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Замість натаскування — 
природний розвиток!

Підготовка до школи — животрепетна тема для 
батьків і вихователів старших дошкільнят, а часто 
ще й привід для дискусій. Адже дехто прагне 
якнайшвидше посадити сина чи доню за парту, 
змушує писати у прописах і натаскує в читанні. 
Однак ці спеціальні вміння не визначають готовності 
дитини до навчання. Натомість головне — фізична 
і психічна (мотиваційна, інтелектуальна, вольова, 
моральна) зрілість дошкільняти.

Ми маємо розвинути мислення, пам’ять, увагу, 
мовлення дитини, її природні здібності, сформувати 
стійкі моральні орієнтири, вміння спілкуватися з 
однолітками та дорослими, пробудити бажання 
вчитися. Саме в цьому й полягають завдання 
педагогів дитсадка, детально сформульовані у 
Державному стандарті — Базовому компоненті 
дошкільної освіти.

У цьому випуску “ПП” ми зібрали для вас 
методичні та практичні матеріали, що допоможуть 
по-справжньому підготувати вихованців до школи, 
не позбавивши їх при цьому дитинства. 
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[а]

	9 Відкрити рот і злегка натиснути на верхню частину 
живота з одночасним видихом  а-а-а.

	9 Відкрити рот і протяжно промовляти а-а-а (при 
цьому дорослий злегка натискає на спинку язика 
шпателем).

[б]

	9 Промовляти звук [в], по черзі змикаючи та роз-
микаючи губи швидкими рухами згори вниз вка-
зівним пальцем, розташованим між нижньою гу-
бою і підборіддям  б-б-б.

	9 Протяжно промовляти [у], стискаючи та відпуска-
ючи губи великим і вказівним пальцями робочої 
руки  бу-бу-бу.

	9 Промовляти пе-пе-пе, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації (“Зроби так, 
щоб горлечко задрижало”)  бе-бе-бе.

	9 Промовляти пу-пу-пу, трохи роздуваючи щоки 
(вправа “Індик”)  бу-бу-бу.

	9 Багаторазово промовляти ва-ва-ва-па (одзвін-
чення за інерцією)  ба.

	9 Злегка швидко постукувати по нижній губі  
б-б-б.

[б’]
	9 Промовляти пі-пі-пі, приклавши долоню до горла 
(“Зроби так, щоб горлечко задрижало”)  бі-бі-бі.

	9 Промовляти іб-б-бі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  бі.

[в]

	9 Дмухати крізь витягнуті трубочкою губи, набли-
жаючи вказівним пальцем нижню губу до верхніх 
різців (вправа “Вовк”)  в-в-в.

	9 Видихати з голосом крізь нещільно зімкнені гу-
би, періодично широко відкриваючи рот (вправа 
“Сирена”)  ва-ва-ва.

	9 Тривало промовляти [у], притискаючи вказівним 
пальцем нижню губу до верхніх різців і відпуска-
ючи її  у-ву.

	9 Промовляти фа-фа-фа, приклавши долоню 
до шиї вище гортані для відчуття вібрації (“Зро-
би так, щоб горлечко задрижало”)  ва-ва-ва.

	9 Багаторазово промовляти ба-ба-ба-фа (одзвін-
чення за інерцією)  ва.

	9 Злегка закусити нижню губу, дмухати на свічку, 
намагаючись загасити її  в-в-в.

[в’]

	9 Промовляти фі-фі-фі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації  ві-ві-ві.

	9 Промовляти ів-в-ві, роблячи акцент на голосно-
му  ві.

[г]

	9 Промовляти да-да-да (при цьому дорослий натис-
кає шпателем (зондом) на кінчик язика та відсуває 
його вглиб ротової порожнини)  га-га-га.

Чітка вимова всіх звуків рідної мови — важливий показник  мовленнєвого 
 розвитку випускника дошкільного навчального закладу. Однак саме тут час-
то виникають труднощі. Уже на етапі формування первинних звуковимовних умінь і навичок 
 педагогам не  завжди вдається домогтися від дитини артикуляції того чи іншого звука  шляхом 
 наслідування. Тому важливо пропонувати дітям різні способи постановки звуків і обирати 
 найбільш прийнятні  в кожному конкретному випадку. Скористайтеся поданими завданнями, що 
для  зручності  розміщені за абеткою (відповідно до звуків, на постановку яких вони спрямовані), 
збагативши їх яскравою та доступною наочністю.

