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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ: ПЕРЕВАГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

 

Анотація. Розвиток інклюзивної освіти відбувається в умовах активного 

впровадження інформаційних та комунікативних технологій в систему освіти. 

Незважаючи на значний інтерес дослідників до різних аспектів використання 

ІКТ в інклюзивній освіті, їх вплив на навчання дітей з ООП на сьогодні 

недостатньо вивчений. Для подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні 

важливо розуміти переваги їх використання та виклики, пов’язані з їхнім 

впровадженням. Для проведення дослідження був використаний метод 

кабінетного дослідження, заснований на аналізі досліджень, публікацій, 

аналітичних звітів, у тому числі шляхом їх взаємної верифікації та доповнення. 

Пошук матеріалів для проведення дослідження здійснювався у науко-

метричних базах даних Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. З’ясовано, 

що основні групи ІКТ супроводу інклюзивного навчання, такі як технології 

загального і спеціального призначення, комунікаційного супроводу та 

інформаційно-технологічні засоби доступу виконують компенсаційні, 

комунікаційні та дидактичні функції. До переваг використання ІКТ в 

інклюзивній освіті належать: забезпечення дітям з ООП рівного доступу до 

інформації та освітніх послуг, сприяння у розвитку їхніх пізнавальних потреб, 

підвищення мотивації, розширення сфери пізнавальних інтересів, можливість 

навчання у зручному темпі та за адаптованими до конкретних нозологій 

змістом і методами навчання. Виклики, пов’язані із використанням ІКТ у 

навчанні дітей з ООП стосуються необхідності модифікації змісту і методів 

навчання, ретельного планування і систематичного використання ІКТ, 

підготовки учителів до використання ІКТ-інструментів для навчання дітей з 

ООП. Основними шляхами подолання зазначених викликів є розвиток 

інфраструктури ІКТ, модифікація змісту, методів навчання й оцінювання 

успішності, підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної 

освіти, державна підтримка і фінансування широкомасштабної програми 

навчання для дітей з ООП, підтримка та сприяння інклюзивній освіті на рівні 

шкіл і громади. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інформаційно-

комунікативні технології, діти з особливими освітніми потребами. 
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Анотация. Развитие инклюзивного образования происходит в условиях 

активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

систему образования. Несмотря на значительный интерес исследователей к 

различным аспектам использования ИКТ в инклюзивном образовании, их  

влияние на обучение детей с ООП сегодня недостаточно изучено. Для 

дальнейшего развития инклюзивного образования в Украине важно понимать 

преимущества их использования и вызовы, связанные с их внедрением. Для 

проведения исследования был использован метод кабинетного исследования, 

основанный на анализе исследований, публикаций, аналитических отчетов, в 

том числе путем их взаимной верификации и дополнения. Поиск материалов 

для проведения исследования осуществлялся в науч-метрических базах данных 

Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. Выяснено, что основные группы 

ИКТ сопровождения инклюзивного обучения, такие как технологии общего и 

специального назначения, коммуникационного сопровождения и 

информационно-технологические средства доступа выполняют 

компенсационные, коммуникационные и дидактические функции. К 

преимуществам использования ИКТ в инклюзивном образовании относятся: 

обеспечение детям с ООП равного доступа к информации и образовательных 

услуг, содействие в развитии их познавательных потребностей, повышение 

мотивации, расширение сферы познавательных интересов, возможность 

обучения в удобном темпе и с адаптированными к конкретным нозологий 

содержанием и методами обучения. Вызовы, связанные с использованием ИКТ 

в обучении детей с ООП касающиеся необходимости модификации 

содержания и методов обучения, тщательного планирования и 

систематического использования ИКТ, подготовки учителей к использованию 

ИКТ-инструментов для обучения детей с ООП. Основными путями 

преодоления указанных вызовов является развитие инфраструктуры ИКТ, 

модификация содержания, методов обучения и оценки успеваемости, 

повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов инклюзивного образования, 

государственная поддержка и финансирование широкомасштабной 

программы обучения для детей с ООП, поддержка и содействие инклюзивном 

образовании на уровне школ и общества. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение, 

информационно-коммуникативные технологии, дети с особыми 

образовательными потребностями. 
 

