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Актуальніс

ть пробле-

ми вищої 

освіти для 

слабочую-

чих дітей! 

Ч У Т И !  Ж И Т И !  Г О В О Р И Т И ! ! !  

Мистецтво бу-

ти почутим! 

Допоможи слабочуючій  дитині почути світ! 

Допоможи їй навчатися і радіти своїм успі-

хам! 

Допоможи чути! Жити! Говорити! 

Зроби світ кращим! 

 

В Україні більше півмільйона дітей з ва-

дами слуху, на допомогу яким потрібно 

приблизно 32 млн.грн. Йдеться про кош-

ти, потрібні на реалізацію загальнодержа-

вної програми діагностики, лікування та 

реабілітації дітей з вадами слуху. Голов-

ний дитячий оториноляринголог зазна-

чив, що дуже важливо на ранній стадії ді-

агностувати вади слуху в дитини, оскіль-

ки західні дослідження показали, що якщо 

реабілітація дитини розпочалась після во-

сьмимісячного віку, то в дитини може ви-

явитися відставання у розвитку. 

 

В Україні збереглась система за-

безпечення глухих людей роботою 

на підприємствах, які належать 

товариству глухих. Ці підприємст-

ва переживають сьогодні серйозні 

економічні труднощіглухим і сла-

бочуючим. Великим кроком буде 

організоване створення вищих на-

вчальних закладів для слабочую-

чих дітей! 

 

Мільйони людей самого різного віку у всьо-

му світі страждають від проблем, пов'язаних 

з втратою слуху. Це фізична проблема здо-

ров'я, яка може виникнути і розвиватися у 

будь-який час. В більшості випадків втрата 

слуху відбувається поступово і в більшості 

випадків завжди безболісно. Люди можуть 

протягом декількох років не помічати, що 

проблема існує в їхньому житті, адже хво-

роба розвивається настільки поволі, що спо-

чатку може бути ледве помітною. В резуль-

таті поступового пропадає здатність людей 

чути звуки і голоси навколо них. А це впли-

ває не тільки на них самих, але і на життя 

навколишніх людей. 

Пройди тренінг! 

Стань компетент-

ним!  

Не будь байдужим! 



Ч У Т И !  Ж И Т И !  Г О В О Р И Т И ! ! !  

 

Мета проекту—

створення належних 

умов життя слабочуючих 

людей. 

 Благодійний збір коштів на 

обладнання лікарень  апаратурою 

для аудіометрії . 

 Створнення різносторонніх закладів 

для слабочуючих 

 Доступність освіти 

 Організація відпочинку 

 Рівність людей з вадами слуху 

 Організація тренінгів  
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Сурдопедагогіка—

навчання та вихо-

вання дітей з вада-

ми слуху. 

Чути? А чи 

можна по-

іншому? 

 

Перелік про-

блем проекту: 

 Створення можливості 

чути 

 Забезпечення звукопід-

силювальною апаратурою 

 Створення закладів 

освіти для слабочуючих 

 Забезпечення повноцінного життя 

 Створення гуртків для дітей з вадами слуху 

 Можливість отримання вищої освіти 

     Методики 

сурдопедагогіки 

Право на освіту!             Право бути щасливим! 

Право на життя!             Право любити! 

Право на друзів!            Збережи це право!        

Шанс 

чути? 

ВІН Є! 

У формуванні  повноцінної всебічно розви-

неної особистості з порушенням слуху важли-

ве значення набуває позитивний  

вплив соціальних факторів! 

Створен
ня 

інклюзивно-

го навч
ання! 

Інклюзивна форма навчання - це 

така форма навчання, яка передбачає 

навчання дітей з особливими потребами 

разом зі здоровими дітьми і при ство-

ренні певних умов для здійснення пов-

ноцінного процесу навчання дозволяє 

засвоїти програму загальгоосвітньої 

школи. 


