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Відділ освіти дітей з порушеннями слуху



Он-лайн навчання триває, діти продовжують навчатися з дому. 

Вже є перший досвід, визначилися нагальні проблеми.

У професійній спільноті приділяється увага питанням дистанційної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами (ООП), зокрема значну аудиторію хвилюють 

питання організації он-лайн навчання дітей з порушеннями слуху:

۰національна система спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху, у тому 

числі у складі навчально-реабілітаційних центрів, налічує понад 50 закладів (на 

тимчасово окупованих територіях та в анексованому Криму залишилося 6 

спеціальних шкіл);

۰ у Києві та обласних центрах працюють заклади дошкільної освіти для дітей з 

порушеннями слуху або дошкільні відділення при школах;

۰ збільшується кількість учнів з порушеннями слуху, які навчаються у спеціальних 

та інклюзивних класах / групах; вчителі інклюзивних закладів не є сурдопедагогами, 

працюють у команді із фахівцями зі спеціальної педагогіки.



Освітнє середовище он-лайн

Потреби дитини, визначенні фахівцями ІРЦ та членами команди супроводу, 

мають бути забезпеченні в різних умовах навчання, зокрема у спеціальному 

чи інклюзивному закладі, в залежності від того, який обрали батьки. 

Сьогодні карантин висуває нові вимоги – забезпечення потреб дитини в 

умовах дистанційного / он-лайн / віддаленого навчання – остаточно 

термінологія ще не узгоджена.

Як зробити дистанційне навчання комфортним та доступним?

Як організувати підтримку, коли дитина вдома?

Як адаптувати презентацію чи відео урок для учнів з ООП?



• кожна дитина унікальна, потреби індивідуальні;

• на часі відмова від опори на категорії порушень, натомість насамперед 
врахування індивідуальних особливостей розвитку, потреб кожної дитини;

• проектуючи он-лайн навчання в першу чергу враховуємо особливості розвитку 
та навчальної діяльності конкретної дитини та обираємо з порад, які складені за 
нозологічним принципом (типом порушення/ типологічними відмінностями);

• задоволення особливих освітніх потреб здійснюється через адаптації/ 
модифікації освітнього середовища (змісту, процесу, методів, матеріалів, 
ресурсів, очікувальних результатів), використання додаткового обладнання/ 
технологій, послуг тощо;

• міра прояву й специфічність особливих освітніх потреб визначають специфіку 
підтримки учнів у процесі навчання.

Важливі положення організації он-лайн навчання учнів з ООП



При підготовці презентацій та відео уроків для частини учнів достатнім є 

дотримання принципу універсального дизайну.

Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього 

середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну 

придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи 

спеціального дизайну (Закон України «Про освіту», 2017 р.).

Основне гасло «не так щось особливе, як більше звичайного».

Стосовно презентації, он-лайн уроку тощо універсальний дизайн передбачає 

якісний звук, нормальний темп мовлення вчителя, уникнення довгих 

монологів, чіткі та стислі інструкції, наочність та зразок виконання, 

субтитри, що полегшать сприймання матеріалу для всіх учнів.

Універсальний дизайн



Іншим дітям необхідна буде також специфічна підтримка та адаптації/ 

модифікації, використання розумного пристосування.

Розумне пристосування – запровадження, якщо це потрібно в конкретному 

випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації 

особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту 

нарівні з іншими особами (Закон України «Про освіту», 2017 р.).

Розумне пристосування



Он-лайн навчання учнів з ООП передбачає більшою мірою:

• індивідуальну допомогу, консультування, оскільки особливості та потреби у 

кожної дитини різні;

• співпрацю з батьками, допомогу їм, забезпечення інформацією та 

матеріалами, оскільки освітній процес відбувається вдома.

• час для адаптації до змін в організації навчання.

Он-лайн навчання потребує більше зусиль, і відповідно більше виснажує

ніж навчання у класі (необхідність дивитися на екран, утримувати увагу; «не 

звичне» сприймання вчителя, зображення себе та однокласників тощо).

Можливо доцільним буде перегляд освітніх потреб учнів у зв'язку зі зміною 

формату навчання.

Тривале позбавлення живого спілкування з однолітками, з педагогами, які 

підтримують, може негативно виплинути на соціальний розвиток учнів.

Що необхідно враховувати при організації он-лайн навчання



Одним з основних у навчанні дітей з 

порушеннями слуху є бар’єр у 

налагодженні комунікації, отриманні 

інформації в повному обсязі.

Пропонуємо ключові рекомендації та перелік ресурсів

щодо організації он-лайн навчання дітей з порушеннями слуху.

Наші поради стануть у нагоді як педагогам, які працюють з дітьми з 

порушеннями слуху, так і батькам.



