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Створення мультимедійного супроводу уроків географії в спеціальній 

школі значно підсилює позитивне емоційне подання навчального матеріалу, 

підвищує в учнів мотивацію й інтерес до навчання, сприяє розвитку 

пізнавальної активності та самостійності дітей у пізнанні навколишнього світу.   

Мультимедійні освітні продукти можуть використовуватися у різних 

навчальних ситуаціях, як на етапі формування нових знань, так і під час 

узагальнення й закріплення навчального матеріалу. У порівнянні з 

традиційними наочними засобами навчання мультимедійна презентація має 

певні переваги, до яких можна віднести: створення інформаційного та 

візуального образу географічного об’єкту або явища; викладення більшої 

кількості інформації за коротший проміжок часу; дозоване подання 

навчального матеріалу відповідно до особливостей сприйняття його учнями з 

інтелектуальною недостатністю; можливість повернення до вже розглянутих 

питань; зосередження уваги дітей на окремих найбільш важливих моментах, 

наочна демонстрація причинно-наслідкових зв’язків і залежностей завдяки  

включенню у слайди відео фрагментів, анімаційних і звукових ефектів; 

використання відео файлів на розсуд учителя на різних етапах уроку 

відповідно до поставленої мети.  

Отже, мультимедіа-технології інтегрують значні освітні ресурси, мають 

високий модифікаційний і дидактичний потенціал, сприяють оптимізації 

процесу навчання географії учнів спеціальній школі, допомагають вчителеві 

досягти освітньо-корекційних цілей.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ  
 

Доступ до якісної освіти людей з особливими потребами при швидкому 

зростанні цифрових технологій є головними напрямками в освітньому 

інклюзивному процесі. В першу чергу, йдеться про використання 

допоміжних інструментів, що дозволяють подолати затримку їх розвитку 

через реалізацію корекційно-компенсаторного навчання. Це так звана 

особлива сфера допоміжних технологій комунікації та опрацювання 
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інформації для людей з функціональними обмеженнями практично всіх 

категорій (зокрема, фізичними вадами руху, зору, слуху тощо). Вона включає 

природні користувальницькі інтерфейси, віртуальні помічники, сенсорні 

підсилювачі тощо. За допомогою цих технологій залежно від моделей 

розвитку людина з особливими освітніми потребами  може демонструвати 

кращі досягнення під час спеціалізованого навчання.  

Наприклад, для дитини (з сенсорними та інтелектуальними 

порушеннями) вивчення нових понять полегшується через яскраві кольорові 

образи та способи підтримки комунікації, що включають засоби аудіо-

візуального інтерфейсу (аналізатори голосу, синтезатори мовлення та 

проектування рухів для альтернативного спілкування).  

Водночас зазначимо, що за умов застосування дистанційних засобів 

реалізується психолого-педагогічний супровід людей з обмеженою 

працездатністю у відповідності з їх освітніми потребами. Для ефективної 

розбудови дистанційної освіти та інноваційного інклюзивного середовища у 

ХНПУ заплановано використання відкритих освітніх ресурсів та масових 

відкритих онлайн курсів (МООСs), низка яких останнім часом була 

реалізована на платформах Coursera, FutureLearn, EdX, Alison тощо.  

Отже, щоб підготовка вчителів до інклюзивної освіти відбулася 

ефективно, необхідні змістовні програми, що включають інтеграцію 

провідних цифрових технологічних трендів та освітніх концепцій, які 

використовуються міжнародною освітньою спільнотою.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОТЕРАПІЇ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ЛЮДИНИ  
 

Останнім часом в країні спостерігається стрімке зростання 

захворюваності населення в цілому і молоді зокрема. Як наслідок значна 

частина населення стає непрацездатною, а це в свою чергу призводить до 

значних економічних втрат країни. Таким чином, пошук нових методів, 

методологій, способів збереження та відновлення здоров’я людини 

(працездатного потенціалу) стає серйозною проблемою на рівні держави. 

Одним із шляхів вирішення якої має стати трудотерапія. 

Саме трудотерапія є тим одним із засобів, за допомогою якого можна 

пристосувати хворого до навколишнього середовища, його особистих потреб, 

а також до своїх фізичних особливостей. 

Сприятливий вплив праці в системі реабілітаційних заходів є клінічно 

встановленим фактом. Це доводять чисельні наукові доробки. Зокрема 

авторів Н. Дементьєвої, А. Модестова та ін. Вони стверджували, що трудові 

руху та операції стимулюють фізіологічні процеси, мобілізують волю, 

дисциплінують, привчають до концентрації уваги, створюють бадьорий 
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