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 Вступ 
Одним з найважливіших показників рівня культури людини, розвитку її 

інтелекту, мислення є мова. Мова по суті є найвищим видом людської 

діяльності, вона відображає процес реалізації мислення на основі використання 

засобів мовлення (слів, словосполучень, речень). Мова виконує функції 

спілкування і повідомлення, самовираження і впливу на інших людей. Для 

учнів добре розвинена мова є запорукою успішного навчання в школі. Мова – 

спосіб пізнання дійсності. Видатний педагог Ушинський К.Д. назвав мову 

«головним, центральним» предметом початкового навчання, підкреслюючи 

його особливе значення серед інших предметів. 

 Звичайно, що для дітей з порушеннями слуху, які приходять в школу без 

мови чи з дуже обмеженим мовним розвитком, значення мови, як навчального 

предмету, зростає в багато разів. Школярам з порушеним слухом потрібно 

засвоїти не лише ту кількість знань, умінь і навичок, яка входить в зміст даного 

навчального предмету загальноосвітньої школи, але й надолужити згаяне – 

оволодіти тією мовою, з якою діти з нормальним слухом приходять до школи. 

Значення цього суттєвого доповнення важко переоцінити. Без спеціального 

навчання мові глухі діти можуть залишитись німими, бо самостійно не 

оволодіють цим дорогоцінним скарбом, яке набуло людство. Велике значення 

навчання учнів з порушеннями слуху мові виявляється в їх підготовці до життя 

та праці в суспільстві. Не менш важливим є навчання мови у вирішенні 

виховних завдань школи. 

    До надолуження згаяного в слухомовленнєвого розвитку входить не тільки 

оволодіння зв’язною усною мовою, якої не має в дітей з порушеннями слуху, 

коли вони тільки приходять в спеціальну школу чи в заклад освіти, в якому 

організовано інклюзивне навчання, але й оволодіння мовним мисленням. В 

зв’язку з цим сутність мови, як навчального предмету, вочевидь, принципово 

інша, ніж у масовій школі. Якщо в звичайній загальноосвітній школі діти 

вивчають мову, якою вже володіють (хоча, можливо, і недостатньо повно), то 
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для дітей з порушеннями слуху на перший план виступає процес оволодіння 

мовою і мовленням.                                    

Метою моєї випускної роботи є наступне:                                                                  

- описання особливостей корекційної діяльності по подоланню вад звуковимови 

у дітей з порушеннями слуху початкової ланки навчання;   

- висвітлення власного досвіду та досвіду інших фахівців в цій галузі; 

- надання методичних, дидактичних порад і рекомендацій молодим 

педагогам в корекційній роботі із глухими дітьми; 

- ознайомлення із деякими корисними корекційними вправами під час 

роботи по корекції і автоматизації звуків.  

Об’єктом мого дослідження є вивчення процесу корекційного впливу на 

формування і розвиток мовлення дитини з порушеннями слуху в дошкільному і 

молодшому шкільному віці в умовах спеціальної школи-інтернату, як 

педагогічного компоненту в становленні особистості і подальшої соціальної 

адаптації і реабілітації в суспільство. 

Предметом дослідження є методи і засоби корекційного впливу на 

формування і розвиток мовлення дитини з порушеннями слуху і подолання вад 

звуковимови під час навчання в дошкільному відділенні та в молодших класах 

спеціальної школи чи освітнього закладу іншого типу, в якому організовано 

інклюзивне навчання. 

Теоретична значимість та практична цінність роботи: матеріали 

випускної роботи можуть бути корисними сурдопедагогам, логопедам, 

дефектологам, які займаються корекційною роботою із дітьми, що мають вади 

мовлення, пов’язані із зниженням слуху різного ступеню. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПО 

ФОРМУВАННЮ І РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЮ ВАД 

ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ДОШКІЛЬНОГО 

ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. 

Щоб оволодіти грамотою, читанням і письмом, необхідно мати добре 

розвинуті акустичний і фонематичний слух, правильну звуковимову. Дитина 

повинна вміти чітко диференціювати мовленнєвий потік і виділяти в ньому 

фразу, словосполучення, склади і звуки.                                                                               

Як показали дослідження Л. Ф. Спірової і Н. А. Никашиної дитина з дефектами 

вимови часто не тільки неправильно вимовляє звуки, але і неправильно їх чує 

або взагалі не чує (прояв дефектів слуху чи фонематичного недорозвитку). 

