
№ 9-2 (грудень) 2017 р. 

 

23 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
УДК: 376+616.28-008.13 

Бичкова С.Ю.  

студент  

Південноукраїнського національного педагогічного університету  

ім.  К. Д. Ушинського 

 

ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ 

СЛУХУ 
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Постановка проблеми. 

Процес комп'ютеризації займає більш 

значиме місце в житті сучасного суспільства, 

поступово охоплюючи нові і нові галузі науки 

і практики. Складно переоцінити роль 

комп’ютерних технологій в сучасній освіті. 

Включення навчальних комп'ютерних ігор і 

засобів мультимедіа в освітній процес сприяє 

активізації розумової діяльності, розвитку 

проективних здібностей особистості, позитив-

ної мотивації навчання, дозволяє індивідуалі-

зувати навчання, істотно підвищити виховну 

ефективність освіти.  

Разом з тим, більшість досліджень, посвяче-

них даній проблемі, стосується включення 

комп'ютерних технологій в процес навчання 

учнів загальноосвітніх шкіл і студентів вищих 

та середніх навчальних закладів. Питання про 

використання технічних навчальних засобів в 

спеціальній освіті, в тому числі, для дітей з по-

рушенням слуху, в даний час є маловивченим.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проаналізувавши роботи різних вчених, 

можна дійти до висновку, що  визначено доці-

льність і цінність використання комп’ютера як 

нового засобу навчання, обґрунтовано його 

місце і роль на різних уроках та індивідуаль-

них заняттях на всіх етапах шкільного навчан-

ня дітей з відхиленнями в розвитку, розкрито 

корекційну спрямованість уроків у комп’ютер-

ному класі. Вчені віддають перевагу викорис-

танню спеціалізованих програмно-апаратних і 

програмованих засобів, розроблених з ураху-

ванням загальних закономірностей і специфіч-

них особливостей розвитку дитини з особли-

вими потребами. Вони також вважають право-

мірним використовувати в корекційному нав-

чанні існуючі програмні засоби загального 

призначення (текстовий редактор, графічний ре-

дактор, «LOGO» та ін.) за умови розробки де-

фектологами спеціального методичного підходу, 

що враховував би загальні закономірності й спе-

цифічні особливості розвитку дитини [3, c.160]. 

Мета дослідження – обґрунтувати 

значення технічних засобів у навчанні дітей з 

порушеннями слуху. 

Основні результати дослідження. 

Глухота та глибокі втрати слуху суттєво 

впливають на розвиток особистості людини. 

Глухі люди, а особливо глухі діти, обмежені в 

реалізації свого життєвого потенціалу, оскіль-

ки зазнають значних труднощів у повсякден-

ному житті, при навчанні, спілкуванні з роди-

ною, з друзями та колегами. 

У вітчизняній сурдопедагогіці навчання 

дітей з порушеннями слуху завжди розгляда-

лося як пріоритетне завдання, вирішення якого 

сприяє їх більш повноцінному особистісному 

розвитку та соціальній адаптації. Також 

важливим є оволодіння глухою дитиною усної 

мови, що передбачає розвиток здатності 

досить вільно розуміти звернену мову 

співбесідника та зрозуміло говорити. Ці два 

процеси взаємопов’язані, їх формування 

здійснюється з опорою на слухове сприймання 

учнів [5, c. 290]. А так як для дитини з 

порушеним слухом це є проблематично, то тут 

не обійтися без втручання технічних засобів. 

Організація корекційного процесу для дітей 

з порушеним слухом включає комплекс меди-
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ко-психолого-педагогічних заходів: виявлення 

слухових порушень, слухопротезування, під-

бір і використання різної звукопідсилюючої 

апаратури. На кожному етапі застосовують 

технічні засоби, які умовно можна розділити 

на кілька груп: перша - дозволяє виявити 

туговухість та глухоту, друга - проводити 

корекцію первинного дефекту (слуху) і 

вторинного порушення (мови), третя - 

полегшує соціально-побутову реабілітацію. 

