
Використання 

комп’ютерних 

тренажерів для розвитку 

слухової функції у дітей і 

дорослих із порушенням 

слуху 



 Останнім часом спостерігається 

збільшення кількості дітей з різними 

порушенями розвитку, в тому числі діти з 

мовними вадами, порушеннями опорно-

рухового апарату, зору, слуху, інтелекту. 

Застосування спеціальних комп’ютерних 

технологій при роботі з ними дозволяє 

активізувати компенсаційні механізми і 

досягнути максимальної корекції 

порушених функцій.  



   Програмно-апаратний    

         комплекс 

         “Видима мова III” 



Програмно-апаратний    

         комплекс 

         “Видима мова III” 

    Вперше стало можливим візуалізувати найбільш 

посний ряд базових компонентів мови:   

 

 Мовне дихання 

 Голосоутворювання - наявність або відсутність 

голосу 

 Голосовведення – інтенсивність голосу і його 

діапазон, фонетичне оформлення голосу. 

 

 



Програмно-апаратний    

         комплекс 

         “Видима мова III” 

 В програмі передбачено візуалізація 

складової структури слова. З її допомогою, 

на екрані комп’ютера в доступних для 

дітей образах відображається процес 

корекції і формування таких компонентів 

мови як  голосові модуляції, виокремлення 

словесного і логічного наголосу. 



Програмно-апаратний    

         комплекс 

         “Видима мова III” 
 Модуль              

«Наявність звука» 

 

 

 

 Модуль     

  «Гучність» 



 Модуль           

   «Гучність и голос» 

 

 

 Модуль         

«Дзвінкість» 

 

 

 

 Модуль            

«Включення голосу» 



 Модуль                    
«Висота» 

 
 

 

 

 Модуль                 
«Висотні вправи» 

 
 

 Модуль      
«Автоматизація 
фонеми» 



 Модуль       

«Точність відтворення 
фонем»  

 

 Модуль  

«Диференціація двох 
фонем»  

 

 

 Модуль  

«Диференціація двох 
фонем»  



 Модуль          
«Цепочка фонем» 

 

 

 

 Модуль            
«Спектр висоти і 
гучності у фразі» 

 

 

 

 Модуль            
«Спектр звуку» 



Сурдологопедичний тренажер 

                 «ДЕЛЬФА  - 130» 
 Ця програма представлена 

як сурдологопедичний 
тренажер для мовної 
реабілітації інвалідів по 
слуху і призначена для 
формування мови у глухих і 
слабочуючих пацієнтів, а 
також для корекції вимови у 
дітей та дорослих. 

 

 Широкий вибір методів і 
високорозвинена обробка 
мовної інформації 
дозволяють використовувати 
його в дитячих садках, 
спеціальних школах-
інтернатах, санаторіях, а 
також в домашніх заняттях 
батьків із дітьми. 



Сурдологопедичний тренажер  

               «ДЕЛЬФА  - 130» 
   Дозволяє візуалізувати такі компоненти мови:  

 •  мовне дихання 
•  голосовведення,  
•  фонетичне оформлення звукової мови,  
•  темпо-ритмічну організацію мови.  

 При цьому на екрані відображається:  
• довгий, стійкий, плавний мовний видих для 
злитного вимовляння слів і фраз;  
•  активний, короткий видих;  
•  присутність голосу;  
•  сила и висота голосу;  
•  складова структура слова;  
•  словесний и логічний наголос.  



Вправи: 

 

 Меню "Видих" 

(вправа"Задмухай 

свічку" і «Горнятко 

чаю") 

 

 

 Злитість 

("Метелик" і 

"Казковий замок") 



 Гучність ("Колобок" та 

"Бегемотик") 

 

Чим голосніше звук, тим ширше 

Бегемотик розкриває рот 



Сурдологопедичний тренажер  

               «ДЕЛЬФА  - 130» 

 Тривалість звука ("Ялинка" і "Ріпка") 

 

 Складовий ритм ("Картинка з кубиків" і 
"Скатертина-самобранка") 

 

 Голосні звуки ("Вертоліт" і "Підводний 
човен") 



    Сурдологопедичний тренажер  
                   «ДЕЛЬФА  - 130» 

 

 

 

 Приголосні звуки 

("Паровоз" і "Фонтан") 

. 

 

 

 

 

 

 

 



     Сурдологопедический тренажер  

               «ДЕЛЬФА  - 130» 

 Звукова реакція ("Космічний стрілок" і 

"Індіанець") 

 

 Графіка ("Мовленнєва хвиля", 

"Мовленнєва хвиля - 2", "Спектр") 



        Логопедический тренажер  

                    «ДЕЛЬФА-141»  

 В 1995-96 рр. у серію був випущений 
Логопедичний тренажер "Дэльфа-141"  

 Крім вправ на корекцію вимови, програма 
включала в себе модуль з користування 
комп’ютером, вивчення клавіатури, 
мікрофона і  мишки, а також вправи на 
диференціацію писемної мови, парних 
глухих и дзвінких приголосних.  



