
АДАПТАЦІЯ- 

ЛОГО 



 Організація вимовного матеріалу навчально-

програмного комплексу “Адаптація-Лого” передбачає 

системний підхід під час підбору відповідних вправ та 

завдань, за допомогою якого здійснюється організація 

взаємопов’язаних дій, розміщених в порядку зростання 

мовленнєвих та операційних труднощів, із врахуванням 

послідовності становлення мовленнєвих умінь та 

навичок. 

 Розроблений НПК “Адаптація-Лого” складається із 

чотирьох взаємопов’язаних етапів і спрямований на 

корекцію мовленнєвих порушень та розвиток мовлення 

дітей, тому усі завдання програми побудовані за 

комунікативним принципом. 



ЕТАПИ: 
 Перший етап – пропедевтичний („Перший крок до розмови”) 

складається із трьох вправ та передбачає розвиток 

фонематичних процесів на матеріалі мовних та немовних 

звуків, використання вправ для розвитку артикуляційної 

допомогою артикуляційного профілю, моторики мовленнєвих 

органів, а також постановку звуку за допомогою 

артикуляційного профілю. 



 Другий – репродуктивно-продуктивний („Говоримо 
правильно”). На даному етапі новий звук вимовлявся 
учнем самостійно та закріплювалась його правильна 
вимова на мовленнєвому матеріалі різного рівня 
складності (в складах, словах, реченнях). Специфікою 
етапу автоматизації звуку було введення графічного 
зображення звуку у запропонованих вправах, що 
слугувало встановленню звуко-буквених зв’язків, які 
відігравали надалі провідну роль у розвитку навичок 
читання. На репродуктивно-продуктивному етапі 
передбачалися оперативні вправи (аналітико-
конструктивного характеру), за допомогою яких 
досягалося усвідомлення скоригованої вимовної норми, 
автоматизація вимовних дій в процесі використання її 
на наступному етапі у власному мовленні. Етап 
складається з 13 завдань. 



 Третій – репродуктивно-продуктивний („Впізнаємо 
і розрізняємо”) складається з 11 завдань, головна 
мета яких – закріпити в учнів уміння 
диференціювати схожі та різні за артикуляційним 
укладом та акустичним звучанням звуки. 

 Четвертий – системно-комунікативний (”Я 
навчився розмовляти”) спрямований на 
активізацію використання скоригованих звуків у 
мовленнєвій практиці. Комунікативні вправи 
четвертого етапу (проблемно-ситуативні та 
пошуково-пізнавальні) передбачають самостійні 
висловлювання учнів у відповідь на 
запропонований мовленнєвий стимул. 
Використання НПК дало можливість створити 
умови максимальної мовленнєвої активності, 
якими передбачалося створення комунікативних 
ситуацій, що стимулюють учнів як до активного 
мовлення, так і до оцінно-контролюючої діяльності 
щодо правильної звуковимови. 



 Програма охоплює 38 фонем сучасної української 

літературної мови, а саме 6 голосних (а, о, у, и, і, е, які на 

письмі можуть позначатися 10 буквами: а, о, у, и, і, е, я, ю, 

є, ї) 32 приголосних, які поділяються на м'які (10 фонем), 

пом'якшені, та тверді (22 фонеми, які пом'якшуються в 

позиції перед голосним [і]). Для кожної з фонем відведено 

окремий розділ. 

 У навчально-програмному комплексі "Адаптація-Лого" 

передбачена функція, завдяки якій реалізується 

можливість підбору мовленнєвого матеріалу на обраний 

звук у одній із вправ, що призводить до активізації 

мовленнєвого матеріалу із зазначеним звуком у всіх 

наступних вправах навчально-програмного комплексу. 

Таким чином, обравши у вправі для вивчення необхідний 

звук, вчитель не витрачає час на пошук та підбір 

мовленнєвого матеріалу із звуком, що вивчається, в 

прихованому меню інших вправ. 


