Апаратно-програмний комплекс з
корекційно-розвитковою
програмою
«Живий звук», призначений для використання в корекційно-розвитковому і
навчальному процесі в спеціальних загальноосвітніх, професійних і вищих
навчальних закладах для осіб, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку при індивідуальних
та групових заняттях. Комплекс забезпечує формування та розвиток мовлення, розвиток слухового сприймання, пам’яті, образного мислення і
освоєння навчального матеріалу.
Комплекс може бути використаний
для оснащення спеціальних установ,
кабінетів спеціальної педагогіки, сурдопедагогічних кабінетів, логопедичних кабінетів, кабінетів психологів,
навчальних аудиторій і класних кабінетів.

Використання комплексів у навчально-виховному процесі є вирішальним фактором реабілітації та інтеграції дітей-інвалідів.

НВП «ВАБОС» - національний
виробник сурдотехніки та слухових
апаратів, офіційний представник фірм
Bernafon (Швейцарія) та Cochlear
(Австралія)

Інформаційно-довідкова лінія
тел.: 0 (44) 221-42-42
Центр бінаурального слуху
вул. Л. Толстого, 22
м. Київ, 01032,
т/ф.: 0 (44) 288-22-66
www.vabos.com.ua

НВП «ВАБОС»

АПАРАТНОПРОГРАМНИЙ
КОМПЛЕКС
з корекційно-розвитковою програмою „Живий звук»

Центр слухомовленнєвої реабілітації
вул. Саперне поле, 45
(ст. м. „Либідська”)
м. Київ, 01042
т./ф.: 0 (44) 528-33-07
www.csr-vabos.com.ua

Ресурсний консультативно-методичний
центр корекційної роботи та
інклюзивного навчання
вул. Берлінського, 9
т./ф.: 0 (44) 536-17-86
www.rc-vabos.at.ua

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
надасть людям з обмеженими можливостями доступ до освітніх та інших
інформаційних ресурсів і джерел,
сприятиме отриманню ними якісної
освіти, розширенню можливостей їх
наступної професійної зайнятості, і, як
наслідок, – їх успішної соціалізації та
інтеграції в суспільство.

Апаратно-програмний комплекс з
корекційно-розвитковою програмою
«Живий звук» (далі по тексту – комплекс) має 3 модифікації:
1.Комп’ютерний сурдотехнічний комплекс (КСК) призначений для використання в сурдопедагогічних кабінетах для контролю за зміною слуху,
вибору типів слухових апаратів і їх
налаштування, для проведення корекційно-розвиткових занять з розвитку слухового сприймання і формування мовлення, комунікативних і
когнітивних навичок у осіб з порушеннями слуху і мовлення;

Використання програми «Живий
звук» вирішує ще й функцію мотивації
учнів до навчання, урізноманітнює
створені на занятті ситуації спілкування, привчає дитину до самонавчання та самоконтролю, розвиває дрібну моторику дитини та допомагає
дитині оволодіти комп’ютерною грамотою.

3. Комп’ютерний комплекс з корек-

ційно-розвитковою програмою «Живий звук» з додатковими робочими
місцями для учнів (КК2) призначений для використання під час спеціально організованого навчального
процесу (фронтальна форма занять),
а також при інклюзивній або інтегрованій формах навчання, в тому числі при дистанційних, дітей з
порушеннями слуху і мовлення в
професійних і вищих навчальних
закладах.

2. Комп’ютерний комплекс з корек-

Комплекси призначені для створення
сприятливих соціально-педагогічних,
психологічних, організаційних умов для
реалізації прав інвалідів на отримання
освіти відповідно до інтелектуальних,
психологічних та фізичних можливостей особистості та забезпечення
ефективного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в
умовах інклюзивного навчання (в т.ч.
дистанційної освіти).

ційно-розвитковою програмою «Живий звук» (КК1) призначений для
використання під час спеціально організованого реабілітаційного процесу в навчальних закладах для ефективного розвитку мовлення і когнітивних навичок (мислення, уваги,
пам’яті) осіб з особливостями психофізичного розвитку;

На цей час комплекси ефективно використовуються у понад 100 спеціальних школах-інтернатах, дошкільних
закладах та реабілітаційних центрах
України для дітей та дорослих (як з
порушенням слухової функції, так і з
іншими функціональними обмеженнями).

