
Павлівська

Ірина Миколаївна 

методист КЗ ДНМЦ ПС

Інформаційно-комунікативні 

технології 

як засіб підтримки освітнього процесу 

та соціально-педагогічної роботи 

зі здобувачами освіти з особливими 

освітніми потребами в закладах 

освіти 



Постанова КМУ № 898 від 30 вересня 2020 року

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної
середньої освіти» визначає обов’язкові вимоги та ключові
компетентності результатів навчання учнів на рівні базової
середньої освіти. Однією з ключових компетентностей є –

інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає:

 впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових
технологій для власного розвитку і спілкування;

 здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні
засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях;

 дотримуватись принципів академічної доброчесності;



Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає

актуальність впровадження інформаційно-комунікативних

технологій, як допоміжного засобу у роботі з дітьми з

особливими освітніми потребами.

Застосування ІКТ може мотивувати дітей з особливими

освітніми потребами до навчання та сприяти їх

соціалізації, адже вони відкривають широкі можливості для

покращення якості освіти, її доступності.



На сучасному етапі розвитку ІКТ все частіше виникають

потреби, які не можуть задовольнити не тільки класичні освітні

технології, а й технології електронного навчання. В даний час

відбувається перехід від e-learning до Smart (англ. - розумний,

кмітливий, енергійний) Smart Education (розумна освіта).

Концепція SMART в освіті виникла слідом за проникненням в

наше життя різноманітних розумних пристроїв. Перенесення даної

концепції на освіту знаходиться в початковій стадії, терміни і основні

поняття проходять процес формування.



Концепція Smart-освіти:

гнучкість, що передбачає наявність 
великої кількості джерел; 

максимальна різноманітність 
мультимедіа;

здатність швидко і просто 
налаштовується під рівень і потреби 

слухача.

Розуміння SMART стосовно сфері освіти коливається від використання 
смартфонів і інших аналогічних пристроїв до формування віртуального 

освітнього середовища, в тому числі з використанням пристроїв 
категорії SMART. 



SMART-технології для дітей з ООП – це інтерактивний

програмний навчальний комплекс, що сприяє активізації їхньої

пізнавальної, творчої й активної діяльності.

Переваги SMART-технологій в інклюзивній освіті: 

 вони здатні розвинути творчі здібності дітей із особливими

освітніми потребами, професійні знання, навички комунікації,

грамотність у сфері інформаційних комп’ютерних технологій;

 сформувати критичне мислення;

 вдосконалити вміння ефективної співпраці та

взаєморозуміння, лідерство, розвиток кар’єри.



Актуальність використання SMART-технологій для дітей із 

особливими освітніми потребами: 

 діти сприймають подану інформацію швидше;

 беруть участь у групових дискусіях;

 виконують спільну роботу;

 проходять індивідуальну перевірку знань;

 встановлюється ефективний зворотній зв’язок у системі «діти-

учитель».

УВАГА! Дітям з порушеннями інтелектуального розвитку

потрібно більше часу, щоб звикнути до отримання необхідних

знань на основі інформаційно-комунікаційних технологій.



Діти з особливими освітніми потребами, не завжди можуть

зорієнтуватись у системі інформації, джерелах її отримання,

використанні засобів її обробки, та використовувати деякі з засобів.

Використовуючи засоби SMART технологій, необхідно: 

 структурувати роботу дітей із особливими освітніми потребами;

 розробити чіткий сценарій заняття з конкретними завданнями,

вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання.

Важливим фактором при цьому є мотивація навчання, що дозволяє:

 зацікавити дітей у здобутті знань;

 віднайти стимули щодо активізації самостійної пізнавальної

діяльності, творчого наукового пошуку.



Вже стало нормою проведення занять з використанням

мультимедійних презентацій, виконаних за допомогою таких

програмних пакетів, як Microsoft Power Point або Macromedia

Flash (зорове сприйняття).

Проте, разом із звичними презентаційними технологіями

до сфери освіти впроваджуються нові інтерактивні технології,

що дозволяють удосконалити презентації у вигляді слайд-шоу, які

супроводжуються звуковими файлами (слухове сприйняття).



Нові форми подання матеріалу за 

допомогою інтерактивного 

устаткування це: 

 інтерактивні дошки SMART Boards (на таких дошках можна

писати спеціальним маркером, демонструвати навчальний

матеріал, робити письмові коментарі поверх зображення на

екрані. При цьому все написане на інтерактивній дошці

SMART Board зберігається на магнітних носіях,

роздруковується, посилається електронною поштою дітям, які

не можуть бути присутніми на занятті. Матеріал, створений під

час уроку на інтерактивній дошці SMART Board, записується

вбудованим відео рекордером, і може бути багаторазово

відтворений.

 інтерактивні дисплеї Sympodium (тактильні відчуття).



Основою ефективності використання SMART-

технологій в інклюзивній освіті є спеціально 

розроблений комплекс програмного 

забезпечення :

1. Редактор «SMART Notebook» дозволяє створювати

презентації, слайди-кадри, розмір яких відповідає розміру екрану.

