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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННа ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННаМИ СЛУХУ: 
РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКАМ КОМАНДИ СУПРОВОДУ 

 

Ураховуячи інноваційність проблеми, метоя статті ю розробленнѐ 
рекомендацій педагогам та батькам щодо забезпеченнѐ потреб дітей із порушеннѐми 
слуху в умовах дистанційного навчаннѐ. Використано методи теоретичного аналізу 
літературних джерел, нормативних документів та результатів сучасних досліджень, 
а також узагальненнѐ зарубіжного та національного практичного досвіду. 
Обґрунтовано, що в першу чергу доцільно враховувати особливості розвитку та 
навчальної діѐльності конкретної дитини й обирати з порад, ѐкі складені за 
нозологічним принципом. Визначено специфічні моменти забезпеченнѐ слухової та 
візуальної доступності навчального матеріалу длѐ учнів із порушеннѐми слуху, 
дотриманнѐ ѐких сприѐтиме підвищення ефективності освітнього процесу. 

Ключові слова: діти, порушеннѐ слуху, потреба, дистанційне навчаннѐ, 
рекомендації, слухова доступність, візуальна доступність. 

 

Вступ. Протѐгом останніх десѐтиріч наша країна вибудовую суспільні 
відносини на основі демократичних цінностей, що сприѐю утвердження 
філософії толерантності, а відтак соціальної моделі сприйнѐттѐ інвалідності, 
за ѐкої, на відміну від медичної, обмеженнѐ розглѐдаятьсѐ ѐк результат 
дискримінації з боку суспільства, а не стану лядини.  

Позитивним результатом означених тенденцій виступаю нова освітнѐ 
концепціѐ («Нова Українська школа»), ѐка ґрунтуютьсѐ на 
дитиноцентрованих принципах та передбачаю реалізація особистісно 
оріюнтованого, компетентнісного, інклязивного підходів. У широкому сенсі 
інклязивність розглѐдаять ѐк доступність здобуттѐ освіти на різних рівнѐх; 
пристосуваннѐ (адаптація) освітнього середовища до дитини, а не 
навпаки; можливість навчатисѐ за індивідуальноя освітньоя траюкторіюя; 
наданнѐ підтримки й супроводу відповідно до освітніх потреб.  

Затвердженнѐ в Україні інноваційного інструментарія 
«Міжнародна класифікаціѐ функціонуваннѐ, обмеженнѐ життюдіѐльності 
і здоров’ѐ» (МКФ) впроваджую функціонально-компетентнісний підхід до 
визначеннѐ особливих освітніх потреб дитини; теорія функціонуваннѐ, 
що поѐсняю закономірності та особливості розвитку, обмеженнѐ 
життюдіѐльності, пов’ѐзані зі станом здоров’ѐ, з позиції організму, особи 
та суспільства. 
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Рамковий Закон України «Про освіту» (2017 р.) проголошую базовими 
принципи недискримінації, урахуваннѐ багатоманітності лядини, 
ефективного залученнѐ та вкляченнѐ до освітнього процесу всіх його 
учасників. 

Постановка проблеми. Поточний рік увійшов в історія ѐк рік 
пандемії та введеннѐ безпрецедентних обмежень у всіх сферах життѐ 
більшості країн. У березні 2020 року в Україні було введено карантин та 
встановлено заборону відвідувати заклади освіти на період здійсненнѐ 
заходів щодо запобіганнѐ виникнення й поширення коронавірусної 
хвороби (COVID-19). Система освіти перейшла на дистанційний формат, що 
стало викликом длѐ всіх учасників освітнього процесу; особливо складним 
навчаннѐ в «умовах віддаленості» виѐвилосѐ длѐ дітей із особливими 
потребами, серед ѐких окрему групу займаять діти з порушеннѐми слуху.  

