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Анотація 

 

Актуальність теми. Останні роки характеризуються значним 

посиленням активності молоді з порушеннями зору, про що переконливо 

свідчить істотне і стійке збільшення кількості незрячих і слабозорих учнів 

віком до 16 років. Стійкість цієї тенденції підтверджена світовим досвідом і 

обумовлена усвідомленням того, що найбільш ефективні й економічно доцільні 

шляхи самореалізації осіб з вадами зору лежать у сфері висококваліфікованої 

професійної діяльності, а значить вимагають високого освітнього рівня.   

Особи з особливими освітніми потребами відчувають специфічні 

труднощі під час навчання. А отже, освітній простір потребує особливої 

організації, що забезпечується широким впровадженням в освітній процес 

асистивних технологій. 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

технологію застосування асистивних методик навчання.  

Завдання дослідження: 

1. Провести теоретико-методологічний аналіз наукових психолого-

педагогічних джерел з проблеми дослідження. 

2. Розглянути засоби, методику використання асистивних технологій 

навчання.  

3. Розробити та експериментально перевірити методичну систему 

підвищення рівня сформованості ІК-компетентності осіб із порушеннями зору.  

Методи дослідження: теоретичні (аналіз спеціальної педагогічної 

літератури); емпіричні (анкетування, тестування, порівняння та аналіз 

отриманих результатів); методи графічного та табличного зображення 

аналітичних даних. 

У першому розділі проаналізовані теоретичні засади використання 

асистивних технологій особами з порушеннями зору. 

У другому розділі здійснена експериментальна перевірка щодо 

ефективності використання асистивних технологій навчання особами з 

порушеннями зору.  

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 30 сторінок. Список використаних джерел налічує 19 найменувань і 

розміщений на двох сторінках.  

Ключові слова: асистивні технології, інформаційно-комунаційні 

технологій, особи з порушеннями зору, методична система. 
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ВСТУП 

  

Останні роки характеризуються значним посиленням активності молоді з 

порушеннями зору, про що переконливо свідчить істотне і стійке збільшення 

кількості незрячих і слабозорих учнів віком до 16 років. Стійкість цієї тенденції 

підтверджена світовим досвідом і обумовлена усвідомленням того, що 

найбільш ефективні й економічно доцільні шляхи самореалізації осіб з вадами 

зору лежать у сфері висококваліфікованої професійної діяльності, а значить 

вимагають високого освітнього рівня.   

«В Україні не існує точної офіційної статистики щодо кількості людей з 

порушеннями зору. За неофіційними даними, в країні проживають біля 300 тис. 

осіб із порушеннями зору, з яких близько 40 тис. – незрячих, однак реальне їх 

число є значно більшим [18]». Згідно офіційних даних за 2019 рік, кількість 

осіб, що мають хвороби ока та придаткового апарату віком до 16 років 

становить 5573 осіб [12]. 

У сучасному світі однією з основних проблем, що стоять перед вчителями 

та іншими фахівцями, є впровадження в освітній процес асистивних технологій. 

Асистивні технології (АТ) є похідними інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ). Як правило, традиційні технології навчання спрямовані на 

забезпечення необхідного рівня освіти дітей, що мають можливість відвідувати 

загальноосвітні установи, а діти, які не мають такої можливості в силу певних 

обмежень за станом здоров’я, позбавлені багатьох можливостей в отриманні 

якісної освіти. Тому особи з особливими освітніми потребами відчувають 

специфічні труднощі під час навчання. А отже, освітній простір потребує 

особливої організації, що забезпечується широким впровадженням в освітній 

процес асистивних технологій. 

Проблема використання асистивних технологій в освітньому процесі для 

осіб з вадами зору розглядається у наукових працях Т. Постоян, О. Яковенко, 

Ю. Носенко, М. Шишкіна, Т. Бондаренко, Ю. Юрасова Д. Димитриченко, 

К. Косова, О. Майданчик, В. Швецова та ін.  
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Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

технологію застосування асистивних методик навчання.  

Для досягнення мети дослідження ставили перед собою такі завдання: 

1. Провести теоретико-методологічний аналіз наукових психолого-

педагогічних джерел з проблеми дослідження. 

2. Розглянути засоби, методику використання асистивних технологій 

навчання.  

3. Розробити та експериментально перевірити методичну систему 

підвищення рівня сформованості ІК-компетентності осіб із порушеннями зору.  

Об’єкт дослідження – процес навчання осіб з порушеннями зору.  

Предмет дослідження – використання особами з порушеннями зору 

асистивних технологій навчання.  

Для досягнення мети та завдань наукового дослідження використовувалась 

система таких методів: теоретичних (аналіз спеціальної педагогічної 

літератури); емпіричних (анкетування, тестування, порівняння та аналіз 

отриманих результатів); методи графічного та табличного зображення 

аналітичних даних. 

Наукова новизна. Визначено та теоретично обгрунтовано методологічні 

аспекти використання особами з порушеннями зору асистивних технологій 

навчання. Дістали подальшого розвитку наукові уявлення про сутність і 

структуру підготовки осіб з особливими потребами в умовах інклюзивного 

освітнього середовища. 

Практичне значення дослідження. Результати та висновки дослідження 

можуть бути використані в процесі професійної підготовки викладачів у 

закладах вищої освіти (ЗВО) різних рівнів акредитації; у процесі розробки 

навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін у ЗВО, спецкурсів 

та спецсемінарів з проблеми дослідження, у системі підвищення кваліфікації 

викладачів і самостійній діяльності майбутніх фахівців.  
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Результати дослідження впроваджено серед працівниеів Волинської 

обласної громадської організації людей з інвалідністю «Утос» (довідка про 

впровадження результатів наукового дослідження додається). 

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати 

досліджень за темою наукової роботи оприлюдненні у формі публікації статті у 

фаховому виданні [10]. (Довідка про включення статті до фахового видання 

додається). 

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 30 сторінок. Список використаних джерел налічує 19 найменувань і 

розміщений на двох сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АСИСТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ОСОБАМИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 

 

1.1. Організація доступності освітнього середовища для осіб із 

порушеннями зору 

 

Однією з умов якісного навчання, виховання, розвитку, абілітації та 

реабілітації дітей з порушеннями зору є точне розуміння фахівцями 

особливостей стану зорових функцій кожної дитини і врахування всіх їх видів в 

системі психолого-педагогічного впливу. 

Ступінь порушення зорової функції визначається за рівнем зниження 

гостроти зору (здатності очей бачити дві крапки, що світяться, з мінімальною 

відстанню між ними). За нормальну гостроту зору, яка дорівнює одиниці (1,0), 

приймається здатність людини розрізняти букви (знаки) десятого рядка 

спеціальної таблиці на відстані 5 м. Різниця в здатності розрізняти знаки між 

наступними і попередніми рядками означає різницю в гостроті зору на 0,1. 

