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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. 

Література: 
1. Колупаєва, А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та організація їх 

навчання : наук.-метод. посібник. Київ, 2011. 206 с.  

2. Стоукс C. Что такое структурированое обучение для детей с аутизмом? URL: 

https://outfund.ru/strukturirovannoe-obuchenie-dlya-detej-s-autizmom/ (дата звернення: 23.04.2020). 

3. Sevier J. . iPads help late-speaking children with autism develop language  URL:  

https://news.vanderbilt.edu/2013/11/12/ipads-autism-language/ (дата звернення: 22.04.2020). 
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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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мережі Інтернет трансформація традиційної освітньої моделі є динамічним 

процесом. Сьогодні стійкої позиції набуває змішане навчання як таке, що 

уможливлює доцільне об'єднання інструментів очного та дистанційного 

навчання у співвідношенні, яке найкраще підходить до конкретної освітньої 

ситуації [1; 2].   

 За своєю суттю змішане навчання – це поєднання традиційної класно-

урочної системи та сучасної цифрової освіти. Це освітня концепція, в рамках 

якої учень отримує знання як самостійно (он-лайн), так і очно (з викладачем) 

[3]. При такій моделі навчання учні мають змогу навчатися за власною 

траєкторією, у будь-який зручний час, незалежно від позиціонування; 

здійснювати повторення та узагальнення навчального матеріалу залежно від 

потреби; отримувати вчасну консультацію від вчителя.  

 Змішане навчання будується на таких основних компонентах [4]: заняття 

в класі (за участю вчителя та учнів); робота учнів з он-лайн матеріалами (це 

можуть бути презентації, створені відео-лекції тощо); структурована самостійна 

робота учня поза школою. Аналіз практичного досвіду [4; 5] впровадження 

змішаного навчання показав, що виокремлюють різні педагогічні моделі 

змішаного навчання, зокрема, «Face-to-Face Driver», «Online Lab», «Flex», 

«Online Driver», «Flipped classroom», «Rotation» в яких стандартна подача 

навчального матеріалу, опанування додаткового матеріалу або організація 

домашніх завдань представлені в умовах електронного дистанційного навчання. 

Як можна побачити, сьогодні не існує єдиної моделі змішаного навчання, проте 

в організації освітнього процесу ключовим компонентом будь-якої моделі 

виступає подкаст (цифровий медіа-файл або низка таких файлів, які 

розповсюджуються в мережі для відтворення на персональних ІТ-пристроях — 

мультимедіа презентації, відео-лекції, відео-матеріали, аудіо-файли і т. ін.). 

С.С. Данілюк зазначає, що сьогодні дедалі більше освітнього контенту 

створюється й публікується у вигляді подкастів, і вчителі та учні мають змогу 

скористатися аудіо- та відео-матеріалами у зручний для сприйняття час [6]. На 
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особливу увагу заслуговує освітній ресурс TED-Ed, що містить навчальні відео-

фрагменти, відео-уроки, які згруповані за певними темами.  

 Унікальність та інноваційність ресурсу TED-Ed полягає в тому, що він 

надає змогу вчителеві створювати власні уроки на основі відео-лекцій TED-

Talks (TED-Talks — короткі публічні виступи у сферах культури, мистецтва, 

науки і технологій) або відео-роликів, анімацій з YouTube. Зокрема, з 

математики на TED-Ed розміщено більше 130 відео-матеріалів. Також учитель 

може створювати уроки на основі власного відео з подальшим обговоренням 

теми он-лайн, наданням додаткової інформації до уроку, он-лайн 

коментуванням в реальному часі, створенням вікторин тощо. 

Використання змішаного навчання на уроках математики в основній 

школі виводить навчальний процес на якісно новий рівень, а використання 

відкритих і доступних освітніх ресурсів, зокрема, TED-Ed, надає змоги 

вибудовувати освітню траєкторію кожна школяра окремо, з урахуванням 

здібностей і потреб дитини.  
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Сучасними вміння, які потрібні для розвитку успішної особистості є 

обізнаність у цифрових технологіях, знання іноземних мов та розвиток навичок 


