
Особливості дистанційного 

навчання дітей з особливими  

освітніми потребами 



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Мама, тато, брат і я —

Разом ми одна…



Девіз: «Разом долаємо труднощі»





ТЕТЯНА ЦЮРМАСТА

• Учитель-дефектолог (тифлопедагог) вищої кваліфікаційної 

категорії

• Старший вчитель Комунального закладу «Черкаська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради»

• Переможець Всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар – 2017», 

1 місце у номінації «Дефектолог»

• Переможець конкурсу X Міжнародного фестивалю 

педагогічних інновацій

• Дипломант конкурсу розробок «Вчительська десятка» від 

проекту «На Урок»

ПРО
ЛЕКТОРА





ПЛАН 
ВЕБІНАРУ

1. Ми – особливі! Ми старанно навчаємося! 

2. Диференційований підхід у дистанційному навчанні 

з особливими дітьми.

3. Корекційно-розвиткові заняття разом із родиною.



Дистанційне навчання – це індивідуальний процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної  

діяльності дитини, який відбувається за опосередкованої  

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього  

процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на  

базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій.



1. Ми – особливі! Ми старанно навчаємося! 

Яка це дитина –

особлива? 

Очевидно, по-особливому вона мислить, по-особливому

спілкується, по-особливому любить, дивиться на світ по-особливому, 

а найголовніше – до такої дитини особливі вимоги і вона ж сама 

вимагає по-особливому, вимагає по-унікальному, завжди більше, 

завжди від себе... Особлива ... Дивне слово. Їх унікальність полягає в 

тому, що вони відверті, щирі діти. Життя у них геть інше: завжди

радісне (навіть, коли сумно), завжди щасливе (навіть, коли біда), 

завжди сповнене дивної насолоди (навіть, коли дуже гірко й

прикро). Так, вони особливі, бо прийняли цей дар – бути такими 

дітьми. 



Поради

1. Дотримуватися режиму дня

1. Підйом, ранковий туалет, гімнастика разом із батьками.

2. Корекційно–розвиткові вправи, підготовка до сніданку.

3. Сніданок.

4. Виконання дистанційних завдань: читання, 

математичні вправи, малювання, інформаційні хвилинки, 

розвиваючі ігри.

5. Прогулянка.

6. Обід.

7. Денний відпочинок.

8. Підйом, корекційно-оздоровчі процедури.

9. Полуденок.

10. Ігри, самостійні заняття, веселе дозвілля.

11. Вечеря.

12. Спокійні ігри з рідними, слухання казки, перегляд  

дитячих телепередач.

13. Гігієнічні процедури.

14. Нічний сон.



Поради

Орієнтовний комплекс ранкової гімнастики для виконання 
вдома

Ходьба на місці.

• В.п. – стоячи, руки на поясі. Нахили голови вперед-назад, 
вправо-вліво (4-5 р.).

• В.п. – стоячи, руки вперед. Обертальні рухи долонями (3-4 р.).

• В.п. – стоячи, руки в сторони. Обертальні рухи в ліктьових 
суглобах (3-4 р.).

• В.п. – стоячи, руки вгору. Обертальні рухи прямими руками (3-
4 р.).

• В.п. – стоячи, права рука вгору, ліва вниз. Ривки руками назад. 
Зміна рук кожні два рази (4-5 повторень).

• В.п. – стоячи, руки на поясі. Нахили вперед-назад, вправо-
вліво (2-3 р. в кожен бік).

• В.п. – стоячи, ноги нарізно, руки вперед. Махи прямими 
ногами вперед, убік, назад (2-3 р. в кожен бік).

• В.п. – стоячи, руки на поясі. Випади вперед-назад, убік з 
упором руками на коліно (1-2 р. в кожен бік).

• В.п. – стоячи, руки на поясі. Присідання, руки вперед (5-6 р.).

• Ходьба на місці, підскоком – 5-6 р.

Ходьба на місці.



2. Прогулянки – час яскравих вражень, активності
та пізнання

 Спостереження.

 Хвилинки з родиною.

 Радості спілкування і пізнання.

 Індивідуальна робота з дітьми.

 Хвилинки усамітнення.

