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ВСТУП 

Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є те, що інформація 

стала основним ресурсом розвитку. Зазначене положення викликає 

необхідність інтеграції осіб з інвалідністю в інститути та структури 

інформаційного суспільства, а інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в 

цих умовах виступають додатковим чинником процесу засвоєння особою з 

інвалідністю певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому бути 

повноправним членом суспільства. 

ІКТ – система сучасних інформаційних інструментів, методів, прийомів 

праці та їх організації на основі комп’ютерно-технічних засобів і ресурсів, 

спрямованих на збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, передачу, 

розповсюдження, подання та використання інформації з метою соціалізації 

людини. Специфічна особливість ІКТ полягає в тому, що їхні властивості 

(гіпертекст, інтерактивність, мобільність, мультимедійність, моделювання, 

комунікативність та продуктивність) можуть бути використані для реабілітації і 

соціалізації осіб з інвалідністю усіх нозологій, що також сприятиме 

розв’язанню індивідуальних проблем.  

Дослідженню використання цифрових технологій людьми з інвалідністю 

присвятили свої роботи Д. Димитриченко, В. Кабак, К. Косова, О. Майданчик, 

О. Пилюгін, І. Порецький, С. Ракачов, М. Рощина, Ю. Тулашвілі, Г. Цейтлін, 

Л. Шауцукова, В. Швецов та ін [2, 3, 5, 6].  

Таким чином, враховуючи вище зазначене, можна стверджувати, що тема 

цифрових технологій для осіб з інвалідністю є досить актуальною і це зумовлює 

гостру потребу її вирішення на рівні теорії та практики соціальної роботи.  

Об’єктом дослідження є цифрові технології в соціальній роботі з людьми 

з інвалідністю. 

Предмет дослідження: використання цифрових технологій студентами 

ХІСТ Університету «Україна». 
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Мета дослідження полягає в збільшені частки використання сучасних 

інформаційних технологій людьми з інвалідністю та їх інклюзивної 

компетентності в сфері цифрових технологій. 

Відповідно до мети дослідження було визначено наступні завдання: 

- розкрити можливості використання цифрових технологій студентами з 

інвалідністю; розкрити зміст універсального дизайну цифрових технологій та 

вебдоступності; 

- розглянути особливості використання голосових помічників та 

мессенджерів особами з ментальними порушеннями, порушенням зору та 

опорно-рухового апарату; 

- дослідити використання студентами з інвалідністю ХІСТ Університету 

«Україна» цифрових технологій; розширити рівень поінформованості студентів 

з інвалідністю ХІСТ Університету «Україна» щодо можливостей використання 

інформаційних технологій. 

Для розв’язання поставлених завдань використано наступний комплекс 

методів: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння й узагальнення літератури з 

проблеми дослідження; порівняння, класифікація, узагальнення теоретичних й 

емпіричних даних; емпіричні – педагогічне спостереження, анкетування; 

статистичні – кількісної і якісної обробки експериментальних даних. 

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати 

проведеного дослідження можуть бути використані соціальними працівниками 

в умовах їхньої професійної діяльності. 

На різних етапах наукового пошуку були використані такі методи 

дослідження: аналіз наукової літератури для з’ясування змісту базових понять 

дослідження; систематизація, типологізація, порівняння, класифікація, 

узагальнення для обгрунтування сутності та особливостей соціальної роботи 

діагностичні (анкетування). 

Структура роботи. Наукова робота загальним об’ємом 30 сторінок 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків, списку використаних 

джерел, який налічує 7 найменувань.  
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РОЗДІЛ І.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

1.1. Цифрові технології для особистісного розвитку людей з 

інвалідністю 

Відомо, що сфера освіти відчуває вплив культури, науки, економіки, 

політики і техніки в процесі розвитку. Особливо помітний вплив інтегральних 

політико-економічних, соціально-культурних і науково-технічних факторів, які 

проявляють себе у вигляді певних тенденцій. 

Інформаційно-комунікаційні технології мають великі можливості для 

особистісного розвитку людини, розкриття її потенціалу, тому на сучасному 

етапі значну роль відіграють дистанційні форми та технології навчання й 

виховання. Сьогодні без широкого застосування дистанційного навчання 

навчальні заклади не можуть перемагати в конкурентній боротьбі на ринку 

освітніх послуг та забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців на 

сучасному рівні. 

Основні принципи дистанційного навчання – це встановлення 

інтерактивного спілкування між студентом та викладачем без забезпечення їх 

безпосередньої зустрічі і самостійне освоєння певного масиву знань і навичок 

за обраним курсом при використанні певних інформаційних технологій [1]. 

В Україні існують проекти інтерактивної онлайн-освіти, які створюють 

онлайн-курси та освітній контент широкого спектра з використанням IT.  

Звичайно, таке онлайн навчання має переваги: 1) доступ до програм 

найкращих університетів і викладачів світу; 2) найновіша інформація, 

технології, теорії; 3) безкоштовне або доступніше за ціною, ніж денне навчання 

в університеті; 4) можливість навчатись будь-де і будь-коли. 