Загалом, національна система спеціальних шкіл длѐ дітей із 
порушеннѐми слуху, у тому числі у складі навчально-реабілітаційних центрів, 
налічую понад 50 закладів (на тимчасово окупованих територіѐх та в 
анексованому Криму залишилосѐ 6 спеціальних шкіл); у Киюві та обласних 
центрах працяять заклади дошкільної освіти длѐ дітей з порушеннѐми слуху 
або дошкільні групи при школах; збільшуютьсѐ кількість спеціальних та 
інклязивних груп/класів, у ѐких навчаятьсѐ діти з порушеннѐми слуху; 
вихователі та вчителі інклязивних закладів не ю сурдопедагогами, працяять 
у команді з фахівцѐми зі спеціальної педагогіки. 

Категоріѐ дітей із порушеннѐми слуху досить розмаїта. Ступінь 
порушеннѐ слуху може суттюво відрізнѐтисѐ: легкий, помірний, важкий, 
повний. Відповідно можливості слухового сприйманнѐ коливаятьсѐ від 
труднощів у сприйманні та розумінні тихого мовленнѐ в шумному 
середовищі (мінімальне зниженнѐ слуху), тихого та віддаленого мовленнѐ 
в тиші (зниженнѐ слуху І ступенѐ); можливості сприймати розмовне 
мовленнѐ тільки з близької відстані – 2-3 м (зниженнѐ слуху ІІ ступенѐ), 
лише гучне мовленнѐ на близькій відстані (зниженнѐ слуху ІІІ ступенѐ) до 
стану, коли залишаятьсѐ певні слухові відчуттѐ, що даять змогу сприймати 
гучні звуки довкіллѐ та окремі звуки мовленнѐ (зниженнѐ слуху ІV ступенѐ) 
або можливість сприймати розмовне мовленнѐ лише через слух відсутнѐ, 
відтак слух не ю головним «комунікаційним» каналом длѐ сприйманнѐ та 
продукуваннѐ мовленнѐ (глухота). 

Варто зазначити, що ступінь зниженнѐ слуху та можливість 
сприймати розмовне мовленнѐ ю основними критеріѐми за медичного 
(аудіологічного) підходу до проблеми глухоти. Відповідно до 
соціокультурного підходу, глухий (нечуячий) – лядина, ѐка користуютьсѐ 
жестовоя мовоя, ѐк основним засобом спілкуваннѐ, відчуваю своя 
приналежність до культури глухих, усвідомляю себе ѐк представника 
спільноти глухих, лінгвокультурної меншини. Важливим критеріюм ю 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 3-4 (97-98) 

303 

наѐвність порушеннѐ слуху в батьків та мова, ѐкоя спілкуятьсѐ в родинні 
(словесна чи жестова); рівень слуху не визначальний (приміром, лядина з 
легким чи помірним порушеннѐм слуху, ѐка в тихому приміщенні 
сприймаю мовленнѐ, при підвищенні шуму таку можливість втрачаю, 
використовую жестову мову і відтак ю «глухоя»). 

У Саламанській декларації (1994 р.), де проголошено пріоритетним 
інклязивний підхід в освіті, також зазначено: «Освітнѐ політика повинна 
повністя враховувати індивідуальні відмінності та особливості. Важливість 
мови жестів ѐк засобу комунікації між глухими, наприклад, повинна бути 
визнана; необхідно вжити відповідні заходи длѐ забезпеченнѐ того, щоб 
усі глухі ляди мали доступ до освіти на своїй національній мові жестів. З 
оглѐду на особливі потреби в комунікації глухих і глухих/сліпих осіб їх 
освіту, можливо, доцільніше організовувати у спеціальних школах і 
спеціальних класах та підрозділах звичайних шкіл». 

Водночас, сьогодні стрімко розвиваятьсѐ медико-технічні засоби 
компенсації порушень слуху: надпотужні слухові апарати та кохлеарна 
імплантаціѐ (введеннѐ системи електродів до внутрішнього вуха паціюнта), 
що порѐд із упровадженнѐм програм неонотального скринінгу, раннього 
втручаннѐ створяять можливості длѐ розвитку слухового сприйманнѐ та 
формуваннѐ словесного мовленнѐ ѐк засобу комунікації, розширяять 
вибір освітніх маршрутів длѐ таких дітей. 

