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Поцап Г.В. 

магістр кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ 

НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ 

 
Стаття присвячена висвітленню особливостей формування 

фонематичних процесів у дітей із ФФНМ. Численні дослідження показали, 

що недорозвинення фонематичних процесів (фонематичного слуху, 

фонематичного сприймання, фонематичного аналізу та синтезу, 

фонематичних уявлень) призводить до порушень звуковимови, навичок 

писемного мовлення, позначається на розвитку лексико-граматичного складу 

та якості зв'язного мовлення. 

Проблема формування фонематичних процесів у дітей із порушеннями 

мовлення є однією з найважливіших у логопедії. Вона охоплює виховання 

культури мовленнєвого слуху, вироблення умінь розпізнавати визначений 

логопедом звук у слові, навчання аналізувати звуковий склад слова та 

вироблення узагальнюючих уявлень про диференціальні ознаки фонем рідної 

мови. Уперше питання про необхідність попередніх звукових вправ у 

методиці навчання читання було поставлено ще К. Ушинським, який став 

основоположником звукового методу, наголошував на необхідності розвивати 

мовленнєвий слух у дітей. 

Численні дослідження показали, що недорозвиток фонематичних 

процесів (фонематичного слуху, фонематичного сприймання, фонематичного 

аналізу та синтезу, фонематичних уявлень) призводить до порушень 

звуковимови, навичок писемного мовлення, позначається на розвитку 

лексико-граматичного складу та якості зв'язного мовлення. 

На підставі аналізу поняття про процес формування фонематичних 

процесів виявлено, що фонематичні процеси формуються у дитини 

поступово. До їх складу включають: фонематичний слух, фонематичні 

уявлення, фонематичні сприйняття, фонематичний аналіз та синтез. 

Особливості формування фонематичних процесів у молодших школярів 

з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, спостерігається 
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порушення всіх складових фонематичних процесів різного ступеня та 

характеру. 

Порушення фонематичних процесів перешкоджає повноцінному 

розвитку лексико-граматичної сторони мовлення, зв'язного мовлення, 

оволодіння писемним мовленням. 

Основною метою нашого експерименту було дослідження стану 

сформованості фонематичних процесів в учнів початкових класів з ФФНМ. У 

відповідності з поставленою метою реалізувалися такі завдання дослідження: 

1. Визначити етапи логопедичного дослідження та його учасників з 

числа дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ. 

2. Розробити алгоритм проведення дослідницької роботи з вказаною 

групою дітей. 

3. Проаналізувати отримані результати. 

Основними завданнями першого етапу були: відбір в експериментальну 

групу (ЕГ) дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ. До дослідницької 

роботи були залучені 17 дітей з числа школярів 3-х класів без порушення 

мовлення,які увійшли до складу контрольної групи (КГ). 

На другому етапі було проведено порівняльне вивчення фонематичних 

процесів у молодших школярів з ФФНМ (ЕГ) та дітей з нормальним 

розвитком (КГ). 

На заключному етапі проводилось експериментальне корекційне 

навчання з використанням сюжетно-рольової гри і ТЗН (технічні засоби 

навчання) в процесі проведення логопедичних занять проводився аналіз 

отриманих результатів. 

Для нашого дослідження нами було використано методики дослідження 

стану сформованості фонематичних процесів у молодших школярів із 

ФФНМ, запропоновані Т. Фотєковою, І. Коненковою, Л. Спіровою та Л. 

Бондарко. Дані методики були адаптовані до завдань нашого дослідження та 

складалися з таких основних блоків: 

1. дослідження стану звуковимови; 

2. дослідження сприйняття та диференціації звуків; 

3. дослідження артикуляційної моторики; 

4. дослідження сформованості звуко-складової структури слова; 

5. дослідження фонематичного аналізу, синтезу та фонематичних 

уявлень. 

На підставі аналізу стану сформованості фонематичних процесів у 

молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення ЕГ та молодших 
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школярів із нормальним розвитком КГ, було виявлено наступні результати. 

Виявлено, що у дітей експериментальної групи низький рівень 

розвитку фонематичних процесів. Це проявляється в недиференційованому 

фонематичному сприйнятті, неточності фонематичних уявлень, а також у не 

сформованості процесів фонематичного аналізу і синтезу. 

За результатами констатуючого експерименту 30% дітей контрольної 

групи мають високий рівень розвитку, в експериментальній групі дітей з 

високим рівнем розвитку немає. 65% дітей контрольної групи і 15% дітей 

експериментальної групи мають середній рівень розвитку. 5% дітей 

контрольної групи і 85% експериментальної групи мають низький рівень 

розвитку фонематичних процесів. Порівнюючи результати, ми прийшли до 

висновку, що у дітей експериментальної групи (з ФФНМ) рівень розвитку 

фонематичних процесів нижчий, ніж у дітей контрольної групи з нормальним 

мовленнєвим розвитком. Таким чином, можна говорити про те, що школярі з 

ФФНМ мають порушення в розвитку фонематичних процесів та має 

складний і систематичний характер. За результатами підсумкового аналізу 

нами було виділено групу дітей з ФФНМ (14%) у яких порушення 

фонематичних процесів мали чітко виражені закономірності недорозвитку. 