Сучасний інформаційний простір дозволяє особам з інвалідністю 

полегшити собі життя користуючись: 

1)додатками он-лайн запису до лікаря (в м.Хмельницькому – це Medics). 
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Medics – це інтернет-ресурс, за допомогою якого користувачі поліклінік 

можуть безкоштовно зареєструватися та записатися до певного лікаря, 

уникаючи черг; 

2)замовити продукти, їжу, товари з доставкою додому; 

3)обрати доступний транспорт при пересуванні містом (додаток 

EasyWay – сервіс, що надає інформацію про всі маршрути та зупинки 

громадського транспорту 60 міст України в т.ч. м.Хмельницькому. Наприкінці 

2014 року сервіс зробив крок назустріч людям з інвалідністю і додав функцію 

фільтрування транспорту з низькою підлогою або пандусом); 

4) особа з порушенням зору може використовувати спеціальні програми 

та застосунки для озвучення тексту. Читач екрану (англ. screen reader) —

 комп'ютерна програма, яка розпізнає й інтерпретує текст та перетворює його 

на "синтезоване мовлення", надаючи читачеві змогу чути озвучений текст. Для 

відтворення тексту читач екрану зазвичай використовує синтезатор мовлення, 

звукові піктограми, або ж брайлівський пристрій виводу (Narrator (MS 

Windows), VoiceOver (Apple Inc Mac OS X), JAWS або Window-eyes, NVDA для 

Windows і GNOME, TalkBack для Android тощо) [3]; 

5) особа з порушенням слуху має можливість використовувати 

застосунки для перекладу на жестову мову (наприклад, Surdophone), або 

домовитись про домогу перекладача української жестової мови онлайн. 

Для особистісного розвитку особи з інвалідністю можуть 

використовувати зручні освітні платформи та програми для дистанційного 

навчання: Prometeus, Educational Era, ВУМ онлайн, Освітній Хаб міста Києва, 

бібліотека для людей з порушенням зору „Ліхтар”, сайт „Слухай” з можливістю 

прослуховування аудіо книг, фільми та мультфільми для незрячих (з 

тифлокоментарем) тощо [2]. 

Особи з інвалідністю мають можливість безкоштовно здобувувати вищу 

освіту в інклюзивному ЗВО Університет „Україна” за рахунок коштів Фонду 

соціального захисту інвалідів або у світових університетах на безкоштовних 

курсах дисциплін або за грантові кошти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/JAWS
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Window-eyes&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=NonVisual_Desktop_Access&action=edit&redlink=1
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Отже, сучасні цифрові технології дають можливість людям з інвалідністю 

мати доступ до: програм найкращих університетів і викладачів світу; 

найновішої інформації, технологій, теорій, бібліотек; навчання в університеті; 

он-лайн запису до лікаря; застосунків та сайтів для замовлення продуктів, їжі, 

товарів з доставкою додому; застосунків для вибору доступного транспорту при 

пересуванні містом; спеціальних програм та застосунків для озвучення тексту 

або перекладу на жестову мову (за потреби). Перелік цифрових технологій 

доступних для людей з інвалідністю щодня розширюється. 

 

 

1.2. Універсальний дизайн цифрових технологій та вебдоступність 

Універсальний дизайн - це дизайн предметів, середовища, програм та 

послуг, покликаний зробити їх максимально, можливою мірою, придатними 

для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального 

дизайну. Універсальний дизайн не виключає допоміжних пристроїв для 

конкретних груп людей з інвалідністю, де це необхідно. 

Завдяки семи принципам Універсального Дизайну речі, простір, послуги, 

взаємодія між людьми стають зручними, безпечними, доступними: рівність та 

доступність використання; гнучкість використання; простота й інтуїтивність 

використання; доступно викладена інформація; терпимість до помилок; малі 

фізичні зусилля; наявність необхідного розміру, місця, простору. 

Вебдоступність – це підрозділ UX, темою якого є використання веб 

широким колом людей, включно з людьми з інвалідністю. Тобто, сайт чи 

додаток вважаються вебдоступними, якщо ними можна користуватися людям з 

порушеннями зору (і повністю незрячим, і людям з ослабленим зором – не 

обов’язково з інвалідністю), слуху, когнітивного, психічного чи сенсорного 

характеру. 

По-перше, сайтом можна користуватись за допомогою програм екранного 

доступу. Не будь-який сайт коректно працює з такими програмами, а 

вебдоступний – повинен. Одне з основних побажань користувачів з 
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порушенням зору, – щоб зображення мали альтернативний текст. Адже 

роботизований голос програм екранного доступу озвучує текст, і тоді графічну 

інформацію слід описати словами, тобто задати альтернативний текст для неї. 

По-друге, сайт повинен мати чіткі кольори та шрифти, адже користувачі 

зі слабким зором можуть просто не помітити світло-сірого напису на білому 

фоні. 

По-третє, для всієї анімації на сайті повинна бути можливість призупинки 

та відновлення, адже є користувачі, які можуть не встигнути зрозуміти, що було 

на попередньому зображенні, коли насувається наступне. 

