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Ранній вік —  
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“Ранній розвиток — це фундамент. Його 
потрібно робити міцним із самого початку, 
тому що неможливо почати будувати під
мурівок, коли будівля вже готова,” — так 
про важливість розвитку в перші роки жит
тя дитини говорив Масару Ібука, прези
дент Японської асоціації раннього розвит
ку й автор відомої книги “Після трьох уже 
 пізно”.

Організація роботи з наймолодшими ви
хованцями дитсадка — надзвичайно від
повідальне і складне завдання. Прагнучи 
допомогти педагогам, ми підготували те
матичний випуск, у якому зібрані новіт-
ні погляди на цінність раннього розви
тку, методичні поради для вихователів 
та батьків, кращі практичні матеріали 
з сенсорного, фізичного, соціальномо
рального, музичного розвитку малят. 

Пропонуйте теми випусків  
“Палітри педагога” на наступний рік! 
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Своєчасне виявлення, корекція та пропедевтика 
мовленнєвих порушень — важлива умова успіш ного 

психофізіологічного, психосоціального та когні тивного 
розвитку дітей, починаючи від народження. Переддо
шкільний період охоплює немовлячий (від народження 
до одного року) та ранній (1–3 роки) вік і є надзвичайно 
важливим етапом у житті малюка. Саме в цей час за
кладається підґрунтя для розвитку особистості, всіх 
пізнавальних процесів, різних видів діяльності (Л. Ви-
готський, О. Лурія, О. Леонтьєв, Т. Ушакова, Р. Браун, 
С. Мілевські та ін.).

У немовлячому віці всі потреби малюка задовольняє 
дорослий, тому безпосереднє емоційне спілкування з 
ним, поряд з розвитком сенсомоторних дій, навичок 
хапання, має величезне значення для повноцінного 
розвитку дитини. Завдяки вдосконаленню зорового, 
слухового, тактильного сприймання, розвитку наочно
дійового мислення в ранньому віці у малюка виникають 
предметноманіпулятивні ігрові дії, формується мовлен
ня, необхідне для повноцінного вербального спілкування 
з дорослими.

ЯК ФОРМУЄТЬСЯ МОВЛЕННЯ МАЛЮКА?

Численні дослідження (О. Вінарської, Н. Кушнір, 
О. Ляксо, С. Носікова, Р. Тонкової-Ямпольської, О. Юнтунена 
та ін.) показали: першою складовою мовлення, що 
формується в дитини, є інтонація.

Уже на першомудругому місяцях життя плач немов
ляти має чітку комунікативну спрямованість: виражає 
інтонацію незадоволення, образи, а крик — інтонацію 
радості, розповіді чи зверненої до дорослого вимоги. 

Водночас ці перші мовленнєві прояви тренують голо
совий, артикуляційний та дихальний апарати малюка.

Наприкінці першого року життя дитина вже здатна 
завдяки розвитку звуковисотного слуху сприймати й 
розуміти всі види інтонацій мовлення — логікосмис
лові інтонації запитання, емоційного вигуку, звичайної 
констатації. До 1 р. 9 міс. малюк правильно відтворює 
окличні інтонації, а до 1 р. 11 міс. — питальні.

Надзвичайно важливою для повноцінного мовлен
нєвого розвитку дитини є поява у 1,5–3 міс. гуління — 
проспівування різноманітних сполучень складів та їхніх 
варіацій (вокалізацій). У цей період інтенсивно розви
ваються зорове та слухове сприймання, формується 
предметнодійове спілкування.

У 4–6 міс. гуління змінюється лепетом (повторення 
однакових складів, що нагадує звичайне мовлення: 
“мама”, “баба”). На перший план виходить розвиток 
зорового та фонематичного сприймання, інтонації, 
ритму, вдосконалення складової структури, оволодіння 
ситуативнодійовим спілкуванням. Саме в цей час інтен
сивно розвивається коркова активність мозку дитини.

У 8 міс. у мовленні малюка з’являються лепетні 
слова у вигляді повторюваних звуконаслідувань (“му
му”, “бебе”) та слів з однаковими складами (“ляля”). 
У цей період поступово та інтенсивно нарощується 
складова структура, розвиваються фонематичний слух, 
артикуляційна моторика, формується позаситуативне 
пізнавальне спілкування.

