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Сучасні перетворення в освіті спрямовані та оновлення змісту, 

структури, методів навчання, спроможних задовольнити потреби кожного 

учасника педагогічного процесу, зокрема дітей з особливими потребами. 

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє дітям з особли-

вими потребами брати активну участь у навчальному процесі попри фун-

кціональні обмеження. Завдяки використанню ІКТ, ці діти здатні по-

долати бар’єри на шляху до навчання, отримуючи доступ до різноманіт-

них дидактичних матеріалів у прийнятному форматі [1]. Дистанційне 

навчання, організоване з використанням засобів ІКТ, відкриває для дітей з 

особливими потребами можливість подолання ізольованості, нала-

годження зв’язку з соціальним оточенням, розширення доступу до освіт-

ніх послуг [2]. 

Серед шляхів використання ІКТ для підтримки освітніх можливос-

тей дітей з особливими потребами можна зазначити такі: визначення на-

явного рівня особистісного розвитку, знань, умінь, навичок та досвіду 

учня; допомога в процесі особистісного розвитку шляхом покращення 

вже набутих навичок або формування нових; поліпшення доступу до ін-

формаційних ресурсів; подолання географічного чи соціального ізолю-

вання завдяки мережній і комунікаційній підтримці; підвищення мотива-

ції та обізнаності спільноти щодо переваг використання ІКТ в спеціальній 

освіті [3]. Важливою умовою впровадження ІКТ в освіту дітей з особли-

вими потребами є вирішення проблем формування ІК-компетентності 

педагогічних працівників (учителів, соціальних і корекційних педагогів та 

ін.), їх готовності до розроблення інноваційних методів навчання та до 

оновлення існуючих підходів, що потребує подальшого науково-педагогі-

чного пошуку. 
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