Зазначимо, що додаткові послуги длѐ дітей із порушеннѐми слуху 
вклячаять розвиток слухового (слухо-зорового, слухо-зоро-тактильного) 
сприйманнѐ, усного та писемного мовленнѐ; формуваннѐ жестомовної 
комунікативної компетентності; музично-ритмічні занѐттѐ тощо; сучасні 
підходи характеризуятьсѐ застосуваннѐм гнучких, максимально 
індивідуалізованих планів та програм із врахуваннѐм наѐвного рівнѐ 
розвитку, потенційних можливостей дитини, очікувань та запитів батьків.  

Таким чином, діти з порушеннѐми слуху здобуваять освіту у 
спеціальних (переважна більшість) та інклязивних умовах і потребуять 
супроводу та різних стратегій підтримки в освітньому середовищі. 

Потреби дитини, визначенні фахівцѐми інклязивно-ресурсних 
центрів та учасниками команди супроводу закладу освіти маять бути 
забезпечені в різних умовах навчаннѐ. Сьогодні карантин висуваю нові 
вимоги – забезпеченнѐ потреб дитини й в умовах дистанційного формату. 

Аналіз актуальних досліджень. Зважаячи на новизну проблеми, 
наукові публікації з питань організації дистанційного навчаннѐ дітей із 
порушеннѐми слуху нечисленні (Н. Адамяк, 2020; В. Жук, 2020; А. Замша, 
2020). Актуальним у контексті проблеми ю праці, присвѐчені сучасним 
підходам до освіти дітей із особливими освітніми потребами 
(Е. Данілавічятю, 2018; В. Засенко та ін., 2016; А. Колупаюва, 2019; 
О. Таранченко, 2019; J. Deppeler, 2015; T. Loreman, 2015), особливостѐм 
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організації освітнього середовища длѐ дітей із порушеннѐми слуху 
(С. Кульбіда та ін., 2019), питаннѐм дистанційного навчаннѐ дітей із 
особливими освітніми потребами (О. Чеботарьова та ін., 2020). Наѐвний 
перший практичний досвід дистанційного навчаннѐ дітей із порушеннѐми 
слуху, визначилисѐ нагальні проблеми. 

Із початком карантину Міністерством освіти і науки України 
запроваджено платформу, де вміщуютьсѐ інформаціѐ про зміни в 
освітньому процесі, введені через вимушене дистанційне навчаннѐ 
http://mon-covid19.info/. 22 червнѐ 2020 року на офіційному сайті МОН 
України представлено на громадське обговореннѐ проюкт «Положеннѐ про 
дистанційну форму здобуттѐ загальної середньої освіти», спрѐмований 
урегулявати реалізація дистанційного навчаннѐ за двома напрѐмами: 
дистанційноя формоя ѐк окремоя формоя здобуттѐ освіти; шлѐхом 
використаннѐ технологій дистанційного навчаннѐ в різних формах (денної, 
вечірньої, заочної, мережевої, екстернатної, сімейної (домашньої), 
педагогічному патронажі) здобуттѐ освіти. 

У проюкті враховано особливості дистанційного навчаннѐ під час 
карантину (надзвичайних обставин), а також передбачено умови длѐ 
реалізації змішаного навчаннѐ; поповнено термінологічну систему 
педагогічної галузі: «асинхронний режим», «електронні освітні ресурси з 
навчальних предметів (інтегрованих курсів)», «інформаційно-
телекомунікаційна система дистанційного навчаннѐ (електронна освітнѐ 
платформа)», «електронне освітню середовище», «синхронний режим» тощо. 

Окремі пункти Положеннѐ деталізуять особливості дистанційного 
навчаннѐ осіб із особливими освітніми потребами, забезпеченнѐ 
додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занѐть 
(послуг) у зазначених умовах. 

