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Кохлеарлық импланттары бар балалардыҝ есту қабілеті мен сөйлеу 

тілін дамытудағы тҟзету жҡмыстарын ҡйымдастыру 
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Кохлеарлы имплантанты бар балалардың есту және сөйлеу қабілеттерін дамыту үшін арнайы түзету электрондық бағдарлама 

қолданылған. Түзету эксперименті Нұр-Сұлтан қаласының №65 мектеп-гимназиясындағы түзету сыныптарындағы 68 кохлеарлы 

имплантты бар бастауыш сынып оқушыларына жүргізілген. Электронды бағадарламаны қолданудың нәтижесінде эксперименталды 

топта есту қабілетінің төмен деңгейі 15% төмендесе, орташа мен жоғарғы деңгейлер 3%, 12% артты.  Сөйлеу қабілетінің 

деңгейлері эксперименттік топта төмен деңгейі 18% төмендесе, орташа деңгейі 4% жоғарлап,  жоғары деңгейдің 14% артулары 

байқалған. Осылайша, Нұр-Сұлтан қаласының №65 мектеп-гиназиясында  жүргізілген түзету жұмыстарының тиімділігі расталды.  

Түйінді сөздер: Кохлеарлы имплантант,  бастауыш сынып оқушылары, түзету жұмысы, электрондық бағдарлама. 

 

Өзектілігі 
Кохлеарлы имплантация жасау бағдарламасы Қазақстанда 

2007 жылдан бастап мемлекеттік деңгейде жүзеге 

асырылуда. Жыл сайын естімейтін балалар мен ересектер 

үшін 200-ге жуық имплант жасалады. Хирургиядағы 

жетістіктерге қарамастан, кохлеарлы имплантация есту 

қабілетін және сөйлеу тілін толық дамытуды қамтамасыз ете 

алмайды. Балаға операциядан кейінгі психологиялық-

педагогикалық оңалту қажет, оны сурдопедагог, логопед 

және дефектолог мамандары басқарады. Сол себепті, 

ерекше балалардың денсаулығын сақтау және қайта қалпына 

оңалту, нығайту жұмыстары ерекше орын алу керек [1].  

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы №345 

Заңының 15-бабына сәйкес есту қабілеті бұзылған бастауыш 

сынып оқушылары жалпы білім беретін және жалпы даму 

орталықтарында өзінің құрдастарымен бірге білім алуға 

құқылы [2, 3].  

Осы уақытқа аралығында кохлеарлы имплант жасатқан 

мектепке дейінгі балаларға және ересек адамдарға арналған 

әдістемелік ұсыныстар, есту қабілетін дамытуға арналған 

дидактикалық материалдар әзірленді [4]. Оңалтудың әр 

түрлі кезеңдерін ұйымдастыру мен мазмұны, кохлеарлы 

имплант жасатқан балаларға арналған білім беру бағыттары 

(Т.С. Зыкова, Н.Д. Шматко, Е.Л.Гончарова, О.И.Кукушкина, 

Н.В.Пудов) [5]. Қазақстанда кохлеарлы имплант жасатқан 

балаларды оңалту, оқыту, тәрбиелеу жұмыстарын 

ұйымдастыруға арналған әдістемелік материалдар  өте аз, 

тіпті тапшы десе де болады. 

Кохлеарлы имплантация (КИ) жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларымен олардың есту-сөйлеу қабылдауының нақты 

дамуын ескере отырып, түзету жұмыстарын жоспарлау және 

жүргізу мәселесі әлі де зерттелмеген күйінде қалып отыр. 

Арнайы мекеме мамандары кохлеарлы импланттация 

жасатқан әр бала үшін есту аппарты жүйесімен ота жасаған 

жасына байланысты, жеке сараланған, бейімделген білім 

беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға дайын 

болу керегі анық. 