Відповідно, людина, яка здатна розрізняти найбільші знаки першого зверху 

рядка, має гостроту зору – 0,1, четвертої – 0,4. Залежно від ступеня порушення 

зору В. Деніскіна виділяє такі підкатегорії осіб: слабозорі та незрячі.  

Так, Ю. Білик та О. Василенко вважають, що «втрачена функція зору 

компенсується у незрячих дітей за допомогою активної діяльності збережених 

аналізаторів – слухового, тактильного, смакового, шкіряного та ін. У процесі 

розвитку в незрячих утворюються нові способи сприймання та аналізу 

дійсності, орієнтування в просторі, що має певне значення у їхній пізнавальній 

діяльності. Значна увага тут приділяється спеціально організованому навчанню 

і вихованню незрячих дітей, що попереджає і коригує виникнення вторинних 

відхилень їхнього розвитку, формує та стимулює компенсаторні процеси. 

Принципово важливим для забезпечення успішного компенсаторного розвитку 

незрячих є формування у них високих соціальних мотивів, забезпечення 
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свідомості та активності у різних видах діяльності, виховання наполегливості та 

самостійності, оптимізація процесу їхнього спілкування у колективі [4]».  

Включення осіб з особливими освітніми потребами (ООП) в освітній 

простір вимагає особливої організації освітнього процесу, зокрема: 

– наявності в приміщеннях, будівлях інфраструктури, що забезпечує 

умови для перебування осіб з особливими потребами; 

– інформаційного та технічного забезпечення для осіб з ООП. 

Однією з найскладніших проблем для незрячих і слабозорих осіб в 

процесі отримання освіти і подальшої професійної діяльності є проблема 

інформаційного обміну. Нині вона ще більше загострилася, оскільки значно 

зросли темпи оновлення інформації, підвищилися вимоги до оперативності 

інформаційного обміну. Щоб в такій ситуації створити особам із порушеннями 

зору сприятливі умови і забезпечити їх конкурентоспроможність в галузі 

освітньої або іншої інтелектуальної діяльності, необхідно дати їм інструмент, 

що забезпечить надійний і оперативний обмін інформацією у соціумі.  

А отже, врахувавши особливості й освітні потреби осіб, виникає 

необхідність широкого використання асистивних засобів та технологій. Термін 

«асистивні технології» тісно пов’язаний з терміном «допоміжні технології», 

тобто такою технологією, яка забезпечує доступ до інформації, спілкування і 

соціального середовища. 

Асистивні технології можуть задовільнити якомога ширший спектр 

потреб – від фізичних недоліків (нездатність ефективно працювати з мишею 

або клавіатурою) до сенсорних проблем (під час втрати зору і слуху екран або 

звукові пристрої стають менш корисними). 

Сьогодні в Україні не існує єдиного визначення поняття «асистивні 

технології». Так, Т. Постоян [9], О. Яковенко [17] у своїх наукових працях 

розглядають зміст поняття «асистивні технології» загалом. Ю. Носенко та 

М. Шишкіна аналізують асистивні технології як окремий підвид адаптивних 

технологій [7]. Ю. Юрасова [15] використовує термін «допоміжні технології». 

Т. Бондаренко [5] розглядає термін «допоміжні або компенсаційні технології». 
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У науковому доробку О. Кулакової асистивні технології розділені на пристрої 

та технології, що призначені для отримання інформації з метою створення 

комфортного простору в умовах закладу освіти, а також пристрої і технології, 

що використовуються у процесі корекційно-розвивальних занять [6]. У 

нормативно-правових документах [1, 2, 3] згадується лише термін «допоміжні 

технології». Аналізуючи дослідження О. Крсек з досвіду впровадження 

асистивних технологій в США [19], бачимо, що поняття «асистивні технології» 

в зарубіжних країнах використовується значно ширше. Чимало уваги 

приділяється й використанню цих технологій в освітньому процесі. 

Ми цілком погоджуємося з Т. Бондаренко, яка вважає, що «асистивні або 

компенсаційні технології включають в себе інструменти та ресурси, 

використання яких дозволяє ефективніше проявляти себе учням з особливими 

освітніми потребами не тільки у навчанні, а й у соціальному середовищі [5]».  

Учена зазначає, що асистивні технології є необхідною умовою успішного 

навчання людей з особливими потребами. Технології включають пристрої, 

програмне забезпечення та інші засоби, використання яких дозволяє розширити 

їхні можливості в процесі отримання інформації, адаптації до умов життя та 

соціальної інтеграції.  

Асистивні технології за функціональним призначенням залежно від 

категорії порушень у потенційних користувачів класифікують так [9]: 

1. Технології для людей з сенсорними порушеннями, включаючи засоби 

для осіб з порушеннями слуху, вадами зору, вадами мовлення. 

2. Технології для людей з фізичними вадами в роботі опорно-рухового 

апарату (моторними порушеннями). 

3. Технології для людей з когнітивними порушеннями (розумовими, 

психічними, вадами розвитку). 

4. Технології для людей з обмеженнями за загальними медичними 

показаннями (для літніх або людей з серйозними захворюваннями). 

Наприклад, для осіб з вадами зору пропонуються такі засоби: сканування 

тексту з мовним виведенням, екранні лупи (збільшувачі), програми читання 
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інформації з екрану, голосові калькулятори, синтезатор мови за текстом, 

брайлівські дисплеї і принтери, тифлокомп’ютери для незрячих та ін. Для учнів 

із порушеннями слуху використовують такі засоби і пристрої, як слухові 

апарати, кохлеарні імпланти; для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату 

– відстеження напрямків голови, очей, ножних маніпуляторів – миші, пристрої 

перегортання книг, віртуальні клавіатури. Використання зазначених вище 

засобів значно підвищить рівень отримання знань і полегшить передачу та 

сприйняття необхідної інформації. 

Таким чином, необхідною умовою успішного навчання осіб із 

порушекннями зору є створення матеріально-технічних ресурсів та 

застосування асистивних технологій відповідно до особливостей і можливостей 

людей цієї категорії. Нові технології допомагають краще бачити, чути і 

використовувати комп’ютер, компенсувати функціональні обмеження; стають 

інструментом, який закладає основу для розвитку особистості й полегшує 

процес її професійного становлення.  

Проблема орієнтування учнів з порушеннями зору в приміщеннях закладу 

освіти та на прилеглій території є складною і пов’язана з небезпекою для їх 

життя і здоров’я. Створення відповідних умов не тільки дозволяє школярам цієї 

категорії самостійно без сторонньої допомоги пересуватися територією, але і 

забезпечує для них усі необхідні умови, дозволяє зберегти здоров’я і життя. 

Тому інклюзивне навчання осіб з порушеннями зору передбачає: 

1. Активне використання різних асистивних технологій.  

2. Організацію доступного середовища в приміщеннях закладу освіти. 

