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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФОНОЛОГІЧНИХ ТРУДНОЩІВ У 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

МОВЛЕННЯ 

 
Зміни в сьогочасному суспільстві, з метою його осучаснення, зобов’язують 

вдосконалення освітньої системи відповідно до нових потреб людства. Це 

вимагає від особистості достатніх умінь вибудовувати ефективну комунікацію з 

оточуючими. Здатність до її ініціювання та продуктивності забезпечується 

достатнім рівнем функціонування мовлення ще з дошкільного віку дитини. 

На даний момент спостерігається тенденція до зростання кількості дітей з 

мовленнєвими труднощами різного генезу, зокрема й молодших школярів з 

тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Характерною особливість даної 

категорії є недостатній рівень сформованості основних компонентів мовленнєвої 

діяльності (фонологічний, лексичний, граматичний та зв’язне мовлення). 

Наявність значних труднощів у функціонуванні всіх компонентів 

мовлення в учнів із ТПМ початкової ланки освіти підтверджують й наукові 

розвідки низки вчених (Л. Андрусишина, Т. Ахутіна, Н. Бабич, Л. Бартєнєва, 

Н. Гаврилова, В. Галущенко, Е. Данілавічютє,   В.   Ільяна,   Л.   Коваль, 

Ю. Коломієць, С. Конопляста, А. Король, Р. Лалаєва, З. Ленів, І. Марченко, 

О. Мастюкова, Н. Моісеєнко, О. Олефір, Н. Пахомова, Т. Сак, Є. Соботович, 

К. Тичина, В. Тарасун,   В.   Тищенко,   Л.   Трофименко,   Н.   Чередніченко, 

М. Шеремет та ін.). Дослідники наголошують на негативному впливі даних 

порушень не лише на розвиток усного мовлення, оволодіння писемною 

продукцією та лінгвістичними знаннями школярами, а й на рівень їх 

когнітивного, психологічного та емоційного розвитку. 

Зокрема, Н. Гаврилова, Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Т. Мельніченко, 

Ю. Рібцун, І. Соботович, Є. Соботович, В. Тищенко та ін., досліджуючи 
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фонологічний компонент мовлення, підтверджують його недосконалість у 

порівнянні зі школярами з типовим розвитком. 

Водночас, досліди А. Алмазової, О. Єлецької, О. Жильцова, Р. Лалаєвої, 

Р. Левіної, Н. Нікашиної, Л. Спірової та ін. припускають, що прояви 

фонологічних труднощів не обмежуються лише порушеною звуковимовою. 

Фахівці акцентують увагу на негативному впливі недостатнього рівня 

функціонування фонологічного компоненту на повноцінний розвиток лексичної, 

граматичної та синтаксичної сторін мовлення; якісне опанування навичок 

читання і письма; оволодіння низкою лінгвістичних знань з рідної (української) 

мови та їх використання. 

Отже, в залежності від рівня продукування фонологічного компоненту 

мовлення у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення можна 

виокремити три найпоширеніші групи фонологічних труднощів. 

Для першої групи труднощів характерними є низький рівень сформованості 

не лише фонематичних процесів, усного мовлення, слухових (сприймання, 

уваги, пам'яті, контролю) і зорових (уваги, пам'яті, контролю) функцій та 

операцій, а й рівня опанування та оперування лінгвістичними знаннями. 

Друга група фонологічних труднощів визначається достатнім рівнем 

сформованості фонематичних процесів, усного мовлення й лінгвістичних знань. 

Однак, слухові функцій та операцій (сприймання, увага, пам'ять, контроль) 

мають низький рівень функціонування, а зорові – відповідають віковій нормі. 

В третю групу враховуються труднощі, яким притаманні дещо знижений 

рівень опанування лінгвістичних знань та продукування фонематичних процесів 

й усного мовлення. Проте відмічається недосконалість у сформованості зорових 

функцій та операцій (сприймання, увага, пам'ять, контроль). 

Відповідно до виокремлених груп фонологічних труднощів, корекційно- 

розвиткову роботу необхідно проводити з урахуванням нейрофізіологічних 

механізмів їх виникнення, опорою на збережені аналізатори (слухові та зорові 

функції та операції) та поступовість опанування лінгвістичних знань. 

Зважаючи на зазначене, виокремлюється декілька напрямів корекційної 

роботи з урахуванням структури фонологічних труднощів. 

Перший напрямок передбачає розвиток слухових, зорових функцій та 

операцій і фонематичних процесів. А саме: слухових функцій та операцій 

(сприймання, уваги, пам’яті та контролю); фонематичних процесів (звукового 

аналізу/синтезу у внутрішньому та зовнішньому планах, фонематичних 

уявлень); зорових функцій та операцій (сприймання, уваги, пам'яті, контролю на 

матеріалі літер та їхніх елементів). 

Другий напрямок спрямований на розвій слухових функцій та операцій і 

фонематичних процесів: слухових функцій та операцій (сприймання, уваги, 

пам’яті та контролю); фонематичних процесів (звукового аналізу/синтезу у 

внутрішньому та зовнішньому планах, фонематичних уявлень). 

Третій напрямок зорієнтований на розвиток зорових функцій та операцій і 

фонематичних процесів. На даному напрямку проводиться робота, яка 
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спрямована на удосконалення фонематичних процесів (звукового 

аналізу/синтезу у зовнішньому плані й фонематичних уявлень) та зорових 

функцій та операцій (сприймання, уваги, пам’яті, контролю на матеріалі 

словосполучень, речень та тексту). 

На кожному з означених напрямів зосереджується увага не лише на 

розвитку зорових і слухових функцій та операцій, а й вдосконаленню 

слухового аналізатору ієрархічно нижчого рівня (сприймання, увага, пам'ять 

та контроль) та ієрархічно вищий рівня його функціонування (фонематичні 

процеси). 

Варто зауважити, що зміст пропонованого матеріалу для подолання 

фонологічних труднощів характеризується поетапністю опанування 

лінгвістичних знань відповідно до змісту навчальної програми з «Української 

мови» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

Отже, висвітлені шляхи подолання фонологічних труднощів у молодших 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення можуть бути реалізованими як на 

уроках української мови так і на корекційно-розвиткових заняттях в межах 

початкової ланки освіти з урахуванням нейрофізіологічних механізмів помилок, 

опорою на найзбереженіші аналізаторні системи, рівень опанування 

лінгвістичних знань, індивідуальні особливості та можливості означеної 

категорії учнів. 
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