Засобом реалізації і вираження наших думок і почуттів в усному мовленні є 

звук, фонема. Як відомо, фонема – це найменша звукова частина мови, яка 

служить для розрізнення слів. Іноді достатньо замінити в слові лише один звук, 

і його значення кардинально зміниться.  

     Таким чином, можна сказати, що звуковий, фонематичний склад 

мовлення є в якійсь мірі його матеріальною оболонкою, ми думаємо за 

допомогою слів і мови. Звукова оболонка мовлення – це одна із найбільш 

стійких її складових частин. Словник і граматичний стрій мови в процесі 

історичного розвитку змінювались швидше ніж її звуковий склад. Звуковий 

комплекс слова є такий, який історично склався, стійким, незмінним, він 

передається із покоління в покоління, і його неможливо самовільно змінювати. 

Якщо ж хто пробує це зробити, то слово втратить свою сигнальну функцію. 

Подібні явища ми спостерігаємо при тяжких формах логопатій (дислалії, 

ринолалії, дизартрії) і в дітей із вродженими чи набутими в ранньому віці 

порушеннях слуху різного ступеню важкості, коли звуковий склад слова 

спотворюється до такої міри, що його просто не можливо зрозуміти. 
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Кожна фонема нашої мови має певні акустичні параметри, в залежності від 

яких вона може бути більше чи менше почутою і розрізнятись на віддалі. Як 

показали наукові дослідження, сприймання звуку і його розрізнення серед 

інших фонем залежить від частоти коливань і тривалості звучання. Чим більша 

частота коливань фонем, тим краще вони сприймаються людьми із нормальним 

слухом. Але в дітей із вадами слуху звуки високих і середніх частот 

сприймаються погано або взагалі не сприймаються. 

Формування вимови та мовленнєвого слуху у дітей з порушеннями слуху 

є серед пріоритетних напрямів педагогічної діяльності, що сприяють  

загальному розвиткові таких учнів, зокрема їхній мовленнєвій поведінці, 

формуванню навичок усної комунікації для адаптації та інтеграції в суспільстві. 

Серйозні труднощі, які доводиться долати дитині з порушеннями мови та 

слуху, безпосередньо пов’язані з формуванням її особистості. Порушення слуху 

і мови в тій чи іншій мірі впливають на весь психічний розвиток дитини, 

відображаються в його діяльності і поведінці. Ми бачимо із свого досвіду 

роботи з глухим дітьми, що тяжкі розлади слуху і пов'язаний з цим розлад 

мовленнєвих процесів, негативно впливає на розумовий розвиток, на їх 

емоційно вольову сферу, поведінку і т.д. в наших учнів не завжди правильно і 

гармонійно відбувається розвиток і формування вищих рівнів пізнавальної 

діяльності, що обумовлюється тісним взаємозв’язком мови та мислення,  а 

також  обмеженістю соціальних контактів, особливо в тих областях, де потрібне 

мовленнєве спілкування. 

 Найскладнішою проблемою сурдопедагогічної теорії та практики 

справедливо вважається вивчення мови і опанування мовленням дітьми з 

порушеннями слуху тому, що воно ускладнено порушенням функціонування 

важливого сенсорного каналу. Діти з вадами слуху позбавлені можливості 

самостійно, без спеціально організованої роботи сприймати навколишні звуки і, 

таким чином, оволодіти усним мовленням як повноцінним засобом 

спілкування. Сурдопедагогам добре відомо, що вже на самому початку 

корекційної роботи  у дітей з вадами слуху формується неправильна вимова 
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багатьох звуків, складів, слів. Прикладом  цього є: сплутування звуків за 

способом та місцем творення, оглушення дзвінких приголосних, тверда вимова 

мяких, гугняве мовлення, а також вади голосу, темпу, ритму і т.д. Усе це 

ускладнює усне спілкування з оточуючими. Звідси й пошук нових підходів для 

вдосконалення методики формування  мовлення, правильної вимови звуків, 

розвитку слухового сприймання, адже практичне розв’язання окреслених 

питань є одним із шляхів соціалізації нечуючої дитини, її інтеграції в 

суспільство.  

