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ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАЇКАННЯ
Заїкання було і залишається гострою, проте, на жаль, ще й досі не вирішеною
проблемою, що цікавить спеціалістів різних галузей наукового знання: вчителівлогопедів, невропатологів, психолінгвістів, практичних психологів та ін. Останнім
часом значно зросла кількість дітей, котрі мають порушення темпо-ритмічної
організації мовлення, обумовлене судомним станом м’язів мовленнєвого апарату.
Швидкий темп життя, погіршення екологічної ситуації, стресогенні фактори,
вплив численних негативних чинників у період пренатального, натального та
постнатального
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дошкільників, що провокує виникнення заїкання. Виділення двох клінічних форм
цього психомовленнєвого1 порушення – неврозоподібної (викликаної органічним
ураженням центральної нервової системи) та невротичної (обумовленої впливом
психотравмуючих факторів) – дозволило найповніше оцінити не лише стан
мовленнєвої діяльності, а й охарактеризувати особливості особистості заїкуватих
(К.-П. Беккер, Л. І. Бєлякова, О. О. Дьякова, В. М. Шкловський, Р. А. Юрова) [1, 2].
Перед вчителем-логопедом постає досить складне завдання розуміння цілісної
клінічної та психолого-педагогічної картини зазначеного мовленнєвого порушення.
З метою полегшення диференційної діагностики заїкання нами у вигляді
таблиці були виділені та коротко охарактеризовані критерії оцінювання для
невротичної та неврозоподібної форм.
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Варто пам’ятати, що заїкання як самостійне мовленнєве порушення, що виникає
у дітей в дошкільному віці, значно відрізняється від так званого „вторинного”
заїкання, що спостерігається при різноманітних захворюваннях головного мозку
органічного ґенезу чи ряду нервово-психічних розладів. Саме тому вчасно та якісно
проведена диференційна діагностика дозволяє вчителю-логопеду поряд із лікарями
(невропатологом і психотерапевтом) розробити план комплексної і ефективної
медикаментозної, психотерапевтичної та логокорекційної роботи.
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