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Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурні процеси, що 

відбуваються в нашій державі, сучасні  світові тенденції гуманізації, 

інтеграції суспільства призвели до суттєвих змін в галузі освіти: ставляться 

нові стратегічні завдання і цілі, застосовуються інноваційні освітні й виховні 

технології, оновлюються зміст та форми організації освітнього процесу, 

запроваджуються технології навчання, що ґрунтуються на нових 

методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах. 

В умовах оновлення української освіти особливого значення набуває 

проблема створення сприятливих умов для розвитку, виховання і навчання 

осіб з особливими освітніми потребами, які б відповідали завданням 

реформування освіти на шляху до її відкритості, демократичності та 

доступності, реалізації основних положень Нової української школи.  

Процес модернізаційних перетворень у галузі інклюзивної освіти 

вимагає залучення в середовище спеціальних закладів інноваційних засобів 

навчання, які забезпечать реальний продуктивний розвиток і саморозвиток 

особистості учня, враховуючи  його індивідуальні особливості. Сукупність 

існуючих методик і технологій є надзвичайно широкою та різноплановою. 

Так, наприклад, О.Я. Мариновська до інновацій відносить: ігрові, 

інтерактивні, групової діяльності; колективного способу, індивідуалізації, 

модульно-розвивального, проблемного, дистанційного навчання; рівневої 

диференціації, мультимедійні, сугестивні та інші [5]. Слід зазначити, що 

особливо затребуваними виявилися  технології із використанням 

комп’ютерних засобів. Їх запровадження дозволяє більш ефективно 

реалізувати ідеї розвивального навчання, інтенсифікувати освітній процес на 

всіх рівнях корекційної діяльності педагога. Це у свою чергу впливає на 

підвищення якості рівня підготовки школярів з особливими освітніми 

потребами до реального життя в умовах сучасного світу на основі 

формування базових компетентностей. 

Комп’ютерні технології допомагають педагогу у вирішенні ряду 

освітніх завдань, підвищують продуктивність його професійної діяльності та 

виступають у ролі наочного посібника як джерела навчальної інформації; 



дозволяють коригувати притаманні учням порушення інтелектуального 

розвитку; сприяють розвитку зв’язного мовлення; забезпечують контроль і 

самоконтроль за процесом виконання завдань та їхньою правильністю, 

позитивно впливають на загальний розвиток дітей.  

З метою удосконалення ефективності корекційного освітнього процесу, 

якості індивідуального навчання дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку, підвищення мотивації читання на уроках української літератури та 

позакласних заняттях створюються нові ресурси навчання – спеціальні 

комп’ютерні корекційні і розвивальні програми. Це розкриває широкий 

спектр можливостей у здійсненні педагогом корекції порушень розвитку 

учнів. Розробка та впровадження зазначених програм в освітню діяльність 

закладів освіти дозволяє підвищити продуктивність реалізації індивідуально-

диференційованого підходу, забезпечує мотиватицію пізнавальної активності 

учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку і, як наслідок, – рівень знань 

[1]. 

Комп’ютерні засоби навчання виступають основним чинником 

оновлення читацької освіти дітей з порушенням інтелектуального розвитку, 

створюють передумови для реалізації розвивальної, пізнавальної, естетичної, 

виховної функцій освітнього процесу. Серед найбільш продуктивних 

виділяємо: електронні слайди, опорні схеми, навчальні ігри та ін. 

Використовуємо їх на різних етапах заняття для мотивації пізнавальної 

діяльності, актуалізації опорних знань, пояснення нового матеріалу, 

систематизації та його закріплення.  

Вважаємо, що ефективність застосування комп’ютерних засобів на 

уроках залежить від рівня професійної компетентності педагога, його уміння 

визначати та враховувати індивідуальні особливості учнів, ступінь їхньої 

готовності до засвоєння матеріалу; знань і вимог до навчальної програми та 

спеціальних методик викладання предметів для дітей з особливими 

потребами. 

