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ЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ЯК РІЗНОВИДУ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ 

 
У статті розглянуто важливість впровадження інноваційних технологій у логопедичну роботу, обґрунтовано 

доцільність використання цих технологій поряд із традиційними. Представлено персональний комп’ютер, як 

яскравий приклад інноваційних технологій, та використання ігрових методів навчання, що є універсальним засобом 

для вивчення нового матеріалу та закріплення вивченого. Визначено переваги комп’ютерної гри для логопедичної 

роботи з дітьми. 

Ключові слова: інноваційні технології, логопедична робота, персональний комп’ютер, комп’ютерна гра.  

 

Постановка проблеми. 

Сучасний етап розвитку освіти та суспільства в 

якості одного із значущих вимог висуває необхідність 

впровадження в навчальний процес інноваційних 

засобів навчання. При цьому важливо враховувати, 

що вже доведено принципову доцільність їх 

використання в організації навчання. В. Зварич [3] 

У діяльності вчителя-логопеда, що спрямована 

на корекційно-розвиваючу роботу з дітьми, 

інноваційні методи набувають все більшого 

значення. Ці методи, поряд з традиційними, 

сприяють досягненню максимально можливих 

успіхів у подоланні мовних порушень у дітей 

дошкільного віку. Отже, пошуки нових прийомів і 

методик в логопедичної практиці корекції мови не 

втратили своєї актуальності А. Елсакова [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Багато авторів вказують на важливість і 

результативність застосування в навчально-виховній 

роботі інноваційних засобів навчання, обґрунтовують 

необхідність застосування цих засобів на різних 

етапах навчально-виховного процесу.  

Використання інноваційних засобів навчання 

займає важливе місце в корекції недоліків розвитку 

мовлення дітей. До цих інноваційних засобів 

відноситься апаратура, що сприяє більш 

ефективному і якісному засвоєнню і закріпленню 

отриманого матеріалу в найбільш доступній і 

цікавій формі для дитини С. Фархутдінова [7]. 

Мета дослідження – обґрунтувати необхідність 

використання комп’ютерних ігор для покращення 

процесу проведення логопедичних занять. 

Основні результати дослідження. 

Яскравим прикладом інноваційних технологій є 

персональний комп’ютер. Персональний комп'ютер 

– це універсальний навчальний засіб, який може 

бути з успіхом використаний на навчальних і поза 

навчальних заняттях самих різних за змістом та 

організацією. При цьому він вписується в рамки 

традиційного навчання з широким використанням 

усього арсеналу засобів навчання. Персональний 

комп’ютер може сприяти активному включенню 

учня в навчальний процес, підтримувати інтерес, 

сприяти розумінню і запам'ятовуванню 

навчального матеріалу В. Гордієвський [1].  

Комп'ютер викликає гарячий інтерес як учнів, 

так і педагогів. Однак якщо в основу використання 

комп'ютерних технологій не закладаються проду-

мані принципи і адекватні дидактичні цілі і наміри, 

то навряд чи це використання призведе учнів до очі-

куваного результату. Один із прийомів комп'ютер-

ної дидактики, застосовуваний для закріплення 

знань – використання ігрових методів навчання. Ряд 

компонентів діяльності, що відтворюється в грі, 

володіє умовною характером, що дозволяє учнем 

відволіктися від відповідальності, супутньої 

реальної ситуації, і діяти більш вільно.  

Використання даних комп'ютерних ігор в 

корекційній школі дає позитивний результат в 

навчанні учнів як роботі на комп'ютері, а також в 

закріпленні навичок, сформованих з різних 

дисциплін М. Степанова [6]. 

Використання розвиваючих комп'ютерних ігор 

дозволяє вирішувати ряд корекційних завдань:  

 розвиток і корекція психічних процесів;  

 розвиток пізнавальної активності і самоконтролю;  

 розширення словникового запасу;  

 закріплення раніше отриманих навичок;  

 розвиток дрібної моторики і зорово-моторної 

координації;  

 розвиток основ міжособистісної комунікації 

через сюжетного персонажа.  

