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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Г.Ю. Денисова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна
Особливістю розвитку дітей з розладом аутистичного спектру є те, що
мозок такої дитини опрацьовує сенсорну інформацію в інший спосіб, ніж у
інших дітей [1]. Тому при навчанні таких дітей краще обирати структуроване
навчання,

яке

врахування

передбачає

«сенсорного

належну

організацію

середовища

навчання;

дитини

відповідної

адаптації;

профілю»

і

мультисенсорний стиль навчання з врахуванням сенсорних уподобань
дитини [2]. У цьому зв’язку зручно використовувати один з найважливіших
складових компонентів структурованого навчання, який повідомляє учневі з
розладом аутистичного спектру, які заняття будуть проходити і в якій
послідовності — візуалізований розклад занять.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній
освіті дозволяє зменшити вплив таких факторів, як страх перед спілкуванням з
оточуючими,

проблема

з

розумінням

та

засвоєнням

матеріалу,

який

викладається на уроці.
Професор A.Кайзер (Ann Kaiser) з коледжу Вандербилт Пібоді провела
дослідження щодо ефективності використання планшетів у навчанні дітей з
аутизмом. Професор виявила, що використання інформаційно-комунікаційних
технологій з такими додатками, що переводять певні дії в голос для розвитку
мовних здібностей дітей у віці від 5 до 8 років призвело до того, що діти стали
запам’ятовувати значно більше слів, ніж при використанні інших методів. Всі
діти, які взяли участь в дослідженні, усно вивчили нові слова, й навіть
навчилися говорити короткими реченнями [3].
Серед всіх пристроїв найбільш зручними для школярів з аутизмом є
планшети або телефони, тому що керування об’єктами на екрані планшету або
телефону не потребує використання додаткового пристрою (миші) і умінь
співвідносити рух курсору з необхідними рухами рукою. Також важливу роль
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відіграє мобільність пристрою – можливість використовувати у будь-якому
місці та наявність певної кількості програмних продуктів для дітей з аутизмом,
які розроблені для операційних систем iOS та Android.
Оскільки діти з аутизмом достатньо добре володіють цифровою технікою,
то доцільно використовувати електронний персональний розклад, в такому
випадку учень в будь-який час буде мати змогу подивитися інформацію щодо
наступного його виду діяльності (заняття, прогулянки, уроку) або будь-якої
іншої події.
Нами було розроблено мобільний додаток, що дозволяє створити
індивідуальний

розклад.

Розклад

розроблено

за

допомогою

багатоплатформового середовища для розробки мобільних додатків та
комп’ютерних ігор Unity з використанням бази данних MySQL для постійного
збереження даних і складається з декількох сторінок. На головній сторінці
відображається наявний розклад на поточну дату, також є сторінки для
створення нової події, редагування та перегляд вже запланованих подій. Для
кращого розуміння поточної події є можливість вставки позначок у вигляді
графічних зображень.
Розроблений додаток може стати реальним помічником школяреві з
аутизом в організації його щоденної діяльності.
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З поширенням ІКТ у соціальній й освітній сферах, розвиненістю
персональних ІТ-пристроїв, з підвищенням рівня доступу освітніх закладів до
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