3. Організацію заходів, що забезпечує учням успішне самостійне 

орієнтування в просторі. Так, перед початком навчального семестру необхідно 

організувати огляд кабінетів, місць загального користування, сходів і переходів, 

прилеглої території закладу. Варто враховувати також безпеку і сталість 

предметно-просторового середовища: 

– певне предметне наповнення шкільних приміщень (вільні проходи до 

парт, вхідних дверей, відсутність виступаючих кутів та інше); 
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– оснащення шкільних приміщень спеціальними зоровими орієнтирами 

відповідно до освітніх потреб осіб з вадами зору; 

– вуличні орієнтири: стрілочні покажчики, які показують напрямок до 

номера корпусу; номерні покажчики, на яких номер наноситься чорною 

фарбою (товщина лінії – 30 мм) на прямокутну рамку з білим фоном, що мають 

наступні габаритні розміри: висота 700 мм, ширина 500 мм; 

– колірні покажчики: дві горизонтальні смуги шириною 400 мм, верхня –

червоного кольору, нижня – жовтого. Наноситься тоді, коли вхідні двері будівлі 

– склянні. Колірні покажчики мають бути на висоті 500 мм від рівня підлоги; 

– орієнтири для приміщень: таблички і написи з позначенням номерів та 

назв навчальних кабінетів, кабінетів посадових осіб (прикріплюються на стіні з 

боку дверної ручки на висоті 1,3-1,5 м, розмір таблички – 500x150 мм, текст 

виконується на білому папері чорним кольором, товщина лінії 10 мм, текст 

вставляється в прозору пластину з органічного скла товщиною 4 мм); 

– певний рівень освітлення шкільних приміщень та робочого місця осіб з 

вадами зору відповідно до медичних рекомендацій лікаря; 

– доступність освітнього середовища для осіб з вадами зору, що 

забезпечується: використанням підручників, дидактичного матеріалу та засобів 

наочності, оптичних, тифлотехнічних, технічних, засобів комфортного доступу 

до освіти; наявністю в класі (спеціальному кабінеті) місця для зберігання 

брайлівських книг, зошитів, індивідуальних тифлотехнічних, оптичних засобів, 

дидактичних матеріалів, виконаних рельєфно-крапковим шрифтом; наданням 

можливості користуватися довідковою, наочною інформацією.  

Учням необхідно створити умови для орієнтації в просторі кабінету. Тому 

рекомендується обладнати одномісні робочі місця, виділені із загальної площі 

приміщення рельєфною фактурою або килимовим покриттям підлогу. 

Необхідно приділити увагу освітленню робочого столу учня. Стіл має 

знаходитися в перших рядах. Посібники, які використовуються на різних 

заняттях, повинні бути не тільки наочними, а й рельєфними.  
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«Оснащення робочого місця учня із порушеннями зору ускладнюється 

через велику ціну на асистивні технології, тому рекомендують використовувати 

апаратне та програмне забезпечення, без яких не можна обійтися. Так, 

обов’язковими для учня мають бути: ноутбук, аудіосистема (мікрофон і головні 

телефони); сканер; програма для сканування, розпізнавання плоскодрукарських 

текстів; програма екранного доступу та доступ до мережі Інтернет [13]». 

4. Наявність і доступність спеціальних асистивних засобів, що 

полегшують навчання учнів, і надання їм можливості користуватися ними. 

Наявність оптичних, електронних і цифрових збільшувальних пристроїв, 

приладів з синтезатором мови (калькулятори, годинник), програм екранного 

доступу для використання ПК, диктофонів дозволяє підвищити ефективність 

навчання. Так, існує чимало способів змінити зовнішній вигляд і параметри 

Windows в персональному комп’ютері так, щоб полегшити сприйняття 

візуальної інформації (змінити роздільну здатність екрана, збільшуючи розмір 

шрифта і значків, використовуючи конфігурації з високою контрастністю і 

збільшуючи окремі ділянки зображення за допомогою екранної лупи). 

5. Активне використання мережі Інтернет, електронного інформаційно-

освітнього середовища закладу освіти, мультимедіа. 

Організовуючи роботу учнів з вадами зору з персональними 

комп’ютерами, потрібно забезпечити:  

– підбір індивідуальних налаштувань екрану монітора в залежності від 

очної патології й індивідуальних особливостей сприйняття зорової інформації; 

– чергування і дозування навантажень на зір з іншими видами діяльності; 

– використання спеціальних програмних засобів для збільшення 

зображень на екрані або для озвучування інформації; 

– можливість роботи за допомогою клавіатури, а не миші, в тому числі з 

використанням «гарячих» клавіш і освоєння незрячими десятипальцевого 

методу друку на клавіатурі. 

6. Проведення методичних семінарів для педагогів з метою підвищення 

компетентності щодо питань психолого-педагогічних особливостей осіб з 
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порушеннями зору і специфіки побудови комунікації з цією категорією учнів. 

Так, педагогові слід знати, що під час проведення лекційних занять, необхідно 

представитися, позначити своє місце в аудиторії, а на практичних – уявити 

інших учнів. Особливу увагу слабозорих осіб слід звернути на те, що педагог 

знову повернувся в приміщення.  

7. Забезпечення індивідуального підходу в процесі навчання може 

передбачати розробку педагогами індивідуальної програми виконання 

практичних занять і атестаційних заходів (заміни текстових звітів усними 

відповідями). Під час лекційних курсів варто дозволити учням користуватися 

диктофонами, смартфонами, комп'ютерами як засобами конспектування. 

Матеріал занять має бути доступний в електронному вигляді для того, щоб 

можна було його прочитати за допомогою комп’ютера з програмою 

невізуального доступу за межами навчального кабінету. 

8. Організацію освітнього процесу з урахуванням деяких тифло-

педагогічних рекомендацій, що враховують обмеження та компенсаторні 

можливості осіб з порушеннями зору. Так, у слабозорих учнів під час активного 

зорового навантаження швидко наступає виснаження, знижується 

працездатність. Тому дуже важливо дозувати цей вид навантаження і давати 

можливість учням «переключатися» на інші види діяльності. Разом з тим, слух 

слабозорих учнів виступає компенсаторною та аналізаторною системою, яка 

під час групового інклюзивного навчання зазнає значних навантажень. В осіб з 

порушеннями зору під час занять в умовах підвищеного рівня шуму, вібрацій, 

тривалих звукових впливів може розвинутися почуття втоми і дезорієнтації в 

просторі. Для усунення цього необхідно мінімізувати рівень шуму в кабінетах. 

9. Забезпечення психологічного супроводу учнів з порушеннями зору в 

процесі навчання. Для організації освітнього процесу за бажанням усіх 

учасників можуть використовуватися як групові психолого-педагогічні 

тренінги, так й індивідуальні психологічні консультації. 

10. Організацію волонтерської допомоги учням з порушеннями зору. 



 14 

Таким чином, перераховані асистивні технології є важливими, але не 

основними засобами, спрямованими на посилення, підтримку і покращення 

функціональних можливостей осіб з порушеннями зору. Розробка 

різноманітних комплексних програм індивідуального супроводу осіб з ООП у 

закладі освіти – перспективний напрям діяльності реабілітологів, психологів, 

педагогів. Навчання учнів з порушеннями зору потребує особливих вимог до 

технічної бази закладу, спеціальних освітніх програм, тифлотехнічних засобів 

навчання. 