В даний час з вітчизняних розробок широко 

використовуються логопедичні тренажери «Дель-

та» (Москва), «Вчимося говорити» (СПб.), «Візуаль-

ний тренажер вимови» (Мінськ). І хоча їх не назвеш 

найсучаснішими засобами, вони залишаються най-

доступнішими для вітчизняної системи спеціального 

навчання С. Фархутдінова [7]. 
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Дитячі комп'ютерні ігри складені так, що дитина 

може уявити собі не тільки одиничне поняття чи 

конкретну ситуацію, але і отримати узагальнене 

уявлення про всі схожі предмети або ситуації. Таким 

чином, у неї розвиваються такі важливі операції 

мислення як узагальнення і класифікація. У процесі 

занять дітей на комп'ютері у них поліпшуються 

пам'ять і увага. Діти в ранньому віці мають 

мимовільну увагу, тобто вони не можуть свідомо 

намагатися запам'ятати той чи інший матеріал. І тільки 

якщо матеріал є яскравим і значущим, дитина 

мимоволі звертає на нього увагу. І тут комп'ютер 

просто незамінний, так як передає інформацію у 

привабливій для дитини формі, що не лише 

прискорює запам'ятовування змісту, але і робить його 

більш осмисленим і довготривалим Е. Кутепова [5]. 

Спілкуючись з комп'ютерним героєм під час 

заняття, дитина починає питати логопеда про те, що 

потрібно зробити, щоб виконати якесь завдання. 

Вона радіє, коли «незалежний» комп'ютерний 

герой, «дарує» їй подарунки. Дитина при цьому 

постійно прагне виправити свої помилки, щоб 

«комп'ютерний друг» і логопед похвалили її. При 

цьому, і у логопеда з'являється стимул в роботі, 

інтерес до подальшої організації своєї діяльності. 

Інтерес стає взаємним, а це вже є, запорукою 

успішної роботи. Використання логопедом 

інноваційних технологій не витісняє основні 

методики корекції мовлення, а лише доповнює їх, 

роблячи процес навчання більш, приємним учням і 

менш трудомістким для педагога С. Ковригіна [4]. 

Висновки та пропозиції. 

При використанні розвиваючих комп'ютерних 

ігор відбувається розвиток і корекція психічних 

процесів, розвивається пізнавальна діяльність і 

самоконтроль, підвищується якість засвоєння нових 

та закріплення раніше отриманих знань та навичок, 

розширюється словниковий запас, покращується 

рівень комунікаційної здатності. Тобто 

комп’ютерні ігри дозволяють вирішувати ряд 

корекційних завдань швидше та якісніше. 
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Бычкова С.Ю.  

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

В статье рассмотрены важность внедрения инновационных технологий в логопедическую работу, обоснована 

целесообразность использования этих технологий наряду с традиционными. Представлены персональный 

компьютер, как яркий пример инновационных технологий, и использование игровых методов обучения которое, 

является универсальным средством для изучения нового материала и закрепления изученного. Определены 

преимущества компьютерной игры для логопедической работы с детьми. 

Ключевые слова: инновационные технологии, логопедическая работа, персональный компьютер, компьютерная игра.  

 

Bychkova S. 

THE VALUE OF COMPUTER GAME AS AN INNOVATIVE TEHNOLOGIES VARIETI IN LOGOPEDIC TREATMENT 

The necessity of innovative technologies implementation in logodepic treatment is examined in this article, the practicability of 

using these technologies together with traditional methods is stated. Personal computer is viewed as a vivid example of 

innovative technologies and using of playing methods of studying which are considered to be a universal tool for learning new 

material and revision of already learned one. The advantages of computer games in logopedic work with children are also 

enumerated. 

Key words: innovative technologies, logopedic treatment, personal computer, computer game 

 
 