Рання діагностика порушень слуху створює 

умови для раннього слухопротезування. У 

навчально-виховному процесі спеціальної ос-

віти застосовуються, як правило, прилади ко-

рекції слуху та мовлення і допоміжні пристрої, 

які розраховані на використання збереженої в 

тій чи іншій мірі функції слухового аналіза-

тора. При організації освітнього процесу наяв-

ність звукопідсилюючої апаратури  є необхід-

ною умовою  для створення слухомовного се-

редовища, проведення корекційної роботи з 

розвитку мовного слуху і формування вимови 

для адаптації в суспільстві. Звукопідсилююча 

апаратура не може повністю замінити втра-

чену або знижену функцію слухового аналіза-

тора, але дозволяє дитині певною мірою 

компенсувати наявне порушення [2, c. 247]. 

Сучасні технології досягнення науки, в 

тому числі техніки, медицини та сурдопеда-

гогіки, обумовили розробку високих сучасних 

технологій, необхідних для практичного ви-

рішення більшості проблем дітей та дорослих 

з порушеннями слуху. На сьогодні в якості 

одного з найбільш перспективних технічних 

напрямків для реабілітації людей з порушен-

нями слуху, насамперед дітей, і наступної інте-

грації їх в середовище чуючих, є кохлеарна 

імплантація – революційний крок у слухопро-

тезуванні, що здійснюється шляхом хірургіч-

ного втручання. Застосування кохлеарних імп-

лантів стало загальновизнаним методом ліку-

вання сенсоневральної туговухості високого 

ступеня та глухоти. 

На відміну від слухового апарату, кохлеар-

ний імплант виконує функцію пошкодженого 

завитка шляхом вживляння системи електро-

дів безпосередньо у внутрішнє вухо, яке перет-

ворює акустичні сигнали в електричні імпу-

льси, стимулюючи волоскові клітини. Вони 

передають інформацію до волокон слухового 

нерва, який передає інформацію про слухові 

відчуття в мозок для подальшої обробки. 

Тому якщо дитині поставлено діагноз «глу-

хота», це не означає, що вона не зможе чути. 

Сучасні технології і правильно організована та 

проведена слухомовленнєва реабілітація да-

ють справжню можливість людям поліпшити 

або повністю відновити слухове сприймання, 

отримати можливість для спілкування, а отже 

– можливості розвиватися і жити повноцінним 

життям, постійно підвищуючи якість 

слухового сприймання [5, c. 292]. 

Сучасні технології (зокрема поліфонатор, 

слухо-мовленнєвий тренажер, відеофонатор), а 

також індивідуальні слухові апарати дають 

змогу розвивати полісенсорне сприймання 

мовлення, яке доповнює доступні звукові сиг-

нали, покращує швидкість і якість інтелектуа-

льної обробки полісенсорної інформації 

(зорової, тактильно-вібраційної та слухової). 

Використання сучасних сурдотехнічних за-

собів дає змогу усунути дію чинників, які 

стримують розвиток дитини, становлення 

власного мовлення, сприймання, розуміння 

зверненого до неї мовлення, а також сприяє 

забезпеченню: 

 достатньої тренованості артикуляцій-

ного апарату до такої міри, щоб дитина не від-

чувала моторних труднощів при довготривалій 

вимові; 

 відчуття, запам'ятовування ритму 

мовлення;  

 опанування логічно-зумовленого 

мовленнєвого матеріалу, сприймання, 

розуміння змісту мовлення; 

 здатності аналізувати та розуміти зміст 

тексту; активізації навчальної діяльності дити-

ни (дорослого) з порушеннями слуху [1,c. 401]. 

Застосування інформаційних комп'ютерних 

технологій дозволяє реалізувати диференційо-

ваний підхід до учнів з різним рівнем готов-

ності до навчання. Інтерактивні навчальні про-

грами, засновані на гіпертекстовій структурі і 

мультимедіа, дають можливість організувати 

одночасне навчання дітей, які володіють різни-

ми здібностями і можливостями. Це особливо 

актуально, тому що рівень тяжкості захворю-

вань досить різниться [6, c. 297]. 