По-четверте, сайтом має бути змога користуватися лише за допомогою 

клавіатури, адже є люди, які, наприклад, мають гіпс на правій руці і не можуть 

користуватись мишкою, або мають інші порушення опорно-рухового апарату. 

Є багато конкретних вимог веб-доступності. Найвідоміший стандарт, 

який їх об’єднує – WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines – Настанови 

з веб-доступності контенту) [5]. 

У Microsoft Office є спеціальні можливості для осіб з порушенням зору: 

„Масштаб”, „Більший текст” і „Збільшити контрастність”. Окрім візуальних 

допоможних функцій, також можна використовувати VoiceOver (вбудований в 

iOS невізуального екрана) [3]. 

У середовищі інтернету перевірити сайт на доступність для людей з 

порушенням зору можна за допомогою платформи он-лайн доступності „Веб-

чекер”. Веб-чекер є веб-платформою, яка комплексно аналізує сайти 

електронної демократії та інші сайти на їх адаптованість для людей з 

порушеннями зору.  

Веб-чекер (http://www.inclusivechecker.org/) – це спеціальна веб-

платформа, яка аналізує сайти електронної демократії на їх доступність 

відповідно до міжнародних стандартів Консорціуму Всесвітньої павутини. В 

основу веб-чекеру закладені критерії WCAG 2.0 з використанням рівня 

доступності AAA [1]. 

http://www.inclusivechecker.org/
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Цифрові технології, які допомагають особам з порушеням зору, 

ментальними або мовленнєвими порушеннями, порушенням опорно-рухового 

апарату поділяються на: програми для перетворення мови на письмовий текст, 

синтезатори мови, програми, які допомагають управляти ПК, програми для 

управління ПК подумки (Рис.1.1) [4].  

 

Рис.1.1. Класифікація інформаційних технологій для людей з 

інвалідністю 

 

Одним із прикладів використання інформаційних технологій для осіб з 

інвалідністю є системи для розпізнавання і зміни мови на письмовий текст. Ця 

технологія є надзвичайно корисною для людей, які мають порушення слуху або 

опорно-рухового апарату. За допомогою цієї технології вони можуть 

працювати з комп’ютером за допомогою голосу. Ця технологія допомагає 

людям із обмеженими можливостями спілкуватись з іншими людьми, а також 

полегшує введення тексту в комп’ютер. Є багато таких розв’язків для 

англійської мови, а саме: Sphinx, Via Voice, Loquendo і багато інших, але також 

розроблено кілька додатків, які використовують польську мову, а саме: 
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MagicScribe [2] i SkryBot [3]. Сьогодні у польській мові визначається правильно 

від 5 до 9 слів із 10 вимовлених слів [4]. Автоматичне розпізнавання мови 

допомагає реалізувати акустичний вхід у комп’ютер, в який можна ввести 

інформацію людським голосом. У найпростішому випадку робота такої 

системи полягає у визначенні окремих слів, які належать до чітко 

ідентифікованого набору слів, введених однією особою. Блок попередньої 

обробки відповідає за приймання сигналу мови з мікрофону. У блоці 

попередньої обробки також підсилюється сигнал, фільтрується і 

перетворюється на цифрову форму (в системах зв’язку з комп’ютером за 

допомогою мови цю роль виконує звукова карта). Блок визначення параметрів 

відповідає за аналіз й обробку сигналу мови і перетворення його на набір 

інформації. Набір такої інформації створює вектор, за яким класифікується 

сигнал. Блок класифікації являє собою комп’ютерну програму з базою даних, 

яка порівнює вхідні вектори сигналу з шаблонами, які знаходяться в базах 

даних. База даних може містити запис фонеми, слова або навіть цілі речення. 

База даних формується на етапі навчання системи. 

До основних методів розпізнавання мови належать [5]: байєсівські 

алгоритми; k-NN алгоритми; динамічне програмування; приховані моделі 

Маркова; нейронні мережі. Одна з найновіших технік, зниження рівня помилок 

у розпізнаванні мови є використання штучних нейронних мереж. Нейронні 

мережі якоюсь мірою імітують дію реального мозку і є великим досягненням 

сучасних технологій у галузі штучного інтелекту. Крім того, їхньою перевагою 

є автоматична адаптація до нових слів і акустичних умов. Нейронні мережі 

здатні самі вчитися на зразках нових голосів. У результаті якість розпізнаваної 

мови реально зростає з часом використання програми.  

Розпізнаний текст мови можна використовувати для: управління 

комп’ютером; введення в комп’ютер письмового тексту; перетворення на мову 

жестів. До програми розпізнавання людського голосу можна під’єднати 

синтезатор мови, завдяки чому сліпі люди можуть спілкуватись з комп’ютером. 
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 Синтезатори мови дають змогу людині з обмеженими можливостями: 

читати веб-сторінки, читати книги у форматі PDF або здійснювати рухи по 

екрану комп’ютера. Найцікавішою функцією синтезаторів мови є функція гіда 

по екрану. Синтезатор з функцією гіда може прочитати з екрана комп’ютера 

для сліпої особи текст чи інструкції, які знаходяться в діалогових вікнах у 

системі. Прикладом такого синтезатора мови із функцією віртуального гіда на 

робочому столі є польська програма IVONA [6]. 