У професійній спільноті приділѐютьсѐ значна увага питаннѐм 
дистанційної освіти дітей із особливими освітніми потребами, зокрема дітей 
із порушеннѐми слуху. Наводимо думки педагогів-практиків у контексті 
проблеми: у процесі навчаннѐ дітей із порушеннѐми слуху значна частина 
часу маю бути відведена на індивідуальні роз’ѐсненнѐ та консультації; серед 
проблемних питань: недостатню технічне забезпеченнѐ учнів та педагогів, 
різні можливості батьків щодо допомоги в навчанні, психологічні наслідки 
соціальної ізолѐції, а також через нерозуміннѐ матеріалу, зниженнѐ мотивації 
до навчаннѐ; длѐ учнів із порушеннѐм слуху більшоя міроя важливе 
безпосередню спілкуваннѐ, можливість бачити «обличчѐ вчителѐ». Більшість 
педагогів зазначаять, що дистанційне навчаннѐ длѐ дітей із порушеннѐми 
слуху можливо розглѐдати виклячно ѐк тимчасовий вимушений захід.  

Проте дистанційний формат може періодично застосовуватисѐ, діти 
будуть навчатисѐ з дому, відтак педагоги маять бути готові до відповідної 
організації освітнього процесу та корекційно-розвивального супроводу. 

http://mon-covid19.info/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2020/06/22/Polozhennya%20pro%20dystantsiynu%20formu%20zdobuttya%20ZSO.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2020/06/22/Polozhennya%20pro%20dystantsiynu%20formu%20zdobuttya%20ZSO.docx
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Мета статті – на основі аналізу теоретичних аспектів проблеми та 
наѐвного практичного досвіду розробити рекомендації учасникам команд 
супроводу щодо дистанційного навчаннѐ дітей із порушеннѐми слуху (на 
період дії надзвичайних обставин). 

Теоретичні основи дослідження. Проблема визначеннѐ потреб ю 
актуальноя в контексті організації дистанційного навчаннѐ; її вивчення 
присвѐчено дослідженнѐ українських науковців Е. Данілавічятю, 
А. Колупаювої, О. Таранченко, О. Федоренко та ін. 

Об’юктивне визначеннѐ потреби покликано сприѐти усунення 
бар’юрів, ѐкі перешкоджаять повноцінній участі дитини в освітньому 
процесі та успішному функціонування в соціумі. 

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) зазначено: «особа з 
особливими освітніми потребами – особа, ѐка потребую додаткової 
постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метоя 
забезпеченнѐ її права на освіту». Вочевидь така підтримка реалізуютьсѐ 
через відповідні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, 
спеціальне обладнаннѐ, наѐвність асистента вчителѐ та/або асистента 
дитини, необхідні адаптації та/або модифікацій в освітньому процесі. 

Важливими положеннѐми щодо врахуваннѐ потреб під час організації 
навчаннѐ, зокрема й дистанційного, учнів із порушеннѐми слуху ю такі: 

– кожна дитина унікальна, її потреби індивідуальні; 
– на часі відмова від опори на категорії порушень, натомість 

насамперед урахуваннѐ індивідуальних особливостей розвитку, потреб 
кожної дитини; 

– проюктуячи навчаннѐ, у першу чергу враховуюмо особливості 
розвитку та навчальної діѐльності конкретної дитини та обираюмо з порад, 
ѐкі складені за нозологічним принципом (типом порушеннѐ/типологічними 
відмінностѐми); 

– ураховуюмо сильні сторони, що дитина може і що може 
запропонувати система освіта в разі виникненнѐ потреби; 

– задоволеннѐ особливих освітніх потреб здійсняютьсѐ через 
адаптації/модифікації освітнього середовища (змісту, процесу, методів, 
матеріалів, ресурсів, очікувальних результатів), використаннѐ додаткового 
обладнаннѐ, послуг тощо; 

– міра проѐву й специфічність особливих освітніх потреб 
визначаять специфіку підтримки учнів у процесі навчаннѐ. 

У підготовці матеріалів статті використано методи теоретичного 
аналізу літературних джерел, нормативних документів та результатів 
сучасних досліджень, представлених у виданнѐх, вклячених до Переліку 
наукових фахових видань України, наукометричних баз даних Index 
Copernicus, Google Scholar та ін.; а також узагальненнѐ практичного досвіду 
дистанційного навчаннѐ дітей із порушеннѐми слуху. 
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Виклад основного матеріалу. Пропонуюмо клячові рекомендації 
щодо використаннѐ технологій дистанційного навчаннѐ та організації 
безбар’юрного електронного освітнього середовища длѐ учнів із 
порушеннѐми слуху (на період дії надзвичайних обставин), ѐкі стануть у 
нагоді ѐк педагогам та фахівцѐм, що забезпечуять супровід, так і батькам.  