 Формування звуковимови здійснюється поряд із формуванням умінь та 

навичок слухо-зоро-тактильного сприймання усного мовлення упродовж усього 

навчання й визначається частотою вживання у мовленні; ступенем доступності 

звуковимови; необхідністю оволодінням вимовою певного звука для засвоєння 

наступного; потребою у забезпеченні раннього оволодіння граматичними 

особливостями мовлення. Формування й удосконалення умінь і навичок 

сприймання, розуміння і усного словесного мовлення та власне говоріння, 

спирається на відповідні психофізичні процеси розвитку учнів з порушеннями 

слуху, повноцінне використання збережених аналізаторів та усвідомлення 

отриманої інформації через розвиток слухо-зорової уваги, пам'яті, мислення 

тощо. Критеріями для організації педагогічної діяльності у цьому контексті є 

кількість учнів, місце проведення та тривалість навчального заняття. 

Враховуючи важливу роль усного звукового мовлення, як засобу 

спілкування, слід вважати, що перше і головне завдання в оволодінні глухими 

дітьми мовою полягає в тому, щоб забезпечити достатню виразність їхнього 

усного звукового мовлення. Друге завдання пов’язане з розвитком мови, як 

засобу мислення і полягає в тому, щоб домогтися максимальної її 

членороздільності. На розбірливість мовлення глухих дітей впливають помилки 

в звуковимові, які носять фонологічний характер, тобто відбувається заміна 

одного звуку на інший. Менше впливають помилки антропофонічного 

характеру, тобто різного роду дефекти звуковимови. До грубих дефектів 

звуковимови, які дуже негативно впливають на виразність мовлення  учнів з 
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порушеннями слуху, відносяться сонантність вимови звуків, озвінчення чи 

оглушення відповідних звуків, нейтралізація голосних,закрита гугнявість і т. ін. 

Найважливішою вимогою до фонетичного оформлення мовлення глухих дітей є 

відсутність або, по можливості, менша кількість грубих дефектів вимови 

фонем. Вимова учнів з порушеннями слуху повинна точно і повно відображати 

фонетичні елементи мови. Не менш важливе значення має і формування в них 

мовно-рухових комплексів, які відповідають певним одиницям мови – словам, 

словосполученням і фразам. Усне мовлення нечуючих учнів по можливості слід 

максимально наблизити до природного, живого, виразного мовлення людей із 

нормальним слухом. Це означає, що у дітей з порушеннями слуху треба 

сформувати вміння вимовляти речення в певному ритмі, темпі, з дотриманням 

словесного і логічного наголосу та правил орфоепії. Організовуючи заняття, 

вчитель повинен враховувати, що на початку навчання в учнів формується 

готовність до спілкування, розвивається моторика артикуляційного апарату, 

формується голос та вдосконалюється мовленнєве дихання. Оволодіння 

навичками вимови здійснюється на основі наслідування вимови і мовлення 

дорослих, що сприймаються дітьми на слухо-зоровій основі. Основними 

методичними прийомами є спряжене (сполучене) і відображене (відбите) 

мовлення та використання фонетичної ритміки. Формування вимови 

здійснюється на полісенсорній основі, тобто із залученням та використанням 

тактильно-вібраційних відчуттів і спеціальних прийомів виправлення (корекції) 

вимови. У педагогічній діяльності слід спиратись на складовий метод 

формування вимови, що забезпечує формування правильного звукозлиття, 

попереджує появу призвуків під час мовлення, готує дитину до сприймання 

усного мовлення, читання та письма. 

Незначну кількість звуків учні з порушеннями слуху можуть засвоїти 

самостійно на основі слухо-зорового наслідування мовлення оточуючих. 

