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завідувач відділу інформатизації навчально-виховних закладів, 
Інститут інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України, м.Київ 
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ В 

НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх 

повсюдне впровадження в навчальний процес відкриває для дітей з 
особливими потребами нові можливості подолання ізольованості, 
налагодження зв’язку з соціальним оточенням, розширення доступу до 
освітніх послуг. Очевидно, що існують певні форми функціональних 
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обмежень, які унеможливлюють застосування традиційних форм навчання, 
вступу до навчального закладу у класичному розумінні і, навіть, звичайне 
пересування. Поєднання нових засобів і форм навчання та особисто-
орієнтованого підходу є більш прийнятною й ефективною формою навчання 
для дітей з особливими потребами (ОП). 

Наразі існує чимало засобів, що сприяють задоволенню індивідуальних 
потреб в навчанні. Наприклад, інструменти навігації дозволяють дітям з 
проблемами зору оптимізувати відображення візуальних даних (змінювати 
розмір шрифту та зображуваних об’єктів); спеціальні застосунки можуть 
озвучувати текстовий матеріал;  учні з порушеннями слуху можуть 
користуватися спеціальними засобами опрацювання даних, наприклад, 
програмами розпізнавання голосу, альтернативною клавіатурою і т.д. 
Насправді, інтенсивний розвиток технологій упродовж останніх років сприяв 
збільшенню практичності й доступності інформаційно-комунікаційних 
технологій для навчання.  

Хоча існують різноманітні шляхи та можливості застосування ІКТ в роботі з 
дітьми з ОП, їх умовно можна поділити на три категорії: використання у 
компенсаційних цілях; використання у комунікаційних цілях; використання у 
дидактичних цілях. 

Використання ІКТ у компенсаційних цілях означає застосування їх у якості 
технічної допомоги, підтримки, яка дозволяє учням з ОП залучатись до процесів 
взаємодії та спілкування. Частково компенсуючи або заміщуючи відсутність або 
обмеженість природних функцій, ІКТ дозволяють значно полегшити учням доступ 
до навчальної інформації, їх взаємодію з найближчим оточенням та світом.  

У комунікаційних цілях ІКТ можуть слугувати засобом для взаємодії між дітьми 
з ОП, як альтернативна форма зв’язку. Допоміжні прилади і програмне забезпечення 
для задоволення потреб учнів є специфічними для кожного виду функціонального 
обмеження. ІКТ виступають у ролі інструменту, який полегшує і робить можливим 
спілкування, дозволяючи обмінюватися повідомленнями у більш зручний спосіб.  

Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зумовила потребу 
перегляду традиційних підходів до навчання й викладання, започаткувавши нову 
віху в освітніх перетвореннях [4] та відкривши додаткові можливості, особливо 
значущі для учнів з ОП:  

- долання просторових обмежень – заміщення необхідності фізичної 
присутності в навчальному класі віртуальною опосередкованою присутністю, що є 
суттєвою перевагою для учнів з захворюваннями опорно-рухового апарату;  

- усунення часових обмежень – можливість навчання у прийнятному темпі за 
більш гнучким та сприятливим графіком, асинхронної взаємодії з вчителем та 
іншими учнями в будь-який зручний час;  

- розширення меж подання інформації – навчальні ресурси можна отримувати з 
різних джерел та у різних форматах з потенційними перевагами для учнів з ОП;  

- збільшення можливості активного включення в навчальний процесс за рахунок 
спрощення доступу до навчальної інформації, можливості відбору доступних 
матеріалів, участі у віртуальних дискусіях тощо [5].  
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Згідно з дослідженням Британської агенції освітніх комунікацій і технологій 
(British Educational Communications and Technology Agency (BECTA), використання 
ІКТ в загальноосвітніх навчальних закладах для підтримки діяльності учнів з 
особливими потребами сприяє їх спілкуванню, участі в різних видах навчальної 
діяльності, підвищує ефективність навчального процесу. Фахівцями агенції 
визначено ряд переваг використання ІКТ в навчальній взаємодії з дітьми з ОП:  

- автономізація роботи учнів, їх незалежний доступ до освітніх послуг;  
- доступ учнів з ОП до інформації на рівні з іншими, зокрема, через локальні та 

глобальні мережі; 
-  можливість виконувати навчальні завдання у зручному доступному темпі; 
- розширення спектру навчальних завдань, відповідно до індивідуальних 

можливостей і навичок; 
- можливість учнів продемонструвати досягнення іншими шляхами, окрім 

традиційних, розкриття прихованого потенціалу; 
- спрощення процесу спілкування та взаємодії з однолітками, педагогами й 

іншими соціальними групами; 
- мотивування учнів до розширення й поглиблення сфери пізнавальних інтересів, 

задоволення власних пізнавальних потреб [3].  
Завдяки використанню ІКТ, діти з ОП здатні долати бар’єри на шляху до 

навчання, оскільки отримують доступ до різноманітних дидактичних 
матеріалів у доступному для них форматі, а також можуть у прийнятний 
спосіб демонструвати свої навчальні досягнення.  

Організація навчання з використанням ІКТ може відбуватись як у 
синхронний, так і в асинхронний спосіб, а в ролі суб’єктів можуть виступати 
як окремі особи, так і великі групи осіб.  

У межах синхронного навчання учасники взаємодіють один з одним в 
режимі реального часу. Це може нагадувати традиційне навчання в класних 
кімнатах, за тим винятком, що в дистанційному синхронному навчанні 
можлива опосередкована взаємодія за допомогою відповідних засобів ІКТ, 
коли учитель та учні віддалені в просторовому відношенні. Деякі технології 
дозволяють візуалізувати учасників, так щоб учитель міг спостерігати за 
діями учнів, відповідно коментувати й корегувати їх, влаштовувати навчальні 
дискусії, обговорення та ін. традиційні форми роботи. До засобів синхронної 
взаємодії відносяться: служби миттєвих повідомлень (наприклад, MSN 
Messenger, ICQ та ін.), чат-групи/чат-кімнати, аудіо-зв'язок (мобільна 
телефонія, TTY), відео-зв’язок (відео-конференції) тощо. 

