
Огляд комп’ютерних 
програм для корекційної 

роботи з дітьми 



«Світ звуків» 
Основні завдання: 
• формування бази слухових образів; 
• розвиток навичок розпізнавання та диференціації 

звуків навколишнього середовища; 
•  розвиток у дітей  здатності до спостереження звуків; 
• розвиток уваги; 
• розвиток інтелектуальних та мовних здібностей 

дитини. 
 



Способи використання: 
• ігровий момент заняття; 
• виявлення обсягу знань дитини; 
• заохочення, зацікавлення; 
• власне навчання, адаптація дітей з вадами 

слуху; 
• закріплення вивченого матеріалу; 
• використання програми в якості наочності при 

проведенні тематичного заняття. 
 

Може використовуватися як при роботі зі 
здоровими, так і при роботі з дітьми, які 
мають вади слуху(з метою формування у 
них навичок до диференціації та 
відтворення звуків). 
 



Коротка характеристика 
 - Програма має кольорову графіку. 
 - Наявні різні рівні важкості. 
 - Представлені вправи різного типу. 
 - Є можливість повторити вибраний звук, збільшити 
зображення. 
 - Програма має доступний  для дітей інтерфейс. 

 



НПК «Адаптація - Лого» 

Основні завдання: 

- корекція мовленнєвих порушень дітей 

старшого дошкільного віку та молодших 
школярів; 

- навчаня мовленню слабочуючих дітей; 

- створення діючих та адекватних мотивів 
оволодіння вимовними навичками. 

 



Використання 

Основний спосіб використання програми під час проведення 

індивідуальних чи групових занять з дітьми з порушеннями 
мовлення. 

Коротка характеристика 

• Нескладний інтерфейс. 

• Системний підхід під час добору відповідних вправ та 

завдань(організація взаємопов'язаних дій, розміщених в порядку 

зростання мовленнєвих та операційних труднощів, із врахуванням 
послідовності становлення мовленнєвих умінь та навичок). 



НПК "Адаптація-Лого" містить 4 етапи. 

1 етап) Перший крок до розмови 

- впізнай звук – розвиток слухової уваги, гнозису, слухової пам’яті; 

- гімнастика – розвиток артикуляційної моторики; 

- знайомство з профілем – формування артикуляційного та акустичного образу звукової 

одиниці, корекція вимови ізольованих фонем. 



2 етап) Говоримо правильно 

 
- склад за складом – закріплення виправленої вимови у відкритих і закритих 
складах, розвиток слухової уваги; 

- порахуй предмети – автоматизація вимови поставленого звука в складах, 
розвиток слухової та зорової уваги; 

- рахуємо звуки – автоматизація виправленої вимови звука у складах; 

- від звука до букви – закріплення знань про звуки і букви, розвиток 
фонематичного сприймання, уваги, мислення, навички співставляння друкованої 
та писаної букви; 

- незвичайні склади – розвиток слухового сприймання, закріплення вивчення 
звуку в словах, формування навичок читання, збагачення словника; 

- склади заблукали – закріплення звука в складах та словах; 

- веселі склади – закріплення вміння учнів ділити слова на склади; 

- лучник - закріплення вміння учнів визначати наголошений склад; 

- загадкові назви – формування початкових навичок звукового аналізу слів; 

- побудуй башточку – закріплення навичок звуко-буквенного аналізу слів; 

- відгадай слова - закріплення навичок звукового та звуко-буквенного аналізу 
слів; 

- відшукай слово – розвиток фонематичного синтезу слів; 

- чарівний поїзд - закріплення навичок фонетичного аналізу слова. 
 



3 етап) Впізнаємо і розрізняємо 

- складаємо склади - формування навичок диференціації 
виправленого звука від інших,- подібних і різних за звучанням та 
артикуляційним укладом звуків; 

- дзвіночок і склади - формування навичок диференціації 
звуків схожих за звучанням та артикуляційним укладом; 

- звук упіймай – склад називай – розвиток фонематичного 
сприймання, формування навичок читання; 

- знайди склад - розвиток фонематичного сприймання, 
зорової пам’яті, уваги, мислення; 

- впізнай звук у слові – розвиток фонематичного слуху, 
пам’яті, уяви; 

- зачаровані малюнки – диференціація схожих за 
артикуляційним укладом і акустичним забарвленням звуків, 
диференціація твердих і м’яких приголосних; 

- допоможи слову – диференціація звуків схожих за 
артикуляційним укладом; 

- схожі слова і не схожі предмети – вправляння у 
розрізненні слів – паронімів в простих реченнях, розвиток 
фонематичного сприймання, уваги, пам’яті. 

 



4 етап) Я навчився розмовляти 

- в країні загадок – активізація засвоєних слів та 
звуків; 

- неуважний поет – закріплення у пам’яті учня 
буквенного образу звуку, над яким велася робота, 
правильне використання буквенного символу звука в 
тексті; 

- розкажи історію – розвиток зв’язного мовлення з 
опорою на запропонований сюжет; 

- лісові пригоди - розвиток зв’язного мовлення та 
закріплення правильної вимови виправленого звука у 
мовленні. 

 



Всі вправи НПК "Адаптація-Лого" побудовані в ігровій 
формі, де створюється проблемна ситуація, вирішення 
якої проводиться доступними дитині засобами і 
можливостями програми.  Великий плюс НПК 
«Адаптація - Лого» у тому, що є відео з 
логопедичними вправами, що значно полегшує 
роботу логопеда, дає можливість якісніше проводити 
логопедичні заняття. 

