


СЕМІНАР 
«Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі 
з дітьми з особливими освітніми 

потребами»
в рамках постійно діючого онлайн семінару 
«Психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами»



ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Використання ІКТ в освітньому процесі: виклики 
сьогодення

Особливості застосування ІКТ в закладах дошкільної 
освіти

ІКТ як засіб підтримки освітнього процесу та 
соціально-педагогічної роботи  зі здобувачами освіти з 

особливими освітніми потребами в закладах освіти

Інноваційні техніки роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами



Вимикайте звук, коли 
приєднуєтесь до заходу

Запис не здійснюється

Фокус уваги                  
Активність

Тривалість – 2 години

Питання – наприкінці

Бажано вмикати камери 
для налагодження 
зорового контакту зі 
спікерами



Борошно
Сіль (велика)
Рослинна олія
Клей ПВА
Вода
Фарби гуашеві
Одноразовий посуд: 
глибока тарілка 1 шт. 
та стаканчики 4-5 шт.



СКИБА Ольга Юріївна, 

методист КЗ ДНМЦ ПС



Інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ) в освіті – це 

представлені у цифровій формі 
навчальні матеріали

• Відео фрагменти

• Фотографії

• Статистичні та динамічні моделі

• Об'єкти віртуальної реальності та 
інтерактивного моделювання

• Картографічні матеріали

• Аудіо записи

• Текстові документи та інші матеріали 
необхідні в освітньому процесі



Демонстраційні засоби ІКТ

• Відео фрагменти, анімаційні сюжети, графічні зображення, звукові фрагменти, 
текстові матеріали

Інформаційні джерела ІКТ

• Електронні довідники та словники

Інструментальні цифрові видання навчальної спрямованості

• Графічні редактори і конструктори, музичні редактори, конструктори ігор, 
електронні таблиці та інше

Комп'ютерні ігри, що сприяють розвитку у здобувачів освіти 
провідних психічних процесів: сприймання, пам’ять, увага, мислення



ОСНОВНІ ТИПИ 
ІКТ, 

доцільні для 
використання в 

якості засобу 
підтримки 

інклюзивного 
навчання, 

виокремлюють: 

СТАНДАРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
персональні комп’ютери 

(настільні ПК, переносні ПК 
(ноутбуки, нетбуки), планшетні 

ПК (планшети) та ін.)

ДОСТУПНІ ФОРМАТИ 
ДАНИХ, АБО 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМАТИ 
– наприклад, доступний 
HTML; DAISY – стандарт 
цифрового формату для 

запису цифрових аудіо книг 
(digital talking books); 
брайлівські принтери, 

дисплеї і синтезатори мови 
тощо

АСИСТИВНІ (ДОПОМІЖНІ) 
ТЕХНОЛОГІЇ – слухові 
апарати, пристрої для 

читання з екрану, 
клавіатури зі спеціальними 

можливостями, системи 
альтернативної комунікації 

і т. ін. 



Засіб навчання, що дозволяє 
мобільно користуватись 

відео, звуковим і графічним 
документом, текстом тощо, 

якісно подавати інформацію 
та працювати з нею

Засіб корекційного 
навчання, що полягає у 
індивідуалізації змісту і 

завдань навчального 
матеріалу, у наданні 

можливості самостійної 
діяльності, що 

забезпечується необхідною 
системою допомоги



Широке 
використання 
інформаційно-

комунікаційних 
технологій (ІКТ) 

та 
інтерактивних 

мультимедіа 
дозволяє 

стверджувати, 
що:

1

процес навчання поступово стає незалежним від 
фізичного розташування його суб’єктів

2

кількість і різноманітність ресурсів, доступних 
учням/студентам у позаурочний час суттєво зросла

3

локус контролю в ініціації освітнього процесу відійшов 
учням/студентам: вони самі здатні ініціювати процес у 

будь-який зручний для них час, у будь-якому місці



Сучасний рівень 
розвитку ІКТ 

значно розширює можливості педагогів та учнів/студентів, 
спрощуючи доступ до освітньої і професійної інформації, 

розширює функціонал засобів навчання та ефективність 
управління освітнім процесом, 

сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у 
світову мережу, доступу до міжнародних інформаційних ресурсів 

в галузі освіти, науки і культури. 



Компенсаторний 
засіб

застосування ІКТ в якості технічної підтримки 
традиційних для навчання видів діяльності –

читання й письма, полегшуючи доступ до 
дидактичних ресурсів і навчальну взаємодію, 

частково компенсуючи або заміщуючи 
відсутність природних функцій

Комунікаційний 
засіб

забезпечення альтернативної форми зв’язку, 
підтримки альтернативної комунікації, в якості 

інструменту, що полегшує та/або робить 
можливим спілкування, дозволяючи особам з 

особливими освітніми потребами комунікувати в 
більш зручний спосіб

Дидактичний засіб

зумовлює перегляд традиційних підходів до 
навчання й викладання, започатковує нову віху в 
освітніх перетвореннях. Нові технології принесли 

різноманіття педагогічних стратегій для навчання 
осіб з особливими освітніми потребами



Сприяють 
розширенню 

учнівської 
(студентської) 

автономії. 

Дозволяють 
подолати 

комунікаційні 
труднощі та бар’єри.  

Надають учням 
(студентам) 
можливість 

продемонструвати 
навчальні 

результати у 
зручний спосіб. 

Дозволяють 
розробляти 

навчальні завдання 
з урахуванням 

індивідуальних 
навичок та 

можливостей учнів 
(студентів).



Незалежний доступ до 
навчальних відомостей. 