Абетка постановки звуків

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

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

ло
гоп

ед
ія

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
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	9 Промовляти ха-ха-ха, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації  га-га-га.

	9 Багаторазово промовляти да-да-да-ха (одзвін-
чення за інерцією)  га.

	9 Плавно видихати повітря (дорослий відсовує язик 
назад льодяником на паличці).

[г’]

	9 Промовляти ді-ді-ді (дорослий натискає шпателем 
(зондом) на кінчик язика та відсуває його вглиб ро-
тової порожнини)  гі-гі-гі.

	9 Промовляти хі-хі-хі, приклавши долоню до шиї ви-
ще гортані для відчуття вібрації  гі-гі-гі.

	9 Промовляти іг-г-гі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  гі.

[ґ]

	9 Промовляти ка-ка-ка, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації  ґа-ґа-ґа.

Примітка. Так само відбувається постановка напів-
пом’якшеного звука [ґ’].

[д]

	9 Кінчик язика розташувати між губами, промов-
ляти ба-ба-ба, розсуваючи вказівним і великим 
пальцями губи (вправа “Пташеня”)  да-да-да.

	9 Кінчик язика розташувати між зубами, промовля-
ти ба-ба-ба, вказівним пальцем піднімаючи верх-
ню губу  да-да-да.

	9 Промовляти та-та-та, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації  да-да-да.

	9 Багаторазово промовляти ба-ба-ба-та (одзвін-
чення за інерцією)  да.

	9 Вимовляти звук [н], злегка затиснувши ніздрі  д.

[д’]

	9 Промовляти ті-ті-ті, приклавши долоню до шиї ви-
ще гортані для відчуття вібрації  ді-ді-ді.

	9 Промовляти ід-д-ді, роблячи акцент на останньо-
му голосному  ді.

[дж]

	9 Промовляти звуки [т] і [ш] у швидкому темпі, при-
клавши долоню до шиї вище гортані для відчуття 
вібрації  дж-дж-дж.

Примітка. Так само відбувається постановка напів-
пом’якшеного звука [дж’].

[дз]

	9 Промовляти ца-ца-ца, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації  дза-дза-дза.

	9 Промовляти звуки [т] і [с] у швидкому темпі, при-
клавши долоню до шиї вище гортані для відчуття 
вібрації  дз-дз-дз.

[е]

	9 Промовляти [а], розтягуючи губи та зменшуючи 
відстань між зубами  е-е-е.

	9 Протяжно промовляти і-і-і (при цьому дорослий 
натискає шпателем на передню частину спинки язи-
ка)  е-е-е.

[ж]

	9 Оскалити зуби, покласти язик на верхню губу (до-
пускається притримування язика нижньою губою); 
дмухати на кінчик носа теплим струменем пові-
тря (контроль долонею над верхньою губою), дода-
ючи голос; завести язик за верхні зуби  ж-ж-ж.

	9 Промовляти [ш], приклавши долоню до шиї вище 
гортані для відчуття вібрації  ж-ж-ж.

	9 Промовляти звук [з], піднімаючи язик за верхні 
зуби  ж-ж-ж.

	9 Промовляти звук [р], зупиняючи вібрацію вказів-
ним пальцем  ж-ж-ж.

Примітка. Так само відбувається постановка напів-
пом’якшеного звука [ж’].

[з]

	9 Протяжно промовляти звук [в], притискаючи вка-
зівним пальцем нижню губу до основи нижніх різ-
ців  в-з-з-з.

	9 Оскалити зуби, покласти кінчик язика між зубами, 
подмухати з голосом (при цьому дорослий лоско-
че кінчик язика кульковим зондом); завести язик 
за нижні зуби (щоб і в цьому положенні відчути лос-
котання)  з-з-з.

	9 Гучно протяжно промовляти [е] ([и]), багатора-
зово висуваючи кінчик язика вперед і торкаючись 
ним нижніх різців  зе-зе-зе (зи-зи-зи).

	9 Покласти широкий язик на нижню губу; дмухати 
на нього холодним струменем повітря (контроль — 
долоня під підборіддям), додаючи голос  з-з-з.

	9 Промовляти [с], приклавши долоню до шиї вище 
гортані для відчуття вібрації  з-з-з.

[з’]

	9 Промовляти сі-сі-сі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для відчуття вібрації  зі-зі-зі.