 



«Українська жестова абетка» 
Основні завдання: 

- навчання дактилю та жестам; 

- закріплення набутих знань за допомогою вправ. 

Використання 

Основний спосіб використання даної програми – навчання 
дітей та дорослих мови дактилю та жестів. Або 
самонавчання з метою володіння цими мовами. 

 



Коротка характеристика 

     «Українська жестова абетка» -  комп’ютерно 

орієнтований матеріал вправ розроблених на основі 
посібника Іванюшевої Н.В., Кульбіди С.В. «Українська жестова 
абетка». 

     За рівнем доступності розуміння дитиною опанованого 
матеріалу вправи поділяються на дактильні та жестові. 

      



     Зміст кожного кадру вправи представлений як цілісна і 
завершена сторінка, складається з двох вікон. У першому 
вікні знаходиться практичний матеріал, з яким дитина 
буде працювати. Друге вікно, яке розміщується знизу, 
демонструє конкретне завдання, для обраної вправи. 
Ознайомившись уважно із завданням, що розташоване у 
нижній частині екрану дитина одразу може розпочинати 
роботу. 
     За кожну правильну відповідь дитина отримує сонечко, 
за кожну неправильну – дощик.  
     Вправа завершується, коли набралося 10 відповідей. 
Після цього дитина може повторно опрацювати вправу, 
або перейти до іншої. 
 



«Вундеркінд з пелюшок» 
Основні завдання: 
• навчання простій математиці та читанню; 
• формування вміння розрізняти форму та колір, птахів і риб, 
тварин і рослин;  
• формування знань про літаки та машини, інструменти  і 
техніку; 
• формування знань про анатомію, людину та її діяльність, 
явища та предмети, що оточують нас; 
• ознайомлення  із шедеврами відомих художників і 
скульпторів, дивами природи; 
• демонстрація визначних пам’яток світу та України, 
музичних інструментів, видів спорту, явищ природи. 
 



Використання 
Може використовуватися батьками для навчання дити. Таке 
випереджальне навчання (навіть 5-10 хвилин на день) 
стимулює розвиток різних відділів головного мозку, завдяки 
чому в дитини формується фотографічна пам’ять, вона 
розвивається набагато швидше, ніж ровесники, і з 
народження відкриває для себе світ енциклопедичних знань.  

Може використовуватися у ДНЗ та приватних будинках 
малечі під час проведення занять. 

 



Коротка характеристика 

Комплект з ДВОХ дисків "Вундеркінд з пелюшок" включає понад 200 озвучених, 

автоматизованих для перегляду, розвиваючих україномовних презентацій (слайд-шоу понад 

5 000 слайдів)  для дітей віком від 3 місяців до 6 років. 

Усі слайди, за рекомендацією Глена Домана, підписані червоним кольором – він 

запам’ятовується найкраще, і швидко навчає читати. Через деякий час малюк буде 

впізнавати зображені об’єкти, які й асоціюватимуться в нього з надписом внизу 



• Малюкам до року можна показувати найпростіші презентації – 

іграшки, одяг, меблі, предмети, їжу, фрукти, овочі, свійських 

тварин, колір, геометрію, цифри, алфавіт, слова. За один раз 

можна показати 1-3 презентації на різні теми, все залежить від 

реакції малюка. Глен Доман радить закінчувати перегляд раніше, 

ніж малюк почне втрачати інтерес і відволікатися. Таким чином, 

дитина з нетерпінням чекатиме наступного перегляду. Якщо ваш 

малюк відволікається, крутиться, більше цікавиться 

комп’ютером чи іграшками, що лежать поряд, значить йому або 

не подобається тема презентації (спробуйте змінити її), або ж він 
просто не має настрою і варто  спробувати наступного разу. 

 



• Чим старша дитина, тим більше часу можна присвячувати перегляду 

картинок. До 1,5-2 років малюк може із задоволенням і без перерви 

дивитися презентації впродовж 10-15 хвилин поспіль. У будь якому 

разі, краще влаштовувати перегляд кілька разів на день по 5-10 

хвилин, ніж один раз по півгодини. У цьому віці вже можна 

показувати описові презентації, або переглядаючи слайди, самим 

додавати якісь факти.   

 



«Самоучка» 

Основні завдання: 

- навчання дітей грамоти; 

- вивчення українських прислів’їв; 

- вивчення назв, дій, ознак предметів, рослин, птахів, 
тварин, грибів; 

- вивчення азбуки у віршах з елементами ейдетики; 

- контроль і закріплення знань з української мови у 
школярів молодших класів. 

 



Використання 

Дана програма може використовуватись батьками для занять з дитиною, 

вчителями як під час індивідуальних,  так і під час занять у класі. «Самоучку» 

можна використовувати для контролю знань з української мови у школярів 

молодших класів. Програма може бути використана під час проведення 
інтерактивної форми уроку. 

 

Коротка характеристика 

Дана програма містить азбуку у віршах з елементами ейдетики,  базові елементи 

навчання дітей грамоти, прислів’ям. А також хороших комплекс завдань для 

вивчення української мови у початковій школі, навчання дітей елементам 

читання. Деякі завдання мають на меті вивчення назв, ознак, якостей, 
властивостей предметів, диференціації тварин, рослин, грибів та ін. 

 