У період з 1 р. 6 міс. до 2 р. 2 міс. мовлення малю
ка збагачується двослівними реченнями: “Дай пи!” 
(“Дай пити!”), “Мама ма” (“Мами немає” чи “В мами 
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Розвиток мовлення дітей — одна з найболючіших проблем сучасності. 
Щороку зростає кількість малят з різноманітними порушеннями мовленнєвого розвитку, за
гальним зниженням його рівня. Причини такого регресу потребують глибокого наукового ви
вчення. Та досвід свідчить спеціальну пропедевтичну і корекційну роботу варто розпочинати 
якомога раніше, з раннього чи й немовлячого віку. Допоможуть у цьому подані нижче поради 
фахівця.

МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ:  
реагуємо вчасно

Юлія РІБЦУН, канд. пед. наук, 
ст. наук. співроб., лабораторія логопедії,  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ДАЙТЕ
 

ПРОЧИ
ТАТИ 

БАТЬКА
М!

Н е  з а б у д ь т е  п е р е д п л а т и т и  “ Д о ш к і л ь н е   в и х о в а н н я ” , “ П а л і т р у  п е д а г о г а ”  і  “ Д ж м і л ь ”




8

©
 “

П
а
л
іт

р
а
 п

е
д
а
го

га
”,

 2
01

5,
 №

 5

немає” (чогось бажаного)). Паралельно в цей період 
ускладнюється складова структура слів, відбувається 
їх морфологізація та драматизація. Так, з 1 р. 9 міс. до 
2 р. 6 міс. активно розширюється словниковий запас, 
малюк постійно запитує: “Що (хто) це?”, з 2 р. 4 міс. до 
3 р. 6 міс. поступово засвоюються граматичні форми 
слова: “Дай бібіку!” (“Дай машинку!”), а з 2 р. 6 міс. до 3 р. 
6 міс. дитина вже здатна повноцінно озвучувати свої дії.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ  
ЗА СПРИЯТЛИВИХ І НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ

Повноцінне оволодіння мовленням можливе тільки за 
наявності низки чинників: фізіологічних — достатнього 
рівня розвитку дихальної функції, мовленнєворухового, 
голосового апаратів; психофізіологічних — сформова
ного звуковисотного слуху, узгодженої роботи аналіза
торних систем; соціальних — повноцінного емоційного 
спілкування з дорослим.

Мовлення малюка може розвиватися за різних умов — 
сприятливих або несприятливих (див. табл.).

Характеристика стану  
розвитку мовлення малюка

Критерії оціню-
вання 

Показники розвитку мовлення

за сприятливих 
умов

за несприятливих 
умов

Відповідність віку розвиток відпо
відний віку

із затримкою

Наявність нев
рологічних, хро

нічних соматичних 
захворювань

відсутні наявні

Відмінність у спіл
куванні з рідними і 
з незнайомцями

малюк активно 
спілкується з 

рідними, інших 
соромиться 

уникає спілкування 
з усіма

Реакція на про
хання дорослого 
повторити почуте

активно 
повторює, із 

задоволенням

мовчить, проявляє 
мовленнєвий 

негативізм

Використання 
мовлення для 

розв’язання проб
лемних ситуацій

активно корис
тується, аби 

щось попросити 
або отримати

уникає мовлення, 
самостійно зна
ходить способи 

розв’язання 
проблеми

Важливість для 
малюка розуміння 

його мовлення 
дорослим 

важливо, чи 
розуміють 

його мовлення 
дорослі

байдуже, чи 
розуміють його 

мовлення дорослі 

Інтенсивний плин сучасного життя, коли батьки зму
шені багато працювати, залишати дитину на виховання 
іншим людям, значно звужує комунікативне поле сім’ї, 
обмежує вербальну та емоційну взаємодію у мікросоці
альному оточенні малюка, а отже, затримує повноцінне 
формування його мовлення. У деяких сім’ях найменша 
примха дитини відразу задовольняється, тож у неї навіть 
потреби немає користуватися мовленням. 

Часто батьки, не замислюючись про наслідки, форсу
ють всебічний розвиток сина чи доньки. Але ж когнітивне 
навантаження на дитину з перших років життя, зокрема 
вивчення кількох іноземних мов, негативно позначається 

на оволодінні рідною мовою, зумовлюючи затримку або 
навіть спотворення мовленнєвого розвитку.

ВИДИ ЗАТРИМОК  
МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Затримки мовленнєвого розвитку різні за своїми 
проявами, а отже, й за тривалістю подолання. На жаль, 
попри актуальність зазначеної проблеми, у сучасній 
логопедичній науці немає чіткої класифікації цих мов
леннєвих дизонтогеній, хоча у зазначеному напрямку 
працює досить багато дослідників (В. Вєтрова, О. Жукова, 
Ю. Рібцун, Л. Садовнікова, О. Смирнова, В. Тарасун, Л. Фе-
дорович, В. Ядешко та ін.). Умовно виділимо та розгляне
мо затримки мовленнєвого розвитку. Вони можуть мати 
функціональний, неврологічний, незворотний характер.