Технічні засоби навчання нового покоління 

саме і є тим чинником, який стимулює розроб-

ку нових методик, технологій навчання, зумов-

лює активізацію розвитку нових світоглядних 

позицій щодо можливостей дітей з порушен-

нями слуху та мовлення, їх повноцінне вико-
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ристання в навчальному процесі, розуміння 

механізмів компенсації та корекції, спрямо-

ваних не на конкретний дефект, а на особис-

тість дитини, на складні взаємодії та взаємозу-

мовленості її збережених та уражених систем 

[1, c. 401].  

Висновки та пропозиції 

Таким чином, розуміємо, що корекція 

слухового порушення є складним процесом як 

для дитини, так і для педагога. Вона може 

бути полегшена і виконана успішно для осіб з 

порушенням слуху та мовлення за умов якіс-

ного технологічного забезпечення навчального 

процесу. Важливу роль у компенсаторно-ко-

рекційній діяльності осіб з порушенням слуху 

відіграє технічний супровід при опануванні 

уміннями та навичками сприймання, аналізу, 

синтезу інформації, що надходить із зовніш-

нього світу різними способами, а в кінцевому 

підсумку, і розуміння цієї інформації.  

Тому, сурдотехнічні засоби займають 

особливе місце в освітньому процесі для осіб з 

порушенням слуху. За допомогою їх викорис-

тання не можливо повністю подолати 

порушення слуху (туговухість та глухоту), але 

безперечно можливо істотно покращити 

адаптаційні можливості дитини з порушенням 

слуху та, що немало важливо, зменшити соціа-

льну ізоляцію нечуючої дитини і її відірваність 

від чуючого суспільства.  

Отже важливим завданням спеціальної 

педагогіки є впровадження сурдотехнічних 

засобів у навчання та виховання нечуючих 

дітей. А також створення інформаційно-

освітнього середовища, що дозволяє 

застосовувати інформаційні технології. 

 

Список використаних джерел: 

1. Луцько К. В. Сучасні сурдотехнічні засоби – чинник розвитку новітніх технологій 

навчання дітей з порушеннями слуху / К. В. Луцько // Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей з особливими проблемами.: збірник наукових праць. – К. – 2004. – № 1 (3). – C. 400-402.   

2. Молодцова І. А. Використання технічних засобів в навчально-виховному процесі освітніх 

установ для дітей з порушенням слуху / І. А. Молодцова // Проблеми і перспективи розвитку освіти: 

матеріали V Міжнар. науч. конф. (Г. Пермь, березень 2014 р). - Перм: Меркурій, 2014. - С. 246-248. 

3. Савінова Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті / Н. В. Савінова 

// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна 

психологія.: збірник наукових праць. – К. – 2015. – №30. – С. 156-163.   

4. Шевченко В. М. Сутність кохлеарної імплантації в реабілітації дітей з порушеннями слуху 

/ В. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна 

педагогіка та спеціальна психологія.: збірник наукових праць. – К. – 2016. –  № 23. – С. 289-292. 

5. Шеремет Б.Г. Лекцій Н.П. Інформаційні технології в навчанні глухих та слабочуючих дітей 

/ Б. Г. Шеремет // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна 

педагогіка та спеціальна психологія.: збірник наукових праць. – К. – 2016. –  № 23. – С. 295 – 298.  

 
Бычкова С.Ю. 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

В работе рассмотрена необходимость внедрения различных технических средств в учебно-воспитательный 

процесс детей с нарушенным слухом и обязательное использование различных слуховых аппаратов, протезов и 

кохлеарных имплантов для улучшения жизнедеятельности глухих детей. 

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, технические средства обучения, компьютерные технологии, 

сурдотехнические средства, современные технологии. 

 

Bychkova S.Y. 

THE IMPORTANCE OF TECHNICAL EDUKATIONAL DEVICES IN TEACHING CHILDREN WITH 

HEARING LOSS 

The main issue of the investigation is the necessity of various technical facilities introducing to the educational process of 

children with hearing loss issues and compulsory use of different hearing aids, prosthetic devices and cochlear implants for 

improvement of life-sustaining activity of deaf children. 

Key words: hearing-impared children, technical educational devices, computer technology, modern technologies. 

 

 

 

 

http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/144-naukovyi-chasopys-npu-imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialna-psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-23/2103-shevchenko-v-m-sutnist-kokhlearnoi-implantatsii-v-reabilitatsii-ditei-z-porushenniamy-slukhu