Он-лайн навчання передбачає використання відео та аудіо (в режимі реального часу чи у 

запису), презентацій, форумів тощо. 

Як підтримати учнів з порушеннями слуху у віртуальному середовищі та зробити он-лайн 

аудиторії доступними та безбар'єрними?

При плануванні он-лайн навчання для учнів з порушеннями слуху 

враховуємо:

• ступінь прояву порушення, вид та час слухопротезування (слуховий апарат, 

кохлеарний іпмлант, слуховий апарат кісткової провідності), рівень розвитку 

слухового сприймання та мовлення;

• провідний спосіб комунікації / основні засоби спілкування (словесна, жестова 

мови);

• наявність комплексних / додаткових порушень;

• індивідуальні особливості дитини.

Доступність он-лайн навчання для учнів з порушеннями слуху



Важливо:

• учні з порушеннями слуху можуть мати різні освітні потреби (в залежності від специфіки 

реабілітації комусь важливіший якісний мікрофон, комусь – артикуляція губ, наявність підписів);

• для жестомовних учнів (учнів, для яких основним чи одним з основних засобів спілкування є 

українська жестова мова) освітній процес має будуватися на основі двомовності (бімодальне-

білінгвальне навчання);

• перш ніж планувати адаптації для учня з порушеннями слуху, запитайте його або батьків, який 

формат буде найзручнішим (те, що працювало у класі, може не допомагати в режимі он-лайн, 

наприклад, якщо в класі учень сприймав матеріал на слухо-зоровій основі з допомогою 

звукопідсилюючого обладнання, в умовах віртуального класу необхідними будуть послуги 

перетворення аудіо інформації у текстову тощо).

Remain Flexible, because it Won’t be «One Size Fits All»

Залишайтеся гнучкими, це не буде «один розмір для всіх»



• забезпечення якісного звуку презентації, відео тощо; 

• відсутність зайвих шумів, відлуння;

• якщо вчитель говорить «у живому форматі» або самостійно 

записує свій урок/завдання, необхідною є можливість бачити  його 

обличчя під час говоріння (вчитель не відвертається, не закриває 

обличчя руками) або супровід субтитрами;

• можливість бачити обличчя однокласника, який говорить (під час 

відповідей на питання, обговорення, спілкування);

• чітка артикуляція вчителя, нормальний темп та гучність мовлення;

• якісний зв’язок (швидкість Інтернету, трансляція без гальмування).

Слухова доступність



- камери вчителя та учнів мають бути включені, щоб учень з порушенням слуху бачив обличчя 

того, хто говорить та міг «зчитувати» інформацію;

- кут та відстань розташування камери, рівень освітлення у кімнаті мають забезпечувати 

можливість добре бачити обличчя мовця;

- учасник, який у даний момент не говорить, може  тимчасово відключити камеру, щоб зберегти 

«пропускну спроможність»;

- питання для обговорення можливо вводити у вікні чата, щоб учень з порушеннями слуху міг 

читати питання та відповіді додатково до їх прослуховування;

- за можливості включити функцію додавання підписів / субтитрів у режимі реального часу, 

відповідно учень зможе бачити презентацію, обличчя вчителя чи іншого учасника та\або 

підписи;

- всі, хто говорять, дотримуються нормального темпу та гучності мовлення;

- встановіть правила спілкування в он-лайн класі: для того, щоб легше відрізнити голос 

однієї людини від іншої, доцільно кожному назвати своє ім'я, перед тим, як розпочати 

говорити; той, хто не говорить, вимикає мікрофон щоб мінімізувати фоновий шум; одночасно 

має говорити лише хтось один; використовуємо функцію підняття руки; 

- якісне обладнання (камери, мікрофони / гарнітура) та Інтернет зв'язок всіх учасників.

Доступність під час відео зв'язку / конференції



Дітям зі зниженим слухом набагато складніше зрозуміти мовлення у шумній обстановці. Такі 

перешкоди можуть спричинити проблеми з увагою, втомлюваність при прослуховуванні, 

дратівливість тощо.

Щоб забезпечити необхідні умови рекомендуємо:

• зменшити фоновий шум (зачинити вікна та двері, вимкнути чи відійти від приборів, що 

«шумлять», дистанціюватися від інших членів родини);

• перевірити обладнання, яким користується дитина для он-лайн навчання;

• використовувати додаткові технології для підсилення звуку при роботі з комп'ютером

Слухова доступність вдома



Рекомендації до он-лайн навчання учнів з 

порушеннями слуху

автор: @ListenWithLindsey

Використовуйте візуальні 
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Часто робіть рухові 
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• підкріплення словесної інформації наочністю;

• використання додаткової наочності (малюнки, фото, схеми, відео, драматизації, інсценування тощо);

• використання чітких коротких (покрокових) або візуальних інструкцій; 