Abstract. The development of inclusive education takes place in the conditions 

of active implementation of information and communication technologies in the 

educational system. The use of ICTs in the education of children with SEN can 

become a significant factor of positive changes because they create opportunities to 

improve the availability and quality of education, the effectiveness of the 

management of learning tools, the integration of national information educational 

systems into the world network. Despite the considerable interest of researchers in  
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various aspects of the use of ICTs in inclusive education, their impact on the  

education of children with SEN is currently poorly understood. For the further 

development of inclusive education in Ukraine, it is important to understand the 

benefits of their use and the challenges associated with their implementation. For the 

study, the method of desk research was used, based on the analysis of studies,  

publications, analytical reports, including their mutual verification and addition. The 

search for publications for the analysis was carried out in scientific and metric 

databases Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. It was found that the main 

groups of ICTs support of inclusive education, such as general and special 

technologies, communication and information technologies, providing access 

perform compensatory, communication and didactic functions. The advantages of 

ICTs usage in inclusive education include: ensuring equal access to information and 

educational services for children with SEN, assisting in the development of children's 

cognitive needs, increasing motivation, expanding the scope of cognitive interests, 

provided possibility to learn at a convenient pace and with content and teaching 

methods adapted to specific nosologies. Challenges associated with the use of ICTs in 

teaching children with SEN have to do with the need to modify the content and 

methods of education, careful planning and systematic use of ICTs, training teachers 

to use ICTs tools for teaching children with SEN. The main ways to overcome these 

challenges are the development of ICTs infrastructure, modification of the content, 

methods of teaching and assessment of progress, increasing the level of ICTs 

competence of teachers of inclusive education, state support and financing of a large-

scale training program for children with PLO, support and promotion of inclusive 

education at the school and community level. 

Keywords: inclusive education, information and communication technologies, 

children with special educational needs. 

 

Вступ. Прийняття у 1994 році на Всесвітній конференції зі спеціальної 

освіти Саламанської декларації започаткувало на міжнародному рівні розвиток 

інклюзивного підходу до освіти, що визнає право усіх учнів навчатися в 

звичайних класах, незалежно від їх здібностей і потреб. Інклюзивність 

стосується на усіх категорій учнів, що належать до категорії вразливих, проте 

найбільше її потребують діти з особливими освітніми потребами (далі – ООП). 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти, розробленою 

ЮНЕСКО, термін «діти з ООП» вживається щодо осіб, навчання яких потребує 

додаткових ресурсів [1]. В Україні цей термін використовується щодо дітей, у 

яких наявні особливості або порушення психофізичного розвитку [2, c. 47]. Ця 

категорія дітей залишається однією з найбільш дискримінованих у доступі до 

освіти, не лише в українському суспільстві, але й інших, що зумовлено як 

соціальними чинниками (малозабезпеченість, соціальна ізольованість,  
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маломобільність тощо), так і психо-соціальними особливостями самих дітей 

(низький рівень концентрації уваги, пам’яті, низький м'язовий тонус, погано  

розвинута дрібна моторика, проблеми, пов'язані з зоровим і слуховим 

сприйняттям, низькою самооцінкою тощо).  

Ратифікація у грудні 2009 року Верховною Радою Конвенції ООН про 

права інвалідів стала початком впровадження в України інклюзивної освіти, яка 

надає дітям з ООП рівні можливості для навчання та соціалізації. Розвиток 

інклюзивної освіти відбувається в умовах активного впровадження 

інформаційних та комунікативних технологій (далі – ІКТ) в систему освіти. 

Застосування ІКТ може стати суттєвим чинником позитивних змін, адже вони 

відкривають широкі можливості для підвищення якості освіти, її доступності 

для дітей з ООП через забезпечення рівного доступу до інформації та освітніх 

послуг, покращення функціональних можливостей та ефективності управління 

засобами навчання, інтеграцію національних інформаційних освітніх систем у 

світову мережу [3]. 

Впровадження ІКТ в інклюзивну освіту стало предметом досліджень як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Праці зарубіжних дослідників 

розкривають технічні і технологічні аспекти розроблення і використання ІКТ 

[4; 5; 6], проте більший інтерес для нашого дослідження становлять ті, в яких 

висвітлюють педагогічні аспекти використання ІКТ у навчанні дітей з ООП. 

Серед них можна виділити такі домінуючі напрями досліджень, як вплив ІКТ на 

методи навчання [7; 8], доступ до освіти [9; 10], налагодження взаємодії [11; 

12], оцінку ефективності використання ІКТ в освіті дітей з ООП [13; 14]. 

