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Використання універсального комп’ютерного 

тренажеру з корекційно-розвиваючою програмою 

„Живий звук" в процесі а/реабілітації дітей з 

порушенням слуху та мовлення. 

Сьогодення вимагає перегляду питання щодо 
виховання та навчання дітей з обмеженими 
можливостями та їх місця у житті суспільства. 
Толерантність, терпимість, рівність можливостей, 
безпека, засудження дискримінації – ось 
принципи розвитку суспільства, що призвели до 
визначення мети соціального розвитку - 
створення суспільства рівних можливостей для 
всіх верств населення, в тому числі й осіб з 
обмеженими можливостями здоров’я. Це 
відкриває шлях до реалізації прав і можливостей 
кожної людини пізнати навколишній світ, знайти 
своє місце в ньому, реалізувати свої 
прагнення.Одним зі шляхів досягнення цього є 
рівний доступ до якісної освіти дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, що, в 
свою чергу, вимагає комплексного підходу до 
а/реабілітації та поєднання в цьому процесі 
медичних, технічних та педагогічних технологій. 



   Універсальний комп’ютерний тренажер з корекційно-

розвиваючою програмою „Живий звук” забезпечує сучасний 

підхід до реалізації інтелектуально-полісенсорного принципу 

формування слухового сприймання та мовлення у дітей з 

порушенням слухової функції та оснований на одній з 

провідних гілок методології компенсаторно-корекційної 

діяльності – використанні неушкоджених аналізаторів дитини 

та активізація використання максимальних можливостей 

ушкодженого. В програмі «Живий звук» застосовано 

педагогічний підхід диференціації фонем за доступністю 

сприймання, розпізнання їх зором, слухом і тактильно, 

послідовності їх формування у дитини з порушенням слуху, 

враховуючи близькість (віддаленість) фонем за частотними 

характеристиками, пріоритетності сенсорних систем у 

сприйманні та розпізнаванні тих чи інших фонем. Програма 

передбачає можливість використання при проведенні занять 

з дитиною принципу полісенсорного впливу на розвиток 

дитини,ігрової стратегії навчання, доступності та 

послідовності навчання. 
  



     Програма „Живий звук” включає в себе спеціально підготовлений набір 

навчально - корекційних підпрограм, які спрямовані на допомогу дітям, що 

мають порушення слуху та мовлення різного ступеню тяжкості та 

походження. Програму «Живий звук» умовно можна розділити на три 

функціональні частини: 

1. база данних; 

 

2. графічна візуалізація мовлення; 
 

3. власне підпрограми-модулі з 
корекційно-розвивальним 
навантаженням.  



   База даних програми використовується для фіксації даних про 

учнів, характеристик слухового сприймання та мовлення кожного 

учня, зразків мовлення тощо. До того ж до бази даних автоматично 

заносяться дата і тривалість заняття, види роботи, що були 

використані на уроці. База даних дозволяє: 

 систематизувати матеріал, що стосується одного учня; 
 
 

 спостерігати динаміку розвитку слухомовленнєвих                                          
навичок учня; 
 
 

 контролювати виконання плану індивідуальних занять; 
 
 

 враховувати статистику використання модулів програми при 
складінні навчального плану. 



   Навантаження корекційно-розвивального характеру у програмі 

«Живий звук» несуть 12 підпрограм-модулів. Всі модулі програми 

 можна поділити на чотири групи:  

     1. домовленнєві пропедевтичні вправи;  
 
2. вправи з розвитку слухового сприймання;  

 
 
3. мовленнєві вправи; 
 
 

     4. розвивальні вправи. 



  домовленнєві пропедевтичні 

вправи.  
      Домовленнєві 

пропедевтичні вправи 
направлені на розвиток 
мовленнєвого дихання, 
голосу дитини, ритміко 
– інтонаційної сторони 
мовлення, здатності 
аналізувати отриману 
звукову інформацію. Ця 
група включає модулі 
«Водоспад», «Тварини», 

«Будинок».  



вправи з розвитку слухового 

сприймання. 
     Вправи з розвитку 

слухового сприймання 
можна розділити на дві 
підгрупи. Вправи, що 
розвивають слухове 
сприймання 
немовленнєвих звуків 
(«Звуки природи») та 
вправи, що розвивають 
слухове сприймання 
мовленнєвих звуків 

(«Профілі», «Диктант»).  



Мовленнєві вправи.  

       Мовленнєві вправи 
безпосередньо пов’язані з 
формуванням мовлення – 
звуковимови, го воріння за  
зразком, читання, розвитку 
самостійного мовлення (як 
монологічного так і 
діалогічного), спілкування. 
До цієї групи відносяться 
модулі «Профілі», 
«Малюнковий словник», 
«Учись говорити звуки», 
«Автоматизація 
звуковимови», «Пори року», 
«Прояви емоцій», «Діалоги».  



  До групи розвивальних вправ можна віднести всі без винятку 

модулі програми «Живий звук». Працюючи в будь-якому модулі 

педагог може поставити цілі: 

 ознайомлення з навколишнім 
середовищем; 

 розвитку когнітивних функцій (пам’яті, 
уваги, мислення);  

 розвитку емоційно-вольової сфери 
дитини.  



Завданням а/реабілітаційної роботи є розвиток (відновлення) 

слухомовленнєвих навичок дітей (дорослих) з порушенням 

слухової функції, виховання повноцінного носія рідної мови, який 

вільно сприймає звернене мовлення та вільно користується 

власним в усіх без винятку життєвих ситуаціях. Щоб досягти 

такого результату до а/реабілітаційного процесу включено такі 

напрямки розвитку дитини. 

 розвиток слухового сприймання немовленнєвих та   
мовленнєвих звуків; 

 формування власного мовлення (робота над     
вимовою та розвиток зв’язного мовлення); 

 розвиток слухової пам’яті, уваги; 

 розвиток мовної здатності та усного мовлення; 

 розвиток комунікативних навичок; 

 розвиток когнітивних функцій дитини.  