 Ігрова діяльність.

 Рухливі ігри.



І завтра день буде.3. Керування часом

Дітям взагалі важко довго втримувати увагу
на чомусь, а тим паче – якщо вони вдома.

Мета дистанційного навчання – надати
освітні послуги, застосовуючи у навчанні
сучасні інформаційно-комунікаційні
технології:

 Освітній проект «На Урок»;

 Дитячий освітній портал для 
інтерактивного навчання дітей за 
допомогою цікавих ігрових завдань та 
задач vchy.com.ua;

Google classroom;

Google диск;

 ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»;

 Соціальна мережа Viber.

https://naurok.com.ua/test
https://vchy.com.ua/
https://classroom.google.com/h
https://www.google.com/drive/
http://atpu.org.ua/
https://www.viber.com/








Мої учні –

мій успіх!



















4. Робоче місце



5. Здоров'язберігаючі

технології



Дружно вправними руками

Допоможемо ми мамі.

Посуд гарно перемиєм,

Витрем насухо, складем,

І при цьому не поб’єм.

Пил зітремо й підметемо –

Скрізь порядок наведемо.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ

Пальчикові ігри

Моя сім’я

Це дідусь,

А це бабуся,

Це татусь,

А це матуся,

А малюк, звичайно, я –

Ось і вся моя сім’я.



1. Масаж та самомасаж п'ясті та пальців руки (горіховий, 
каштановий, шишковий, жолудевий, щітковий, масаж рук 
шестигранним олівцем, м’ячиками су-джок).

2. Плантарний масаж – це масаж стоп ніг. 
Прийоми, які можна використовувати вдома:
"Олівці розсипалися": запропонуйте  дитині разом із вами  
зібрати ногами олівці з підлоги.
"Весела змійка": покладіть на підлогу мотузку (скакалку). 
Пройдіть із дитиною по ній на носочках; на п'ятах; боком. 

3. Пісочна (манкова) терапія.
- складеними пальцями зобразити на піску сліди загадкових, 
казкових птахів, тварин (фантазуємо);
- створити відбитками долонь, кулачків різноманітні малюнки 
(квіти, дерева, травичку, сонечко, дощ тощо). 

4. Сміхотерапія
Користь від сміху :
- Стимулює роботу серцевого м’язу;
- Знімає стрес та піднімає настрій;
- Очищує верхні дихальні шляхи та 
впливає на легені;
- Збагачує організм киснем;
- Підвищує імунітет.

5. Музикотерапія
це застосування музики та всіх сторін її  
впливу – фізичної, емоційної, 
інтелектуальної, соціальної, естетичної і  
духової – з метою покращення чи  
збереження здоров'я людини.

6. Кольоротерапія





6. Щоб адаптація до нового формату  
навчання відбувалась легше і мотивація
до навчання росла, не забувайте хвалити
дитину.

 Отримання знань потрібно для здійснення мрії.

 Отримання знань робить тебе самостійним.

 Отримання знань розширює простір твого
існування.

 Отримання знань допоможе тобі знайти своє
місце в житті, своє покликання.

 Отримання знань навчить тебе бути 
щасливим.

 Отримання знань принесе тобі впевненість у  
собі, радість, щастя.

7. Довіра від батьків.

8. Упроваджую елементи STEAM-навчання.



2. Диференційований підхід у дистанційному навчанні 

з особливими дітьми

“До кожного учня треба 
підійти, побачити його 
труднощі, кожному 
необхідно дати тільки для 
нього призначене 
завдання”. 

В.О. Сухомлинський 

Поняття “диференціація” (з латин. differentia “різниця, 

відмінність”) означає поділ, розчленування чого-небудь на 

окремі різнорідні елементи. 





Читання разом! 







«Особлива дитина –
перш за все дитина, 

а потім вже
особлива»

Л.С. Виготський



Країна Майстрів



3. Корекційно-розвиткові заняття разом із родиною





Можна жить, а можна існувати,

Можна думать – можна повторяти.

Та не можуть душу зігрівати

Ті, що не палають, а горять!

Люди всі по-своєму уперті:

Народившись, помирає кожна,

А живуть століття після смерті

Ті, що роблять те, чого не можна. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