 Синтезатори мови складаються з двох компонентів: двигуна, який 

генерує людський голос на основі заданого тексту, і мовного модуля, що 

дозволяє синтезатору говорити певною мовою. Сам процес синтезу також 

можна поділити на два основні процеси. Під час першого процесу синтезатор 

виявляє з введеної фрази найбільшу кількість лінгвістичної інформації, 

намагається “зрозуміти” якнайбільше тексту. Цей процес називається обробкою 

природної мови. На другому етапі на основі отриманої лінгвістичної інформації 

синтезується звук фрази – це етап цифрового перетворення сигналу. 

Наступною інформаційно-технологічною новиною для людей з 

обмеженими можливостями є управління комп’ютером за допомогою подиху. 

Одним із застосувань цієї технології є продукт Sensawaft компанії Zyxio [7]. 

Особа з обмеженими можливостями видихає в спеціально вбудований сенсор, 

який дуже схожий на мікрофон. Сенсор визначає напрям руху повітря і 

скеровує в потрібне місце курсор комп’ютера. За допомогою цього пристрою 

також можна управляти колісним кріслом, телевізорами та іншими пристроями. 

Інший метод використання комп’ютера за допомогою зору особами з 

обмеженими можливостями опрацювали науковці з Ґданського політехнічного 

університету. Їхній продукт називається Eye-trucker [11]. В цій програмі за 

допомогою руху очей паралізована людина може управляти комп’ютером і 

спілкуватися з ним. Eye-trucker має чотири джерела світла, які випромінюють 

світло в інфрачервоному діапазоні. Випромінювання зосереджено на обличчі 

особи з обмеженими можливостями. Додатком до програми є інтернет-камера, 

яка реєструє також затемнені обличчя. Система еye-trucker виявляє відбиття від 



12 
 

чотирьох джерел світла на зіниці ока. За геометричною залежністю знаходить 

місце на екрані комп’ютера, на яке дивиться особа, яка використовує програму. 

Технологічною новизною цього додатка є спосіб підсвічування очей за 

допомогою інфрачервоних променів. У програмі eye-trucker використано два 

алгоритми, які діють одночасно та співпрацюють як для темної, так і для світлої 

зіниці. Досі такі пристрої співпрацювали тільки з одним або іншим типом 

зіниці. 

Найцікавішим та найновішим методом обслуговування комп’ютера 

особою з інвалідністю є технологія управління комп’ютером подумки. Розвиток 

цієї технології особливо важливий для повністю паралізованих осіб. 

Досягнення в області нейромоторного протезування є надією для осіб з 

травмами головного та спинного мозку, знерухомленими та позбавленими 

контактів зі світом. На Рис. 1.2 наведено схему такого інтерфейсу, 

контрольованого подумки (інтерфейсу мозок – комп’ютер). 

 

Рис.1.2 Схема інтерфейсу мозок-ПК 

 

Є три способи отримання сигналу від мозку [3]:  

- Інвазивні методи, основані на під’єднанні до мозку імплантатів, які 

отримують чи пересилають сигнали з кори головного мозку. Сьогодні цим 

методом переважно користуються особи з порушенням зору. Прикладом 
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застосування цього методу є під’єднання імплантату Джонові Рею з 

Університету Еморі в Атланті. Пацієнт Джоні Рей мав інсульт і був повністю 

паралізований. Завдяки приєднаному імплантату пацієнт за допомогою мозку 

може переміщати курсор комп’ютера.  

- Метод частково інвазивний. Сенсори в цьому методі імплантують під 

череп, але не до мозку, як за інвазивними методами. Завдяки цьому є значно 

краща якість сигналу, ніж у випадку інвазивних методів, коли сигнал 

спотворюється, проходячи крізь череп, а також є менша інвазивність. За такого 

підходу ECOG вимірює електричну активність мозку. Інший спосіб вимірювання 

активності нейронів – імплантація лазера, який вимірює активність окремих 

нейронів на основі відбитого світла. Цей підхід, однак, поки що в області теорії.  

- Неінвазивні методи. За такого підходу сигнал передається від мозку за 

допомогою спеціальних “шапок” із вбудованими на голові сенсорами. Сьогодні 

найчастіше для отримання імпульсів, які надходять від мозку, використовують 

сигнали електроенцефалографічні (EEG). Це відносно недорогий і неінвазивний 

метод. Особа з обмеженими можливостями думає про певний рух, і на основі 

сигналу EEG комп’ютер має “прочитати”, який рух особа могла собі уявити. 

Перешкодою на шляху поширення цього методу є спотворення сигналу, який 

проходить крізь череп, а також проблема точного визначення місця походження 

сигналу (від котрого нейрона). Вперше цей метод було використано в 1999 

році. Дослідники з Case Western Reserve University використовували 64-

електродну “шапку” для отримання сигналу від шкіри голови, щоб відновити 

рухи рук Джима Джатіха. На основі аналізу ЕЕG комп’ютер зміг “прочитати”, в 

якому напрямку пацієнт хотів порухати рукою. На підставі цього комп’ютер 

вмикав мікроконтролери його нервів в руці і відновив рух його руки. Крім того, 

пацієнт подумки також може управляти курсором комп’ютера. У 2004 році 

вчені з Fraunhofer Society завдяки використанню нейронних мереж досягли 

більшої швидкості навчання комп’ютера та дізнались, який рух уявляє особа. 