Водночас засвоєння більшості звуків вимагає тривалих спеціальних тренувань 

під час індивідуальних занять. Формування вимови здійснюється на 

полісенсорній основі, тобто із залученням та використанням тактильно-
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вібраційних відчуттів і спеціальних прийомів виправлення (корекції) вимови. У 

педагогічній діяльності нам слід спиратись на складовий метод формування 

вимови, що забезпечує формування правильного звукозлиття, попереджує 

появу призвуків під час мовлення, готує дитину до сприймання усного 

мовлення, читання та письма. До початку спеціальної роботи над приголосними 

звуками допускаються їх заміни; поступово уточнюється артикуляція, 

проводиться корекція і (або) диференціація, автоматизація. Водночас 

педагогічна діяльність під час занять має бути спрямована на розвиток 

мовленнєвого дихання, голосу, формування правильної вимови звуків мовлення 

й їх поєднань в словах і фразах, формування ритміко-інтонаційних 

особливостей усного мовлення учня. 

Відповідно до особливостей мовленнєвого розвитку глухих школярів 

навчання вимові здійснюється на мовленнєвому матеріалі різної складності з 

використанням різних видів мовленнєвої діяльності та із застосуванням різних 

видів роботи. Формуванню мовленнєвого дихання,злитої вимови слів і фраз у 

відповідному темпі сприяє спряжене (сполучене) промовляння. При відбитому 

(відображеному) промовлянні слова чи фрази відтворюються після 

прослуховування мовлення вчителя. В учнів, крім спряженого і відбитого 

промовляння, постійно підтримується самостійне мовлення. Важливо щоб учні 

оволоділи руховим, артикуляційним образом звуків, що є запорукою їх 

розпізнавання у зверненому мовленні. 

При формуванні навичок правильного відтворення слів особливо важливу 

роль має сприймання учнями зразка. Таким зразком є мова учителя. Умови 

наслідування можуть бути різними. В деяких випадках дитина в змозі 

правильно повторити слово. Однак в більшості випадків вона пропускає або 

замінює ще не засвоєний у вимові звук. У випадку, якщо учитель не 

добивається позитивного результату, дітям пропонується виконати спеціальні 

вправи. В ході цих вправ педагог неодноразово дає можливість дитині 

сприйняти зразок правильної вимови, особливо при наявності помилок, а потім 

пропонує його відтворити. Сурдопедагоги широко використовують читання 
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слів з розкладанням їх на частини, різноманітні вправи, спрямовані на розвиток 

мовленнєвого дихання, голосу, ритміко-інтонаційної сторони мовлення, 

здатність аналізувати отриману інформацію, у тому числі зважаючи на 

паронімію української мови. З цією метою рекомендовано застосовувати ігрові 

вправи, що розвивають фонематичні уявлення (визначати перший чи останній 

звук у слові; послідовність та кількість звуків у слові; підкреслювати звук через 

інтонаційне посилення голосу – протяжне вимовляння; визначати низку слів із 

певним звуком тексту; вставляти потрібні звуки у словах; порівнювати слова, 

що відрізняються одним звуком (слова-пароніми); пригадувати чи 

конструювати слова із певним звуком тощо). На індивідуальних корекційних 

заняттях приділяється  увага ознайомленню учнів з орфоепічними нормами 

відповідно до сучасних правил української літературної вимови, оскільки 

передбачається, що під час ознайомлення з орфоепічними нормами учні 

набуватимуть ширшої мовної грамотності, а це сприятиме засвоєнню 

правопису школярами з порушеннями слуху.  

Всі раніше розглянуті види робіт були пов’язані так чи інакше з 

читанням. Учні промовляли як цілі слова, так і елементи слів, спираючись на їх 

графічний образ. 

Навчання глухих школярів вимові у сурдопедагогіці умовно поділяється 

на два періоди - початковий і основний. 

Початковий період передбачає формування вимовних навичок на основі 

скороченої системи фонем (зі школярами, які з певних причин не відвідували 

корекційно-розвиткові заняття з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання 

мовлення та формування вимови у дошкільному віці) та постановку й 

автоматизацію звуків у мовленні для формування готовності учнів до 

спілкування. Наші учні, вже в підготовчому класі, повинні навчитися 

вимовляти слова голосом нормального тембру, нормальної сили і висоти, 

змінювати силу голосу у зв’язку з словесним наголосом, злито, на одному 

видиху вимовляти 4-5 складів, які становлять одне слово або фразу типу : 

«Вова пише». Особливістю корекційно-розвиткової роботи у початковий період 
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є використання дактилю (за потреби – жестової мови) для активізації усного 

словесного мовлення у школярів з порушеннями слуху. 

