

Використання інноваційних технологій 

допомагає у сформуванні характеру навчання, 

наочності, доступності, індивідуальному підході, 

і тому мають велике значення. О. Кремер [7] 

Виявилося, що застосування нових інновацій-

них технологій у логопедичному занятті значно 

скорочує час формування вимовних навичок, 

сприяє розвитку самоконтролю у дітей. Послі-

довне включення спеціальної комп'ютерно-опо-

середкованої логопедичної технології в процес 

абілітації і реабілітації дозволяє максимально 

диференціювати та індивідуалізувати корекційні 

дії щодо подолання вад мовлення дітей. Ю. 

Гаркуша [3] 

Логопедичні заняття з використанням 

інноваційних технологій не тільки розширюють і 

закріплюють, отримані знання, а й в значній мірі 

підвищують творчий потенціал учнів. Таким 

чином, застосування інноваційних технологій в 

освітньому процесі дозволяє,  вирішувати одне з 

найважливіших завдань логопедії – підвищення 

якості логопедичного заняття. Н. Ахміна [1] 

Доведено, що інноваційні технології 

дозволяють вирішити ряд важливих в 

дидактичному відношенні завдань:  

 по-перше, більш повно реалізуються при 

навчанні дидактичні принципи і , завдяки цьому, 

активніше і повноцінніше засвоюється знання;  

 по-друге, діяльність учнів виявляється 

більшою мірою зверненою на суть самого 

процесу пізнання, процесу оперування 

необхідними відомостями, а не тільки на 

накопичення готових знань;  

 по-третє, у учнів при навчанні формується 

аналітико-синтетичний підхід до вивчення 

матеріалу, посилюються можливості переносу 

цього підходу на різні види пізнавальної 

діяльності;  

 по-четверте, реалізація виявлених умов 

при створенні методики впровадження в навча-

льний процес інноваційних засобів навчання до-

помагає показати цілісний і досить широкий 

вплив на особистість учнів, підтримувати у них 

стійкий інтерес до навчання, а, в кінцевому під-

сумку, позитивно впливати на якість засвою-

ваних знань.  

Впровадження в навчальний процес іннова-

ційних технологій сприяє органічному зв'язку 

змісту навчання з його педагогічною спрямова-

ністю, з мотивами і інтересами учнів, з опти-

мальними умовами протікання пізнавальної 

діяльності. В. Зварич [5] 

Висновки та пропозиції. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що 

використання інноваційних засобів навчання 

несе певні цілі і включає ряд важливих завдань, 

спрямованих на навчальну, виховну та корек-

ційну роботу. Підвищується наочність, збагачу-

ється коло уявлень дитини, створюється пози-

тивне емоційне ставлення, розвивається пізнава-

льна діяльність, просторова уява і це сприяє 

розвитку мислення. Підготовка вчителя-логопе-

да до заняття стає менш витратною за часом і 

засвоєння дитиною вивченого матеріалу відбува-

ється швидше.  Інноваційні технології навчання - 

це вдосконалення всього педагогічного процесу, 

які сприяють підвищенню інтересу до навчання, 

ефективності в корекції мовного порушення. 

Тому потрібно сприяти залученню інноваційних 

технологій у логопедичні заняття. 
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Бычкова С.Ю.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В работе рассмотрена необходимость внедрения различных инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс детей 

с нарушенным речью и обязательное использование различных технических средств в логопедической работе для улучшения 

учебного процесса и мотивации ребенка с нарушением речи в коррекционного процесса. Важность данного вопроса усиливается 

насыщенностью и появлением новых современных технологий в повседневной и учебной среде детей нового поколения и 

неготовностью части педагогов активно внедрять инновационные технологии в образовательный процесс. 

Ключевые слова: инновационные технологии, логопедические занятия, нарушение речи, коррекция. 

 

Bychkova S.  

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS THE WAY OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF LOGOPEDIC TREATMENT 

The main issue of the investigation is the necessity of different innovative technologies implementation in the educational process of children 

with speech disorder and compulsive usage of different technical devices in logopedic treatment in order to improve the educational process 

and motivation of children with speech disorder during the correction procedure. The importance of this issue is everyday and educational 

spheres of new children’s generation and ill-preparendess of the part of teachers of innovative technologies in the educational process. 

Keywords: innovative technologies, logopedic treatment, speech disorder, correction. 
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