Сьогодні до роботи над управлінням комп’ютером подумки приєдналася фірма 

Intel. Науковці з Intel використовують для вимірювання активності мозку 
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машини для вимірювання магнітного резонансу. Це дає можливість отримати 

слова. Проблемою при використанні інтерфейсу мозок–машина є швидкість, з 

якою отримані сигнали з мозку передаються до додатка. Сьогодні це лише 

декілька знаків за хвилину. Ще однією проблемою є надмірно довгий час 

навчання людей користуватися такою системою. 

Технологічний університет Лодзі також може похвалитися своїм внеском 

у розвиток інформаційних технологій для людей з інвалідністю. Одним із 

прикладів такого програмного забезпечення, розробленого в Технологічному 

університеті міста Лодзь, є програма B-link. Без сумніву, B-Link є унікальним 

додатком, що дає змогу паралізованій особі керувати комп’ютером рухом повік 

[7]. Додаток є роботою пані Олександри Крулак, яка створила додаток B-link як 

дипломний проект. Надихнув до написання додатка кінофільм „Le Scaphandre 

et le papillon”, який розповідає правдиву історію про французького редактора з 

інвалідністю журналу „Elle”, який написав книгу, моргаючи повіками. Особа 

читала йому алфавіт, а він моргав повіками на потрібній літері. Так з’явилась 

ідея створити програмне забезпечення, яке дає змогу керувати комп’ютером 

рухом повік. Програма є безкоштовною для завантаження з веб-сайту: http://b-

link.sourceforge.net для людей з інвалідністю з усього світу. За допомогою B-

Link можна працювати з більшістю додатків, не торкаючись руками вхідних 

пристроїв, таких як миша або клавіатура. Програма B-Link дозволяє вводити 

текст, переміщати курсор і натискати кнопки миші.  

Для використання програми необхідною є наявність персонального 

комп’ютера і веб-камери, розташованої перед обличчям працюючої за 

комп’ютером людини. Камера фіксує кожний рух повік. Програма B-Link 

реєструє моргання користувача, яке має тривати не менше 1/4 секунди [7]. 

Програма реєструє моргання як натискання кнопки миші. Для введення 

символу з клавіатури особа інвалідністю повинна моргнути ще раз для 

переміщення по рядках клавіатури, а потім ще раз, щоб задіяти один із 

символів. Меню програми показано на Рис. 1.3. На додаток до віртуальної 

клавіатури в меню є також зображення з камери, на якому відображено позицію 
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очей користувача. B-Link також дозволяє створювати власні шляхи – так, щоб 

можна було легко увімкнути необхідні програми. 

 

Рис.1.3. Меню програми B-Link 

 

Спосіб використання B-Link показано на Рис. 1.4. Програма після установки 

додається в автозапуск і стартує із запуском комп’ютера. Користувач повинен 

встановити камеру навпроти свого обличчя. Потім сканується обличчя для 

знаходження місцерозташування очей. Під час сканування обличчя користувач 

повинен деякий час сидіти нерухомо. Після розпізнавання позиції очей можна 

почати працювати з програмою. На екрані з’являється вікно із зображенням з 

камери, де червоним прямокутником підсвічується область навколо очей. 

 

Рис.1.4. Спосіб використання B-Link 

 

Основними особливостями B-Link є [5]: запуск програм; відкривання 

інтернет-сторінок; навігація веб-сторінок за допомогою моргання повік; 
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управління курсором миші і введення символів за допомогою віртуальної 

клавіатури; вимикнення системи Windows. 

Отже, є багато технічних інновацій, які дають змогу особі з інвалідністю 

використовувати можливості комп’ютерів, але через сталий обсяг статті вони 

не були презентовані. Деякі з цих технологій вже реалізовані для 

повсякденного використання, програми для управління комп’ютером подумки 

ще в процесі наукових досліджень. Нові інформаційні технології дозволяють 

спілкуватись з іншими людьми, підвищують мотивацію до дій, стимулюють 

більшу активність. Зосередження на потребах людей з інвалідністю в плані 

доступу до комп’ютерів не тільки гарантує кожній людині право на знання, а й 

можливості ефективного спілкування з навколишнім світом. Особи, які через 

свою інвалідність не можуть повною мірою скористатися деякими формами 

діяльності, завдяки комп’ютерам можуть стати більш впевненими і 

незалежними. 

 

 

1.3.Використання голосових помічників та мессенджерів особами з 

ментальними порушеннями, порушенням зору та опорно-рухового апарату 

Ритм і динаміка життя людей з кожним днем прогресує. У людей немає 

часу читати довгі пости, дивитися довгі відеоролики, у них навіть немає часу 

писати текст. Тому люди все частіше користуються голосовими помічниками. 