Кохлеарлы имплантация жасатқан оқушыларда есту және 

сөйлеу қабілеттерін дамыту бойынша түзету жұмыстарын 

арнайы білім берудің жеке оқу бағдарламаларына және есту 

әдісіне сәйкес құру қажет.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: Кохлеарлы имплантант 

жасатқан бастауыш сынып оқушыларының есту және сөйлеу 

қабілеттерін дамытуға  арналған электрондық бағдарламаны 

қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Түзету эксперименті 

Нұр-Сұлтан қаласының №65 мектеп гимназиясындағы 

түзету сыныптарындағы 68 кохлеарлы имплантты жасатқан 

бастауыш сынып оқушыларына жүргізілді. Кохлеарлы 

имплантты жасатқан бастауыш сынып оқушыларының 

диагностика жүргізу мақсатында 2018-2019 оқу жылдары 

барысында есту, сөйлеу қабілеттерінің деңгейін тексерісі 

жүргізілді.  

Эксперименталды жұмыстың міндеттері: 

 Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілетінің даму жағдайын 

бағалау әдісін таңдау. 

 Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларын таңдау. 

 Бастауыш сынып оқушыларына есту, сөйлеу қабілеттерін 

деңгейін тексеруге арналған оқу әдістемелік 

(диагностикалық карта) әзірлеу және оны эксперименттік 

зерттеуде қолдану. 

 Эксперименталды және бақылау сыныптарының есту, 

сөйлеу даму жағдайын тексеру. 

  «Есту жұмысы» пәнінен кохлеарлы имплантациядан 

кейін бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін 

дамыту бойынша түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік нұсқаулықты негіздеу. 

 Зерттеуден кейінгі жүргізілген анализдерін жалпылау 

және эксперименталды мен бақылау сыныптарының 

анализдерін салыстыру мен қорытынды жасау.  

Кохлеарлы имплант жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілеттерінің дамыту деңгейі 

төрт кезеңнен өтті: 

І кезең. Кохлеарлы имплант жасатқан бастауыш сынып 

оқушылар туралы мәліметті жинақтау, яғни оқушының 

диагнозы, псхофизиологиялық дамуындағы қосымша 

ауытқулар, есту қабілетінің бұзылудың себебі мен уақыты, 

аппарат түрі. 

ІІ кезең. Кохлеарлы имплант жасатқан бастауыш әр сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу дамуының диагностикасы (Ф.Ф. 

http://pps.kaznu.kz/kz/Main/Personal/72/446/14862/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Рау., Н.Ф.Селезина М.1981ж, Э.И. Леонгард  М.1971ж) мен 

бағалауын қамтиды.  

ІІІ кезең. Зерттеу жұмысы бойынша түзету жұмыстарын 

ұйымдастыру негізінде жаңартылған бағдарлама негізі 

бойынша түзету сыныптарының басты пәні «Есту жұмысы» - 

на арналған «Кохлеарлы имплантациядан кейін бастауыш  

сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін дамыту 

бойынша түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік нұсқаулықты» негіздеу.  

ІV кезең. Кохлеарлы имплант жасатқан бастауыш  сынып (4 

сынып)  оқушыларының есту, сөйлеу қабілеттерінің даму 

деңгейінің салыстырмалы анализдерін болжау. 

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Бірінші кезеңде 

экспериментті жүргізу барысында КИ жасатқан бастауыш 

сынып оқушыларына «Нашар еститін бастауыш сынып 

оқушыларының, есту қабілеті мен ауызша сөйлеу тілін 

тексеруге арналған диагностикалық карта» арқылы есту, 

сөйлеу қабілетінің даму деңгейін анықтадық. Нәтижесінде 

эксперименталды және бақылау сынып құрылды. 

Оқушыларда кохлеарлы импланттың «Medel» және 

«Cochlear» фирмасының аппараттар түрлері болды. 

Оқушылардың көбінде қосымша псхофизиологиялық 

дамуындағы қосымша ауытқулар болды, олар: психологиялық 

дамуындағы тежелу, жалпы сөйлеу тілінің дамымуы және үш 

оқушыларда балалар церебралды сал ауруы болды.  

Екінші кезеңде біз зерттеуге дейінгі кохлеарлы имплантты 

жасатқан бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу 

дамуының жағдайын анықтап, бағаладық. 

Көрсеткіштердің қалыптасу деңгейлері есту қабілеті 

бұзылған балалардың есту, сөйлеу қабілетінің дамуын 

бағалау, сондай-ақ сурдопедагогикадаға сөйлеу қабілеттерін 

түсіну бойынша қабылданған ұсыныстарға сәйкес Л.В. 

