
Логопедичні 
програми 



• Призначення: для ефективного використання у 
корекції мовленнєвих порушень у молодших 

школярів та дітей старшого дошкільного віку.  
• Мета: попередження та подолання порушень 

фонематичних процесів, які лежать в основі 
порушень звуковимови у дітей. 

• Опис: Навчально-програмномний комплекс 
“Адаптація-Лого” вміщує раціональні прийоми 
та методи навчання із окремою системою 
вправ. 

 



• НПК охоплює 38 фонем сучасної української літературної 
мови, для кожної з яких відведено окремий розділ. У НПК 
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 подальших вправах.   

• При цьому, було враховано вікові особливості учнів, 
особливості їх запам’ятовування та можливі знання про мову. 

• Таким чином,всі вправи розташовані у послідовності, що 
відповідає етапам психологічного розвитку засвоєння знань і 
являє собою цілісну систему, яка починається від 
найпростішого і прямує до більш складного. 

• Всі вправи НПК побудовані в ігровій формі, де створюється 
проблемна ситуація, вирішення якої проводиться  
доступними дитині засобами і можливостями НПК. Під час 
роботи над вправами дитина граючись допомагає 
комп’ютерному герою виконувати відповідні завдання, що 
сприяють корекції та розвитку мовлення учнів з ТПМ. 
Навчально-програмний комплекс “Адаптація-Лого” 
спрямований на розвиток мовлення учнів з ТПМ,    тому усі 
вправи НПК побудовані за                                                             
комунікативним принципом.  



• Розроблена 
методика НПК 
впроваджена як 
доповнення до 
існуючої програми 
вивчення звуко-
буквеного складу 
слова, формування 
правильної вимови 
та навичок 
звукового аналізу 
слів у початковій 
школі.  



• Призначення: для дітей від 2-х років у 
спеціальних навчально-виховних та 
реабілітаційних закладах для дітей з 
особливими потребами; 

• Мета: розвиток слуху та мовлення, 
формування та корекції звуковимови дітей, 
розвиток інтелектуальних здібностей; 

• Опис: Слухомовний тренажер для 
реабілітації дітей з порушеннями слуху та 
мовлення. Забезпечує демонстрацію 
результатів мовлення та процес зміни і 
виправлення його порушень у доступній 
дитині ігровій формі, що прискорює 
формування мовленнєвих навичок; 
прослуховування поточних та записаних 
зразків мовлення через навушники та 
зовнішню акустичну систему.  



• Тренажер складається з трьох модулів: „Світ 
звуків І", "Світ звуків П" та "Видима мова". 

• Тренажер дає можливість дитині самостійно 
відпрацьовувати недоліки вимови, керуючи 
голосом зміною форми зображень на екрані, 
демонструє результати голосоутворення. 
Програма трансформує вимовлені слова і звуки 
в образну анімовану графіку, доступну і цікаву 
для учнів різного віку.  
 



• Вправи модуля „Світ звуків 
І" представляють 15 різних 
звукових середовищ - сцен, 
сформованих за тематичним   
принципом 

  ← 
• Кожна сцена вміщує 9-11 

звуків та відповідних 
зображень. Для вивчення 
звуків пропонуються два 
розділи вправ. У розділі 
„Пізнавайко" пропонується 
вивчення звучання об'єктів, їх 
назв, відповідних зображень 
та текстів, зразків 
промовляння, у розділі 
„Відгадайко" - слухання та 
розпізнавання звуків, пошук 
відповідних зображень, 
промовляння назв.  

 
 



• До кожної з тем 
також додається 
„Альбом"( режим 
перегляду 
реальних 
фотозображень 
об'єктів, що 
вивчаються та 
прослуховування 
відповідних 
звучань). 

• Вправи з модуля "Світ 
звуків II" додатково 
пропонують ще 10 різних 
звукових середовищ - 
епізодів гри:  

1.  Вулиця.  
2. Квартира.  
3. Кухня.  
4. Кімната гігієни.  
5. Подвір'я.  
6. Село.  
7. Майстерня.  
8. Цирк.  
9. Зоопарк.  
10.Пляж на морі.  

 



• Третій модуль тренажера істотно поліпшує результати 
логопедичної роботи, оскільки передбачає наступне:  

1. Запис та зберігання у пам'яті тренажера зразків вимовлених 
фонем, зразків усного мовлення у звукових файлах.  

2. Корекційні індивідуальні заняття з розвитку мовлення та 
формування навичок вимови у дітей зі слуховими та 
мовленнєвими порушеннями.  

3. Динамічна зміна кольорових рухомих зображень в залежності від 
мовного сигналу, що подається через мікрофон.  

4. Вимірювання тривалості, гучності, висоти звучання голосу дитини 
з графічним відтворенням зміни його поточних характеристик і 
змін.  

5. Активний розвиток слухового сприймання, можливість 
повторного прослуховування дитиною зразків власного мовлення.  

6. Автоматичну фіксацію результатів учня.  
7. Миттєве поточне відтворення мовлення учнів та педагога. 
8.  Ведення бази даних за підсумками вправ для кожного учня та 

педагога окремо.  
 



• Призначення: для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку; 

• Мета: розвиток навиків читання та грамоти; 
• Опис: Програма містить ігрові вправи та 

завдання для навчання дошкільнят та дітей 
молодшого шкільного віку грамоті та читанню. 
Вона складається з чотирьох відмінних між 
собою розділів, кожен з яких призначений 
розвивати в дитини різні навички.  