Під час основного періоду передбачається вдосконалення і розвиток 

раніше набутих вимовних навичок, корекція порушень вимови, формування 

логічного наголосу, правильного темпу мовлення. На цьому етапі відбувається 

поступове уточнення вимови слів та усунення замін звуків, які допускалися 

раніше, тобто закінчується постановка звуків. Продовжується робота над 

словом і реченням, яка передбачає формування в учнів уміння вимовляти слова 

і фрази злито, без призвуків, з правильним наголосом. Передбачається 

систематичне відпрацювання різного типу звукосполучень. У наступних класах 

спеціальної школи-інтернату для дітей з глибоким враженням слуху основним 

напрямком роботи є закріплення правильної і диференційованої вимови звуків 

на широкому мовленнєвому матеріалі, робота над злитністю вимовляння фраз, 

над темпом мовлення і ритміко-інтонаційною стороною мовлення. Водночас в 

цей період в учнів формуються знання з фонетики української мови й навички 

самоконтролю над правильністю усного мовлення. Відтак, в основному періоді 

ускладнюються завдання і розширюється зміст навчання. Особливістю 

корекційно-розвиткової роботи під час основного періоду є поступовий відхід 

від використання дактилю та жестової мови під час занять. В основний період 

набуває актуальності оволодіння вимовними навичками на основі свідомості й 

активності учнів. Саме в цей період опанування правильною вимовою через 

наслідування поступається усвідомленню артикуляційних рухів. Зокрема це 

важливо у процесі корекції звуків у разі «переучування» правильній вимові. 

Саме тому під час основного періоду варто широко використовувати види 

робіт, що пов'язані з активізацією самостійного мовлення глухих школярів 

(прохання, доручення, напів-відкриті повідомлення, деформовані речення, різні 

формулювання запитань тощо). Стимулом до вимови цілого слова слугують 

ілюстрації. В одних випадках до ілюстрацій даються питання типу: Хто це? Що 

робить?, в інших – малюнки пропонуються без мовного супроводу.  
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Важливо, щоб діти вміли відповідати на запитання і без опори на 

буквенний чи візуальний образ. Ці умови наближаються до ситуації 

самостійного висловлювання. Тоді, коли робота ведеться над словом, відповідь 

повинна бути короткою (одним словом). 

Розв’язування математичних прикладів має велике значення по двох 

причинах: воно часто повторюється на уроках математики і учні вимушені 

промовляти слова без їх графічного зображення. При проведенні вправ, 

пов’язаних з лічбою, розв’язуванням прикладів, на заняттях учитель не повинен 

забувати, що його головне завдання – добитися гарної вимови, тому не 

потрібно задовольнятися правильною відповіддю тільки по суті – правильною 

числовою відповіддю, правильною послідовністю чисел при лічбі і т.д. 

необхідно добиватися правильної вимови слів. 
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Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ЩОДО 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ ПО 

ПОДОЛАННЮ ВАД ЗВУКОВИМОВИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. 

Основним змістом індивідуальних корекційних занять з вимови в усіх 

класах школи для дітей з порушеннями слуху є постановка звуків, та корекція 

відхилень від нормальної вимови звуків та їх сполучень у словах і фразах. 

Робота над вимовою в школі для дітей з порушеннями слуху – це, передусім, 

робота над словом і реченням. І ця робота має перспективу проведення на 

протязі всього періоду навчання в спецшколі-інтернаті. На індивідуальних 

заняттях з розвитку слухового сприймання та формування вимови корекційна 

робота проводиться в двох напрямках: 

- формування правильної звуковимови; 

- розвиток слухового сприймання.  