 

1.2. Асистивні засоби навчання в освітньому процесі осіб із 

порушеннями зору 

 

У процесі реалізації практики інклюзивного навчання школярі з 

порушеннями зору повинні користуватися навчальними посібниками як і їхні 

однокласники. Внаслідок того, що плоско-друковані видання не доступні для 

даної категорії учнів, необхідно вибирати альтернативні форми подання 

навчальних матеріалів. Доступність освітнього середовища для осіб з вадами 

зору залежить від рівня використання асистивних технологій в освітньому 

процесі. Ці асистивні технології розділяємо на дві групи (рис. 1.1): 

колективного та індивідуального користування. 

 

Рис. 1.1. Класифікація асистивних технологій навчання для осіб з вадами 

зору 
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Засоби колективного користування можна розділити на пристрої 

рельєфно-крапкового друку текстової інформації та пристрої друку рельєфних 

малюнків. Зазначені вище пристрої використовуються не учнями, а фахівцями, 

відповідальними за виготовлення спеціалізованих навчальних матеріалів.  

Далі більш детальніше розглянемо деякі пристрої, які використовуються в 

освітньому процесі дітей із порушеннями зору. Одним із таких засобів є 

принтер Брайля (рис. 1.2), який є надзвичайно корисним в освітньому процесі.  

 

Рис. 1.2. Брайлівський принтер 

 

За допомогою брайлівського принтера можна роздрукувати навчальний 

матеріал, рельєфні малюнки, схеми, роздатковий матеріал і т.д. Звичайний 

брайлівський текст також розглядається принтером як графіка. Тобто 

брайлівський шрифт – це стандартний шрифт, символи якого складаються з 

точок. Якщо шрифт зробити великим, букви можна сприймати на дотик. Саме 

так особам з вадами зору можна наочно показати обриси букв і різних шрифтів.  

Обов’язково рекомендується якомога ширше використовувати ці 

принтери в освітньому процесі під час підготовки різноманітних рельєфно-

графічних посібників. Наприклад, викладач може зробити роздруківку для 

учнів з порушеннями зору. З нею буде легко і зручно працювати. Драйвери і 

програмне забезпечення принтерів повністю локалізовані. Програмне 

забезпечення дозволяє готувати до друку текст з Microsoft Word та інших 

програм MS Office. Однак під час роботи з додатками, що не входять в 

Microsoft Office, поки виникають труднощі. 
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Слід також звернути особливу увагу на процедуру підготовки зображення 

на комп’ютері. Далеко не всі зображення можна перетворити в рельєфно-

графічний рисунок. Необхідно, щоб малюнок відповідав багатьом вимогам 

(відсутність дрібних деталей, рознесення елементів малюнка на достатню 

відстань, характер ліній і т.д.). Щоб підготувати хороший рельєфний малюнок, 

треба володіти спеціальними знаннями і мати відповідний досвід. 

Принцип дії пристрою індивідуального характеру для учнів з вадами зору 

базуєтьтся на перетворенні візуальної інформації в доступній формі, а саме: 

– візуальна інформація перетворюється в мову (програми невізуального 

доступу до інформації, синтезатори мови і читаючі пристрої); 

– візуальна інформація перетворюється в рельєфно-крапковий шрифт 

Брайля (брайлівські дисплеї і брайлівські принтери в поєднанні зі спеціальним 

програмним забезпеченням, тифлокомп’ютери);  

– інформація, залишаючись візуальною, збільшується, змінюється колір і 

контрастність (програми збільшення зображення на екрані комп’ютера, 

автономні відеозбільшувачі). 

Варто зазначити, що подібна класифікація є умовною, так як синтезатори 

мови і брайлівські дисплеї нічого не варті без програм невізуального доступу. 

Тифлоком’ютери можна віднести як до першого, так і до другого класу, а 

програми збільшення зображення на екрані, як правило, одночасно мають 

можливість озвучувати текст синтезатором мови. 

Програми невізуального доступу до інформації – це спеціальні програми, 

що дозволяють людям з порушеннями зору працювати на персональному 

комп’ютері без візуального контролю. Ці програми за своїм функціоналом 

схожі на «зрячого асистента», який шукає на екрані текстову інформацію і або 

прочитує її вголос, або відображає на брайлівський (тактильний) дисплей. 

Такий тип програм застосовується в повному обсязі для вивчення 

шкільного курсу інформатики та інформаційних технологій. За допомогою них, 

застосовуючи спеціальні методики навчання, учень з вадами зору може 

самостійно виконати будь-яке завдання вчителя. Але перевірених і 



 17 

відпрацьованих методик щодо використання програм невізуального доступу в 

навчанні у спеціальних школах для дітей з глибокими порушеннями зору поки 

немає. Програми невізуального доступу дозволяють не тільки отримувати 

інформацію невізуальними способами, але й управляти комп’ютером і 

прикладним програмним забезпеченням. 

Досягається це за допомогою особливого функціонала, який заснований 

на клавіатурних комбінаціях. За допомогою цього функціоналу учні з вадами 

зору досягають бажаних результатів, але процес формування навичок такої 

роботи вимагає значно більше часу. Людина, яка не використовує візуальний 

інтерфейс, повинна пам’ятати чимало клавіатурних команд, які відрізняються 

від можливості маніпулятора «миша». У процесі навчання дітей з порушеннями 

зору маніпулятор «миша» краще відключити від комп’ютера. Усі можливості 

комп’ютера доступні за допомогою клавіатурних команд. 

Таким чином, при використанні клавіатурних команд особами з 

порушеннями зору доступні такі можливості, як: навігація web-сторінками в 

браузері; перегляд і редагування документів в Microsoft office; робота з 

поштовим клієнтом; запуск консольних додатків з командного рядка; 

програмування в інтегрованих середовищах; управління файловою системою за 

допомогою провідника Windows та інших програм. 

Слід підкреслити, що лише при грамотно організованому і тривалому 

навчанні учень з вадами зору може повноцінно реалізувати усі свої можливості. 

Таке навчання має базуватися на використанні спеціальних методик. Досвід 

спеціальних вітчизняних шкіл для незрячих дітей показує, що починати 

навчання необхідно ще у початковій школі. У початковій і середній школі 

кількість годин на практичну роботу незрячого школяра за комп’ютером 

необхідно збільшити щонайменше в два рази, а в старшій – в три і більше разів. 

Самі програми невізуального доступу до інформації не «розмовляють», 

вони лише шукають на екрані і передають текстову інформацію на синтезатор 

мови або брайлівський дисплей. Сьогодні програмні синтезатори мови в 

поєднанні з програмами невізуального доступу до інформації є основним 
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інструментом для незрячих користувачів комп'ютерної техніки. Кількість і 

ступінь різноманітності синтезаторів мови постійно збільшується.  

