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КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА СЛУХУ 

 
Опис 
Розроблена нова оригінальна комп’ютерна 
система віртуального спілкування людей 
українською мовою жестів, створена абетка 
української дактильної мови, створена система 
озвучення української мови, побудовані моделі 
рук людини з можливостями виконання 
довільних рухів та реалістичні моделі голови 
людини. 
Створену мультимедійну систему можна 
включати в стандартне програмне забезпечення 
операційних систем персональних комп’ютерів. 
Комерційне значення отриманих результатів 
полягає в впровадженні в навчальний процес в 
школах-інтернатах для дітей з вадами слуху, в 
вищих навчальних закладах як для навчання 
глухих, так і для навчання викладачів для 
роботи з глухими (сурдоперекладачів), в 
організаціях спілки глухих України. 
 
Іноваційний аспект і головні переваги 
Іноваційний аспект даної розробки полягає у 
використанні анімації віртуальних трьохмірних 
акторів на відміну від існуючих засобів 
відтворення жестової мови (фотографічні 
зображення, відео зображення). Такий підхід 
розширив навчальні можливості при освоєнні 
мови жестів за рахунок використання нових 
властивостей, не притаманих фото та відео 
зображенням. Актора, в процессі показу ним 
жеста, можна наближувати, обертати тощо – 
тобто стали доступні всі можливі ракурси 
показу, що дозволяє побачити всі нюанси жесту. 
Використана при моделюванні технологія 
захвату рухів у реальних людей - носіїв жестової 
мови дозволила оцифрувати жест (досить 
природно відтворити його трьохмірним 
віртуальним актором) і тим самим створити 
стандарт жестової мови.  
Іноваційний аспект методів і алгоритмів 
виявлення положення губ в кадрі полягає у новій 
організації процесу навчання артикуляції як для 
глухих так і для чуючих людей. Запропонована 
для цього інтерактивна технологія передбачає 
використовувати розпізнавання артикуляторного 
мімічного прояву для контролю за якісттю 
промовляння та для навчання більш якісній 
артикуляції. 
 
Сфери можливого використання 
Запропонована розробка може бути застосована 
в наступних галузях: 
- ОСВІТА – для навчання дітей з вадами слуху, 
для підготовки педагогічних працівників, які 
працюватимуть з людьми з вадами слуху; 
- ЕКОНОМІКА – для підприємств на яких 
працюють люди з вадами слуху (для організації 

взаємодії працівників з вадами слуху з іншими 
працівниками); 
- ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ – для створення 
інформаційних сайтів для людей з вадами 
слуху; 
- КУЛЬТУРА – для створення жестових 
озвучувачів літературних творів, преси. 
Зацікавлені в даних розробках організації: 
Українське товариство глухих, міністерство 
освіти і науки України, телевізійні канали тощо. 
 

 
Рис.1. Комп’ютерна система для моделювання 

національних мов жестів 

 
Рис.2. Комп’ютерна система для розпізнавання 

артикуляції при промовлянні букв 
 
Стадія розвитку 
Комп’ютерна система для моделювання 
національних мов жестів перевірена, готова для 
демонстрації – проведені натуральні 
випробування. 
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