Корекційний вплив на формування та розвиток звуковимови здійснюється 

поетапно, при цьому на кожному етапі вирішується певна педагогічна задача, 

яка витікає із загальної мети над вимовою 

Основні етапи роботи над звуковимовою: 

За звичай виділяють 4 основних етапи постановки та корекції порушень 

звуковимови:                                                                                                                                       

1. Підготовчий етап; 

2. Постановка чи корекція звука; 

3. Автоматизація звука;                                                                                                                      

4. Диференціація звуків (у випадку заміни одного звука іншим або при їх 

змішуванні). Кожний етап має свої завдання й зміст роботи, які виховують 

увагу, посидючість, цілеспрямованість, самоконтроль, тобто, усе, що допомагає 

дитині надалі добре вчитися. Оскільки нові навички виробляються не відразу й 

вимагають позитивного закріплення, на кожному наступному етапі одночасно з 
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відпрацьовуванням нового здійснюється і часткове повторення матеріалу 

попереднього етапу.  

Учителі індивідуальної корекційної роботи під час формування вимови 

застосовують такі види роботи: 

1. Підготовчі артикуляційні вправи для губ, язика; 

2. Робота над мовним диханням; 

3. Робота над голосом; 

4. Розвиток ритміко-інтонаційної сторони мовлення; 

5.  Формування правильної вимови звуків мовлення й їх поєднань у 

складах, словах і фразах; 

6. Вправи на розвиток фонематичних уявлень; 

7. Вправи на закріплення орфоепічних норм української мови; 

Під час планування заняття вчитель має пам’ятати, що артикуляція 

голосних звуків у глухих молодших школярів не має значних перепон. Зазвичай 

робота над цими звуками починається з ізольованого й протяжного 

промовляння. Зважаючи на те, що в усному мовленні голосні поєднуються з 

приголосними, в системі вправ слід передбачити удосконалення голосних у 

різних позиціях з приголосними (перед приголосним, після приголосного, між 

приголосними звуками), у тому числі у наголошених і ненаголошених складах. 

Значно складнішою у цьому контексті є робота над приголосними 

звуками, поскільки артикуляція приголосних має здійснюватися за певною 

системою,відповідно до особливостей, місця, способу творення та наявністю чи 

відсутністю м’якості приголосних. 

1. Слід зазначити, що не всі приголосні звуки слід починати відпрацьовувати в 

самостійній позиції.  Як засвідчує практичний досвід, якщо розпочати з 

ізольованої вимови постановку миттєвих, вибухових приголосних звуків («п, 

б, т, д, к, г») та звуків «л, х», то це не рідко спричиняє їхнє спотворення у 

вимові глухих учнів. Сприятливою фонетичною умовою для правильної 

вимови вказаних приголосних переважно є прямий склад. 
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2. Для приголосних звуків, що вимовляються протяжно, найбільш 

сприятливою позицією для вироблення правильної вимови буде зворотній 

склад. 

3. Відповідно до законів асиміляції, сприятливою фонетичною позицією для 

дзвінких приголосних звуків є позиція між голосними. Під час індивідуальних 

занять глухі учні вправляються змінювати артикуляцію приголосного звуку 

відповідно до наступного голосного шляхом поєднання приголосних звуків з 

різними голосними звуками (спочатку закріплюється артикуляція приголосних 

звуків в поєднаннях з голосними, що не вимагають пом'якшення приголосного 

звуку.  

4. На вибір артикуляційної позиції звуку для формування вимови впливають й 

особливості оволодіння глухими школярами приголосними звуками. Для 

прикладу, звук «м» глухі учні не рідко замінюють звуком «б» на початку і в 

середині слів тощо. Тому сприятливим для формування правильної вимови 

цього звуку буде його ізольоване вимовляння чи позиція в зворотному складі. 

5. Наступний звук, який глухі школярі також часто замінюють на початку слова 

– «ц» (як показує досвід, замінюють на «т»). Це пояснюється тим, що на 

початку слова має місце витіснення із звуку «ц» компоненту «с», пов’язаного з 

напруженістю артикуляції. Звідси позиція прямого складу для звуку «ц» є 

тяжкою артикуляційною позицією. Значно сприятливішими у цьому разі будуть 

позиції закріплені у зворотному складі і між голосними.  