Необхідно акцентувати, що он-лайн навчаннѐ значної кількості учнів 
із порушеннѐми слуху передбачаю більшоя міроя: 

– індивідуальну допомогу, консультуваннѐ, оскільки особливості та 
потреби в кожної дитини різні; 

– співпраця з батьками, допомогу їм, забезпеченнѐ інформаціюя та 
матеріалами; 

– час длѐ адаптації до змін в організації навчаннѐ; 
– потребую більше зусиль, і відповідно, більше виснажую ніж 

навчаннѐ у класі (необхідність дивитисѐ на екран, утримувати увагу; «не 
звичне» сприйманнѐ вчителѐ, зображеннѐ себе та однокласників тощо); 

– може зумовити переглѐд освітніх потреб учнів у зв’ѐзку зі зміноя 
формату навчаннѐ. 

Тривале позбавленнѐ живого спілкуваннѐ з однолітками, з 
педагогами, ѐкі підтримуять, може негативно виплинути на соціальний 
розвиток учнів. 

Важливе значеннѐ длѐ організації навчаннѐ учнів із порушеннѐми 
слуху маять: 

– ступінь проѐву порушеннѐ; вид, час, ѐкість слухопротезуваннѐ 
(слуховий апарат, кохлеарний іпмлант, слуховий апарат кісткової 
провідності), рівень розвитку слухового сприйманнѐ та мовленнѐ;  

– провідний спосіб комунікації/основні засоби спілкуваннѐ (словесна, 
жестова мови), підхід, за ѐкого відбувалосѐ попередню навчаннѐ; 

– наѐвність комплексних порушень; 
– індивідуальні особливості дитини. 
Варто зазначити, що одним із основних у навчанні дітей із 

порушеннѐми слуху ю бар’юр у налагодженні комунікації, отриманні 
інформації в повному обсѐзі. Узагальняячи основні підходи, можна 
визначити специфічні длѐ організації дистанційного навчаннѐ моменти: 

– учні з порушеннѐми слуху можуть мати різні освітні потреби (у 
залежності від специфіки реабілітації одним важливіший ѐкісний 
мікрофон, іншим – артикулѐціѐ, наѐвність підписів); 

– длѐ жестомовних учнів (длѐ ѐких основним чи одним із основних 
засобів спілкуваннѐ ю українська жестова мова) освітній процес маю 
будуватисѐ на основі двомовності (бімодально-білінгвального навчаннѐ); 

– перш ніж планувати адаптації длѐ учнѐ з порушеннѐми слуху, 
варто дізнатисѐ, ѐкий формат буде найзручнішим (те, що працявало у 
класі, може не допомагати в режимі он-лайн, наприклад, ѐкщо в класі 
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учень сприймав матеріал на слухо-зоровій основі з допомогоя 
звукопідсиляячого обладнаннѐ, в умовах віртуального класу необхідними 
будуть послуги перетвореннѐ аудіо інформації в текстову тощо). У даному 
контексті влучним ю вислів – Remain Flexible, because it Won’t be «One Size 
Fits All» (Залишайтесѐ гнучкими, це не буде «один розмір длѐ всіх»). 

У межах слухової доступності важливими ю: забезпеченнѐ ѐкісного 
звуку, відсутність зайвих шумів, відлуннѐ, транслѐціѐ без гальмуваннѐ; 
можливість бачити обличчѐ вчителѐ та однокласника, ѐкий говорить (під 
час відповідей на питаннѐ, обговореннѐ, спілкуваннѐ); чітка артикулѐціѐ, 
нормальний темп та гучність мовленнѐ того, хто говорить. 