Разом з тим, голосові помічники стали мимоволі ключовими інструментами, які 

дозволяють людям з порушенням зору або опорно-рухового апарату (парези, 

порушення координації, розсіяний склероз, ДЦП тощо) користуватися 

інформаційним простором.  

За прогнозами Gartner найближчим часом 30% сеансів перегляду 

вебсторінок будуть відбуватися без використання екранів, а 50% з усіх запитів 

будуть голосовими. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-predicts-a-virtual-world-of-exponential-change/
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Голосові асистенти дають можливість мінімізувати, а іноді й зовсім 

усунути необхідність використовувати руки та очі для перегляду контенту в 

інтернеті. 

Найчастіше користуються голосовими помічниками: 

1. Siri. Голосовий помічник, який дав початок розвитку технології 

розпізнавання мови. У 2011 році компанія Apple інтегрувала голосового 

помічника в iPhone 4s. Тоді Siri з легкістю взаємодіяла з 12 додатками, могла 

створювати нагадування в календарі, озвучувати погоду, вести навігацію і 

відправляти листи електронною поштою. Вона може відправляти голосові 

повідомлення, перекладати текст на іноземні мови та багато чого іншого. 

2. Google Assistant. З'явився через рік, після «народження» Siri. Основна 

ставка зроблена на пошук інформації в мережі, синхронізації з хмарними 

сервісами Google та операційною системою Android. 

3. Cortana. Розробка компанії Microsoft, яку презентували у 2013 році як 

голосовий помічник для персональних комп'ютерів і Windows Phone. Пізніше 

голосовий асистент був розроблений і для установки на xBox. 

4. Alexa. Вперше розробка компанії Amazon з'явилася в розумних 

колонках. Alexa підтримує голосову комунікацію, може відтворювати музику, 

подкасти, аудіокниги, складати список справ, встановлювати будильник і 

багато чого іншого. Але основна ідея її розробки полягала в тому, щоб дати 

людям можливість здійснювати покупки швидше і простіше. 

5.Голосовий чат бот-асистент TEА (ТІ). Гололосовий чат бот-ассистент 

спочатку був задуманий тільки для допомоги людям з ментальними 

порушеннями. Віртуальний помічник TEА вміє за допомогою голосу або 

текстового повідомлення спілкуватись у месенджерах Telegram та Viber, 

розпізнає текстові повідомлення та озвучує їх людським голосом. Також 

голосовий асистент TEА, розпізнавши голос, здатний голосове повідомлення 

переробити у текстове повідомлення. Ведуться роботи по спілкуванню у 

Facebook Messenger за допомогоювіртуального помічника TEА (ТІ). 
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Розробники поклали собі за мету щоб за допомогою віртуального 

помічника TEА (ТІ) Українці могли: 1)знайти потрібну інформацію в Інтернеті, 

таку як місце розташування місцевих закладів та підприємств, надати 

можливість ознайомитись з меню місцевих ресторанівта місць громадського 

харчування, пропозиціями кінотеатрів, з часом сеансів, розкладом транспорту 

та можливістю купити квиток на поїзд, автобус або літак з меню одного 

віртуального помічника такого як: TEА (ТІ). 

З підключенням до банківських систем України віртуальний помічник 

TEА (ТІ) зможе оплачувати комунальні послуги та проводити грошові операції, 

тільки за допомогою голосових команд. Управління голосом може внести 

корективи в управлінню системи «Розумний будинок». 

Зручнішим стало і використання месенджерів людьми з порушенням зору 

та опорно-рухового апарату. В Telegram достатньо лише піднести телефон до 

вуха – як при розмові – та, наговоривши повідомлення, надіслати чи видалити 

його. У налаштуваннях за це відповідає функція „Запис голосу при 

наближенні”. Достатньо просто відкрити потрібний чат та піднести телефон до 

вуха, аби записати чи прослухати отримане повідомлення. При цьому запис 

вашої відповіді починається автоматично після прослуховування аудіо вашого 

співрозмовника до кінця.  

 

 

1.4.Технології для альтернативної комунікації людей з порушенням 

мовлення 

Альтернативна комунікація потрібна для осіб з порушенням мовлення. Це 

можуть бути люди зі складними формами аутизму, ДЦП, а також ті, хто 

втратив здатність розмовляти внаслідок травми, хвороби або певних розладів. 

Альтернативна комунікація замінює слова жестами, картинками, знаками, 

фотографіями або ж використовує спеціальну систему шифрування. 

Наприклад, Стівен Гокінг використовував спеціально розроблену для 

нього систему Еквалайзер. За допомогою єдиного вцілілого м’язу щоки він 
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обирав на екрані потрібне слово в меню, яке пропонувала йому система, а 

синтезатор мовлення озвучував його. 

Однак, найчастіше, прорами для альтернативної комунікації працюють з 

простішими завданнями. Застосунки для альтернативної комунікації: „Зрозумій 

мене”, „Ніночка”, „Дельфін”, „Аутизм: Спілкування”, мессенджер „Сезам” на 

основі карток PECS міжнародного зразка. 

Застосунок „Зрозумій мене” є штучним замінником мови для людей, що 

не говорять, або для тих, чия мова мало зрозуміла оточуючим. За допомогою 

озвучених та виразних піктограм не тільки діти, а й дорослі, з різних причин 

позбавлені природного мовлення, зможуть стати зрозумілими у висловленні 

своїх потреб та бажань. 