	9 Промовляти із-з-зі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  зі.
Примітка. Так само відбувається постановка звука 

[дз’].

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
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[и]

	9 Промовляти звук [і], відсуваючи язик у формі гір-
ки вглиб ротової порожнини  и-и-и.

	9 Висунути нижню щелепу вперед, зробити трива-
лий видих  и-и-и.

	9 Промовляти пі-і (дорослий натискає шпателем 
на передню частину спинки язика)  и-и-и.

[і]

	9 З губами, розтягнутими в усмішку, промовляти 
звук [а], просуваючи язик до передніх різців  
і-і-і.

	9 Промовляти [х’] (дорослий натискає шпателем 
на передню частину спинки язика)  пьхь  пй  
пі-пі-і-і  і-і-і.

	9 Промовляти [з] (дорослий натискає шпателем 
на передню частину спинки язика, щоб утворилася 
щілина між середньою частиною спинки язика і під-
небінням)  пз  пй  пі-пі-і-і  і-і-і.

	9 Промовляти [е], звузивши відстань між зубами 
до щілини  і-і-і.

[й]

	9 Протяжно промовляти а-а-а-і-і-і, поступово вко-
рочуючи останній голосний  ай (і-і-і-а-а-а  
йа).

	9 Промовляти звук [з’] (дорослий поступово від-
суває язик шпателем углиб ротової порожнини)   
(зь  ж  й)  й-й-й.

	9 Протяжно промовляти і-хь  й-й-й.

[к]

	9 Промовляти та-та-та, утримуючи язик за нижніми 
зубами (дорослий поступово відсуває його шпате-
лем углиб ротової порожнини)  ка-ка-ка.

	9 Промовляти ґа-ґа-ґа, приклавши долоню до 
шиї вище гортані для контролю відсутності ві-
брації (“Зроби так, щоб горлечко заснуло”)   
ка-ка-ка.

[к’]

	9 Промовляти ґі-ґі-ґі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 кі-кі-кі.

	9 Промовляти ік-к-кі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  кі.

	9 Промовляти ті-ті-ті, утримуючи язик за нижніми 
зубами (дорослий поступово відсуває його шпате-
лем углиб ротової порожнини)  кі-кі-кі.

[л]

	9 Вузьким напруженим кінчиком язика із силою від-
штовхуватися від верхніх зубів (вправа “Настіль-
ний теніс”)  л-л-л.

	9 Проспівуючи [а] з широко відкритим ротом, час 
від часу торкатися кінчиком язика середини верх-
ньої губи; із силою притиснути кінчик язика до се-
редини губів (вправа “Натисни на кнопку дзвін-
ка”); перевести язик за верхні зуби  ал.

	9 Уривчасто дмухати на язик, покладений на ниж-
ню губу, при цьому то затискаючи пальцями кри-
ла носа, то відпускаючи (вправа “Собачка дихає”) 
 л-л-л.

	9 Промовляти л-л-л (дорослий при цьому то притис-
кає шпателем, то відпускає широкий кінчик язика, 
зімкнений з верхніми альвеолами під сильним стру-
менем повітря)  л-л-л.

	9 Протяжно промовляти звук [л’], нахиливши голо-
ву (вправа “Набурмосений”)  л-л-л.

	9 Протяжно промовляти звук [л’], при цьому вказів-
ними пальцями симетрично натискати на шию, 
рухаючись від основи нижньої щелепи до підбо-
ріддя (приблизно середина шиї).

[л’]

	9 Промовляти звук [л’], притиснувши передню час-
тину спинки язика до піднебіння пальцем (або 
це робить дорослий кульковим зондом).

	9 Промовляти іл-л-лі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  лі.

[м]

	9 Протяжно промовляти звук [у], пучкою змикаючи 
губи (великий палець під нижньою губою)  м.

	9 Злегка стиснути губи, притримуючи природний 
видих  м.

[м’]

	9 Промовляти ім-м-мі, роблячи акцент на остан-
ньому голосному  мі.

[н]

	9 Промовляти звук [м], притискаючи язик губами, 
а потім зубами  н-н-н.

[н’]

	9 Промовляти ін-н-ні, роблячи акцент на останньо-
му голосному  ні.

	9 Промовляти ім-м-мі з притиснутим зубами язи-
ком, роблячи акцент на останньому голосному 
 ні.
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[о]

	9 Обхоплюючи губами круглий льодяник на паличці 
або шийку пластикової пляшки, видихати  о-о-о.

