Що потрібно,
щоб дитина з особливим
слухом навчалася та
отримала якісну освіту?
Потрібно створити такі умови,
щоб дитина навчилася вільно в
природній спосіб користуватися своїм
слухом, вільно володіти рідною мовою
та використовувати слух та мовлення в
усіх без винятку життєвих ситуаціях.
Невимушене
користування
слухом
та
природній
розвиток
мовлення
забезпечать
загальний
розвиток дитини відповідно до вікових
норм та можливість навчатися у
загальноосвітніх закладах.

Адже саме це і є Вашою
метою!

Завдання Центру слухомовленнєвої
реабілітації НВП “ВАБОС”:
 Розвиток
(відновлення)
слухомовленнєвих навичок дітей
(дорослих)
з
порушенням
слухової функції
 Виховання повноцінного носія
рідної мови, який невимушено
сприймає звернене до нього
мовлення та вільно користується
власним в усіх без винятку
життєвих ситуаціях
 Навчання
батьків
–
ядро
слухомовленнєвої (ре)абілітації

НВП «ВАБОС»
Центр Слухомовленнєвої
Реабілітації
„Спілкування з людьми є одним
з найважливіших факторів нашого
буття. Рівень нашого розуміння
інших людей і межа, до якої ми
можемо розкрити себе, повністю
визначає майже весь наш успіх.”
Спенсер Трейсі,
Засновник і Президент
Клініки Джон Трейсі

Центр слухомовленнєвої
реабілітації
вул. Саперне поле, 45
(ст. м. „Либідська”)
м. Київ, 01042
т./ф.: (044) 528-33-07
www.csr-vabos.com.ua
E-Mail: csr_vabos@ukr.net

Ви бажаєте, щоб Ваша
дитина вільно спілкувалася
і, спілкуючись, досягала
успіху?
У Вас все вийде!

Тоді ми допоможемо Вам!

Шість батьківських кроків, що
допоможуть дитині з особливим
слухом вільно використовувати
свою слухову функцію
1. Вчасно діагностувати порушення
слуху.
2. В ранньому віці компенсувати
втрату слуху сучасними слуховими
апаратами
чи
кохлеарними
імплантами. При цьому залучити до
слухання обидва вушка.
3.
Заручитися
підтримкою
сурдопедагога і розвивати у дитини
слухові навички. Головне навчити
дитину не лише чути навколишні звуки
та мовлення, а й аналізувати отриману
інформацію та приймати відповідні
рішення.
4. Створити необхідні сприятливі
умови для розвитку дитини.
5. Використовувати додаткові засоби
для розвитку дитини,
а саме
комп’ютерні
програми
для
слухомовленнєвого розвитку. Активне
використання
комп’ютерних
технологій
значно
підвищує
ефективність занять з розвитку слуху
та мовлення дитини. Так, програма
«Живий звук» стане для Вас добрим
помічником у розвитку слухового
сприймання та мовлення дитини.
6. Навчатися самим, щоб усвідомлено
надавати необхідну допомогу дитині.

Розвиток слухового сприймання
забезпечить формування взаємозв’язків
між слуховою та мовленнєвою зонами
кори головного мозку, що забезпечить
умови для розвитку мовлення дитини.
Але особливій дитині потрібен і
особливий підхід.
П’ять батьківських кроків, що
допоможуть розвиватися мовленню
дитини з особливим слухом
1. Задіяти і розвивати її слухове
сприймання.
2. Створити необхідне мовленнєве
середовище. Мовлення - процес
соціальний, тому формується лише у
процесі життєдіяльності!
3.
Заручитися
підтримкою
сурдопедагога і/чи логопеда.
4. Використовувати додаткові засоби
для розвитку дитини,
а саме
комп’ютерні
програми
для
слухомовленнєвого розвитку.
5. Навчатися самим.
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Батьки відіграють ключову
роль у навчанні дітей мовленню та
залученню їх до спілкування!

Батькам потрібно знати:
Які обстеження проводяться для
діагностики стану слуху дитини?
Особливості діагностики слуху у
кожному віковому періоді.
Про що говорять результати
обстежень?
Як компенсувати порушення
слуху? Які можливості сучасних
слухових пристроїв та їх
принципи роботи? Особливості
дитячого слухопротезування. Що
потрібно зробити, щоб слуховий
пристрій приніс найбільшу
користь?
Основні механізми та етапи
формування слухової функції та
мовлення. Які навички та в якій
послідовності мають розвиватися
у дитини?
Як створити сприятливе
мовленнєве середовище навколо
дитини? Як мотивувати її до
використання слуху та
мовлення? Як, враховуючи
особливості характеру дитини,
будувати з нею взаємодію.
Законодавство України про права
дітей з особливими потребами, їх
підтримку та освіту. Від держави
можна отримати соціальну
допомогу для корекції розвитку
та навчання дитини.