Технологія присвячена допомогти реалізувати право людини спілкування 

зі своїм соціальним оточенням, незалежно від його мовних здібностей. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ХІСТ 

 

2.1. Діагностика використання цифрових технологій студентами з 

інвалідністю в ХІСТ  

Дослідження використання студентами з інвалідністю ХІСТ Університету 

„Україна” проводилось з використанням розробленої анкети (Додаток А) з 

використанням Google Форми. 

Базою дослідження були студенти ХІСТ Університету „Україна” у 

кількості 50 осіб, з них 25 студентів з інвалідністю і 25 студентів без 

інвалідності. Серед 25 студентів з інвалідністю 5 студентів з порушенням 

слуху, 4 студенти з порушенням зору, 6 студентів з порушенням опорно-

рухового апарату, 5 студентів з іншими нозологіями.  

За результатами дослідження з’ясували, що 100 % опитуваних студентів 

використовують дистанційні цифрові (MOODLE) технології для навчання в 

ХІСТ Університету „Україна”, он-лайн запис до лікаря; застосунки та сайти для 

замовлення продуктів, їжі, товарів з доставкою додому; голосові помічники 

та/або мессенджери (Табл. 1.1.). 

Разом з тим, користуються застосунками для вибору доступного транспорту 

при пересуванні містом або спеціальними програмами та застосунками для 

озвучення тексту або перекладу на жестову мову (за потреби) 88 % студентів з 

інвалідністю.  

Цифрові технології (в тому числі Інтернет) доступними для людей з 

інвалідністю, за результатами опитування, вважають майже 50 % опитуваних. 
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Таблиця 1.1. 

Результати діагностики використання цифрових технологій 

студентами в ХІСТ 

№ Запитання 
Студентів з інвалідністю 

Так Ні Частково 

%  %  %  %  %  %  

1 Чи використовуєте ви дистанційні цифрові 

(MOODLE) технології для навчання в ХІСТ 

Університету «Україна» 

100 100 0 0 0 0 

2 Чи використовуєте ви он-лайн запис до 

лікаря; застосунки та сайти для замовлення 

продуктів, їжі, товарів з доставкою додому 

100 100 0 0 0 0 

3 Чи користуєтесь ви застосунками для вибору 

доступного транспорту при пересуванні 

містом або спеціальними програмами та 

застосунками для озвучення тексту або 

перекладу на жестову мову (за потреби): 

88 0 2 100 10 0 

4 Чи вважаєте ви цифрові технології (в тому 

числі Інтернет) доступними для людей з 

інвалідністю 

48 46 30 32 22 22 

5 Чи використовуєте ви голосові помічники 

та/або мессенджери 
100 100 0 0 0 0 

6 Чи вважаєте ви рівень поінформованості 

студентів з інвалідністю ХІСТ Університету 

«Україна» щодо можливостей використання 

цифрових технологій достатнім 

10 10 90 90 - - 

  

Також студенти зауважили, що потребують більше інформації щодо 

можливостей використання інформаційного цифрового простору особами з 

інвалідністю.  

Таким чином ми з’ясували, що:  

- 100% опитуваних студентів використовують цифрові технології для 

навчання в університеті, он-лайн запису до лікаря, застосунки та сайти для 

замовлення продуктів, їжі, товарів з доставкою додому,  

- 100% опитуваних студентів з інвалідністю використовуюь застосунки 

для вибору доступного транспорту при пересуванні містом; спеціальні 
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програми та застосунки для озвучення тексту або перекладу на жестову мову 

(за потреби); 

- більше 50% студентів вважають, що доступність цифрового простору 

для осіб з інвалідністю потребує удосконалення та ровитку; 

- 90% студентів вважають рівень поінформованості студентів з 

інвалідністю щодо можливостей використання цифрових технологій 

недостатнім. 

 

 

2.2. Розширення рівня поінформованості студентів з інвалідністю ХІСТ 

Університету „Україна” щодо можливостей використання цифрових 

технологій 

З метою розширення поінформованості студентів з інвалідністю щодо 

можливостей використання цифрових технологій ми запропонували студентам, 

які брали участь в опитуванні взяти участь в онлайн навчанні в асинхронному 

режимі. Для цього було запропоновано переляд фільму (за посиланням 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-for-persons-with-disabilities) реалізованого 

Міністерством цифрової трансформації „Цифрові технології для людей з 

інвалідністю” з тестуванням по завершенню курсу отриманням по завершенню 

курсу сертифікату (Додаток Б). Після перегляду фільму студентам було 

запропоновано пройти повторне опитування. Результати представлені в Табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Результати повторної діагностики використання цифрових 

технологій студентами в ХІСТ 

№ Запитання 
Студенти з інвалідністю 

Так Ні Частково 

%  %  %  %  %  %  

1 Чи використовуєте ви дистанційні цифрові 

(MOODLE) технології для навчання в ХІСТ 

Університету «Україна» 

100 100 0 0 0 0 

  