• матеріали, що використовуються для он-лайн навчання, за потреби мають бути доступні у друкованому 

вигляді / текстовому варіанті  (для учнів старших класів, батьків);

• слухова інформація має бути доступна через друкований текст, підписи тощо;

• доцільними є слайди /фото із тексом, який озвучується;

• на візуальних носіях (відео, фільми, ролики) мають бути доступні субтитри (перегляньте матеріали 

заздалегідь та переконайтесь, що вони адаптовані);

• водночас, автоматично створені субтитри можуть мати багато помилок, не варто розглядати їх як 

повноцінне забезпечення доступності (підходить лише для сприймання дорослими);

• якщо текстовий супровід вебінару / уроку неможливий, можна замінити його письмовим завданням для 

учня з порушенням слуху;

• тексти лекцій, завдання, тести у старших класах вчитель або надсилає учневі, або розміщує на 

платформі, наприклад Moodl.

• переклад словесної інформації / супровід українською жестовою мовою.

Важливо: забезпечення зв’язку з учнем, можливість для учня отримати реакцію на свої роботи, поставити 

питання тощо через месенджери.

Візуальна доступність



Субтитри - це процес перетворення аудіо контенту телевізійної трансляції, веб-

трансляції, фільму, відео, живої події чи іншої продукції у  текст та відтворення 

тексту на екрані чи моніторі.

Субтитри не лише відтворюють слова, а також включають ідентифікацію того, 

хто говорить, звукові ефекти та опис музики. 

Наявні он-лайн програми для автоматичного додавання субтитрів (Kapwing, 

YouTube, Microsoft Translator тощо). 

Необхідно враховувати, що автоматично створенні субтитри не є 

рівноправним доступом, оскільки містять значну кількість помилок.

Використання субтитрів



Для жестомовних учнів – учнів, для яких основним чи одним з основних засобів спілкування є 

українська жестова мова, он-лайн навчання здійснюється українською жестовою мовою або із 

супроводом / перекладом українською жестовою мовою.

При проведенні відео уроків із перекладом жестовою мовою відео із вчителем, який здійснює 

супровід розміщується на екрані (учень постійно бачить навчальний матеріал та педагога, який 

здійснює переклад).

Детальна інформація про проведення он-лайн уроків українською жестовою мовою та 

специфіку перекладу розміщена на сайтах:

Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

http://ispukr.org.ua/?p=5736#.Xr0wLNQS9H0

Українського товариства глухих (УТОГ)

https://utog.org/osvita/distancijne-navchannia-ditej-z-porushenniami-sluhu

https://utog.org/osvita/uroki/

Навчання українською жестовою мовою

http://ispukr.org.ua/?p=5736#.Xr0wLNQS9H0
https://utog.org/osvita/distancijne-navchannia-ditej-z-porushenniami-sluhu
https://utog.org/osvita/uroki/


• планувати роботу в команді, співпраці з батьками;

• враховувати стартові можливості дитини, якими навичками дитина вже оволоділа, що 

потребує повторення та закріплення;

• розпочинати роботу з найлегшого завдання, яке дитина може виконати самостійно;

• мотивувати дитину за допомогою створення позитивної атмосфери з опорою на її досвід та 

інтереси;

• підбадьорювати, хвалити, відмічати навіть найменші успіхи;

• під час індивідуальних занять звертатися безпосередньо до дитини (навіть за активної участі 

батьків);

• при підготовці презентацій говорити у нормальному темпі, виразно; використовувати чіткі, 

покрокові інструкції; уникати тривалих монологів, занадто розгорнутих речень;

• за потреби заздалегідь вислати батькам презентацію, конспект уроку тощо; з’ясувати, які 

необхідні матеріали є вдома, надати батькам необхідні консультації;

• передбачити відеозаписи он лайн уроків для тих, хто не зміг бути на зв’язку;

• аналізувати уроки та заняття, з метою їх удосконалення (можна використати щоденник 

спостережень).

Доступність навчальних завдань



• використовувати наочність, опори у вигляді схем, таблиць тощо, надавати зразок виконання 
завдання;

• використовувати картки з написаними словами (нові / складні / ключові слова);

• передбачити роз’яснення нових / складних / абстрактних понять з опорою на наочність та 
досвід дитини;

• забезпечити мовленнєвий та наочно-практичний рівні розв’язання одного й того ж 
навчального завдання;

• за потреби спрощення текстів до рівня, що дещо перевищує рівень мовного розвитку дитини;

• за потреби збільшення часу на виконання завдань, врахування, що дитина сприймає матеріал 
на слухо-зоровій основі;

• відповідно до індивідуальних можливостей дитини передбачити види допомоги (опори): 
демонстрація зразка, виконання частини завдання дитиною спільно з батьками, покрокові 
інструкції, мінімальний «крок» при переході від одного рівня складності до іншого);

• повторюваність у навчанні, визначити необхідну частоту повторення виконання завдань, 
засоби та частоту релаксації (відпочинку, переключення);

• за потреби скорочення обсягу, зниження ступеня складності матеріалу завдання;

• дотримуватися наступності у викладанні курсу, матеріали мають бути максимально 
взаємопов’язані між собою;

• створювати умови для комунікації, ініціювати спілкування.