Нами розроблено програму з корекційної роботи з формування 

мовлення в учнів із ФФНМ. 

Корекційно-розвиткова робота складається з трьох за  складністю 

етапів. На першому етапі роботу на заняттях має бути спрямовано на 

розвиток: 

- слухових функцій та операцій – сприймання, уваги, пам‘яті та 

контролю (лише на індивідуальних заняттях, за можливості, логопед має 

уводити до завдань слова, що містять звуки, які дитина вимовляє 

неправильно); 

- фонематичних процесів на основі еталонного вимовляння логопеда 

(фонематичне сприймання, аналіз і синтез); 

На другому етапі роботу має бути спрямовано на розвиток: 

- слухових функцій та операцій – сприймання, уваги, пам‘яті, контролю 

(матеріал має містити звуки, які учні вимовляють неправильно); 

- фонематичних процесів – сприймання (з опорою на еталонну вимову 

педагога), аналізу й синтезу (з опорою на власну вимову) та уявлення; 

- ієрархічно вищого рівня зорових функцій та операцій – сприймання, 

уваги, пам‘яті, зорово-просторової орієнтації, контролю – на матеріалі 

елементів слів (складів) та окремих словах із залученням читання вголос. 
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На третьому етапі має проводитись робота, спрямована на 

вдосконалення: 

- слухових функцій та операцій (логопед має уводити до завдань слова, 

фонетично насичені акустико-артикуляційно близькими звуками, а також 

складними за вимовлянням); 

- фонематичних процесів – уявлення, аналізу та синтезу – лише за 

уявленням (без залучення слухової та артикуляційної аналізаторних систем). 

У результаті проведеної формувально-дослідницької роботи відбулися 

якісні та кількісні зміни в рівнях сформованості мовлення дошкільників 

експериментальних груп, а саме збільшилась кількість дітей з середнім 

рівнем на 40 %, зменшились кількість дітей із низьким рівнем на 40%. 

Порівнюючи результати дослідження, ми дійшли до висновку, що у 

дітей експериментальної групи (з ФФНМ) з якими проводилася корекційна 

робота показали значно вищі результати у контрольному експерименті, ніж ті 

діти, робота з якими проводилася за стандартною програмою. 

Школярі з ФФНМ мають складні системні порушення в розвитку 

фонематичних процесів. Виявляється низький рівень сформованості операцій 

визначення місця звука в слові, а також кількісного та послідовного аналізу. 

Типовими залишаються і труднощі в засвоєнні звуко-складової структури. 

У результаті експериментального навчання реалізовано сукупність 

концептуальних підходів та принципів забезпечення відповідних 

педагогічних умов сприяння оптимальному формуванню фонематичних 

процесів у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ. 
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комбінованого типу 

Харківської міської ради» 

 

Бистрова Ю. О. 

доктор психологічних наук, 

професор кафедри корекційної освіти, доцент, 

Херсонський державний університет 

 

 
Богун О.О. 

Студенти 2 курсу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Бондар В.І. 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України 

 

 
Бондаренко З.П. 

доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

Дніпровського національного університету 

ім. Олеся Гончара 

Бондаренко Ю.А. кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти 
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 Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, 

докторант кафедри тифлопедагогіки 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, 

консультант Сумської міської ПМПК 

 

 
Бордюг Ю.В. 

аспірантка1-й рік навчання 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

 

 
Боряк О.В. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

 

Бухтіярова Р.В., 

Студентки 3 курсу 

факультету дошкільної та колекційної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

 
В’юнник Д.В., 

студентки факультету дошкільної 

та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Варава А. А. 

студентки факультету дошкільної 

та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Вашеняк Н.О. 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри сурдопедагогіки 

факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету 
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 імені М.П. Драгоманова 

 

 

 
Галушка В. О. 

Студентки 311 д групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Гармаш О. І. 

логопед вищої категорії 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 182 

комбінованого типу 

Харківської міської ради» 

 

 

Гаяш О.В. 

кандидат педагогічних наук, 

методист кабінету дошкільної, 

початкової та інклюзивної освіти 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

 

 
Герасевич О.М. 

вчитель-логопед 

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 158 

комбінованого типу 

Харківської міської ради 

 

 
Гладуш В. А. 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти, 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

 

 

Гладуш В. А. 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

 

Голосняк М. В. 

студенка 1 курсу спеціальності 

«Спеціальна освіта» 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
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 Харківської обласної ради 

 

 

 
Гондарь В. Ю. 

студентки факультету дошкільної 

та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Гончар Г.Д. 