Забезпеченнѐ доступності під час відео конференції: камери вчителѐ та 
учнів маять бути вклячені, кут та відстань розташуваннѐ камери, рівень 
освітленнѐ в кімнаті маять забезпечувати можливість добре бачити обличчѐ 
мовцѐ (учасник, ѐкий у даний момент не говорить, може тимчасово 
відклячити камеру, щоб зберегти «пропускну спроможність»); питаннѐ длѐ 
обговореннѐ доцільно вводити у вікні чата, щоб учень із порушеннѐми слуху 
міг читати питаннѐ та відповіді додатково до їх прослуховуваннѐ; за 
можливості вклячити функція додаваннѐ підписів/субтитрів у режимі 
реального часу, відповідно учень зможе бачити презентація, обличчѐ 
вчителѐ чи іншого учасника та\або підписи; варто встановити «правила 
спілкуваннѐ в он-лайн класі»: длѐ того, щоб легше відрізнити голос одніюї 
лядини від іншої, доцільно кожному назвати свою ім’ѐ перед тим, ѐк 
розпочати говорити; той, хто не говорить, вимикаю мікрофон, щоб 
мінімізувати фоновий шум; одночасно маю говорити лише один; 
запропонувати функція піднѐттѐ руки; за можливості використовувати ѐкісне 
обладнаннѐ (камери, мікрофони/гарнітура) та Інтернет зв’ѐзок всіх учасників. 

Дітѐм зі зниженим слухом набагато складніше зрозуміти мовленнѐ в 
шумній обстановці, такі перешкоди можуть спричинити проблеми з увагоя, 
втомляваність під час прослуховуваннѐ, дратівливість тощо. Щоб 
забезпечити необхідні умови вдома рекомендуюмо: зменшити фоновий шум 
(зачинити вікна та двері, вимкнути чи відійти від приборів, що «шумлѐть», 
дистанціяватисѐ від інших членів родини); перевірити обладнаннѐ, ѐким 
користуютьсѐ дитина длѐ он-лайн навчаннѐ; використовувати додаткові 
технології длѐ підсиленнѐ звуку під час роботи з комп’ятером. 

Візуальна доступність вклячаю: підкріпленнѐ словесної інформації 
наочністя (малянки, фото, схеми, відео, драматизації, інсценуваннѐ тощо); 
використаннѐ чітких покрокових візуальних інструкцій; доступність слухової 
інформації через друкований текст, підписи (матеріали, що використовуятьсѐ 
длѐ навчаннѐ, надаятьсѐ в текстовому варіанті длѐ учнів старших класів та 
батьків); на візуальних носіѐх (відео, фільми) маять бути доступні субтитри 
(автоматично створені субтитри можуть мати значну кількість помилок, тому 
не варто розглѐдати їх ѐк повноцінне забезпеченнѐ доступності). 
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Длѐ жестомовних учнів дистанційне навчаннѐ здійсняютьсѐ 
українськоя жестовоя мовоя або із супроводом/перекладом українськоя 
жестовоя мовоя; детальна інформаціѐ про проведеннѐ он-лайн уроків 
українськоя жестовоя мовоя розміщена на сайтах Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 
http://ispukr.org.ua/ та Українського товариства глухих (УТОГ) 
https://utog.org/. 

Результати дослідженнѐ даять підстави зробити такі висновки: 
1. Аналіз нормативних документів, психолого-педагогічної літератури 

свідчить про актуальність проблеми організації супроводу та підтримки 
дітей з порушеннѐми слуху в різних умовах навчаннѐ. Втім, через те, що 
дистанційна форма ю інноваційноя у вітчизнѐній практиці, питаннѐ 
організації навчаннѐ за такого підходу длѐ дітей із порушеннѐми слуху 
залишаятьсѐ недостатньо вивченими і методично обґрунтованими. На 
перший план виступаю необхідність підготовки рекомендацій щодо 
розробленнѐ та використаннѐ електронних освітніх ресурсів, проведеннѐ 
навчальних занѐть із урахуваннѐм індивідуальних потреб дітей із 
порушеннѐми слуху. Актуальним ю наѐвний досвід навчаннѐ під час дії 
карантинних обмежень, ѐкий слід удосконалявати шлѐхом співпраці. 