Так, найпопулярнішою програмою екранного доступу є JAWS For 

Windows американської фірми Freedom Scientific. Альтернативними є, 

програми Virgo німецької фірми Baum і Window-Eyes американської фірми GW 

Micro. Стрімко розвивається безкоштовна програма доступу до екрану NVDA. 

С. Нетьосов зазначає, що «існують розробки україномовних синтезаторів, 

які можуть використовувати люди з вадами зору, а саме: «Розмовлялька» – 

розробка харків’янина А. Чорного; «Базікало» – розробка В. Савченка на основі 

DigaloRussian і SAPI; UkrVox – система, створена Я. Козаком на платформі 

SAPI; «Голос» – підготовлена в Луганській області С. Баранніковим» [8]. 

Пристрій, що може читати (або читаюча машина) – це пристрій для 

читання плоско-друкованої інформації та інформації, яка представлена в 

електронному вигляді. Найчастіше «читаючі машини» використовують для 

читання плоско-друкованої інформації. Причиною цього є велика кількість 

зручних портативних пристроїв, що можуть читати текстову інформацію в 

електронному вигляді. До недавнього часу ці пристрої були оснащені сканером, 

під кришкою якого містилася розгорнута книжка або лист з віддрукованим 

текстом. Після натискання однієї кнопки друкований текст озвучувався за 

допомогою синтезатора мови. Сучасні читаючі пристрої оснащені не сканером, 

а камерою на штативі, під яку потрібно класти друкований текст. 

Використання програми невізуального доступу з брайлівським дисплеєм 

(рис. 1.3) дозволяє отримати тактильний доступ до текстової інформації, 

виведеної на екран комп’ютера. Клавіші брайлівського дисплея дають 

можливість здійснювати навігацію екраном, управляти прикладним 

програмним забезпеченням і вводити текст, використовуючи вісім клавіш. Таку 

клавіатуру іноді називають клавіатурою Перкінса. 
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Рис. 1.3. Брайлівський дисплей 

 

Оскільки читаючі пристрої компактні й прості в експлуатації, їх можна 

використовувати в інклюзивних школах для доступу до плоско-друкованої 

літератури. Учень, який не володіє персональним комп’ютером, за одне-два 

заняття зможе самостійно читати літературу, яка не написана шрифтом Брайля 

або в аудіоформаті. Причому читаючі пристрої дають доступ до друкованого 

тексту за допомогою синтезаторів мови, шрифта Брайля і збільшеного 

візуального зображення, що дозволяє використовувати їх як повністю незрячим 

дітям, так і слабозорим. Читаюча машина може перетворювати в мову або в 

Брайль тільки друкований літературний текст. Рукописні тексти і математичні 

формули можна тільки збільшити, а відобразити на брайлівському дисплеї або 

озвучити синтезатором мови їх неможливо. 

Тифлокомп’ютери – це особливий клас спеціалізованих пристроїв, на 

яких можуть працювати особи з вадами зору. Вони не мають екрану для 

візуального зчитування інформації, а спілкуються з користувачем тільки за 

допомогою мовного виходу і брайлівських рядків. 

Програми збільшення зображення на екрані комп’ютера орієнтовані на 

створення комфортних умов для роботи на персональному комп’ютері учнів із 

залишковим зором. Досягається це за допомогою поліпшення візуальної 

складової інтерфейсу і перетворення частини візуальної інформації в мовну.  

Відеозбільшувачі поділяють на стаціонарні й портативні (ручні). Вони 

дозволяють учням вільно читати, розглядати дрібні об'єкти, писати тощо. 

За допомогою відеозбільшувачів діти з порушеннями зору можуть 

працювати з дуже дрібними об'єктами. Для цього потрібно покласти об’єкт 

(книгу, малюнок, дрібну деталь або іграшку і т.п.) на великий рухливий столик, 
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вибрати бажаний рівень збільшення, кольори (найбільш комфортні для 

індивідуальних зорових можливостей дитини) і виконувати будь-які дії з цим 

об'єктом, контролюючи їх зображення на моніторі. 

Ці пристрої дозволяють виконувати всі основні операції, що необхідні в 

процесі навчання в школі: 1. Прослуховування аудіокниги. 2. Читання за 

допомогою синтезатора мови або брайлівского дисплея будь-яких матеріалів в 

текстовій електронній формі (txt, doc, docx, rtf, html і т.д.). 3. Вихід в Інтернет і 

перегляд електронної пошти. 4. Введення і редагування тексту. 5. Створення та 

редагування електронних таблиць. 6. Робота з електронними словниками. 7. 

Аудіозапис з можливістю розміщення міток. 8. Виконання дій з файлами. 

Крім усіх вище згаданих засобів зарубіжні дослідники розробляють 

альтернативні асистивні технології, що допоможуть швидше адаптуватися до 

навколишнього середовища. Серед них можна виділити: «розумні окуляри» 

(розроблені Стівеном Гіксом) (рис. 1.4), «посилюють контраст між світлими й 

темними об’єктами, призначені для людей з порушеннями зору, у яких є 

щонайменший рівень чутливості світла» [16];  

 

Рис. 1.4. «Розумні окуляри», розроблені С. Гіксом 

 

– «говіркі долоні» – винахід Гелена Келлера (рис. 1.5) може допомогти як 

незрячим, так і глухим людям одночасно. Такі люди мають «можливість 

спілкуватися за допомогою тактильної абетки, літери в якій позначаються 

натисканнями і прощупуваннями різних частин долоні [16]».  
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Рис. 1.5. «Говіркі долоні»  

 

Застосування навчальних матеріалів в електронній формі в процесі 

навчання незрячих і слабозорих учнів значно розширює можливості їхньої 

інтегрованої освіти. Проаналізовані вище асистивні засоби дозволяють особам з 

порушеннями зору вільно орієнтуватися в соціумі, вчитися і вільно 

пересуватися в освітньому середовищі. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ АСИСТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

2.1. Організація експериментальної перевірки рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності осіб із порушеннями зору 

 

Метою нашого дослідження була перевірка рівня сформованості 

компетенцій осіб з порушеннями зору під час роботи за персональним 

комп’ютером шляхом використання асистивних технологій. Оскільки асистивні 

технології є похідною інформаційно-комунікаційних, будемо говорити про 

інформаційно-комунікаційну компетентність.  

Експериментальна перевірка передбачала проведення констатувального 

та формувального експериментів. Експериментальна перевірка проводилась 

серед працівників Волинської обласної громадської організації «Утос». Участь 

у дослідженні брали 20 осіб з порушеннями зору. 

«Українське товариство сліпих (УТОС) – це всеукраїнська добровільна 

громадська організація інвалідів по зору, яка діє на території України 

відповідно до Конституції України, чинного законодавства і свого Статуту. 

Українське товариство сліпих за підтримки держави проводить заходи щодо 

соціально-трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів — громадян 

України, які не можуть конкурувати на ринку праці. Організація забезпечує 

працевлаштування, медичну і соціальний захист інвалідів по зору [10]».  