Доступність навчальних завдань



У процесі планування та реалізації он-лайн навчання важливою є тісна співпраця з сім’ями, 

зокрема:

• бути доступними для спілкування з батьками;

• забезпечувати доступ батьків до актуальної інформації, планів, програм (публікувати на сайті 

тощо);

• передбачити можливість для учнів навчатися за гнучким графіком;

• шкільним командам доцільно з'ясувати та враховувати умови для он-лайн навчання вдома, за 

потреби/ можливості надавати необхідні ресурси;

• для спілкування з учнями та батьками, які користуються жестовою мовою, можна 

використовувати мобільні перекладачі жестової мови (Spreadthesign та ін.) або послугу 

переклад он лайн;

• за потреби у поєднанні з он-лайн навчанням готувати письмові матеріали, завдання, які 

надсилаються учням для роботи вдома; 

• деякі послуги неможливо якісно забезпечити дистанційно, відповідно вони будуть реалізовані 

після закінчення карантину (відкладено).

Підтримка сім’ї 



Ресурси:

Міністерство освіти і науки України http://mon-covid19.info/

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України: 

• рекомендації щодо проведення корекційних занять 
http://ispukr.org.ua/?p=5702#.Xr0yNNQS9H0

• особливості роботи з дітьми з кохлеарними імплантами 
http://ispukr.org.ua/?p=5528#.Xr0y_dQS9H0

• рекомендації про організацію дистанційного навчання учнів з порушеннями слуху 
http://ispukr.org.ua/?p=5736#.Xr0wLNQS9H0, http://ispukr.org.ua/?p=5719#.Xr0yAtQS9H0

УТОГ (відео уроки УЖМ) https://utog.org/osvita/uroki/

Сайти та сторінки у ФБ спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху, Об’єднання 
нечуючих педагогів, ГО «Відчуй».

Англомовні сайти, матеріали яких використано у презентації: 

Center On Online Learning and Students with Disabilities 
http://www.centerononlinelearning.res.ku.edu/

https://www.hearinglikeme.com/online-learning-for-deaf-students/

#DeafEdTips. Center for Deaf and Hard of Hearing Education.

COVID-19 and Students with Disabilities

https://www.ncsecs.org/news/educating-students-with-disabilities-in-the-time-of-covid-19-lily-and-
michaels-story/

http://mon-covid19.info/
http://ispukr.org.ua/?p=5702#.Xr0yNNQS9H0
http://ispukr.org.ua/?p=5528#.Xr0y_dQS9H0
http://ispukr.org.ua/?p=5736#.Xr0wLNQS9H0
http://ispukr.org.ua/?p=5719#.Xr0yAtQS9H0
https://utog.org/osvita/uroki/
http://www.centerononlinelearning.res.ku.edu/
https://www.hearinglikeme.com/online-learning-for-deaf-students/
https://cdhhe.blogspot.com/p/deafedtips_12.html?fbclid=IwAR1c4v9GwF10O7lgNSegTf9LIcPHBSwITJwe9MBWa-hsnQP3Rog1bscFxyY
https://www.ncsecs.org/news/covid-19-and-students-with-disabilities/
https://www.ncsecs.org/news/educating-students-with-disabilities-in-the-time-of-covid-19-lily-and-michaels-story/


Шановні колеги!

Кожний виклик – це нові можливості для професійного 

зростання, здобуття нових знань та навичок, напрацювання 

створених власноруч ресурсів, які будуть використовуватися і 

надалі.

Знаходимо переваги:

Ви вже впевнилися в тому, що динамічні, інтерактивні засоби, 

які пропонує Інтернет, стимулюють до нових творчих підходів.

Прогнозуємо, що після карантину використання нових 

технологій стане більш широким, додасть багато цікавого до 

традиційних занять. 

Карантин закінчиться, але потрібно бути готовими до нових 

викликів. 

Он-лайн навчання важливе, водночас не здатне замінити 

навчання дітей у класі, безпосередню роботу з вчителем.



Відділ освіти дітей з порушеннями слуху 

підтримує колег та захоплюється їх 

професіоналізмом та відданістю своїй 

справі.

Вже є цінний досвід, напрацювання, які 

слід вдосконалювати шляхом співпраці.

Ми звичайно не врахували всі можливі аспекти 

організації он-лайн навчання дітей з порушеннями 

слуху, доцільними є подальші дослідження.