На цих кадрах розміщуються малюнки, тексти, інші об’єкти, які

можуть змінюватись за розміром, копіюватися, ставати

прозорими є можливість використанням аудіо- та відео-файлів

(одночасний вплив на зорове та слухове сприйняття, тактильні

відчуття).



2. Функція «Повертання об’єкту» надає можливість
робити малюнки інтерактивними, щоб удосконалити
навчальний матеріал, зробити його доступнішим,
цікавішим для сприйняття.

3. Функція «Маркер» забезпечує з’єднання окремих
елементів слова, речення. Ця функція надасть
можливість учням під час занять самостійно
створювати репліки, діалогічні єдності різних видів,
мікродіалоги та діалоги.

4. Функція «Ластик» дозволяє видалити неправильні
відповіді, що сприятиме розвитку здатності до
самостійної роботи та самоаналізу власних дій дітей.



5. Функція «Рух об’єкту» дозволяє легко
змінювати умови завдання. Окремі малюнки легко
переносяться в різні місця та розташовуються
відповідно до процесу перенесення, при цьому

6. Інструмент «Ножиці» забезпечує створення
мозаїк, лото, функції вирізання та зберігання з
подальшим використанням елементів малюнків і
речень в буфері обміну. Цей інструмент сприятиме
активізації пізнавальної діяльності дітей із
особливими освітніми потребами.



Проте вищезазначені можливості використання SMART-

технологій для дітей із особливими освітніми потребами, не

повинні створювати ілюзію легкості розв’язання задач.

Використання цих технологій потребує розробки системи 

завдань, які будуть спрямовані на: 

 формування високого рівня розвитку мисленнєвих операцій

(аналізу, синтезу, узагальнення);

 формування і розвиток комунікативної компетентності.



доступність – використання тих
чи інших технологій всіма
учасниками освітнього процесу;

ефективність – визначення
підвищення рівня сприйняття
навчальної інформації,
покращення успішності;

економічність – економія часу, 
ресурсів;

комплексність – дотримання
принципу комплексності, за якого
можливий ефект синергізму.

Основними вимогами, що висуваються
при використанні інформаційно-
комунікативних технологій, мають бути:



Так, можливе!!!

Однак для цього потрібно забезпечити необхідні умови

залучення дитини до такої форми навчання. Для дітей з різними

пізнавальними можливостями дистанційне навчання можливе за

умови індивідуалізації навчання та активної допомоги

батьків.

УВАГА!!! Оскільки така форма навчання передбачає взаємодію

учня з учителем лише в дистанційному форматі, безпосередній

супровід навчання зі сторони батьків є вкрай важливим для

дітей зі складними порушеннями розвитку.

Чи можливе дистанційне навчання 

для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку?



В нових умовах навчання, батьки стають для дітей також 

вчителями, тож багатьох цікавить питання:

 як організувати освітній процес дистанційно?

 як створити розвиваюче середовище вдома?

Дитина з особливими освітніми потребами потребує

постійної підтримки, саме тому співпраця з педагогічними

працівниками, з використанням технологій дистанційного

навчання, або у режимі онлайн спілкування, або офлайн (через

опрацювання підготовлених для дитини завдань) – це спільна

стратегія щодо організації освітнього процесу в умовах

дистанційного навчання.



Недоліки дистанційного режиму 

навчання:

 стрес дитини до нових умов заважає сфокусуватись на навчанні;

 відсутність безпосереднього контакту між педагогом та дитиною;

 батьки балансують між роботою і навчанням;

 різні умови та можливості вдома, для проведення занять

дистанційно;

 батьки не є фахівцями, не мають потрібних професійних навичок;

 дитина не завжди сприймає рідних у ролі вчителя.

Для доцільної організації роботи та попередження

негативних наслідків навчання пропонуємо дотримуватись

наступних порад.



Поради щодо ефективної організації

освітнього процесу вдома:

1. Дотримання режиму дня (чергування інтелектуального

навантаження з фізичним).

2. Складання розкладу уроків, занять.

3. Використовуйте цікаві прийоми поетапного досягнення

результату.

4. Організація робочого простору.

5. Заздалегідь ознайомте дитину з процесом дистанційного

навчання.

6. Організація навчання.

7. Усунення бар’єрів та труднощів у навчанні.



8. Підтримуйте інтерес до навчання Мотивація може бути

різною – зовнішньою (заохочення, як-то дозвіл погратися на

комп'ютері, купити іграшку тощо) та внутрішньою – власне

пізнавальний інтерес дитини (який підвищується від підтримання

допитливості дитини, похвали за її досягнення тощо).

9. Пам’ятайте про дотримання здоров’язбережувального

режиму під час дистанційного навчання Робіть паузи під час

навчання, перерви після кожного відео-уроку чи заняття,

виконуйте рекомендовані фахівцями вправи для очей, дихальну

гімнастику, фізкультхвилинки у процесі роботи з комп’ютером.