Нейманның, Э.З. Яхнинаның, Е.П. Кузмичеваның 

ұсынымдарының негізінде анықталды [6].  

«Нашар еститін бастауыш сынып оқушыларының, есту 

қабілеті мен ауызша сөйлеу тілін тексеруге арналған 

диагностикалық карта»-ның ішіне: 

- Оқушы туралы мәлімет (Королева В.И., 2012). 

- Аудиограмма (Коваленко С.Л., 2005). 

- Есту қабілеті бұзылған оқушы дыбыс күшейткіш 

аппаратымен және дыбыс күшейткіш аппаратсыз тілсіз 

(ойыншықтар), тілдік (жеке фонемалар, буындар, сөздер)   

дыбыстардың қабылдауын тексеру, әр түрлі күштердің 

(қатты, тыныш) дыбыстарын сан бойынша, ұзақтығы 

бойынша ажыратуын тексеру (В.И. Пудов., О.В. Зонтова., 

Е.В. Кузовков, 2009). 

- Есту қабілетінің нәтижесін 50 сөз тіркестер арқылы 

сұрақтарға жауап беру, тапсырмаларды орындау, 

сөйлемдерді тыңдау және қайталау (Ф.Ф. Рау., 

Н.Ф.Селезина, 1981) 

- Артикуляциялық аппараттың құрылымы, дыбыстардың 

айтылуы жағдайы, сөйлеу дағдысы: дауыстың күші, сөйлеу 

қарқыны, сөйлеу тынысын анықтау (Сорокина Н.А., 2014) 

- Сөйлеу тілінің анықтылығы (Э.И. Леонгард,1971) 

Тексеріс мұғалім-дефектологпен (сурдопедагогпен) 

санитарлық талаптарға сай өткізілді: күндізгі уақытта, жеке 

әр баламен, тексеріс 20 минуттан аспайды. Оқушылардың 

есту, сөйлеу қабілетін жоғары, орташа, төмен деңгейімен 

бағалаймыз. 

Зерттеуге дейінгі кохлеарлы имплантты жасатқан дайындық 

сынып оқушылардың есту, сөйлеу қабілетерінің даму деңгейі 

1 кестеде берілген.  
 

Кесте 1 - Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілеттерін анықтау 

 

Деңгей 

Есту қабілетінің дамуы Сөйлеу қабілетінің дамуы 

Эксперименталды 

сынып  

(n7) 

Бақылау сынып 

(n7) 

Эксперименталды 

сынып 

(n7) 

Бақылау сынып 

(n7) 

саны % саны % саны % саны % 

Төмен 3 43% 2 28,5% 2 28,5% 1 14% 

Орташа 3 43% 3 43% 3 43% 3 43% 

Жоғары 1 14% 2 28,5% 2 28,5% 3 43% 

 

Үшінші кезеңде біз зерттеу жұмысы бойынша түзету 

жұмыстарын ұйымдастыру негізінде жаңартылған 

бағдарлама негізі бойынша түзету сыныптарының басты 

пәні «Есту жұмысы» - на арналған «Кохлеарлы 

имплантациядан кейін бастауыш  сынып оқушыларының 

есту, сөйлеу қабілетін дамыту бойынша түзету жұмысын 

ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулық»  бойынша 

түзету жұмыстары жүргізілді.  

Кохлеарлы имплантациядан кейін бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін дамыту бойынша 

түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған әдістемелік 

нұсқаулығында  дыбыстық ойыншықтар, жабайы және үй 

құстардың дауыстары, тұрмыстық және табиғат шулар, 

дауыс шыққан жерін анықтауға және т.б. тақырыптарға 

сәйкес жаттығулар жинақталды. Есту, сөйлеу қабілетін 

дамытудың түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік нұсқаулығында оқу жоспарының тақырыптары 

бойынша (үй жануарлар, үй құстары, жабайы құстар, 

аспаптар, балалар әндері және т.б.)  ұсынылған.  Есту 

жұмысы пәні бастауыш сыныптарында аптасына 1 сағаттан 

33 сағатпен бекітілген. Кохлеарлы  имплантациядан кейін 

бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін 

дамыту бойынша түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған 

әдістемелік нұсқаулығын  оқу процесінде Нұр-Сұлтан 

қаласының №65 мектеп-гимназиясының түзету бастауыш 

сыныптарына бекітіліп 2019-2020 оқу жылдары барсында 

оқушылардың есту, сөйлеу қабілеттерінің деңгейін, 

сурдопедагог-мұғалім есту жұмысы сабағында жүргізді.  