Дослідження вітчизняний науковців є менш чисельними і, окрім загальних 

аспектів впровадження ІКТ в інклюзивну освіту [15; 16], висвітлюють 

використання окремих видів ІКТ у навчанні дітей з ООП, таких як SMART-

технології [17], соціальні мережі [18], комп’ютерні програми [19; 20]. Ряд праць 

присвячені висвітленню зарубіжного досвіду використання ІКТ в інклюзивній 

освіті [21; 22; 23], що цілком очевидно, зважаючи на значний інтерес 

закордонних дослідників до цього питання. Незважаючи на велике зацікавлення 

у різних аспектах використання ІКТ у сфері інклюзивної освіти і визнання того, 

що ІКТ загалом сприяють включенню учнів з різними здібностями і потребами 

у навчальний процес, їх вплив на навчання дітей з ООП на сьогодні 

недостатньо вивчений [24]. Для подальшого розвитку інклюзивної освіти в 

України важливо не лише розуміти переваги, які надають ІКТ, але й 

враховувати виклики, пов’язані з їх впровадженням. Це сприятиму глибшому 

усвідомленню як особливостей використання ІКТ у навчанні дітей з ООП, так і 

осмисленню труднощів у їх впровадженні та шляхів їх подолання. Метою статті  
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є розкрити переваги та обмеження використання ІКТ в інклюзивній освіті на 

основі аналізу зарубіжного досвіду.  

Методи дослідження. Для проведення дослідження був використаний 

метод кабінетного дослідження, заснований на аналізі досліджень, публікацій, 

аналітичних звітів, у тому числі шляхом їх взаємної верифікації та доповнення. 

Пошук матеріалів для проведення дослідження здійснювався у науко-

метричних базах даних Web of Science, ResearchGate, Google Scholar.  

Результати і обговорення. Під ІКТ мають на увазі технологічні 

застосунки (апаратні та програмні засоби), які дозволяють створювати, 

редагувати, зберігати, передавати дані між різними інформаційними системами. 

Це поняття об’єднує комп'ютерні засоби масової інформації, телекомунікаційні 

системи і мережі, що створюють можливості для міжособистісної та 

багатосторонньої комунікації і взаємодії та відіграють вагому роль у створенні, 

обміні, поширенні, управлінні та доступі до знань [25, c. 126].  

До основних груп інформаційних та комунікаційних технологій супроводу 

інклюзивного навчання відносять:  

- технології загального призначення (мультимедійні навчальні середовища, 

інтернет-системи управління навчанням, довідкові онлайн-ресурси, мобільні 

застосунки тощо);  

- технології спеціального призначення (спеціалізовані програми відповідно 

до нозологій, наприклад, комп’ютерна програма для комунікації для дітей з 

порушеннями аутичного спектру, навчальний програмно-апаратний комплекс 

для колективної роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями тощо.  

- технології комунікаційного супроводу (комп’ютерні тренажери для 

вивчення української жестової мови, альтернативні комунікаційні системи); 

- інформаційно-технологічні засоби доступу (читачі екрану, нотатники та 

дисплеї, які працюють зі шрифтом Брайля, принтери для незрячих, засоби 

доступу для фізично неповносправних, транслятори мови у текст та 

транслятори тексту у мову, засоби запису та субтитрування, спеціального 

призначення, технології комунікаційного супроводу та інформаційно-

технологічні засоби доступу) [26, c. 173]. 

Дослідники [27, c. 54-56; 16, c. 142] виділяють три основні цілі 

використання ІКТ в інклюзивній освіті.  

По-перше, вони виконують компенсаційні завдання, заміщуючи або 

частково компенсуючи відсутні природні функції. Так, дитині з проблемами 

зору вони можуть допомогти при читанні дитині з порушенням опорно-

рухового апарату – при письмі [16, c. 142]. Зокрема, такі апаратні засоби, як 

персональний комп’ютер, нетбук, планшет, смартфон, пристрій для читання e- 
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Book, Брайлівська електронна книга, Брайлівський дисплей, сенсорний екран 

тощо та програмні продукти як, наприклад, збільшувач екрану, аудіокнига,  

скрінрідер, мовний синтезатор, сурдокомунікатор, голосове розпізнавання мови 

створюють можливості для спілкування і взаємодії.  

По-друге, ІКТ уможливлюють або полегшують комунікацію у спосіб, 

більш зручний для певного виду функціональних обмежень і слугують 

альтернативним засобом зв’ку. Прикладами відповідних технологій є 

месенджери (WhatsApp, Telegram, Skype, Viber, Facebook тощо) аудіовізуальні 

інформаційні системи (POSSUM, BLISS, MAVIS), логопедичні тренажери 

(«Дельфа», «Поліфонатор», «Живий звук», «Адаптація-Лого» тощо).  