          Логопедический тренажер  

                   «ДЕЛЬФА  - 141» 

Фрази виконання вправи"Цирк"  

Вправа "Повітряна куля " 
 

Вправа"Наші тварини" 



         Логопедичний тренажер  

                   «ДЕЛЬФА-142»  

 

 



Логопедичний тренажер "Дельфа-142" 

 Призначення тренажера: Логопедичний тренажер "Дельфа-142" 
являє собою комплексну програму з корекції різних сторін усного та 
писемного мовлення дітей. Тренажер дозволяє: 

 Працювати з будь-якими мовними одиницями від звуку до тексту 

 Вирішувати задачу корекції мовного дихання 

 Вирішувати задачу корекції голосу 

 Вирішувати завдання розвитку лексико-граматичної сторони 
мовлення 

 Вносити ігрові моменти в процес корекції мовних порушень 

 Багаторазово дублювати необхідний тип вправ і мовленнєвий 
матеріал 

 Використовувати різний стомлений матеріал (картинки, букви, 
склади, слова, речення, звукову мову) 

 Працювати на різних рівнях складності залежно від можливостей 
учня 

 Здійснювати корекцію сприйняття, уваги, пам'яті. 



       Логопедичний тренажер       
«ДЕЛЬФА-142» 

  Можливість індивідуального підходу до кожного 

учня, рівневого і різноманітність стимульного 

матеріалу забезпечується за допомогою системи 

базових користувача і словників. Крім 63 

словників, що входять в комплект тренажера 

(більше 4500 словникових одиниць), вчитель 

може створювати власні словники, архівувати їх і 

відновлювати у разі поломки комп'ютера навіть 

при самих мінімальних навичках роботи з 

комп'ютером 



          Логопедический тренажер  

                  «ДЕЛЬФА-142»  



           Логопедический тренажер  

                  «ДЕЛЬФА-142» 
   Склад вправ 

 

 Меню "Звук"                              

(19 вправ) 

 

 Меню "Буква"                             

(9 вправ) 

 

 Меню «Склад»                               

(4 вправи)  



 Меню «Слово»           

 

 

 

 Меню «Пропозиція»  

 Меню «Текст»              

 Словники 



  КОМП'ЮТЕРНА  ПРОГРАМА 

«ІГРИ ДЛЯ ТИГРИ» 

 Дана програма призначена 
для корекції загального 
недорозвинення мови в дітей 
старшого дошкільного віку. 

 Робота з даною програмою 
проводиться при 
першорядної ролі вчителя-
логопеда за принципом 
потрійного взаємодії: педагог 
- комп'ютер - дитина. 

http://www.logopunkt.ru/tigra.htm


                 КОМП'ЮТЕРНА 
ПРОГРАМА «ІГРИ ДЛЯ ТИГРИ» 

 Робота проводиться з опорою на 
зорове сприйняття і контроль над 
результатами діяльності користувача. 

 У вправах, що викликають труднощі, 
передбачена можливість додаткової 
опори на слух. Активізуються 
компенсаторні механізми, що 
дозволяють сформувати стійкі 
візуально-кінестетичні і візуально-
аудіальні умовно-рефлекторні зв'язки 
центральної нервової системи. 



Серії вправ входять в чотири блоки - Звуковимова, 
Просодика, Фонематика, Лексика, що дозволяє 

працювати над формуванням, розвитком і корекцією 

таких характеристик:           

 звуковимова, 

 просодичні компоненти усного мовлення, 

 фонематичний слух і сприймання, 

 лексичні та граматичні засоби мови, 

 комунікативні навички, 

 артикуляційна моторика, 

 зворотні мовні кінестезії, 

 дрібна моторика пальців рук (робота з маніпулятором - 
мишею, клавіатурою), 

 слухове і зорове сприйняття, 

 увага, 

 вербальна і зорова пам'ять, 

 воля і мотивація, 

 словесно-логічне мислення. 



Сурдотехнічна система  

«ЖИВИЙ ЗВУК» 
 

 

 ПОЛІФОНАТОР  

   ПФ-03 - ВІДЕО  



      Програма «ЖИВИЙ ЗВУК» 

                 

 Програмна частина (програмне забезпечення) 

комплексу - це пакет програм, що включає в себе 

спеціально підготовлений набір навчальних, 

розвиваючих і корекційних програм, призначених 

для формування, корекції усного мовлення дітей 

і дорослих, що мають порушення звуковимови, 

голосу, слуху, а також для відновлення мовної 

функції (усунення фальцету, лікування 

логоневрозів ін.). 



                          «Профілі звуків». 

 Програма «Азбука». 

 Програма «Голосу тварин». 

 Програма «Голоси птахів». 

 Програма «Події в картинках». 

 Програма «Діалоги». 

 Програма «Картинний словник». 

 Програма «Вчися говорити звуки». 

 Програма «Слуховий диктант». 

   



РОБОЧЕ МІСЦЕ НА БАЗІ 
ПК"Спеціальна освіта Сервіс".  