Досвід використання комп’ютерних засобів на заняттях доводить, що 

їхня ефективність залежить від урахування основних положень особистісно 

орієнтованого підходу, тому радимо особливу увагу акцентувати на 

особливостях психіки дітей з інтелектуальними порушеннями, насамперед 

тих, що можуть спричинити труднощі у роботі з технікою, а саме: підвищена 

втомлюваність, уповільнений темп сприймання, тривале входження у процес 

роботи, розпорошена увага. Відповідно до власних спостережень та досвіду 

професійної діяльності, зазначаємо, що включення дітей в освітній процес за 

допомогою засобів інформаційних технологій підвищує їхню мотивацію 

пізнавальної діяльності, працездатність, зосереджує увагу і значно 

прискорює темп роботи. 

Поєднання традиційних та інтерактивних засобів навчання на уроці дає 

додаткову можливість вчителю підвищувати власну продуктивність праці, 

самостійну складову роботи учнів, стимулює процес мислення, роблячи при 

цьому навчання цікавим, насиченим, яскравим та різноманітним. Звертаємо 

увагу на те, що включення у зміст уроку електронних тестів і діагностичних 



комплексів дозволяє педагогу за короткий термін часу одержати об'єктивну 

оцінку рівня засвоєння навчального матеріалу усіма учнями, проаналізувати, 

встановити проблеми та своєчасно скоригувати процес їх усунення. Це 

забезпечує можливість вибору рівня складності завдань для конкретно 

визначеного учня. Так, наприклад, під час вивчення легенди «Про Зоряний 

Віз» у 8 класі учням пропонуються різні за рівнем складності варіанти 

комп’ютерних тестів, а саме: 

 

Варіант 1 
Яка подія змусила дівчину йти шукати воду: 

а) війна, 

б) посуха, 

в) голод. 

Варіант 2 
У чому несла воду дівчина у легенді «Про Зоряний Віз»: 

а) у глечику, 

б) у відрі, 

в) у кухлику. 

Варіант 3 

Як віддячив Бог за щедрість дівчини у легенді «Про Зоряний Віз»: 

а) зробив усіх людей щасливими, 

б) розсипав по небу зірки, 

в) послав дощ на ту країну. 

 

Н.П. Кравець зазначає, що ефективність результатів навчання учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку на уроках української літератури і в 

позакласній роботі забезпечує використання мультимедійних технологій та 

визначає їхні теоретичні положення: комп’ютерне навчання базується на 

принципах індивідуального підходу, диференційованого навчання, 

науковості, доступності, достатності та доцільності пропонованих знань і 

вмінь. Дослідниця зауважує, що при цьому діяльність дітей організовується 

таким чином, що навчальний матеріал перетворюється на предмет активної 

діяльності. Н.В. Кравець особливу увагу акцентує на важливості «врахування 

психофізичних особливостей розумово відсталих учнів: зниження і 

нестійкість інтересу до читання навчальної та художньої літератури, 

недостатня сформованість навичок читання, зокрема виразності; 

недорозвиток пізнавальної активності, відсутність самоконтролю під час 

виконання завдань з читання, труднощі утримання в пам’яті програми дій у 

процесі діяльності» [2]. 

Зважаючи на труднощі, які виникають у зазначених дітей в опануванні 

змісту художнього твору та розуміння його сенсу, актуалізується 

необхідність створення та показу вчителем мультимедійних презентацій, 

що ілюструють його розповідь. Для підсилення подачі нового матеріалу на 

одному слайді розміщуються декілька видів наочності: ілюстрації, 

репродукції картин, які демонструють зміст уривків твору, що важливо для 



роботи з художніми творами, фотографії, анімації (за казками і віршами), 

таблиці, схеми-моделі, тексти, ілюстрації з різноманітними підтекстами і без 

них. 

Мультимедійні презентації застосовуються у різноманітних видах 

освітньої діяльності: 

- подання нового матеріалу, його повторення та закріплення; 

- проведення самостійної роботи – учні сприймають не готові знання, а 

здійснюють пошукову роботу; 

- у позаурочному процесі виховання з творами художньої літератури. 

