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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС  

«Видиме мовлення» 
   

    є розробкою корпорації IBM і є на сьогоднішній день 
кращою програмою для візуалізації голосових і 
загальномовленнєвих функцій в логопедичній 
практиці.  
    З 1997 р є стандартом за своїм напрямом в 
розробках подібного програмного забезпечення.  
      14 модулів програми дозволяють організувати 
безліч різноманітних вправ мовленнєрозвиваючої 
спрямованості з візуальним контролем. 

 



         Ця розробка зацікавить фахівців з мовних порушень різного 
профілю: логопедів, сурдопедагогів, афазіологів та багатьох 
інших. 

    Ресурси програми можуть і повинні бути вміло модифіковані 
і використані фахівцем в напрямку конкретних розвиваючих 
завдань. Крім прямих і очевидних способів корекції багатьох 
мовних порушень закладених в програмі, робота з цим 
продуктом може лише візуально супроводжувати традиційні 
прийоми використовувані в логопедичній практиці. 
Зрозуміло, програма не охоплює всіх напрямів роботи 
логопеда або сурдопедагога. Більше того, корекційний 
потенціал по окремих мовних порушеннях можна відзначити 
як дуже обмежений. Однак той обсяг цільового 
корекційного впливу, який в короткий термін можна 
зробити за допомогою цієї програми просто не можна 
порівняти з традиційними засобами логопедії та 
сурдопедагогіки. 
 

Коротко охарактеризуємо модулі цієї програми 



Модуль “Наявність звуку”  
• - забезпечує початкове знайомство 

пацієнта c принципами роботи 
програми, а також дозволяє виміряти 
тривалість мовного видиху в секундах. 
Анімаційна картинка змінюється при 
будь-якій мовній активності в мікрофон. 
Заставка із зображенням собаки оживає 
при мовному видиху, тривалість якого 
контролюється і фіксується візуально у 
вигляді забавної анімації. 



Модуль “Гучність”  

    - призначений для контролю 
та відпрацювання гучності 
мовної активності. Чим 
голосніша мовна активність 
пацієнта, тим більша куля у 
хлопчика на екрані монітора. 
Заданий зразок гучності 
можна візуально зафіксувати 
на екрані і побудувати 
вправу за принципом 
досягнення необхідної межі 
інтенсивності. 



Модуль “Гучність і голос”  
     дозволяє побачити момент 

включення голосу в мовній 
вправі. За допомогою цього 
модуля можна ефективно 
працювати над 
диференціацією дзвінких і 
глухих приголосних.  
     Хустка на шиї ведмежати 
забарвлюється в зелений 
колір при проголошенні 
глухих приголосних, а при 
проголошенні дзвінких - в 
червоний. В програмі 
"Видиме мовлення" цілих три 
модулі присвячені 
відстеженню моменту 
включення голосу. 



Модуль «Включення голосу"  
    призначений для відпрацювання 

складової структури слова, 
організації ритмічних вправ 
тренування вимови. Паровозик 
просувається вперед тільки в 
момент включення голосу.  
     Голосові включення можуть 
служити орієнтиром у 
відпрацюванні окремих слів, 
фраз. Цей модуль добре себе 
зарекомендував у роботі над 
звуками у слабочуючих 
пацієнтів. 



Модуль “Голос в часі”  

    призначений для 
відпрацювання голосових 
включень в різних вправах, 
в складі слова і фрази. При 
записі зразка вправи 
логопед проводить 
анімаційний об'єкт 
(метелик) по екрану, який 
піднімається і опускається в 
такт голосових включень. 
Потім, одним натисканням 
клавіші, записаний шлях 
перетворюється в серію 
перешкод, що обмежують 
рух метелика. Пацієнту 
пропонується повторити 
шлях метелика, керуючи 
його польотом голосовими 
включеннями. 



Модуль “Висота”  
    дозволяє візуально 

контролювати частотні 
характеристики мовлення, 
зокрема виміряти 
тембральний діапазон з 
метою використання в 
інших модулях програми. 
Допомагає зорієнтувати 
пацієнта в тембральних 
характеристиках голосу, 
вибрати оптимальний 
тембральний діапазон.  