Метою констатувального етапу було визначення рівня сформованості ІК-

компетентності осіб з порушеннями зору. Для дослідження використовувались 

емпіричні методи: анкетування, тестування та аналіз результатів. 

Для оцінювання результатів експериментальної перевірки 

використовувались основні рівні сформованості ІК-компетентності. Їх 

характеристика представлена в таблиці 2.1. 

 

 



 23 

Таблиця 2.1  

Рівні сформованості ІК-компетентності учнів із порушеннями зору 

Рівень Характеристика 

Низький – відсутність або недостатнє розуміння значущості ІКТ в сучасних умовах, в 

тому числі як засобу компенсації сліпоти; 

– недостатнє уявлення про апаратне і програмне забезпечення ПК, пристроїв 

введення/виведення інформації, програм екранного доступу, звукових 

синтезаторів; 

– відсутність практичного досвіду роботи з прикладними і спеціалізованими 

програмними ними продуктами. 

Середній – уявлення про роль ІКТ в сучасних умовах; 

– вміння працювати з текстовими документами, електронними таблицями, 

базами даних, здійснювати пошук інформації в Інтернеті і т. д .; 

–  виконання простих налаштувань в програмі екранного доступу; 

–  знання клавіатурних команд і сліпого методу друку. 

Високий – глибоке розуміння і усвідомлення необхідності використання ІКТ; 

– професійна робота з прикладними і спеціалізованими програмними 

продуктами, десятипальцевий  метод друку; 

– широке застосування інформаційних тифлотехнологій; 

– високий рівень застосування ІКТ та сучасних телекомунікаційних засобів 

зв’язку для передачі, отримання та обробки інформації, спілкування. 

 

На таблиці 2.2 представлені бали щодо визначених рівнів сформованості 

ІК-компетентності осіб з порушеннями зору. 

Таблиця 2.2  

Відповідність балів щодо рівня сформованості компетенцій 

Рівень освоєння Рівень сформованості 

компетенцій 

Бал 

3 Високий 80-100% 

2 Середній 60-79% 

1 Низький До 60% 

 

У ході експерименту рівні, його показники і критерії визначалися шляхом 

усного анкетування та тестування. Для визначення рівня сформованості 

компетентності використовували формулу: К сфор. = В2 / В1 * 100%, де 

показником є якість засвоєння К сфор., В1 – загальне число питань, В2 – число 

вірних відповідей. В анкетуванні (дод. А) та тестуванні (дод. Б) завдання 

пронумеровані, кожна вірна (позитивна) відповідь приймалася за одиницю, 

невірна (негативна) – прирівнювалася до нуля, загальний результат 
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вираховувався у процентах. Таким чином, визначали рівень сформованості 

компетентності, визначивши його як індивідуальний показник (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Гістограма рівня сформованості компетентності 

 

Отже, індивідуальний показник використання асистивних технологій під 

час роботи з ПК знаходиться в межах від 48% до 65% балів, середнє значення 

якого складає 60% балів, що визначає середній рівень сформованості 

компетенцій.  

Таким чином, констатуючий експеримент показав, що існуючий рівень 

підготовки осіб з порушеннями зору під час використання асистивних 

технологій за персональним ком’ютером не відповідає вимогам. А отже, є 

необхідність подальшого формування та підвищення їх компетентності. 

Наступний етап експериментального дослідження – формувальний – був 

спрямований на впровадження та перевірку методичної системи 

факультативного курсу «Асистивні технології як допоміжний засіб навчання».  

Поняття «методична система» (МС) – це «…впорядкована сукупність 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів (форм, методів, засобів), які 

забезпечують управління, планування, здійснення, контроль, аналіз, корекцію 

освітнього процесу, що спрямовані на отримання конкретних результатів». 

Основними компонентами методичної системи слід виділити: ціле-

мотиваційний, змістовий, організаційний; контрольно-регулювальний, 

результативно-критеріальний, управлінський, діяльнісний, контрольно-

вимірювальний, результативний [13]. 
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Проектування методичної системи формування ІТ-компетентності осіб з 

порушеннями зору під час роботи за персональним комп’ютером – це ряд 

послідовних взаємопов’язаних етапів (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Етапи проектування методичної системи 

 

1-й етап – передпроектне обгрунтування, метою якого є виявлення 

потреби в формуванні ІК-компетентності. Результати констатувального етапу 

показали, що особи із порушеннями зору потребують додаткових знань і вмінь 

в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

2-й етап –  постановка цілей. При формулюванні цілей звертали увагу на 

необхідність формування високого рівня ІК-компетентності учнів. У результаті 

було визначено мету: формування високого рівня ІК-компетентності учнів, що 

сприяєтиме їхній соціальній адаптації і професійній самореалізації.  

3-й етап – розробка структурно-логічної моделі МС, реалізація якої 

дозволила задовольнити потреби учнів. При побудові моделі виходили з 

загальноприйнятого в педагогічній науці уявлення про моделі як системи, що 

включають в себе потреби, принципи, цілі, зміст, методи, форми та засоби 

навчання, а також результати освітнього процесу (рис. 2.3). 

4-м етап – розробка змісту. Основним змістовним компонентом МС 

формування ІК-компетентності учнів з порушеннями зору є факультативний 

курс і адаптивний навчально-методичний роздатковий матеріл, який 

призначений для підтримки і супроводу (додаток В).  

Основним змістовним компонентом методичної системи формування ІК-

компетентності осіб із порушеннями зору є факультативний курс «Асистивні 

технології як допоміжний засіб навчання». Основними цілями курсу є: 

формування системи знань, умінь і навичок, що складають основу формування 

їх ІК-компетентності; застосування ІКТ в якості засобів комунікації; 
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вироблення навичок їх застосування у професійній діяльності та в 

повсякденному житті; розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і 

творчих здібностей засобами ІКТ. 

 

Рис. 2.3. Структурно-логічна модель методичної системи формування 

компетентності осіб з вадами зору при роботі за ПК 

 

Навчальний курс складається з трьох взаємодіючих блоків: теоретичного, 

практичного і контрольно-вимірювального. Зміст теоретичної частини сприяє 

формуванню когнітивного компонента компетентності осіб з порушеннями 

зору, практичної частини (реалізована за допомогою практичних завдань і 

методичних рекомендацій) – діяльнісного й комунікаційного. Розроблені 

рекомендації створені з урахуванням особливостей незрячих і слабозорих осіб. 

Особливістю теоретичного матеріалу є необхідність доступного викладу 

теоретичних основ, які для незрячих є складними для сприйняття за своїм 
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змістом. Незрячі користувачі не можуть працювати з маніпулятором «миша», 

тому особлива увага приділяється роботі з клавіатурою і з гарячими клавішами. 