По-третє, ІКТ виконують дидактичні функції, сприяючи диференціації та 

задоволенню індивідуальних потреб учнів, розвитку їх здібностей та 

особистісному розвитку загалом. У якості прикладів можна назвати SMART-

дошки, інтерактивні дисплеї (наприклад, Sympodium), редактори презентацій 

(наприклад, «SMART Notebook») сервіси для підтримки викладання та 

самостійного навчання з допомогою інтерактивних модулів (наприклад, 

LearningApps.org).  

Застосування ІКТ започаткувало новий етап в освітніх інноваціях. Серед 

таких суттєвих змін у навчальному процесі, зокрема відзначають: доступ до 

навчального процесу дітям з ООП з географічно віддалених місцевостей 

завдяки дистанційному навчанню; перехід до особистісно-орієнтованого 

підходу, при центральне місце відводиться учням як активним учасникам 

навчального процесу, а учитель виконує функцію фасилітатора, функція якого 

полягає у створенні сприятливого середовища та наданні допомоги у 

навчально-пізнавальній діяльності; впровадження процесно-орієнтованого 

підходу до навчального процесу, відповідно до якого завданням навчання є не 

просто отримання та відтворення знань, а здатність їх осмислювати, 

пояснювати, інтерпретувати та застосовувати у практичних ситуаціях [16, c. 

140].  

До основних переваг використання ІКТ в інклюзивній освіті відносять: 

забезпечення доступу до інформації та освітніх послуг дітям з ООП на рівних 

умовах з іншими; створення можливостей для задоволення пізнавальних потреб 

дітей, їх мотивації до розширення й поглиблення сфери пізнавальних інтересів; 

можливість навчатися в оптимально зручному темпі та виконувати завдання, 

адаптовані до особливостей дітей, зумовлених нозологіями; використання 

альтернативних способів демонстрації навчальних досягнень, розкриття 

прихованого потенціалу; полегшення процесу комунікації з іншими учнями та 

вчителями [16, c. 143]. 
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Проте, незважаючи на загалом позитивні результати використання ІКТ в 

інклюзивній освіті, окремі дослідники [28; 29] висловлюють цілком слушні 

застереження про те, що використання ІКТ вимагає зміни стратегій інклюзивної  

освіти, модифікації змісту освіти, методів навчання; лише при належному і 

тривалому застосуванні, ретельному плануванні, врахуванні потреб усіх учнів 

та вмілому використанні учителями, їх готовності до реалізації інклюзивної 

освіти з використанням ІКТ можна досягти позитивних результатів.  

Серед чинників ефективності, якості та доступності інклюзивної освіти з 

використанням ІКТ називають наступні:  

- розвиток інфраструктури ІКТ, яка б відповідала принципам доступності, 

зручності використання, гнучкості й раціональності витрат;  

- модифікація компонентів навчального плану, включаючи зміст, методи 

навчання й оцінювання успішності, інтегруючи ІКТ з врахуванням освітніх 

потреб учнів;  

- підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної освіти, їх 

обізнаності щодо можливостей використання нових технологій у педагогічній 

взаємодії з дітьми з особливими потребами [16, c. 144];  

- державна підтримка і фінансування широкомасштабної програми 

навчання для дітей з ООП, підтримка та сприяння інклюзивній освіті на рівні 

шкіл і громади [29, c. 180].  

Висновки. ІКТ володіють значним потенціалом у сфері інклюзивної 

освіти. Вони сприяють покращенню доступу до  навчання, вирішенню завдань 

виховання та розвитку дітей з ООП, забезпечуючи реалізацію компенсаційних, 

комунікаційних, дидактичних цілей. Незважаючи на численні переваги 

використання ІКТ у навчанні дітей з ООП, такі як, включення в освітнє 

середовище, задоволення індивідуальних потреб, сприяння особистісному 

розвитку та розкриттю здібностей тощо, існують і певні обмеження. Вони 

стосуються необхідності модифікації змісту і методів навчання, ретельного 

планування і систематичного використання ІКТ, підготовки учителів до 

використання ІКТ-інструментів для навчання дітей з ООП. Розвиток 

інфраструктури ІКТ, модифікація змісту, методів навчання й оцінювання 

успішності, підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів, підтримка і 

фінансування широкомасштабної програми навчання для дітей з ООП, 

підтримка інклюзивної освіти на рівні шкіл і громад є основними шляхами 

подолання зазначених викликів. 
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