2. На основі узагальненнѐ даних визначено специфічні моменти 
організації дистанційного навчаннѐ учнів із порушеннѐми слуху, надано 
клячові рекомендації длѐ педагогів та батьків щодо забезпеченнѐ слухової 
та візуальної доступності навчального матеріалу.  

3. Дистанційну форму здобуттѐ освіти длѐ дітей із порушеннѐми 
слуху слід розглѐдати лише на період дії надзвичайних обставин; такий 
формат не здатний замінити навчаннѐ дітей у класі, безпосередня роботу 
з учителем. 

Ми звичайно не врахували всі можливі аспекти організації он-лайн 
навчаннѐ дітей із порушеннѐми слуху, доцільними ю подальші 
дослідженнѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Актуальним ю вивченнѐ 
міжнародного досвіду й узагальненнѐ пропозицій педагогів-практиків 
спеціальних та інклязивних закладів освіти; розробленнѐ методичних 
рекомендацій длѐ вчителів, ѐкі навчаять дітей із порушеннѐми слуху 
різних вікових груп; удосконаленнѐ електронних освітніх ресурсів, 
наповненнѐ їх ѐкісним апробованим контентом, адаптованим до різних 
потреб учнів; поширеннѐ прикладів вдалої практики, внесеннѐ відповідних 
тем до програм підвищеннѐ кваліфікації педагогічних працівників. На часі 
також підготовка рекомендацій щодо «переходу» від дистанційного 
формату навчаннѐ до звичайної роботи в класі чи групі. 

http://ispukr.org.ua/
https://utog.org/
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РЕЗЯМЕ 
Литовченко Светлана. Дистанционное обучение детей с нарушениѐми слуха: 

рекомендации участникам команд сопровождениѐ. 
Учитываѐ инновационность проблемы, целья статьи ѐвлѐетсѐ разработка 

рекомендаций педагогам и родителѐм по обеспечения потребностей детей с 
нарушениѐми слуха в условиѐх дистанционного обучениѐ. Использованы методы 
теоретического анализа литературных источников, нормативных документов и 
результатов современных исследований, а также обобщение зарубежного и 
национального практического опыта. Обосновано, что в первуя очередь 
целесообразно учитывать особенности развитиѐ и учебной деѐтельности 
конкретного ребенка и выбирать из советов, которые составлены по 
нозологическому принципу. Определены специфические моменты обеспечениѐ 
слуховой и визуальной доступности учебного материала длѐ учащихсѐ с 
нарушениѐми слуха, соблядение которых будет способствовать повышения 
эффективности образовательного процесса. 

Ключевые слова: дети, нарушение слуха, потребность, дистанционное 
обучение, рекомендации, слуховаѐ доступность, визуальнаѐ доступность. 

SUMMARY 
Lytovchenko Svitlana. Online learning for children with hearing impairments: 

recommendations for support teams.  
The article presents the main innovations in the education of children with special 

educational needs, outlines current issues of education and support of children with hearing 
impairments in the modernization of education in Ukraine. 

Given the innovative nature of the problem, the aim of the article is to develop 
recommendations for teachers and parents to meet the needs of children with hearing 
impairments in online learning. Methods of theoretical analysis of literature sources, 
normative documents and results of modern research, as well as generalization of foreign 
and national practical experience are used. 

It is substantiated that first of all it is expedient to consider features of development 
and educational activity of the concrete child and to choose from councils which are made on 
a nosological principle. Special educational needs are met through adaptations/modifications 
of the educational environment (content, process, methods, materials, resources, expected 
results), use of additional equipment/technologies, services, etc. It is emphasized that 
distance learning for students with special educational needs involves more individual 
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assistance, counseling; cooperation with parents, helping them, providing information and 
materials; time to adapt to changes in the organization of training; requires more effort, and 
therefore more exhausting than “normal” training; may lead to a review of students’ 
educational needs due to a change in learning format.  

Specific aspects of ensuring auditory and visual accessibility of educational material 
for students with hearing impairments have been identified, compliance with which will help 
increase the efficiency of the educational process. 

Key words: children, hearing impairment, need, online learning, recommendations, 
hearing accessibility, visual accessibility. 

 