	9 Протяжно промовляти о-о-о (дорослий при цьому 
натискає на передню частину язика шпателем і де-
що відсовує його вглиб рота)  о-о-о.

[п]
	9 Дмухати крізь витягнуті трубочкою губи, час 
від часу притискаючи їх горизонтально розташо-
ваними вказівним і великим пальцями  п-п-п.

	9 Попльовувати на висунутий між губами язик; по-
тім тільки на губи (можна затискати крила носа) 
 п-п-п.

	9 Промовляти ба-ба-ба, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації  
па-па-па.

[п’]
	9 Промовляти бі-бі-бі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації  
 пі-пі-пі.

	9 Промовляти іп-п-пі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  пі.

[р]
	9 Дмухати із залученням голосу на широкий язик, 
нерухомо зафіксований на верхній губі; переве-
дений за верхні зуби (вправа “Стійкий олов’яний 
солдатик”)  р-р-р (фрикативний).

	9 Проводити широким язиком по піднебінню від йо-
го середини до зубів з залученням голосу (зі зву-
ками [дж], [ж]) (при цьому слід стежити, щоб рухав-
ся язик, а не закривався й відкривався рот) (впра-
ва “Бджілка (джмелик, жучок)”)  р-р-р (фрика-
тивний).

	9 Промовляти у швидкому темпі д-д-д (т-т-т, ж-ж-ж, 
дж-дж-дж), здійснюючи вказівним пальцем рухи 
вправо – вліво (або кульковим зондом рухає дорос-
лий), почергово змикаючи та розмикаючи пере-
дній край язика з альвеолами (вправа “Заведемо 
моторчик”)  р-р-р (розкотистий) (надмірне ро-
котання прибирається промовлянням мовленнєвого 
матеріалу в швидкому темпі).

	9 Дмухати у напрямку кінчика носа на широкий 
язик, нерухомо зафіксований на верхній губі з за-
лученням голосу; вказівним пальцем бринькаю-
чи по нижній губі (вібрація передасться на верхню 
губу та кінчик язика)  р-р-р.

	9 Лопотіти язиком по верхній губі, потім за верхні-
ми зубами, роблячи акцент на останньому звуці 
(вправа “Ґоґель-моґель”)  р-р-р.

	9 Промовляти у швидкому темпі д-д-д (т-т-т), змі-
нюючи акценти та з силою видихаючи на кінчик 
язика (нижня щелепа при цьому має бути нерухо-
мою) (вправа “Мотоцикл”)  др-р-р (тр-р-р).
	9 Чергувати швидку вимову звуків [т] і [д] у сполу-
ченнях т-д-д-д чи т-т-т-д  др-р-р.
	9 Сильно дмухати на кінчик язика, розташований 
за стиснутими зубами (вправа “Кулемет”)  тр-р-р.
	9 Широкий язик нерухомо розташувати за верхні-
ми зубами, уривчасто промовляючи ди-ди-ди, 
рухаючи вказівним пальцем біля верхнього краю 
під’язикової зв’язки (“вуздечки”) (вправа “Мото-
рний човен”)  дри-дри-дри.
	9 Великим і вказівним пальцями щільно притисну-
ти до піднебіння бічні краї язика (середня части-
на язика та вуздечка при цьому мають залишатися 
вільними); зробити глибокий вдих і видих, про-
мовляючи звукосполучення тж  тр-р-р.
	9 Завести язик у формі “чашечки” за зуби та, силь-
но впираючись його кінчиком в альвеоли, видих-
нути, вимовляючи при цьому звук [д]  др-р-р.

	9 Довго промовляти звук [дж] та підбивати вказів-
ним пальцем кінчик язика  др-р-р.

[р’]
	9 Промовляти ір-р-рі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  рі.

	9 Промовляти пошепки склади зі звуком [р], 
 роблячи акцент на останньому з голосним [і]  рі.

[с]
	9 Промовляти звук [ф], відсуваючи губу донизу  
с-с-с.
	9 Протяжно проспівувати звук [т’]  с-с-с.
	9 Протяжно промовляти звук [і], зафіксувати поло-
ження язика, подути  с-с-с.
	9 Розтягувати губи в усмішці, дмухаючи на кінчик 
язика (який дорослий зондом утримує за нижніми 
зубами)  с-с-с.
	9 Промовляти за-за-за, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації  
са-са-са.