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-for-persons-with-disabilities
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2 Чи використовуєте ви он-лайн запис до 

лікаря; застосунки та сайти для замовлення 

продуктів, їжі, товарів з доставкою додому 

100 100 0 0 0 0 

3 Чи користуєтесь ви застосунками для вибору 

доступного транспорту при пересуванні 

містом або спеціальними програмами та 

застосунками для озвучення тексту або 

перекладу на жестову мову (за потреби): 

90 0 0 100 10 0 

4 Чи вважаєте ви цифрові технології (в тому 

числі Інтернет) доступними для людей з 

інвалідністю 

48 46 30 32 22 22 

5 Чи використовуєте ви голосові помічники 

та/або мессенджери 
100 100 0 0 0 0 

6 Чи вважаєте ви рівень поінформованості 

студентів з інвалідністю ХІСТ Університету 

«Україна» щодо можливостей використання 

цифрових технологій достатнім 

90 90 10 10 - - 

 

За результатами повторного опитування на 80 % збільшився рівень 

поінформованості студентів з інвалідністю ХІСТ Університету «Україна» щодо 

можливостей використання цифрових технологій та на 2 % збільшилася 

кількість студентів, які користуються застосунками для вибору доступного 

транспорту при пересуванні містом або спеціальними програмами та 

застосунками для озвучення тексту або перекладу на жестову мову (за 

потреби). Інші результати після повторного опитування не змінилися. 

Цікаво, що суттєвої різниці між рівнем використання цифрових 

технологій студентами з інвалідністю і без неї не діагностовано, за виключення 

використання спеціальних програм, які використовуються для людей з 

порушення зору, слуху та опоно-рухового апарату. 
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ВИСНОВКИ 

Сучасні цифрові технології дають можливість людям з інвалідністю мати 

доступ до: програм найкращих університетів і викладачів світу; найновішої 

інформації, технологій, теорій, бібліотек; навчання в університеті; он-лайн 

запису до лікаря; застосунків та сайтів для замовлення продуктів, їжі, товарів з 

доставкою додому; застосунків для вибору доступного транспорту при 

пересуванні містом; спеціальних програм та застосунків для озвучення тексту 

або перекладу на жестову мову (за потреби). Перелік цифрових технологій 

доступних для людей з інвалідністю щодня розширюється. 

Ми з’ясували, що:  

- 100% опитуваних студентів використовують цифрові технології для 

навчання в університеті, онлайн запису до лікаря, застосунки та сайти для 

замовлення продуктів, їжі, товарів з доставкою додому,  

- 100% опитуваних студентів з інвалідністю використовуюь застосунки 

для вибору доступного транспорту при пересуванні містом; спеціальних 

програм та застосунків для озвучення тексту або перекладу на жестову мову (за 

потреби); 

- більше 50% студентів вважають, що доступність цифрового простору 

для осіб з інвалідністю потребує удосконалення та ровитку; 

- 90% студентів вважали рівень поінформованості студентів з 

інвалідністю щодо можливостей використання цифрових технологій 

недостатнім до онлайн навчання організованого нами й лише 10 % - після 

навчання, що свідчить про ефективність проведеної нами роботи. 

В процесі виконання наукової роботи ми: 

- розкрили можливості використання цифрових технологій студентами з 

інвалідністю; 

- розкрили зміст універсального дизайну цифрових технологій та 

вебдоступності; 
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- розглянули особливості використання голосових помічників та 

мессенджерів особами з ментальними порушеннями, порушенням зору та 

опорно-рухового апарату; 

- дослідили використання студентами з інвалідністю ХІСТ Університету 

„Україна” цифрових технологій; 

- розширили рівень поінформованості студентів з інвалідністю ХІСТ 

Університету „Україна” щодо можливостей використання інформаційних 

технологій, а отже збільшили частку використання сучасних інформаційних 

технологій людьми з інвалідністю та їх інклюзивну компетентність в сфері 

цифрових технологій. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

1.Чи використовуєте ви дистанційні цифрові (MOODLE) технології для 

навчання в ХІСТ Університету «Україна»: 

- так 

- ні  

- іноді 

2. Чи використовуєте ви он-лайн запис до лікаря; застосунки та сайти для 

замовлення продуктів, їжі, товарів з доставкою додому: 

- так 

- ні  

- іноді 

3. Чи користуєтесь ви застосунками для вибору доступного транспорту 

при пересуванні містом або спеціальними програмами та застосунками для 

озвучення тексту або перекладу на жестову мову (за потреби): 

- так 

- ні  

- іноді 

4.Чи вважаєте ви цифрові технології (в тому числі Інтеренет) доступними 

для людей з інвалідністю: 

- так 

- ні  

- частково 

5. Чи використовуєте ви голосові помічники та/або мессенджери: 

- так 

- ні  

- частково 
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6. Чи вважаєте ви рівень поінформованості студентів з інвалідністю ХІСТ 

Університету «Україна» щодо можливостей використання цифрових технологій 

достатнім: 

- так 

- ні 

7. Ваші побажання для покращення цифрового простору для осіб з 

інвалідністю _________________________________________ 
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ДОДАТОК Б 
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