Навчання вимові в спеціальних школах для глухих дітей здійснюється на основі 

аналітико-синтетичного методу. Суть цього методу полягає в тому, що при 

ньому робота проводиться над цілими словами і реченнями і над їх елементами 

– складами і звуками. Тому важливо, щоб у кожному випадку робота над 

звуком завершувалася синтезом і повторним вимовлянням слова і фрази із цим 

словом і відпрацьованими звуками у ньому. Робота над деякими звуками (с, ш, 

ж, р) викликає певні труднощі у глухих учнів. З цієї причини підготовку до 

оволодіння їх артикуляцією слід починати заздалегідь. 
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 Аналітико-синтетичний метод передбачає концентричний підхід до 

формування в учнів навичок промовляння звуків у словах. Суть цього методу 

полягає в тому, що з усіх фонем мови вибирались основні (по Рау Ф.Ф. і 

Слєзіній Н.Ф. із 38 брались 17), котрі складали скорочену систему фонем. Ці 

основні звуки і складали перший концентр. До нього відносяться голосні звуки: 

А, О, У, Е, И, І, а також приголосні: П, Т, К, Ф, С, Ш, Х, В, М, Н, Л, Р. Ці звуки 

досить чітко розрізняються за артикуляцією, вони легші для засвоєння 

порівняно з близькими до кожного з них звуками. Учні підготовчого класу на 

протязі року повинні оволодіти вимовою цих звуків і навчитись точно 

відтворювати їх в словах і реченнях. Інші ж звуки, які не ввійшли до першого 

концентру, допускається можливість їх заміни в словах відповідними 

основними звуками. Наприклад, замість дзвінкого -Б використовується звук -П, 

замість -Ж–Ш і т.д. Інші заміни вважаються недопустимими. Неосновні звуки 

(Б, З, Д, Ж, Г, Ц,Ч, Щ, м’які приголосні) вивчаються(оволодіваються) в 1, 2 

класах, (ДЖ, ДЗ – в 4 класі).  

Порядок постановки звуків:  

 Зімкнені – раніше щілинних; 

 Глухі – раніше дзвінких; 

 Тверді - раніше м’яких; 

 Прості – раніше африкат; 

 Губні (П, М) – раніше язикових (К, Т); 

 Язиково-зубні(Т) – раніше язиково-піднебінних(К) 

Як вже відзначалося вище, основне завдання при навчанні глухих дітей 

вимові полягає в тому, щоб досягти її максимальної чіткості, розбірливості і 

тим самим сприяти успішному розвитку їх усного мовлення, як засобу 

спілкування та інструменту мисленнєвої діяльності.  

Здійснення цього завдання вимагає, щоб шляхом використання 

компенсаторних засобів навчання у дітей відпрацювались необхідні комплекси 

мовленнєвих рухів, які управляються за допомогою слухо-кінестетичного або 

кінестетичного контролю, щоб ці комплекси закріплювались і 
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автоматизувались в живому мовленні. Правильна вимова різних звуків як в 