Кохлеарлы имплантациядан кейін бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін дамыту бойынша 

түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған әдістемелік 

нұсқаулығын жүргізгеннен кейін біз есту, сөйлеу тілін даму 

деңгейлерінің нәтижелеріне талдау жасадық.   

Зерттеуден кейінгі кохлеарлы имплантты жасатқан  1 сынып 

оқушылардың есту, сөйлеу қабілетерінің даму деңгейі 2 

кестеде берілген.  
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Кесте 2 - Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілетінің дамуын түзету экспериментінен кейін анықтау 

 

 

Деңгей 

Есту қабілетінің  дамуы Сөйлеу қабілетінің дамуы 

Эксперименталды 

сынып  

(n7) 

Бақылау сынып 

(n7) 

Эксперименталды 

сынып 

(n7) 

Бақылау сынып 

(n7) 

саны % саны % саны % саны % 

Төмен 1 14% 3 43% 1 14% 2 28,5% 

Орташа 3 43% 2 28,5% 3 43% 3 43% 

Жоғары 3 43% 2 28,5% 3 43% 2 28,5% 

 

Нәтижесінде, эксперимент сыныбының бақылау сыныбына 

қарағанда кохлеарлы имплант жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілеті  деңгейінің өскенін 

көріп тұрмыз. Яғни,  эксперименталды сыныбының бақылау 

сыныбынан қарағанда есту қабілетінің төмен деңгейі 15% 

төмендеді, орташа деңгейі 3% жоғары, жоғары деңгейі 12% 

өсті. Сөйлеу қабілетінің төмен деңгейі 18% төмендеді, 

орташа деңгейі 4% жоғары, жоғары деңгейі 14% өсті. 

Төртінші кезеңде қалыптастырушы эксперимент нәтижелері 

бақылау сыныбы мен эксперимент сыныбының есту, сөйлеу 

даму деңгейін салыстыруға мүмкіндік берді.  

Кохлеарлы имплант жасатқан оқушылардың есту, сөйлеу 

қабілеттерінің даму деңгейінің салыстырмалы жиынтық 3 

кестесінде берілді.  

 
Кесте 3 - Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілетінің даму деңгейінің айырмашылығын анықтау 

 

 

Деңгей 

Экспериментке дейінгі Эксперименттен кейінгі 

Есту қабілетінің  дамуы Сөйлеу қабілетінің 

дамуы 

Есту қабілетінің  дамуы Сөйлеу қабілетінің 

дамуы 

Эксперим

ент 

сынып  

(n7) 

Бақылау 

сынып 

(n7) 

Экспери

мент 

сынып  

(n7) 

Бақылау 

сынып 

(n7) 

Экспери

мент 

сынып  

(n7) 

Бақылау 

сынып 

(n7) 

Экспери

мент 

сынып  

(n7) 

Бақылау 

сынып 

(n7) 

Төмен 43% 28,5% 28,5% 14% 14% 43% 14% 28,5% 

Орташа 43% 43% 43% 43% 43% 28,5% 43% 43% 

Жоғары 14% 28,5% 28,5% 43% 43% 28,5% 43% 28,5% 

 

Қорыта келе, кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш 

сынып оқушыларының, есту-сөйлеу тілінің қабілетін 

салыстырғанда келесі нәтижелер шығарылды. 

Эксперименталды сыныбының эксперименттен кейінгі 

нәтижелері, экспериментке дейінгі нәтижелерге қарағанда 

есту қабілетінің төмен деңгейі 40% төмендеді, орташа 

деңгейі 18% жоғары, жоғары деңгейі 22% өсті. Сөйлеу 

қабілетінің төмен деңгейі 30% төмендеді, орташа деңгейі 

10% жоғары, жоғары деңгейі 20% өсті. 