 Спецальні освітні засоби. 
Багатоцільовий інструмент 
напрацювання власних 
розвиваючих матеріалів для 
фахівців різного профілю від 
дефектологів до вчителів 
домашного навчання. Призначений 
для маніпулювання графічними, 
текстовими та звуковими об'єктами 
на комп'ютері без обмежень по 
темі, цілі, обсягом та змістом. 
Дозволяє швидко організувати 
розвиваючі завдання з вже 
скомплектованого і поповнюваного 
за бажанням графічного і 
текстового матеріалу. 



ПРОГРАМНО-АПАРАТНЫЙ   

                КОМПЛЕКС ДЛЯ      

      ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ 
 Розвиток слухового сприймання включає розвиток 

немовних і мовного слуху. Особливу роль розвиток 
слухового сприйняття набуває у глухих пацієнтів 
після кохлеарної імплантації. 

 для методичного забезпечення можуть бути 
використані комп'ютерні програми дозволяють 
виробляти повтор, перетворення мовних або 
немовних сигналів, а також умов їх пред'явлення. Ці 
можливості дозволяють включити в систему тренінгу 
слуху нові напрямки, пов'язані з формуванням 
завадостійкості та інваріантності (здатності 
дізнаватися мовний матеріал на слух різних 
дикторів) слухомовного сприйняття, а також 
найпростіших навичок просторової орієнтації.  



ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ   

               КОМПЛЕКС ДЛЯ     

   ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ 



    Програмний тренажер на базі даного комплексу 
забезпечує можливість вибору: 

 загального напрямку тренінгу («набір вправ» з 
бібліотеки занять) 

 режиму прослуховування (навчання, тестування); 

 умов подачі сигналів (довільний запуск, завдання 
фіксованою паузи між стимулами); 

 організації відповідних реакцій (режим розпізнавання, 
розрізнення); 

 фіксації відповідей слухача (правильні відповіді, 
помилки, час реакції в протоколі формату програми 
EXCEL). 

    ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ     

                  КОМПЛЕКС ДЛЯ  

        ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ 



Програмно-апаратний комплекс     

       для тренажерної системи 

 Приклади візуального відображення 
інформації (категорії відповідей, елементи 
зворотного зв'язку) на екрані монітора. 



Програмно-апаратний комплекс для 

тренажерної системи 

    Бібліотека занять і результати апробації системи 

До справжнього моменту бібліотека вправ, що входять в 
систему тренінгу, представлена 5-ма основними блоками 

1. МОВА (розпізнавання мовних сигналів різного ступеня 
лінгвістичної складності - фонеми, разносложние слова у 
виконанні 4 дикторів), 

2. ПРОСОДИКИ (розрізнення голосу диктора і фразової 
інтонації), 

3. ОРІЄНТAЦІЯ (локалізація джерела звуку - мови або шуму, 
виявлення руху джерела, визначення його напрямку), 

4. ЗВУКИ НАВКОЛО НАС (розрізнення голосів тварин, птахів і 
музичних інструментів) 

5. СПРИЙМАННЯ НА ТЛІ ЗАВАД (сприйняття мовних сигналів на 
різному акустичному тлі - шум, мова, музика, а також у 
умовах конкуренції - одночасне проголошення слів різними 
дикторами), 

Далее 



Програмно-апаратний комплекс для 

тренажерної системи 

 Приклад «Меню користувача» для вибору 

режиму прослуховування (навчання, 

тестування) та напрямки тренінгу (Блок 

вправ) назад 



 

Латеральна схема для розміщення 

джерела звуку (тренінг орієнтації) 

П, Л - «Правий» і «Лівий» динаміки 

(щодо пацієнта) П -.? Л і Л - П 

напрямок руху джерела звуку. 

 Дуже важливий і оригінальний по 
виконанню розділ системи 
представлений блоком занять з 
розвитку навичок просторової 
орієнтації. У цій частині тренінгу 
об'єднані заняття з розрізнення 
мовних сигналів в умовах зміни 
положення диктора і за 
визначенням напрямку на 
джерело (локалізація джерела 
звуку або мови) для фронтальної 
(впередісзаді) і латеральної 
(праворуч-ліворуч) схеми 
розміщення випромінювачів звуку. 

назад 



 Ще одним важливим позитивним моментом 

виступає можливість системи забезпечити 

об'єктивний контроль за ходом навчання. 

Основою для цього служить порівняння 

показників (число правильних відповідей, 

повторів та пропуску сигналів, час реакції), 

зафіксованих під час занять на різних етапах 

навчання навчається. Такий аналіз допомагає 

виявити і оцінити динаміку та ефективність 

всього процесу реабілітації, а також скорегувати 

подальшу програму занять. 



Програмно-апаратний комплекс для 

тренажерної системи 

 Застосування систем такого типу в 

спеціалізованих освітніх установах також 

сприятиме підвищенню рівня абилитации і 

освіти слабочуючих дітей, ефективності їх 

підготовки до самостійного і повноцінного 

життя в навколишньому, повному звуків, 

світі. 


