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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ 

В ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ 

 

Проблема реалізації прав людини на навчання є однією із наріжних у 

загальному світовому просторі. Гострота її обумовлена тим, що значить осіб, 

які володіють правом на освіту, мають спеціальні потреби. Тобто це люди, які 

мають ті чи інші прояви ушкодження психофізичного розвитку. Як навчати цю 

категорію дітей? Це питання людство намагалося вирішити впродовж 

тривалого часу. Результатом пошуку стала вибудувана система чіткої 

диференціації дітей за проявом дефекту та створення відповідного типу шкіл 

для тієї чи іншої категорії дітей, які впродовж всього часу навчання були 

замкнені у своєрідному колі обмежених можливостей через наявний дефект . 

На тривалі роки світовий освітній простір заполонив термін діти-інваліди, який 

своєрідним моральним тавром тяжів над дитиною не лише впродовж всього 

процесу навчання, а й переносився у систему соціальних стосунків. 

Втім, сучасні світові тенденції щодо гуманізації і демократизації та 

підвищення якості освіти спричинили реформацію уставленого підходу до 

реалізації прав людини на освіту та впровадження інноваційних технологій.  

Зокрема, нова система навчання – інклюзивна, спрямована на реалізацію 

рівного права на освіту будь-якої особи вже на ранніх етапах без таврування  

її терміном інвалід. Прогресивність такого підходу полягає у створенні єдиного 

освітнього середовища для всіх дітей, на основі принципу дотримання прав 

дитини на якісну освіту. Практичний досвід розвинених країн Західної Європи, 

Канади, США, які вже впродовж тривалого часу впроваджують інклюзивну 

модель освіти, свідчить про успішність цього процесу впровадження та 

отримання вагомих результатів, як для осіб із спеціальними потребами, так і 

для суспільства в цілому. 

За даними ООН, кожна десята людина на планеті має інвалідність, а 

близько 25 % страждають на хронічні захворювання. У світі відзначена стійка 

тенденція до збільшення кількості осіб з інвалідністю, яка кожного року зростає 

в середньому на 10 %.  

Діти з особливими потребами наразі є найбільш соціально незахищеним 

осередком в країні. Тенденція збільшення їх кількості, недостатність доступних 

форм навчання, адекватних потребам і можливостям дітей даної категорії, 



дозволяє зробити висновок про певну недосконалість соціальної й освітньої 

політики по відношенню до дітей з порушеннями розвитку, та необхідність 

пошуку ефективних шляхів надання їм психолого-педагогічної допомоги, 

альтернативних способів здобування освіти, самореалізації та інтеграції в 

систему суспільних взаємовідносин, зокрема шляхом інклюзивного навчання.  

Різні аспекти проблеми інклюзивної освіти розглядались в роботах 

вітчизняних і зарубіжних учених: Д. Бейлі, І. Гилевич, І. Казакової, 

Л. Шипіциної та ін. Залученню дітей з особливими потребами до навчання в 

інклюзивних навчальних закладах, їх реабілітації та повноцінної соціалізації, 

інтеграції в суспільство присвячені дослідженні В. Бондаря, А. Колупаєвої, 

А. Шевчук, О.Савченко та ін. Розробленням теоретико-методичних основ 

інклюзивної освіти займалися В.Засенко, Д. Депплер, Т. Дмитрієва, М. Семаго, 

Д. Харві, Н. Шматко, О. Ярська-Смирнова та ін.  

Уперше на міжнародному рівні питання інклюзивної освіти в сучасному 

розумінні було обговорене у 1994 році в рамках Саламанкської конференції, 

головними принципами якої стали: 

- право кожної дитини на освіту, надання їй можливості для досягнення і 

підтримку достатнього навчального рівня; 

- наявність унікальних здібностей, інтересів і потреб в навчанні у кожної 

дитини; 

- розробка спеціальних навчальних програм, в яких враховано 

особливості й потреби кожного учня; 

- надання дітям с особливими потребами доступу до загальної освіти з 

урахуванням їх особливостей; 

- підвищення рівня кваліфікації вчителів для того, щоб забезпечити їх 

якісну роботу відповідно до принципів інклюзивної освіти. 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що 

життя і побут людей з обмеженими можливостями мають бути якомога більше 

наближені до умов життя усієї громади.  

В Україні нині проводиться послідовна політика переходу до інклюзивної 

моделі навчання шляхом створення умов для інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами в освітній простір.  

Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Фахівці вважають, що 

у світі розпочалося сторіччя інформатизації. Інформатизація відбувається в  

усіх сферах людської життєдіяльності, зокрема в освітній галузі. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій відкриває широкі можливості для 

покращення якості освіти, її відкритості й доступності, що є особливо 

значущим для дітей з особливими потребами.  

Взагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу 

комунікації та створення, розповсюдження, збереження та управління 

інформацією. Під цими технологіями розуміють комп’ютери, мережу Інтернет, 

радіо- та телепередачі, а також телефонний зв'язок. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може стати 

суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особливими потребами, 



адже вони відкривають широкі можливості для покращення якості освіти, її 

доступності. Як зазначено в одному з документів ЮНЕСКО, сучасний рівень 

розвитку ІКТ значно розширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи 

доступ до освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціональні 

можливості та ефективність управління засобами навчання; сприяє інтеграції 

національних інформаційних освітніх систем у світову мережу; сприяє доступу 

до міжнародних інформаційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інклюзивній 

освіті:  

- у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної допомоги, 

підтримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх природних функцій, 

що дозволяє учням з особливими потребами повноцінно залучатись до процесів 

спілкування й взаємодії);  

- у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне забезпечення,  

альтернативні форми зв’язку, що полегшують або уможливлюють комунікацію 

у більш зручний спосіб, специфічний для кожного виду функціонального 

обмеження);  

- у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню 

індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими потребами, 

розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, включенню в освітнє й 

суспільне середовище). 

Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зумовила потребу 

перегляду традиційних підходів до навчання, започаткувавши нову віху в 

освітніх перетвореннях. Інноваційні технології привнесли різноманіття 

педагогічних стратегій для навчання дітей з особливими потребами, ставши 

реальним інструментом упровадження інклюзивної освіти. Для сприяння 

особистісному розвитку, освітні ініціативи в рамках інклюзивного підходу з 

використанням ІКТ повинні бути спрямовані на задоволення індивідуальних 

потреб, розкриттю індивідуальних здібностей, розвитку прийнятних для 

кожного учня індивідуальних ефективних освітніх стратегій.  

Обізнаність щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх 

використання відкриває нові перспективи як для учнів з особливими 

потребами, так і для педагогів. Для ефективного впровадження ІКТ в 

інклюзивну освіту необхідно забезпечити належний рівень ІК-компетентності 

педагогічних працівників, їх готовності до розроблення інноваційних методів 

навчання, оновлення існуючих підходів для реалізації концепції інклюзивної 

освіти з використанням ІКТ, що вимагає подальших ґрунтовних наукових 

розвідок. 
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