Доцільність демонстрації презентацій доведено під час здійснення 

аналізу літературного твору, зокрема для вивчення біографії автора твору, 

характеристики образів персонажів, що є складним матеріалом для засвоєння 

школярами. Особливу роль вказаний засіб відіграє у проведенні виховних 

позаурочних форм роботи. Так, у нашому закладі вже стало доброю 

традицією у межах вивчення літератури рідного краю проводити зустрічі з 

видатними земляками, а саме: Миколою Зіновчуком, Іваном Сльотою, 

Марією Пономаренко та іншими.  Вони  супроводжувалися 

мультимедійними презентаціями, що сприяло успішному проведенню 

виховних заходів та підвищенню їхньої результативності, яка виражалася у 

зацікавленості дітей до літератури, розвитку їхніх комунікативних навичок. 

Підтримуємо думку С.П. Миронової про те, що персональний 

комп’ютер – це не об’єкт вивчення, а засіб, який допоможе дитині з 

порушеннями психофізичного розвитку заповнити прогалини у різних 

аспектах знань [6]. Цікава форма подачі матеріалу сприяє якіснішому 

засвоєнню знань учнями, підвищує ефективність самостійної роботи. 

Доречно підібрані комп'ютерні програми забезпечують корекцію і розвиток 

здібностей дітей, їхніх інтересів, умінь, навичок. Інформаційні технології 

створюють сприятливі умови для забезпечення кожному школяреві саме для 

нього темпу і способу засвоєння знань, підвищують працездатність. 

Комп’ютер може виступати джерелом формування не лише 

пізнавальної активності, а й прагнення до знань, отримання задоволення 

результатами власної діяльності. Завдяки використанню комп’ютерної 

техніки реалізується індивідуальний підхід у навчанні, забезпечується 

можливість одночасного зорового та слухового сприйняття матеріалу, 

швидке повернення до нього за потреби виявлення недостатнього засвоєння 

теми [2]. 

Обмеженість світогляду, зниження самостійності й критичності 

мислення у школярів з особливими освітніми потребами актуалізують 

доцільність використання діалогових технологій, що дозволяють вирішити 

проблему формування позитивної самооцінки; здійснювати корекцію всіх 

сфер життєдіяльності особистості; формувати та розвивати зв’язне діалогічне 

й монологічне мовлення; корекцію й удосконалення читацьких умінь; 

розуміння й усвідомлення прочитаного; формування позитивного ставлення 

до читання. 



Враховуючи психофізичні особливості дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку, зокрема стан усного мовлення, невміння чітко, 

змістовно, правильно висловлювати власну думку, пропонуємо на уроках 

створювати комунікативні ситуації, де ситуативність вважають однією з 

важливих особливостей діалогічного мовлення, що сприяє залученню їх до 

різних видів комунікації щодо прочитаного [3]. Позитивну мотивацію учнів 

допомагають забезпечувати створені педагогом «ситуації успіху», 

занурившись у яку діти отримують задоволення від спілкування про 

прочитане, пов’язані з переживаннями реального успіху. 

Діалогові технології навчання  дозволяють під час уроку залучати 

школярів до різноманітних видів пізнавальної діяльності. Так, наприклад, під 

час ознайомлення учнів з біографією і творчістю автора з ним проводиться 

уявне інтерв’ю. У дев’ятому класі було презентовано фантазійне інтерв’ю з 

Василем Симоненком, де були озвучені наступні запитання:  

- Коли вперше почали писати твори?  

- Як називається Ваш перший твір?  

- Про кого чи про що він? 

- Про що б Ви хотіли  написати сьогодні? 

Діалогові технології  передбачають впровадження різних видів і форм 

роботи з учнями. Їх часто поєднують з засобами інтерактивних технологій, 

які доступні для дітей з інтелектуальними порушеннями. Найбільш 

актуальними стали відповіді на евристично спрямовані запитання, що 

стосуються окремих уривків твору, бесіда, виразне читання окремих епізодів 

– діалогів з наступним обговоренням, складання асоціативного ланцюжка 

(герої, події, наслідок). Діти полюбляють творчі інтерактивні завдання, такі 

як «Обери позицію», «Ключові слова»; метод «Сенкан»; відгадування 

загадок; ілюстрування прочитаного з подальшою демонстрацією малюнків 

«Малюнковий колаж», інсценізацію епізодів з прочитаних творів та їх 

коментування тощо. 