[с’]
	9 Промовляти іс-с-сі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  сі.

	9 Промовляти зі-зі-зі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації  
 сі-сі-сі.

[т]

	9 Широкий язик покласти на нижню губу, промов-
ляти па-па-па; вказівним пальцем, покладеним 
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у ямку, періодично різко опускати підборіддя  
та-та-та.

	9 Розтягувати губи в усмішці; попльовувати на язик, 
розташований між зубами  т-т-т.

	9 Ритмічно промовляти міжзубний [с], змикаючи 
та розмикаючи різці  т-т-т.

[т’]

	9 Промовляти звук [т], утримуючи кінчик язика 
за нижніми різцями (при цьому дорослий притис-
кає шпателем передній край язика)  ть-ть-ть.

	9 Промовляти іт-т-ті, роблячи акцент на останньо-
му голосному  ті.

[у]

	9 Обхопивши губами тоненьку трубочку, робити 
тривалий видих  у-у-у.

	9 Протяжно промовляти звук [у] (при цьому дорос-
лий натискає шпателем на передню частину язика 
і дещо відсовує його вглиб рота)  у-у-у.

[ф]

	9 Верхніми зубами торкнутися нижньої губи, три-
вало дмухаючи  ф-ф-ф.

	9 Дмухати крізь губи, складені трубочкою, вказів-
ним пальцем притискаючи нижню губу до верхніх 
різців  ф-ф-ф.

	9 Промовляти ва-ва-ва, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації  
фа-фа-фа.

[ф’]

	9 Промовляти ві-ві-ві, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 фі-фі-фі.

	9 Промовляти іф-ф-фі, роблячи акцент на остан-
ньому голосному  фі.

[х]
	9 Довго промовляти [к], видихаючи крізь рот  
х-х-х.

	9 Промовляти [с], відсуваючи язик углиб ротової 
порожнини (с  щ  х)  х-х-х.

	9 Промовляти га-га-га, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 ха-ха-ха.

[х’]

	9 Промовляти ісі-ісі (дорослий при цьому відсуває 
шпателем язик углиб ротової порожнини)  хі.

	9 Промовляти гі-гі-гі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 хі-хі-хі.

	9 Промовляти іх-х-хі, роблячи акцент на останньо-
му голосному  хі.

[ц]

	9 Промовляти дза-дза, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 ца-ца-ца.

	9 Промовляти атс, спочатку [а] і [т] — коротко, [с] — 
довго, потім усі звуки разом швидко (дорослий 
може при цьому притискати язик донизу шпателем) 
 ац-ац-ац.

[ц’]

	9 Промовляти іц-ц-ці, роблячи акцент на останньо-
му голосному  ці.

	9 Промовляти ідзі-ідзі, приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 ці-ці-ці.

[ч]

	9 Промовляти шч, різко обриваючи звук  ч.

	9 Промовляти ать, тримаючи язик за верхніми зу-
бами; витягнути губи вперед, довільно або на-
тискаючи вказівним і великим пальцями робочої 
руки на щоки на рівні рота  ач.

Примітка. Так само відбувається постановка напів-
пом’якшеного звука [ч’].

[ш]

	9 Дмухати на язик у формі “чашечки” зі звуком [т]; 
витягнути губи вперед, довільно або натискаю-
чи вказівним і великим пальцями робочої руки 
на щоки на рівні рота  ш-ш-ш.

	9 Підняти широкий язик за верхні зуби, довго про-
мовляти звук [с]  ш-ш-ш.

	9 Промовляти звук [ж], приклавши долоню до шиї 
вище гортані для контролю відсутності вібрації 
 ш-ш-ш.

Примітка. Так само відбувається постановка напів-
пом’якшеного звука [ш’].

[шч]

	9 Довго промовляти звук [ш], а потім перейти 
на різкий [ч]  щ-щ-щ.

	9 Підняти широкий язик за верхні зуби, довго про-
мовляти [с’], витягнути губи вперед, довільно або 
натискаючи вказівним і великим пальцями робо-
чої руки на щоки на рівні рота ([ч])  щ-щ-щ.

	9 Витягнути руки вперед, протяжно промовляючи  
звук [ш], трохи нахилившись, відвести руки на-
зад, промовляючи [ч]  щ. 
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