Қорытынды 

Кохлеарлы имплант жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларының, есту-сөйлеу тілін қабылдауға арналған 

әдістемелік ұсыныстар мен түзету жұмыстарын 

ұйымдастыру дефектология ғылымындағы маңызды 

мәселелірінің бірі. Сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасында жаңартылған бағдарлама 2016 жылдың 1 

қыркүйегінен бастап еліміздің барлық мектебіне енгізілді. 

Оқыту тәсілі пән бойынша оқу бағдарламасының түбегейлі 

жаңа құрылымын құруда негізгі бағдар болып табылады. Сол 

себепті жалпы мектепт оқушыларына арналған оқулықтары, 

есту қабілеті нашар оқушыларға сөздері, мәтіндері, 

тапсырмалары оқу процесіне қиындата түседі, оқу 

бағдарламасын меңгеруде кедергі түседі. 

Біздің зерттеу жұмысымыз кохлеарлы имплант жасатқан 

бастауыш сынып оқушыларының, есту-сөйлеу тілінің түзету 

жұмыстарын тиімді ұйымдастыруға арналады. Сондықтан біз 

кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілеттерінің дамытудың 

оңтайлы жолдары мен құралдарын теориялық және 

эксперименттік іздеу жөніндегі зерттеу жұмысында 

жүргіздік. Яғни, қойылған мәселеге сәйкес мақсаты 

анықталды – кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш 

сынып оқушыларының есту қабілеті мен сөйлеу 

қабілеттерінің дамыту бойынша түзету жұмыстарын 

ұйымдастырдық және әдістемелік нұсқаулықтарды әзірледік.  

Бірінші міндетті шешу үшін қазірі кезеңдегі кохлеарлы 

имплантты жасатқан бастауыш сынып оқушыларының, есту-

сөйлеу тілін қабылдауға арналған теориялық зерттеулерді 

зерттеу, бұл әдеби дереккөздерді талдау нәтижесі бойынша 

кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабылдауының даму деңгейі 

туралы ақпараттарды жалпылау болды; кохлеарлы 

имплантты жасатқан бастауыш сынып оқушыларының, есту-

сөйлеу тілінің қабылдауын дамыту көзқарастардың 

негіздемесі мен сипаттамасының жолдары мен құралдарды 

таңдау, бұл теориялық зерттеудің маңыздылығы болып 

табылады. 

Бүгінгі күнде есту, сөйлеу бұзылысын түзету түрлі әдістер 

бар, бірақ ең маңыздысы кешенді әдіс болып табылады, 

өйткені оқушының барлық танымдық үрдістер – назар 

аудару, есте сақтау, ойлау, қабылдау оқу жүйесіне тікелей 

қатысуымен дамиды.  

Екінші міндетті шешуде, Ф.Ф.Рау, Э.И.Леонгард, 

И.В.Королева және т.б. әдеби дереккөздерді [7] талдау 

нәтижесінде кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш 

сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін даму деңгейін, 

біз жасаған диагностикалық карта қолдану  арқылы 

оқушының есту, сөйлеу тілін қабылдауын арттыруға арналған 

50 тапсырмалар (сұрақ-жауап, тапсырмаларды орында, 

сөйлемдерді тыңда-қайтала) және 50 сөзді (сөздерді анық 

айту негізінді осындай мәліметтер анықталды: оқушылардың 

жалпы есту қабілеті төмен деңгейі 42%, орташа деңгейі 38%, 

жоғары деңгейі 20%, сөйлеу қабілеті  төмен деңгейі 32%, 

орташа деңгейі 38%, жоғары деңгейі 30%. Нәтижесінде, біз 

кохлеарлы имплант жасатқан оқушылардың есту қабілеті 

мен сөйлеу қабілетінің оқу қызметі барысында екі жыл 

аралығындағы жалпы дамуын зерттеуге мүмкіндік берді. 