Можливість виконувати 
навчальні завдання у 

власному темпі (в 
асинхроному режимі). 

Можливість учням 
(студентам) 

використовувати ІКТ в 
якості компенсаторного 
засобу, отримати доступ 

до навчальних відомостей 
в альтернативний спосіб. 



Можливість віддалено комунікувати з 
колегами, вивчати провідний 
педагогічний досвід роботи зі 
здобувачами освіти з ООП та 

поширювати власний. 

Вдосконалення власних навичок 
використання ІКТ для підтримки 

ефективної роботи з учнями 
(студентами). 

Більше можливостей для підготовки 
дидактичних матеріалів, наочності. 

Зокрема, за рахунок мультимедійності
можна здійснювати та корегувати вплив 

на різні сенсорні зони. Матеріали в 
електронному форматі легше адаптувати 
до потреб учнів (студентів) (наприклад, 

великий шрифт, шрифт Брайля і т. д.)



Основні 
напрями, за 

якими 
доцільно 

здійснювати 
ІКТ підтримку 
в освітньому 

процесі: 

визначення початкового 
рівня особистісного 

розвитку учня (студента), 
тобто вихідного рівня, з 

яким він/вона 
розпочинає навчання

підтримка 
особистісного розвитку 

шляхом формування 
нових навичок або 

розвитку вже набутих

покращення доступу 
до освітніх ресурсів

подолання 
географічної чи 

соціальної відстані 
шляхом комунікаційної 
та мережної підтримки

посилення мотивації 
до використання та 

обізнаності щодо 
переваг ІКТ як засобу 

підтримки 
інклюзивного 

навчання  



Формують навички 
рахунку, читання, 

письма, заповнення 
ділових паперів, 

заповнення тестових 
завдань тощо

Стимулюють наочно-
образне мислення та 

формують повноцінні 
наочні уявлення 

засобами анімаційної 
графіки

Сприяють розвитку 
пізнавальної 

активності дитини

Формують пошукову 
діяльність, виховують 
упевненість у власних 

силах



ОСНОВНІ ВИКЛИКИ 
впровадження ІКТ як засобу 

підтримки навчання є наступні:  

висока вартість та/або низька доступність ІКТ, особливо асистивних (допоміжних) 
технологій;

відмова від використання ІКТ внаслідок низького рівня ІКТ-компетентності 
користувачів, їх необізнаності щодо можливостей і переваг використання цих 
технологій в інклюзивному та спеціальному навчанні навчанні; 

неготовність педагогічних працівників використовувати ІКТ через невпевненість, 
негативне відношення до технологій загалом, недооцінення потенціалу цих технологій 
в роботі з особами з особливими освітніми потребами; 

недостатня підтримка педагогічних працівників та учнів/студентів, у т. ч. відсутність 
підготовки та технічної підтримки щодо використання спеціалізованих ІКТ тощо. 



Наказ МОНУ від 23.04.2018 №414 «Про затвердження 
Типового переліку допоміжних засобів для навчання 
(спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб 
з особливими освітніми потребами, які навчаються в 
закладах освіти»

Наказ МОНУ від 21.06.2019 №873 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 
2018 року № 414» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-19)#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#n13

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0783-19)#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#n13


• Навчальний програмно-апаратний комплекс для розвитку мисленнєвої
діяльності (допомога в розвитку базових навичок, мислення, уваги, зорової пам'яті,
просторового орієнтування, покращення усного мовлення, координації) - стіл з
тактильними клавішами; розміри клавіш; програмне забезпечення клавіш; навчальні
об'ємні предмети; спеціалізоване навчальне програмне забезпечення;
маніпулятори типів "Джойстик", "Ролер"

• Програма "Camera Mouse“ (керування курсором миші за допомогою рухів голови)
програми, що забезпечують можливість голосового набору

Для осіб з порушенням 
опорно-рухового апарату

• Візуалізація, запис, вимірювання та зберігання спектрів фонем
• Комп'ютерний тренажер для вивчення української жестової мови (можливість

індивідуальної самостійної роботи з вивчення та відпрацювання жестів)
• Аудіозаписи різних звуків для розвитку слухового відчуттяДля глухих осіб та осіб зі 

зниженим слухом

•Програма екранного доступу (для читання текстової інформації та озвучування дій
користувача за допомогою синтезатора мовлення)

•Програми для відтворення різних спеціальних форматів (для відтворення спеціальних
форматів, що не підтримуються стандартними плеєрами) - програми, які інсталюються на
комп'ютер, мобільний пристрій чи портативний плеєр (з інтерфейсом, доступним для програм
екранного доступу)

•Синтезатор українського мовлення
•Програма оптичного розпізнавання тексту
•Програма для екранного збільшення

Для осіб із сенсорними 
порушеннями (зі зниженим 

зором та сліпих)



Для успішної реалізації інклюзивного 
(спеціального) навчання з використанням ІКТ 

необхідно забезпечити відповідні умови

запровадження 
належної ІКТ 

інфраструктури, що 
задовольняла б 

принципи доступності, 
зручності 

використання, 
гнучкості й 

ефективності витрат

модифікація 
компонентів 

навчального плану, 
включаючи зміст, 

методи навчання й 
оцінювання успішності, 

впроваджуючи ІКТ з 
урахуванням освітніх 

потреб учнів/студентів

підвищення рівня ІКТ 
компетентності 

педагогів інклюзивної 
(спеціальної) освіти, їх 

обізнаності щодо 
можливостей 

використання нових 
технологій у 

педагогічній взаємодії з 
учнями/студентами з 
особливими освітніми 

потребами