Для вивчення клавіатурних команд і десятипальцевого методу друку  

розроблені практичні завдання для індивідуального, групового і самостійного 

виконання. Вивчення кожної теми курсу закінчується контрольними питаннями 

і тестуванням, які дозволяють з’ясувати, наскільки засвоєний навчальний 

матеріал. Проміжне тестування фіксує перехід від однієї теми до іншої, по 

закінченню вивчення курсу проводиться підсумкове тестування, що дозволяє 

зробити висновок про основні результати засвоєння курсу. 

Завершальним етапом розробки методичної системи формування ІК-

компетентності учнів з порушеннями зору є операційно-діяльнісний компонент, 

що включає засоби, форми і методи реалізації даної методичної системи. 

Вибираючи засоби навчання, орієнтувалися на можливість 

використовувати ті канали сприйняття інформації, які доступні особам з вадами 

зору. Розроблена методична система основними засобами навчання передбачає 

усі описані раніше інформаційні тифлотехнології, спеціалізовані програми, 

брайлівські, аудіальні навчально-методичні посібники, об’ємні тактильні 

навчальні матеріали тощо. Запропоновані засоби можуть бути розширені за 

рахунок засобів телекомунікаційних систем (технології дистанційного 

навчання, бази даних з віддаленим доступом, освітні портали та ін.). 

Вибір методу навчання визначається виходячи з мети і змісту навчання. В 

якості методів навчання пропонуємо: пояснювально-ілюстративний, при якому 

навчаються з порушенням зору отримують знання з адаптивних (наприклад, 

шрифтом за Брайлем) навчальних посібників; репродуктивний метод; метод 

проектів; інтерактивний метод навчання та ін. Виходячи з поставленої мети і 

особливостей контингенту учнів в якості основних форм навчання обрані: 

індивідуальні та групові заняття, консультації, репетиторство та ін.  

Оціночний компонент (контроль і діагностика): вибір процедур контролю 

та вимірювання рівнів сформованості ІК-компетентності. Як контрольно-
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вимірювальні матеріали використовуються: анкети, тести, питання для 

самоконтролю, набір контрольних робіт. 

 

2.2. Результати експериментальної перевірки рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності осіб із порушеннями зору 

 

Завершальним процесом формуючого експерименту була перевірка 

ефективності запропонованої методичної системи: вирішувалися такі 

поставлені завдання, як: реалізація методичної системи формування ІК-

компетентності осіб з порушеннями зору; проведення діагностичного 

обстеження за всіма виявленими компонентами, рівнями, критеріями, що 

свідчить про ефективність розробленої МС; інтерпретація отриманих даних. 

Реалізація розробленої МС здійснювалася у декілька етапів: 

1. Ціле-мотиваційний етап. Основною метою цього етапу було виявлення 

і формування індивідуальних потреб в навчанні, вироблення мотивації і 

пізнавального інтересу в оволодінні знаннями і вміннями.  

2. Активно-діючий передбачав оволодіння складовими компонентами 

компетентності осіб з порушеннями зору; здобувалися знання і вміння 

використовувати комп’ютерні тифлотехнології. В освітній процес був введений 

факультативний курс «Асистивні технології як допоміжний засіб навчання». В 

якості засобів навчання використовувалися спеціалізовані КТ, навчально-

методичний роздатковий матеріал. Оволодіння практичними навичками 

відбувалося на практичних заняттях і при виконанні самостійних робіт. 

3. Узагальнюючий етап. На даному етапі учні поглиблювали, 

розширювали, систематизували і застосовували засвоєні знання і вміння в 

діяльності, відбувалося узагальнення результатів набутих знань.  

Далі в рамках формуючого етапу була проведена діагностика 

сформованості компетентності осіб з порушеннями зору при роботі за 

персональним комп’ютером. Для цього проводилось тестування. Результати 

формувального етапу представлені на рис. 2.4.  
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Рис. 2.4. Діаграма результатів після реалізації методичної системи 

формування компетентності осіб з порушеннями зору при роботі за ПК 

 

Таким чином, з наведеної діаграми видно, що рівень сформованості 

компетентності осіб при роботі за персональним комп’ютером коливається в 

межах від 70% до 91% балів, що відповідає середньому та високому рівню.  

Наступний етап – контрольний, був спрямований на коригування, 

доопрацювання методичної системи формування ІК-компетентності осіб з 

порушеннями зору з урахуванням її апробації та реалізації. Оцінювалася 

ефективність розробленої системи, здійснювалася оцінка результатів 

формувального етапу експерименту та порівняльний аналіз отриманих даних 

констатувального і формувального експерименту (табл. 2.3) (Додаток Г). 

Рівень сформованості ІК-компетентності осіб з порушеннями зору після 

впровадження і реалізації розробленої методичної системи значно підвищився. 

Якщо до впровадження методичної системи рівень знаходився в межах від 48% 

до 71%, то після – в межах від 73% до 90% балів..  

Отже, на основі проведених спостережень, анкетування та тестувань 

визначили, що особи з порушеннями зору, які брали участь в експерименті, 

сформували або підвищили рівень компетентності з допомогою розробленої 

методичної системи. Тепер вони мають можливість повноцінно працювати з 

інформацією, спілкуватися, підвищувати свій освітній та інтелектуальний 

рівень, більш впевнено відчувати себе в суспільстві. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті наукового дослідження приходимо до певних висновків. 

Проаналізовано, що асистивні технології є важливими, але не основними 

засобами, спрямованими на посилення, підтримку і покращення 

функціональних можливостей осіб з порушеннями зору.  

Розробка різноманітних комплексних програм індивідуального супроводу 

осіб з ООП у закладі освіти – перспективний напрям діяльності реабілітологів, 

психологів, педагогів. Навчання учнів з порушеннями зору потребує особливих 

вимог до технічної бази закладу освіти, спеціальних освітніх програм, 

тифлотехнічних засобів навчання тощо. 

Зазначено, що представлений в науковій роботі комплекс асистивних 

технологій, призначений для допомоги, реабілітації та підтримки осіб із 

порушеннями зору, їх інтеграції в динамічному інформаційному суспільстві, 

значно покращує рівень якості їхнього життя. Використання асистивних 

технологій не тільки полегшує процес навчання осіб із порушеннями зору, але 

й дозволяє їм швидше і краще адаптуватися в освітньому середовищі, долати 

фізичні, психічні та психофізіологічні бар’єри, що перешкоджають отриманню 

рівного та якісного доступу до освіти.  

Здійснено експериментальну перевірку рівня сформованості ІК-

компетентності осіб із порушеннями зору під час роботи за персональним 

комп’ютером шляхом використання асистивних технологій. На 

констатувальному етапі здійснювалась перевірка рівня сформованості ІК-

компетентності осіб із порушеннями зору, яка виявила, що в респондентів цей 

рівень знаходяться в межах від 48% до 65% балів, а отже, є необхідність 

подальшого формування та підвищення їхньої ІК-компетентності.  