Затримки мовленнєвого розвитку функціонального 
характеру спричинюються невдалим сімейним стилем 
виховання. Коли батьки віддають перевагу потуранню 
(гіперопіці), дитина не відчуває потреби у спілкуванні, 
адже її і без того розуміють з півслова. Якщо у сім’ї пере
важає авторитаризм, немає місця вільній комунікації, це 
призводить до того, що малюк лише виконує команди 
дорослих. За байдужого ставлення з боку батьків (гі
поопіка) дитина не має з ким поговорити, навіть якщо 
хоче. Хоч стилі виховання різні, результат один — брак 
у малюка мотивації до спілкування.

Корекція зазначених затримок за цілеспрямованої 
роботи педагогів і батьків, добору адекватного стилю 
виховання здійснюється досить швидко й повно.

До затримок мовленнєвого розвитку неврологічного 
характеру призводить повна або часткова несформо
ваність зорових функцій та операцій, фонематичних 
процесів, діяльності мовленнєворухового апарату. 
Надміру тривожні батьки, бажаючи якомога швидше 
навчити дитину розмовляти, постійно звертаються до 
неї з фразами на кшталт: “Повтори, що я сказав(ла)”, 
“Скажи, хто (що) це”, “Говори!”, — що викликає в малюка 
не лише стійкий мовленнєвий негативізм, а й невроз. 
А це відбивається не тільки на поведінці, а й на загально
му емоційному стані дитини.

Гальмування дитячих негативних поведінкових про
явів — істеричних (крики, плач, упертість, падання на 
підлогу) та/або агресивних (смикання за волосся, одяг, 
щипання, дряпання, биття) реакцій — допомагає норма
лізувати психомовленнєву діяльність малюка. 

На подолання затримок неврологічного характеру по-
трібно значно більше часу. Для цього батьки обов’язково 
мають співпрацювати з фахівцями — лікарем-невроло-
гом, який призначить відповідне медичне лікування, і 
корекційним педагогом, котрий розробить спеціальну 
індивідуальну навчальну програму. За регулярної та 
цілеспрямованої роботи такий вид затримок повністю 
компенсується ще до вступу дитини до школи.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Якщо дитина у 2–2,5 року ще не говорить, не 
проявляє ініціативи у вербальному спілкуванні, 
можна констатувати в неї затримку мовленнє
вого розвитку.
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Затримки мовленнєвого розвитку незворотного 
характеру зумовлюються органічним ураженням цен
тральної нервової системи і до трирічного віку найчас
тіше супроводжуються психофізичним інфантилізмом, 
вторинними порушеннями пізнавальної сфери, обме
женою (переважно у межах десяти) кількістю лепетних 
слів. Такі діти спілкуються за допомогою міміки та жестів, 
голофраз у вигляді елементарних однослівних речень: 
“Пі!” або “Ді!” (“Пішли!”). Саме дітям із затримками мов
леннєвого розвитку такого типу слід приділяти особливу 
увагу, адже це — група ризику виникнення загального 
недорозвитку мовлення, яка діагностується починаючи 
з 3 р. 6 міс. 

Зазначені мовленнєві вади коригуються найважче і 
потребують систематичної, іноді упродовж кількох 
років, логопедичної та дефектологічної роботи.

КОМПЛЕКСНЕ ПОДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВИХ  
ВАД ДАЄ НАЙКРАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Досить часто батьки, навіть усвідомлюючи наявність 
мовленнєвого порушення у дитини переддошкільного 
віку, сподіваються, що вада якимось дивом минеться 
сама собою, малюк “переросте”, “виговориться”, і 
тільки після чотирьох, а то й п’яти років звертаються по 
допомогу до вчителялогопеда. Через таку недбалість 
батьків корекційні педагоги не встигають своєчасно 
виправити мовленнєві вади малюка. 

Зі вступом дитини до школи виникає ще більше труд
нощів — окрім того, що в результаті спотворення про
цесу комунікації через вади звуковимови, фонематичних 
функцій, збіднений словник і численні аграматизми 
порушуються соціальна адаптація, писемне мовлення 
(читання та письмо), у дитини виникають труднощі в 
опануванні предметів мовного циклу.