О.І. Пометун зазначає, що використовування інтерактивних 

технологій допомагає забезпечити «зону психологічного комфорту» [7],  що 

запобігає зниженню уваги впродовж уроку, активізує активність, підвищує 

комунікативні навички, враховуючи рівень навчальної підготовленості учнів. 

Особлива роль у вихованні читацької активності школярів належить 

літературним іграм. Запитання, загадки, прислів’я, рольове читання, ігри-

інсценізації, ребуси, кросворди  сприяють продуктивному розвитку і корекції 

пам’яті, уяви, логічного мислення. Літературні ігри сприяють зосередженню 

уваги учнів, дозволяють переключатися з одного виду діяльності на інший, 

активізують розумове та творче мислення, занурюють дітей у життєві 

ситуації та сприяють формуванню життєвих компетентностей. Гра слугує 

ефективним способом корекції порушень психофізичного розвитку учнів, 

урізноманітнює навчання, створює умови для формування та виявлення 

позитивних емоцій. Вона є засобом розвитку пам’яті, спостережливості, 

уяви, мислення, мовлення, сенсорної орієнтації кожної особистості, сприяє 



позитивній зміні рівнів її активності, а також виховує товариськість, навички 

колективної праці.  

Окреме місце серед арсеналу навчальних засобів займає дидактична 

гра, яка позитивно впливає на активізацію психічних процесів, полегшує 

набуття життєвого досвіду та формування умінь.  

Реалізація навчальних завдань засобами ігрових форм роботи на уроках 

та під час позаурочних заняттях дозволяє розвивати морально-етичні якості 

особистості, створює умови для виправлення порушень і подальшого її 

фізичного та психологічного розвитку, формує впевненість в собі та дозволяє 

апробувати отриманий досвід. 

Зупинимося детальніше на дидактичній грі «Вірю – не вірю!», яку 

можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Її завдання полягає в 

аргументації власної думки щодо запропонованого твердження, а саме:  

- Чи вірите ви, що «якийсь дивний і страшний звір, синій-синій, з 

препоганим запахом» був вовком? (Ні, він був лисом. Казка І. Франка 

«Фарбований Лис»). 

- Чи вірите ви, що «Фарбований лис» – це народна казка? (Ні, це 

літературна казка. Її автор І. Франко). 

- Чи вірите ви, що Маруся так розгадала загадку пана: ситніше над усе – 

панські кабани, прудкіше – панські хорти, наймиліше – гроші. (Ні. 

Маруся так розгадала загадку пана: ситніше над усе – земля-мати, 

прудкіше над усе – думка. А миліше над усе – сон). 

Одним із найбільш ефективних сучасних технологій розвитку творчих 

здібностей учнів з особливими потребами є технологія «ейдетика», яка 

забезпечує розвиток творчого потенціалу та пам’яті школяра та виражає 

процес прогресивних змін, які відображаються у кількісних, якісних і 

структурних перетвореннях особистості як цілісної системи і полягає в 

керованому розвитку її творчих здібностей шляхом пробудження інтересу до 

творчої діяльності. 

Популярною серед інноваційних технологій розвитку мовлення 

виступає мнемотехніка, яка становить комплексну систему різних прийомів, 

що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом 

утворення додаткових асоціацій. Її основний «секрет» полягає в тому, що 

дитина самостійно обирає та уявно з'єднує кілька зорових образів, а мозок 

фіксує це утворення, що забезпечує швидке відтворення навчального 

матеріалу за допомогою пригадування образів цієї асоціації. 

У процесі корекційно-розвивальних занять для дітей з особливими 

освітніми потребами із порушеннями мовлення найчастіше використовується 

система методичних прийомів і практичних вправ з використання 

мнемоквадратів, мнемодоріжок та мнемотаблиць. 

Таким чином, все вищезазначене та досвід власної практичної 

діяльності щодо використання інноваційних технологій дозволяє дійти 

висновку про те, що їхнє впровадження в освітній процес закладів освіти для 

дітей з особливими потребами суттєво підвищує ефективність викладання, 

сприяє індивідуалізації навчальної діяльності, врахуванню психофізичних 



особливостей кожної дитини, позитивно впливає на підвищення пізнавальної 

мотивації, сприяє всебічному розвитку учнів та удосконаленню професійної 

компетентності педагога. 
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