Здійснено розробку методичної системи підвищення рівня сформованості 

ІК-компетентності осіб із порушеннями зору. Формувальний етап передбачав 

перевірку ефективності запропонованої методичної системи. Експериментальна 

перевірка за домогою методу тестування показала, що, у порівнянні з 
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констатувальним етапом, рівень сформованості ІК-компетентності осіб із 

порушеннями зору зріс на 21%. Отож, розроблена методична система 

забезпечує підвищення рівня сформованості ІК-компетентності осіб із 

порушеннями зору і сприяє їхній соціальній адаптації та майбутній професійній 

самореалізації (дає можливість повноцінно працювати з інформацією, 

спілкуватися, підвищувати свій освітній та інтелектуальний рівень, більш 

впевнено відчувати себе в суспільстві). 
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Додаток А 

Анкета щодо сформованості рівня ІК-компетентності  

осіб із порушеннями зору 

1. Чи використовуєте Ви під час роботи за персональним 

комп’ютером асистивні технології? 

– так; 

– ні. 

2. Чи вважаєте Ви асистивні технології як допоміжній засіб, що 

допомагає Вам адаптуватися до освітнього середовища? 

– так; 

– ні. 

3. Чи маєте Ви досвід роботи з асистивними програмним 

забезпеченням? 

– так; 

– ні. 

4. Чи володієте Ви методом десятипальцевого друку на клавіатурі?  

– так; 

– ні. 

5. Чи знаєте Ви команди гарячих клавіш? 

– так; 

– ні. 

6. Чи розумієте ви азбуку Брайля 

– так; 

– ні. 
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Додаток Б 

Тестування 

1. Ви створили Google-акаунт, відкрили електронну скриньку та 

почали писати першого листа, але випадково закрили браузер, а листа не 

зберегли. Де знайти та відновити недописаний лист? 

 

 

2. Архів (архівний файл) – файл, який... 

–збережено в пам’яті комп’ютера; 

– містить лише один файл в стиснутому вигляді; 

– містить файли і папки в стиснутому вигляді; 

– містить тільки дані одного типу в стиснутому вигляді. 

2. Ви під’єдналися до інтернету, відкрили браузер і знайшли 

потрібний рецепт. Рецепт так вам сподобався, що Ви хочете зберегти його на 

майбутнє. Яка іконка (значок) у браузері Вам потрібна (потрібен), щоб зробити 

закладку та зберегти потрібну інформацію? 

 

 

3. Яка клавіша переводить клавіатуру в режим вводу великих літер? 
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4. Ви вирішили підбити свої витрати після подорожі Україною разом 

із чотирма друзями. Який ресурс Вам найменше допоможе? 

– Гугл Ексель; 

– Power Point; 

– Shazam; 

– Splittable. 

5. Програмне забезпечення Jaws являє в собі? 

– синтезатор мови; 

– Програма збільшувач; 

– налаштовує кольорову гаму Windows. 

6. Яка з наведених гарячих клавіш допомагає відкрити диспетчер 

задач? 

– Ctrl + Shift + Esc; 

– Ctrl + Esc; 

– Ctrl + Shift + N. 

7. Вам потрібно надіслати лист товаришу, якою гарячою клавішою в 

Gmail Ви скористаєтесь? 

– G + C; 

– Y + O; 

– Tab + Enter. 

8. Які комбінацій клавіш частіше використовуються для 

переключення клавіатури з української на англійську мову і навпаки?  

–  Ctrl+ Shift; 

– Ctrl+C; 

– Alt+ Shift; 

– Ctrl+A; 

– Ctrl+V. 

9. За допомогою якої клавіши можна видалити символи, що знаходяться 

праворуч від курсора? 

– Enter; 
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– Backspase; 

– Delete; 

– Tab. 

10. Як називається папка, в яку тимчасово потрапляють видалені 

об’єкти? 

– портфель; 

– мої документи; 

– корзина; 

– блокнот. 

11. При наборі тексту в редакторі Word клавіша Enter використовується 

для: 

– вставки малюнка; 

– переходу до нового абзацу; 

– переходу на нову сторінку. 
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Додаток В 

Навчальний план факультативного курсу 

 

Розділ Результат 

Розділ 1. Сучасні ІКТ: 

визначення, виникнення і 

розвиток. Апаратні та 

програмні засоби ІКТ 

Загальні знання ІКТ, етапи розвитку, програмні й апаратні 

компоненти ІКТ. Застосування ІКТ в сучасному житті. 

Навички роботи на клавіатурі, десятипальцевий метод 

друку. 

Розділ 2. Інформаційні 

тифлотехнології 

Призначення сучасних тифлозасобів і комп’ютерних 

тифлотехнологій, їх різновиди, основні функції. Навички 

роботи на брайлівському дисплеї, читають машинами, 

електронними збільшувальними пристроями та ін. 
Розділ 3. Програма 

екранного доступу Jaws 
Вміння працювати з програмою, встановлення та 

налаштування основних параметрів. Знання клавіатурних 

команд і гарячих клавіш Jaws 

Розділ 4. Операційні системи Володіння основними поняттями і прийомами роботи в ОС 

Windows, спеціальними можливостями Windows для осіб з 

ОВЗ: запуск, налаштування майстра, установка необхідних 

параметрів «Використання комп’ютера без екрану», 

навички роботи з електронною лупою, електронним 

диктором і ін. 
Розділ 5. Технологія обробки 

текстової інформації. 

Текстові редактори і 

процесори 

Загальні відомості про текстові редактори і процесори, 

основні терміни і поняття, навички роботи в текстовому 

процесорі MS Word: створення, редагування і 

форматування тексту; робота з таблицями, списками, 

посиланнями і ін .; 

навігація по документу, читання тексту з використанням 

програми екранного доступу, десятипальцевого методу 

друку. Знання клавіатурних команд MS Word 
Розділ 6. Технологія обробки 

числових даних. Електронні 

таблиці 

Основи роботи в MS Excel: навігація по Робочій книзі з 

використанням програми екранного доступу, сортування і 

фільтрація числових даних, робота з формулами та 

функціями. Знання клавіатурних команд MS Excel 
Розділ 7. Телекомунікаційні 

системи 
Загальні знання про сучасні комунікації і комп'ютерні 

мережі, Інтернет, мережеві додатки. Основні прийоми 

перегляду web-сторінок і навігація з використанням 

програми екранного доступу. Пошук інформації в 

Інтернеті, робота з електронною поштою та іншими 

засобами телекомунікації 
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Додаток Г 

Таблиця 2.3 

Порівняльний аналіз результатів експериментальної перевірки 

Респонденти До Після 

1 50% 70% 

2 48% 68% 

3 55% 75% 

4 54% 74% 

5 67% 87% 

5 65% 85% 

7 63% 82% 

8 57% 78% 

9 69% 89% 

10 51% 73% 

11 54% 77% 

12 65% 85% 

13 64% 84% 

14 70% 90% 

15 71% 91% 

16 68% 88% 

17 64% 84% 

18 57% 77% 

19 53% 75% 

20 60% 80% 

 

 