викладач кафедри корекційної освіти 

та спеціальної психології 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

 
Гончарова Ю.І., 

Студентки 3 курсу 

факультету дошкільної та колекційної освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Горлачов О.С. 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри сурдопедагогіки ФКПП 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

 

 
Горобець В.Є., 

Студентки 4 курсу 

Спеціальності корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка) 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

Горяна К. С. 

студентка 5-го курсу, 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

 
Гренюк Л.С. 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри сурдопедагогіки 

факультету корекційної педагогіки та психології 
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 Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 

 

 
Губар С. Ю. 

старший викладач кафедри сурдопедагогіки 

факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

 

 
Данило Т. Л. 

Студенти факультету дошкільної 

та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Данчак В.А. 

асистент кафедри дефектології 

та психологічної корекції 

ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

 

Дем’яненко К. В., 

студентки 4 курсу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 
Долганюк О.В. 

вчитель КЗ «Харківська СЗОШІ №3» ХОР 

 

 
Дорошенко О.О. 

Студенти 2 курсу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Дубяга О.Ю. 

Студентка 6 курсу, 

факультету дошкільної та корекційної освіти, 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Дяченко О.В. 5 курс, факультет психології (спеціальність 
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 «Корекційна освіта»), 

Дніпровський національний університет 

ім. Олеся Гончара 

 

 

Єфімова Ю.В. 

студентки 611 со групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Жуланова В.О., 

Студентки 111СО групи, 

факультету дошкільної та корекційної освіти, 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 
Замолотнєва В.В. 

ХДУ, асистент кафедри корекційної освіти 

 

 
Зарубіна А.І. 

студентки 4 курсу, 411к групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Здорик Р. М. 

Студенти факультету дошкільної 

та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 
Зубрилова О.М. 

вчитель КЗ «Харківська СЗОШІ №3» ХОР 

 
 

Ільїна Н.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії 

Херсонського державного університету 

Ільченко О.В. кандидат педагогічних наук, доцент, 
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 доцент кафедри корекційної освіти 

та спеціальної психології 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Кабельнікова Н.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії 

Херсонського державного університету 

 

 
Кабельнікова Н.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії 

Херсонського державного університету 

 

 
Калюжна Н.О. 

Методист з інклюзивного навчання 

Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 
Караченцева Д. А. 

студентки 4 курсу, 411к групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

 
 

Кичка А.С. 

Студентки 4 курсу 

Спеціальності корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка) 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Кісь М.М. 

студентки факультету дошкільної 

та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 
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Кляп М. І. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет 

 

 
Кобильченко В.В. 

доктор психологічних наук, 

головний науковий співробітник 

лабораторії тифлопедагогіки 

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 

 

 

 
Коваленко В. Є. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної 

психології 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Козлова О.М. 

старший викладач кафедри сурдопедагогіки 

факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

 

 
Колишкін О.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

 
Колишкіна А.П. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

 

Колінько Ю.Ю., 

студентки 4 курсу, 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Колісник Н. В. студентки 4 курсу 
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 Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

 
Колчіна С.С 

Студентки 311 д групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Косенко Ю. М. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 

Косянчук А.Д. 

Студентка 4 курсу, 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

Кошева Я. Я. 

Факультет корекційної педагогіки та психології, 

кафедра логопедії 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

 

 
Кошман А.О. 

Студентки 3 курсу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Кравцова К.О. 

ІV курс, студентка 

КВНЗ «Хортицька національна навчально- 

реабілітаційна академія» ЗОР 

 

Криворотько А. О. 

студентка 5 курсу, магістрантка 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

 
Кривошей Я. Ю. 

студентки 4 курсу, 

факультету дошкільної та корекційної освіти 
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 Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Круглик О.П. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри сурдопедагогіки 

факультету колекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

 

 
Кузнецова Т. Г. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри корекційної педагогіки 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

 

Кукліна Г. І. 

заступник директора з навчальної роботи, 

вчитель слухо-зоро-тактильного сприймання 

мовлення та формування вимови 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс» ХОР 

 

 
Курєнкова А.В. 

аспірантка 1 року 

кафедри колекційної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка 

 

 

Куценко Є. С. 

Студентка 6 курсу 

спеціальності Корекційна освіта 

(олігофренопедагогіка) 

Сумського державного педагогічного університету 

імена А.С. Макаренка 

 

Ласточкiна О. В. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

 
Лашкевич Г.А. 

студентки 4 курсу 

факультету дошкільної та корекційної освіти 
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 Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Лебедіна І.Ю. 

Студентки 3 курсу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Левченко Є.О. 

Студентки 3 курсу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

 
Литовченко О.О. 

Студентки 3 курсу 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 

Лісевич О.А. 

студентки 311-к групи 

факультету дошкільної та корекційної освіти 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

 

 
Лопатинська Н.А. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти 

КВНЗ «Хортицька національна навчально- 

реабілітаційна академія» ЗОР 

 

 

 
Луньова К. О. 

студенка 1 курсу 

спеціальності «Спеціальна освіта» 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Малина Л.О. кандидат педагогічних наук, 
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