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Головне завдання педагога – допомогти дитині  
з особливими освітніми потребами,  

підіймаючись сходинками розвитку,  
запалити вогник світла у своїй душі та серці. 

Ю. Рібцун

ПЕРЕДМОВА

Знайомлячись із людиною, спершу звертаємо увагу на її зовніш-
ність, однак, почувши перші слова з вуст співрозмовника, констатує-
мо, що все інше відходить на другий план. Саме тому мовлення можна 
порівняти з візитною карткою людини, адже від того, наскільки чітко, 
фонетично, лексично, граматично правильно та зрозуміло вона ви-
словлює свої думки, залежить її спілкування з довколишніми, кар’єр-
ний ріст, успішність у житті загалом.

Вади фонетико-фонематичної аспекту мовлення становлять знач-
ний відсоток усіх мовленнєвих порушень і, незважаючи на уявну лег-
кість у своїх проявах, негативно впливають як на фізичний, психічний, 
так і соціальний розвиток дитини. Серед чинників фізичного розвит-
ку привертає до себе увагу недостатнє функціонування вегетативної 
нервової системи (почервоніння чи, навпаки, блідість шкіри, підвище-
на пітливість, прискорене серцебиття, порушення дихальної функції 
тощо), поява енурезу чи шкідливих звичок у вигляді гризіння нігтів, 
смоктання пальця тощо, що можуть переростати у нав’язливі супутні 
рухи. Серед негативних чинників психічного розвитку найпомітніши-
ми є недостатній рівень сформованості сприймання, уваги та пам’яті 
різних модальностей, мисленнєвих функцій та операцій, зниження піз-
навальної та мовленнєвої активності загалом, поведінкові порушення, 
замкненість і невпевненість. Несприятливими чинниками соціально-
го розвитку виступають труднощі адаптації, дещо спрощене змістове 
наповнення різних видів діяльності (особливо ігрової та комунікатив-
ної), занижена самооцінка, зокрема як наслідок гіпер- чи гіпоопіки з 
боку батьків і висміювання (передражнювання) іншими дітьми, наяв-
ний в окремих дошкільників психофізичний інфантилізм, специфічні 
труднощі спілкування. Це, своєю чергою, потребує комплексного педа-
гогіко-психолого-медичного підходу у виправленні мовленнєвих вад 
у дітей.

Сучасний інформатизований світ, здавалося б, створює максималь-
ні умови для всебічного розвитку дитини, зокрема й мовленнєвого, 
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однак це не зовсім так. Користуючись сучасною технікою, дошкільник 
переважно всі ігрові дії виконує мовчки, що обмежує його мовленнє-
вий досвід. Навіть пропонуючи дитині для розгляду невеличкі пред-
метні зображення, відзначаємо, що вона вказівним і великим паль-
цями прагне збільшити їх або починає гортати сторінки книги всією 
долонею, як на дисплеї, що підкреслює важливість використання під 
час роботи з дошкільником, для оптимізації його мовленнєвого роз-
витку, ілюстративного роздаткового та книжного матеріалу.

Усе зазначене вище свідчить про актуальність появи навчаль-
но-методичного посібника, який би мав наукове підґрунтя, враховував 
мовленнєві та психологічні особливості дошкільників із фонетичним 
(ФН) і фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (ФФНМ), 
був спрямований на подолання означених порушень, давав би змогу 
здійснювати комплексну поглиблену діагностику стану загальномов-
леннєвого розвитку дошкільників, мати загальну модель корекцій-
но-розвивального процесу, будувати мікропрограми, адекватні вияв-
леним індивідуально-типологічним особливостям дітей, відстежувати 
моніторинг розвитку кожної дитини з урахуванням резервних можли-
востей корекційно-розвивального процесу, вдосконалення професій-
ної майстерності вчителів-логопедів для оптимізації та інтенсифікації 
логопедичної роботи.

Саме тому нами і розроблений навчально-методичний посібник 
“Сходинками правильного мовлення”, який побудований з урахуван-
ням новітніх наукових підходів: 

 Ð діяльнісного (Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, В. Зінченко, 
О. Леонтьєв, Ю. Рібцун, С. Рубінштейн, Л. Фрідман, Г. Щедровиць-
кий та ін.) – взаємозв’язок мовленнєвої та мисленнєвої, продук-
тивної видів діяльності; 

 Ð компетентнісного (І. Бех, А. Богуш, І. Зарубінська, Ю. Рібцун, 
K. Kleppin та ін.) – формування мовленнєвої полікомпетентності 
дошкільника як цілісного складнофункціонального утворення, 
що характеризує успішний кінцевий результат логокорекційної 
роботи – повноцінне оволодіння мовленням; 

 Ð особистісно зорієнтованого (В. Давидов, Я. Коломинський, І. Кон, 
А. Петровський, Ю. Рібцун, І. Якіманська та ін.) – спрямованість 
ігрових навчально-виховних завдань на конкретну дитину.

“Сходинками правильного мовлення” розроблено відповідно до 
авторської спеціальної програми навчання та виховання дітей із фо-
нетико-фонематичним недорозвитком мовлення з одночасним ура-
хуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти [2, 29, 31]. 

У зміс ті посібника розкрито основні завдання інваріантної частини 
змісту дошкільної освіти і таких освітніх ліній: 

“Мовлення дитини” − уточнення та формування правильної звуко-
вимови, збагачення словника, вдосконалення граматичного складни-
ка та зв’язного мовлення, виховання чуття мови та зацікавленості її 
вивчення; 

“Гра дитини” − ігрова стимулювальна форма запропонованих за-
вдань, виховання пізнавальної та мовленнєвої активності; 

“Особистість дитини” − формування позитивного образу “Я” ди-
тини через успішне опанування звуковимовними навичками, закріп-
лення правил безпечної поведінки; 

“Дитина в соціумі” − розвиток толерантності, бажання допомогти 
іншій дитині навчитися правильно розмовляти, вміння за потреби 
звернутися по допомогу до дорослого; 

“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” − порівняння артику-
лювання звуків і складів, співвіднесення слів як за звучанням, так і за 
кількістю складів;

“Дитина у природному довкіллі” − розширення знань та уявлень 
про природу нашої планети, вправляння в умінні встановлювати при-
чиново-наслідкові зв’язки; 

“Дитина у світі культури” − отримання естетичного задоволення 
від ознайомлення з мовленнєвим матеріалом.

Посібник містить чотири розділи. 
Перший – “Правильне мовлення – запорука успіху” – ознайомлює 

з найпоширенішими вадами звуковимови у дітей та етапами їх виправ-
лення відповідно до авторської моделі корекційно-розвивальної робо-
ти з подолання вад фонетико-фонематичного аспекту мовлення.

Другий – “Цікавинки-звуковинки” – пропонує практичний мате-
ріал для формування як фонетичного, так і фонематичного складників.

Третій – “Чистомовки-домовлянки для Настусі та Іванка” – ре-
презентує мовленнєвий матеріал для формування антиципаційних 
здібностей, привертання уваги дошкільників до звукоскладової струк-
тури слова, збагачення лексичного аспекту мовлення. 

Четвертий – “Подорожуємо зі Звукограйком” – пропонує ігрові 
завдання з автоматизації приголосних звуків і розвитку фонематич-
них процесів.

Сподіваємося, що запропонований матеріал буде корисним і його 
активно використовуватимуть під час проведення ігор-занять із діть-
ми з порушеннями фонетико-фонематичного аспекту мовлення. 