Құрастылған карта арқылы  мұғалім-сурдопедагог  әр балаға 

жеке түзету бағдарламасын  құрастыра алады.  
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Үшінші және төртінші міндетті шешуде, диагностикалық 

зерттеу нәтижелерінен кейін есту жұмысы пәнінен 

кохлеарлы имплант жасатқан оқушыларға «Кохлеарлы 

имплантациядан кейін бастауыш сынып оқушыларының есту, 

сөйлеу қабілетін дамыту бойынша түзету жұмысын 

ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулық» пен 

«Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш сынып 

оқушыларымен түзету дамытушылық жұмыс» электронды 

бағдарлама әзірледік. Түзету жұмысын ұйымдастыруға 

арналған әдістемелік нұсқаулығында оқушыларға 

тапсырмалар есту және сөйлеу тілін дамытуға арналған 

жаңартылған бағдарлама бойынша әр түрлі дидактикалық 

ойындар, тапсырмалар, жаттығулар сараланып арнайы, 

олардың есту қабілеті, сөйлеу қабілеті, ойлау, зейін,  есте 

сақтау, қабылдау қабілеттерін ескере отырып іріктелді. 

Ұсынылған тапсырмалар спиральдық қағида бойынша 

күрделене түседі. Осы тапсырмаларды орындаған кезде 

бастауыш сынып оқушыларының есту мен сөйлеу 

қабілеттері одан әрі дамиды.  

Бесінші міндетті шешуде, кохлеарлы имплантты жасатқан 

бастауыш сынып оқушыларының есту, сөйлеу қабілеттерін 

«Кохлеарлы имплантациядан кейін бастауыш сынып 

оқушыларының есту, сөйлеу қабілетін дамыту бойынша 

түзету жұмысын ұйымдастыруға арналған әдістемелік 

нұсқаулық»  пен «Кохлеарлы имплантты жасатқан бастауыш 

сынып оқушыларымен түзету дамытушылық жұмыс» 

электронды бағадарлама бойынша әзірленген құралының 

қолданудың нәтижесінде эксперименталды сыныпты 

бақылау сыныбымен салыстыруда есту қабілетінің төмен 

деңгейі 15% төмендесе, орташа деңгейі 3% артты, жоғары 

деңгейі 12% жоғарлады. Сөйлеу қабілетінің деңгейлері 

эксперименттік топта төмен деңгейі 18% төмендесе, 

орташа деңгейі 4%, жоғары деңгейі 14% артулары байқалды. 

Осылайша, Нұр-Сұлтан қаласының №65 мектеп-

гиназиясының түзету сыныптарына арналған түзету 

әдістемелік құралының тиімділігі расталды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СЛУХА И РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ 

 

Резюме: Для развития слуха и речи детей с кохлеарным 

имплантатом использовалась специальная коррекционная 

электронная программа. Коррекционный эксперимент 

проводился для учащихся начальных классов с 68 

кохлеарными имплантами в коррекционных классах школы-

гимназии №65 г. Нур-Султан. В результате использования 

электронной программы низкий уровень слуха в 

экспериментальной группе снизился на 15%, средний и 

верхний уровни увеличились на 3%, 12%. Уровни речевого 

развития в экспериментальной группе низкий уровень 

снизился на 18%, средний уровень повысился на 4%, а 

высокий уровень увеличился на 14%. Таким образом,  в 

школе-гимназии №65 г. Нур-Султан была подтверждена 

эффективность проведенной коррекционной работы в 

коррекционных классах. 

Ключевые слова: Кохлеарный имплантант, учащиеся 

начальных классов, коррекционная работа, электронная 

программа. 
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ORGANIZATION OF CORRECTIONAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF HEARING AND SPEECH  

IN CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS 

 

Resume: A special electronic correction program was used to 

develop the hearing and speech of children with cochlear 

implants. The correctional experiment was conducted for 

primary school students with 68 cochlear implants in the 

correctional classes of the school-gymnasium №65 in Nur-

Sultan. As a result of using the electronic program, the low level 

of hearing in the experimental group decreased by 15%, the 

middle and upper levels increased by 3%, 12%. The levels of 

speech development in the experimental group decreased by 

18%, the average level increased by 4%, and the high level 

increased by 14%. Thus, the effectiveness of the correctional 

work carried out in correctional classes was confirmed at the 

school-gymnasium № 65 in Nur-Sultan. 

Keywords: Cochlear implant, primary school students, 

correctional work, electronic program 

  