У малюка із затримкою мовленнєвого розвитку 
мовлення слід формувати як комплексну систему, з 
урахуванням усіх компонентів (насамперед це фоне
матичні процеси, артикуляторні стереотипи, лексичні 
засоби, фонетичні й морфемні елементи, окремі 
граматичні та цілісні текстові операції) та динаміки 
їхньої взаємодії.

Яких же основних вимог слід дотримуватися в роботі 
з малюком зі звичайним мовленнєвим розвитком з 
метою профілактики виникнення затримок, та як можна 
скоригувати вже наявні затримки?

Насамперед важливо сформувати мотиваційну 
основу мовлення, бо дуже важливо, щоб дитина 
захотіла заговорити. Спільні ігри з дорослим, у яких 
передбачено обов’язкове багаторазове повторення 
одних і тих самих слів, коротких доступних речень із 
залученням улюбленої іграшки малюка зроблять ігри
заняття насиченими й цікавими. Дорослий має всі свої 
дії в грі супроводжувати мовленням, спочатку на основі 
одного предмета (“Я взяв(ла) машинку”. “Їде машин
ка”. “Машинка заїхала в гараж”. “Немає машинки”), 
потім кількох (“Вдягай штанці”. “Взувай черевички”. 
“Вдягай светрик”. “Надінь шапку”. “Вдягай курточку”), 
роблячи акцент на відмінкових закінченнях іменників, 
перепитуючи про виконані дії (“Що ти взуваєш (одя
гаєш)?”). 

Не забуваймо позитивно підкріплювати навіть най
менші успіхи малюка. Мотивом для того, щоб “розго
ворити” дитину, можуть бути альтернативні запитання, 
коли дорослий (без залучення зорової опори, тільки 
на слух) пропонує малюкові вибрати, чим би він хотів 
зараз погратися — наприклад, кубиками, пірамідкою 
або чимось іще.

Вироблення здатності до вербальних імітацій 
на основі елементарного аналізу, синтезу та лінгвіс
тичних узагальнень — наступний важливий напрям 
пропедевтичної та корекційнорозвивальної роботи. 
Доцільним прийомом тут буде опосередковане спіл
кування дорослого з іграшками, коли він на очах у 
малюка розігрує побутові ситуації та озвучує їх. Потім 
можна запропонувати дитині, наприклад, покласти 
ведмедика у ліжечко та заспівати йому колискову 
(“Ааа!”). 

Під час промовляння окремих звуко на слідувань, 
слів, фраз для їх кращого запам’я товування та від
творення дитиною варто постійно звертати її увагу на 
мовленнєворуховий апарат, зокрема на положення 
губ і язика.

Обов’язкові для виконання з малюком і вправи на 
розвиток загальної, дрібної та артикуляційної мото-
рики, використання елементів логопедичного масажу 
за допомогою зубної щітки. Пасивне (дорослий руками 
дитини) та за зразком (малюк услід за дорослим) від
плескування (протупування, відстукування) простих 
ритмів з виділенням акцентованого елемента (| |, | |, 
|| |, | ||), проспівування однорідних голосних (мишка 
пищить: “Ііі! Ііі!”), протягування приголосних звуків з 
підвищенням та зниженням голосової інтенсивності (виє 
вітер: “Ввв! Ввв!”) стимулюють розвиток ритмічної та 
просодичної основи мовлення.

Корисні для активізації психомовленнєвої діяльності 
ігрові завдання з удосконалення фонематичних про-
цесів (гнозису, сприймання, елементарних уявлень): 
визначення джерела звука та напрямку звучання; 
впізнавання побутових і природних шумів; розрізнення 
знайомих мелодій; диференціація звучання музичних 
іграшок; розпізнавання слів, схожих за звуковим скла
дом, зі звуками, далекими за акустикоартикуляційними 
ознаками (синички – сунички).

Отже, своєчасне виявлення, профілактика та корекція 
затримок мовленнєвого розвитку в дітей — вельми 
актуальна проблема сьогодення. Тільки повноцінна 
психофізіологічна (вікова) зрілість, нейробіологічна 
готовність усіх церебральних систем та підсистем 
малюка, наявність цілеспрямованої, спеціально органі
зованої емоційної взаємодії батьків (педагогів) і дитини, 
оптимальне співвідношення впливів зовнішнього при
родного й соціокультурного середовищ гарантуватимуть 
малюкові повноцінне оволодіння мовленням. 

Завважмо: звернене до дитини мовлення має 
бути чітким, уповільненим, інтонаційно насиченим, 
з достатньою кількістю пауз для кращого розуміння 
й усвідомлення інформації.
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