Синхронний тип взаємодії виявляється прийнятним і дуже корисним для 
дітей з ОП, адже відкриває їм більш гнучкий доступ до навчального процесу. 
Хоча, варто відзначити, що він може супроводжуватися рядом проблем:  

- порівняно висока вартість – синхронне опосередковане навчання 
вимагає додаткових витрат, зокрема, забезпечення персональним 
комп’ютером кожного учня й вчителя, наявність відповідного ліцензійного 
програмного забезпечення, підключення до мережі Інтернет тощо;  
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- нерівномірний доступ до навчального середовища – різні 
характеристики ПК, пропускної здатності мережних кабелів, Інтернет-
провайдерів та ін. може спричинити нерівномірність передачі даних для 
різних учасників взаємодії,  затримку зв’язку і т.д.,  що,  у свою чергу,  може 
вплинути на якість сприймання навчальної інформації та на якість 
навчального процесу в цілому [4].  

Окрім цього, засоби синхронної взаємодії можуть спричинювати певні 
перешкоди для учнів з окремими видами функціональних обмежень: деяким 
може знадобитися набагато більше часу для написання, декому – більше часу 
для формування думок та їх висловлення і т.д.  У таких випадках доречне 
використання засобів асинхронної взаємодії. 

За умов асинхронної взаємодії учасники необмежені часовими рамками, 
можуть самі обирати зручний для них графік,  час і темп навчання,  за потреби 
повторно переглядати дидактичний матеріал, обмірковувати і виконувати завдання 
без зайвого поспіху.  Це дуже важлива перевага для учнів з ОП,  адже багатьом з 
них потрібний додатковий час для введення, інтерпретації й виведення даних. 
Головними перевагами асинхронної взаємодії є її порівняно низька вартість та 
гнучкий часовий режим. Серед основних засобів варто згадати електронне 
листування, форум, веб-депозитарії тощо. 

Таким чином, наразі існує широкий спектр засобів ІКТ, що можуть 
використовуватись у навчальному процесі. Обізнаність щодо різних способів 
взаємодії та видів засобів, застосовних для кожного способу, відкриває нові 
перспективи як для педагогів, так і для учнів з особливими потребами. 

Незважаючи на стрімкий технологічний розвиток, наразі далеко не кожна 
особа з ОП має доступ і користується перевагами цих технологій. Відтак, важливо 
адаптувати ІКТ до особливих потреб різних груп користувачів,  а також 
забезпечити належний рівень ІК-компетентності як учнів з ОП, так і вчителів, 
організаторів освіти.  

Для сприяння особистісному розвитку, освітні ініціативи в рамках 
інклюзивного підходу з використанням ІКТ повинні бути спрямовані на 
задоволення індивідуальних потреб, розкриттю здібностей кожного учня, його 
повноцінної інклюзії, включення в освітнє і суспільне середовище. Таким чином, 
ІКТ дозволять учням з особливими потребами повноцінно включитися в 
навчальний процес, розвивати прийнятні для них індивідуальні ефективні освітні 
стратегії. 
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 і засобів навчання НАПН України, м. Київ 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 

МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 
Основною метою навчання майбутніх фахівців у галузі 

комп’ютеризованого перекладу є вміння здійснювати переклад іншомовних 
текстів, створення та редагування тексту, вміння користуватися 
електронними словниками та виконувати якісний комп’ютеризований 
переклад з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що 
вимагає від майбутніх фахівців формування інформатичних 
компетентностей. Проблеми формування інформатичної компетентності 
майбутніх фахівців недостатньо досліджені. Актуальними питаннями є 
розробка системи організаційно-методичних умов навчання та їх 
ефективного впровадження в навчальний процес підготовки майбутніх 
фахівців у галузі комп’ютеризованого перекладу. 

Проблемам формування інформатичної компетентності присвячено 
роботи М.А. Антонченко, В.І. Байденко, В.П. Беспалова, Н.Х. Насирова, 
О.В. Овчарук, Дж. Равен, О.М. Спіріна, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторського, 
І.М. Чемерис, Е. Шорт. Теоретико-методичні основи та особливості роботи 
майбутніх фахівців досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці 
В.І. Карабан, В.Н. Комісаров, К. Клауді, Р.К. Міньяр-Бєлоручев, Г.Е. Мірам, 
П. Ньюмарк, Б. Рубрехт, К.М. Скиба, Р. Тінслей, Ю. Хольц-Мянттярі, 
М. Цвіллінг, Г.В. Чернов, А.Д. Швейцер.  

Формування інформатичних компетентностей в процесі професійної 
діяльності майбутніх фахівців комп’ютеризованого перекладу здійснюється з 
використанням програм-перекладачів іншомовних текстів (Google Translate 
Dicter, QDictionary, Google Scholar, Reword). Інформатична компетентність – 
це системний обсяг знань, умінь та навичок з курсу інформатики, що 
забезпечує використання конкретних повідомлень у різних галузях людської 
діяльності для якісного виконання професійних функцій [1]. 

Важливим аспектом професійної діяльності майбутніх фахівців у галузі 
комп’ютеризованого перекладу є набуття інформатичних компетентностей. Для 
вирішення проблеми формування інформатичних компетентностей з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми фахівцями-перекладачами 
пропонується врахування пропозицій щодо використання інформаційно-
комунікаційних технологій повинно забезпечувати майбутнім фахівцям можливість 
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