 
Перший розділ- 

Навчання грамоти. 
Складається з таких ігор-

програм: 

• Знайомство з буквами 
• З якої букви починається слово? 
• Перша буква 
• Знайди букви 
• Вчимося читати 
• Таблиця складів 
• Вчимося читати - Склади слова 
• Вчимося читати - Створи малюнок 
• Вчимося читати - "Причитування" приголосних 
• Вчимося читати - Підпиши малюнок 
• Вчимося читати - М'які приголосні 
• Вчимося читати - Знайди слово 
• Вчимося читати - "Пари слів" 
• Відтвори слово 
• Повтори слово 
• Мозаїка слів 
• Гойдалка 
• Незнайко 
• Письмо букв 
• Правильно з'єднуй букви 
 



Другий розділ – Прислів’я – танграм. Танграм - головоломка, 
що містить сім геометричних фігур, які одержують, 
поділивши квадрат на частини так, як показано у першому 
варіанті.  

Одержують 2 великі трикутники, 1 середній трикутник, 2 малі 
трикутники, квадрат, паралелограм. Найчастіше вирізають ці 
сім геометричних фігур за одержаними трафаретами з 
однотонного картону. Завдання: скласти з даних семи фігур 
складнішу - зображення людини, тварини, букви, цифри, 
іншого предмета. При розв'язуванні головоломки необхідно 
дотримуватись умов: використовувати всі сім фігур; фігури не 
повинні перекривати одна одну.  

Зразок фігури Танграма можна одержати, склавши з двох 
частин сім українських прислів'їв. Попередньо прислів'я 
можна      прочитати. 





Третій розділ – Українська 
мова, 2-3 клас. Розділ 
містить 3 теми  

Тема "Речення" 

1. Поділ тексту на 
речення 

5. Головні слова у 
реченні 

2. Розділові знаки в 
кінці речень 

6. Зв’язок слів у 
реченні 

3. Спонукальні 
речення 

7. Зв’язок слів у 
реченні – 2 

4. Таблиця речень 

•Назви предметів •Змінені слова 

•Ознаки предметів •Споріднені слова  

•Дії предметів •Закінчення, корінь 

•Власні і загальні 
іменники 

•Префікси 3-, с- 

•Рід іменників  •Префікси 3-, с- 2 

•Частини мови (розпізнавання вивчених 
частин мови в 1 - 3 класах) 

Тема "Слово" 

Тема "Звуки і 
букви, склад, 
наголос" 

•Перенос слів •Встав "е" чи "и" 

•Дзвінкі і глухі 
приголосні звуки 

•Алфавіт  

•Ненаголошені е, 

и 

•Букви я, ю, є, ї  



• Четвертий розділ – Вправи для 
читання. Вміщує такі інтерактивні 
ігри: 

• Магазин іграшок 
• Одяг 
• Підготуй клас 
• Поїзд 
• Приладдя 
• Назви птахів 
• Зимуючі і перелітні птахи 
• Читання для найменших 
• Поклади у кошик  

 

• Назви предметів  
• Ознаки предметів 
• Назви дій  
• Встав малюнки  
• Назви грибів  
• Гриби їстівні і отруйні  
• Загадки 
• Якщо не хочеться читати... 
• Зайва буква 

 



• Призначення: для немовлят від 3 місяців та 
дітей до 6 років. 

• Мета: розвиток інтелекту та формування 
фотографічної пам’яті у дітей. 

• Опис: Розвиваюча методика "Вундеркінд з 
пелюшок", яка складається з двох дисків, 
містить більше 200 озвучених, автоматизованих 
для перегляду, розвиваючих російськомовних 
презентацій (слайд-шоу, більше 5 000 слайдів). 



• Презентації навчають дітей в ігровій 
формі таким речам : 
1. простій математиці і читанню 
2. наочно показують пам'ятки світу і України, музичні 

інструменти, види спорту, явища природи, і багато іншого 
розбиратися в машинах і літаках, інструментах і техніці 

3. знайомлять з шедеврами відомих художників і скульпторів, 
чудесами природи 

4. вмінню розрізняти форму і колір, птахів і риб, тварин і 
рослини  

5. доступно розповідають про анатомію, про людину та її 
заняття, про оточуючі нас предмети і явищах; 

 





• Ідея створення 
презентацій з 
підписаними і 
озвученими картинками, 
які можна щодня 
показувати малюкові на 
екрані монітора, виникла 
на основі популярної 
методики Глена Домана 
по створенню карток з 
«бітами» знань та 
методик раннього 
розвитку Монтессорі. 

Алфавіт, читання  

Форма та колір  

Проста математика  

Тварини  

Рослини, гриби  

Живопис  

Діти, іграшки, 

розваги  

Дієслова та 

прикметники  

Скульптура, 

архітектура, 

Композитори  

Музичні інструменти 

та ноти  

7 чудес світу, 

визначні місця  

Одяг, взуття  

Прикраси, 

дорогоцінне каміння  

  Інтер’єр, меблі, годинники  

  Вулиця, громадські місця  

  Овочі, фрукти, ягоди, їжа  

  Географія, прапори, гроші  

  Анатомія и людина  

  Техніка, транспорт  

  Космос, знаки зодіаку  

  Природні явища та 

ландшафти  

  Україна, Київ  

  Предмети  

  Інструменти  

  Професії  

  Спорт  

Розділи презентації: 



• 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. 

• Усі слайди підписані червоним кольором – він запам’ятовується 
найкраще, і швидко навчає читати. Через деякий час ваш малюк буде 
впізнавати зображені об’єкти, які й асоціюватимуться в нього з надписом 
внизу.   

• Дітям 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 

 •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.   

 



• Призначення: для спільної діяльності батьків і 
дітей, котрі мають порушення слуху, на 
початковому етапі вивчення української 
жестової і словесної мови. 

• Мета: опанування дактильної та жестової мови. 
• Опис: 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. 