Модуль “Висотні вправи”  

    дозволяє організувати вокальні 
вправи, розвиваючи зв'язковий 
апарат, вправи в координації 
модуляцій голосу. У модулі 
шикуються вправи в яких 
необхідно провести анімаційний 
об'єкт, в даному випадку це 
немовля, з лівої частини екрану 
в праву, використовуючи при 
цьому вокальні характеристики 
голосу. По ходу руху необхідно 
збирати мішені і огинати 
перешкоди, які можна 
розставляти довільно, тим 
самим ускладнюючи або 
спрощуючи завдання.    



Модуль“Автоматизації фонеми”  

    дозволяє відпрацювати фонему 
за принципом досягнення якості 
вимови. Записана заздалегідь як 
зразок фонема пропонується 
дитині для відпрацювання 
способом "повтори так само". 
При цьому організовується ігрова 
ситуація в якій "фермер" 
підіймається по сходах і скидає 
апельсин тільки в тому випадку, 
якщо звук виголошуваний 
пацієнтом збігається із зразком. 
Як і в інших модулях, мається 
чотири варіанти анімаційної 
заставки. Модуль дуже 
ефективний при постановці 
звуків в поєднанні роботи з 
дзеркалом з роботою в цьому 
модулі. 



Модуль “Ланцюжок фонем”  
    як і попередній модуль 

дозволяє працювати з 
фонемою, але не з однією, а 
цілим ланцюжком з чотирьох 
фонем. Принцип організації 
ігрового завдання полягає в 
наступному: промовляючи 
фонему за фонемою, необхідно 
провести пелікана до відерця з 
рибою. Пелікан перелітає зі 
стовпа на стовп тільки при 
правильному звуці пацієнта.  



Модуль  

      «Диференціація двох фонем»  
    дозволяє вести роботу по 

диференціації вимови 
фонем за допомогою 
ігрового завдання, в якому 
пацієнту необхідно 
коригувати голосом 
напрямок руху 
велосипедиста. Необхідно 
об'їжджати перешкоди по 
шляху проходження, 
промовляючи задані 
фонеми.  



Модуль «Диференціація чотирьох                           
                                                 фонем»      дозволяє вести аналогічну 

роботу по диференціації 
зразу чотирьох фонем. 
Сутність ігрового завдання 
при цьому наступна. 
Пацієнту необхідно провести 
об'єкт по лабіринту 
промовляючи задані фонеми. 
Стінки лабіринту обмежують 
коридор вимови. Логопед 
може варіювати відстань між 
стінками коридору і, таким 
чином, поступово домагатися 
точності вимови 
диференційовних звуків. 



Модуль “Спектр висоти і  
                           гучності у фразі”  
    не має ігрового сюжету, однак 

дозволяє працювати зі спектром 
окремих звуків, складів, слів і 
фраз за принципом "повтори так 
само" Ви записуєте зразок 
мовного проміжку. На екрані він 
фіксується у вигляді спектра 
амплітуди і частоти. Завдання 
для пацієнта - повторити мовний 
проміжок орієнтуючись на 
зразок. Так ви можете 
відпрацьовувати слова і фрази, 
записуючи досягнення пацієнта 
від заняття до заняття, зберігати 
кращі спроби як зразки, 
представляти окремі 
характеристики мови у вигляді 
різнокольорових і тривимірних 
графіків. 



Модуль “Спектр звуку”  
    дозволяє працювати зі спектром 

окремих звуків. Поєднуючи роботу 
перед дзеркалом і роботу в цьому 
модулі, можна дуже швидко 
домогтися результатів навіть в 
роботі з важкою мовною 
патологією. Промовляючи звук, 
можна бачити на екрані його 
спектр, зафіксувати різним 
кольором у вигляді плавної кривої 
лінії і працювати над вимовою, 
поєднуючи зразковий графік 
логопеда з графіком пацієнта. 
Використовуючи різні кольори 
графіків, можна працювати 
одночасно над кількома звуками. 