Проводьте гімнастику для зняття стомленості.

10. Позитивне оцінювання діяльності.



Пропонуємо комплекс вправ 

для очей:

1. Швидко покліпати очима, закрити очі та посидіти спокійно,
повільно рахуючи до 5-ти. Вправу повторити 4-5 разів.

2. Міцно зажмурити очі, рахуючи до 3-х, відкрити очі та
подивитися вдалечінь, рахуючи до 5-ти. Вправу повторити 4-5
разів.

3. Витягнути праву руку вперед і стежити очима, не повертаючи
голови, за повільними рухами вказівного пальця витягнутої руки
вліво і вправо, вгору і вниз. Вправу повторити 4-5 разів.

4. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок до
4-х, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок до 6-ти.

Вправу повторити 4-5 разів.

5. Проводити по 3-4 кругових рухи очима в праву сторону, стільки

ж у ліву. Розслабити очні м'язи, подивитися вдалечінь – рахуючи
до 6-ти. Вправу повторити 1-2 рази.



Спеціальні можливості у роботі з учнями 

з особливими освітніми процесами

Програми для озвучування тексту:

 ТТS ( text-to-speech ) програми;

 синтезатори мовлення;

 скрінрідери;

 голосові диктори.



Для початку використання програмного 

забезпечення для роботи з дітьми з ООП 

спершу потрібно:

 скористатися пробною версією програми;

 почитати відгуки користувачів;

 поцікавтеся, чи підтримує програма українську мову;

 дізнайтеся, чи потребує вона додаткового програмного 

забезпечення;

 уточніть, скільки місця вона займає;

 уважно прочитайте інструкцію перед використанням будь-

якої програми;

 Працюючи з програмами синтезу мовлення використовуйте 

навушники, адже штучне мовлення потребує більше уваги і 

концентрації;



Включайте в заняття фізкультхвилинки для
перемикання дітей з одного на інший вид
діяльності, підвищення працездатності та зняття
навантаження, пов'язаного із сидінням.

Залежно від віку і від теми їх може бути 1-
3 по 2-3 хвилини (на початку і в середині
заняття). Вони можуть бути як без мовного
супроводу (і виконуватися стоячи, сидячи або
лежачи, а також включати вправи з елементами
психогімнастики і на релаксацію), так і з
мовним супроводом.



У яких випадках доцільно включити в структуру
заняття роботу з комп'ютером, вирішує сам фахівець. І це
залежатиме від поставлених корекційних і освітніх цілей і
завдань, а також від індивідуальних особливостей,
можливостей, потреб і стану здоров'я дитини.

При такому підході комп'ютер виступає як
допоміжний засіб навчання, що підвищує ефективність
освітнього процесу. Використання комп’ютерної техніки в
поєднанні з традиційними засобами в освіті сприяє
підвищенню загальної якості навчання, розвитку творчої
особистості.

УВАГА!!! Комп’ютерні ігри не повинні замінювати
традиційні форми навчання, а доповнювати їх.



У результаті впровадження в роботу практичних психологів 
ІКТ можна очікувати такі результати:

1. Підвищення ефективності процесу навчання.

2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.

3. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

4. Створення єдиного інформаційного середовища.

5.Створення активної, працездатної системи підтримки
сімейного виховання, через використання інформаційно –
комп’ютерних технологій.

6. Забезпечення активної участі батьків у освітньому процесі.

7. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.



Корисні сайти:

1. магазин спеціалізованих товарів для людей з 
порушеннями зору

http://www.trosti.com.ua/

2. спільнота щодо використання синтезатора RHVoice

https://www.facebook.com/syntezator/

3. канал «Тифломир» (російською мовою)

https://www.youtube.com/channel/UCTP8WxHMk1dr-
5DHP2WB3Mg/videos

4. англомовний канал «Technology For Blind»

https://www.youtube.com/channel/UC6SXZ-V6BAV7y3ybRg6_Cpw

http://www.trosti.com.ua/
https://www.facebook.com/syntezator/
https://www.youtube.com/channel/UCTP8WxHMk1dr-5DHP2WB3Mg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC6SXZ-V6BAV7y3ybRg6_Cpw


https://lihtar.in.ua/

https://lihtar.in.ua/


http://brailem.com/

http://brailem.com/


https://sluhay.com.ua/

https://sluhay.com.ua/


@abookua

Аудіокниги українською

https://t.me/abookua


Мультфільми з тифлокоментуванням

українською

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSo
VWYRSLN2t6DiqBCrGWw7PDAPhM6B-6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoVWYRSLN2t6DiqBCrGWw7PDAPhM6B-6


СЛОВНИК ЖЕСТІВ 

https://www.spreadthesign.com/uk.ua/search/

https://www.spreadthesign.com/uk.ua/search/


Аутизм: Спілкування
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autism&hl=en_

US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autism&hl=en_US


Месенджер для альтернативного 

спілкування «Сезам»