ізольованій позиції, так і в мовленнєвому потоці зумовлена гарною рухливістю 

і злагодженою роботою всіх органів артикуляційного апарату. Точність, сила і 

диференційованість цих рухів розвиваються у дитини поступово, в процесі 

мовленнєвої діяльності. Відпрацювати чіткі, правильні рухи артикуляційного 

апарату допомагає артикуляційна гімнастика. Артикуляційна гімнастика – це 

сукупність спеціальних вправ, які націлені на зміцнення м’язів артикуляційного 

апарату, розвиток сили, рухливості і диференційованості рухів органів, які 

задіяні в мовленнєвому процесі. Метою артикуляційної гімнастики є 

відпрацювання повноцінних рухів і визначених позицій органів 

артикуляційного апарату, вміння об’єднувати прості рухи в складні, які 

необхідні для правильного промовляння звуків. Артикуляційна гімнастика є 

основою формування мовленнєвих звуків (фонем) і корекції порушень 

звуковимови любої етіології і патогенезу; вона включає в себе вправи для 

тренування рухливості органів артикуляційного апарату, відпрацювання 

відповідних положень губ, язика, м’якого  піднебіння, які необхідні для 

правильної вимови як всіх звуків, так і кожного, окремо взятого звука тієї чи 

іншої групи. Вправи по оволодінню звуковимовою, безумовно, розвивають 

рухливість артикуляційного апарату, управління голосом і диханням. Але часто 

трапляється, що тільки цих вправ буває замало. Все більше  ми зустрічаємось з 

дітьми, в яких на фоні глухоти і відсутності мовлення, спостерігаються і 

супутні або комбіновані дефекти. Тому ми повинні володіти і додатковими 

методами корекційного впливу на дітей з комбінованими дефектами. До таких 

методик відносяться методики, які включають вправи по розвитку рухливості 

органів артикуляційного апарату. Такі вправи широко використовуються в 

логопедії, але вони будуть корисними і для малюків з вадами слуху, особливо 

для тих, в яких є додаткові мовні розлади (дизартрія, артикуляторна 

диспраксія). В багатьох глухих дітей навіть губи рухаються не так, як потрібно, 

вони не можуть повторити самі прості рухи язиком і губами по наслідуванню 

дорослих. Щоб наші дошкільнята і молодші школярі навчилися правильно 
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вимовляти потрібні звуки, необхідно підготувати до цього весь їхній 

артикуляційний апарат. Спочатку треба спеціальними вправами відпрацювати з 

дитиною основні рухи і положення губ та язика, котрі будуть необхідними для 

правильної артикуляції всіх звуків. Такі вправи, чи комплекси вправ, називають 

загальнорозвиваючими артикуляційними вправами. Ці комплекси вправ 

використовують в періоді первинного формування в глухих учнів навичок 

правильного відтворення в словах, які промовляються, всіх звуків рідної мови. 

Цей період охоплює навчання мові в дошкільній групі і продовжується на 

протязі перших трьох навчальних років в школі. В підготовчому класі 

систематичній роботі по постановці звуків передує підготовчий період, який 

займає перші 2 тижні. На протязі цього періоду, перш за все, необхідно 

розвинути в дітей вміння відтворювати по наслідуванню педагога найпростіші 

в тому числі лепетні слова і склади, які включають в себе найбільш доступні 

дітям звуки. Маючи на увазі те, що мова пов’язана з рухами мовного апарату, 

велике місце в індивідуальній роботі над вимовою займає артикуляційна 

гімнастика, котру рекомендовано використовувати більше на ранньому етапі 

при постановці звуків, але іноді слід використати і на етапі автоматизації. 

Використання артикуляційної гімнастики повністю оправдане, оскільки процес 

промовляння звуків нашої мови являє собою складний руховий комплекс. Для 

різних груп звуків в залежності від способу і місця артикуляції 

використовуються ті чи інші комплекси (способи) артикуляційних вправ. 

Артикуляційні вправи можуть бути безголосими та з участю голосу і струменів 

видихуваного повітря. Починаються вони, як правило, по наслідуванню з 

пасивних рухів. В міру засвоєння рухів, вони ускладнюються, а в деяких 

випадках вимагають механічної допомоги. Закріплення любих навичок вимагає 

систематичного повторення, тому на ранніх етапах перед постановкою звуків 

доцільно провести підготовчу роботу у вигляді комплексів 

загальнорозвиваючих вправ і безпосередньо, перед постановкою важких для 

самостійного оволодіння їх артикуляцією звуків, слід провести комплекс 

відповідних підготовчих артикуляційних вправ.  
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Методичні вимоги щодо проведення артикуляційної гімнастики:                                                                                                                   

 Артикуляційну гімнастику для кожної дитини на ІКРЗ слід проводити 

один раз на день упродовж декількох хвилин, але не більше 3-5 хв. 

 Артикуляційну гімнастику потрібно проводити сидячи. Потрібно 

слідкувати, щоб дитина сиділа рівно, не напружувала м’язи тіла і 

артикуляційного апарату, а також, щоб спина була рівною. Робочі пози 

перед проведенням артикуляційної гімнастики можуть бути такими:                                                                                                                     

а) Дитина сидить перед педагогом так, щоб бачити його обличчя і по 

наслідуванню виконувати відповідні рухи органами артикуляції;                                                                                                                  

б) Дитина сидить разом з педагогом перед дзеркалом і одночасно 

бачить, як своє обличчя, так і обличчя дорослого. Вона може 

спостерігати за рухами органів артикуляції вчителя, наслідувати і 

відображати їх по наслідуванню, порівнювати і контролювати їх якість 

і точність.   

 За один раз меншим дітям краще виконувати не більше 2-3-х вправ. 

Пізніше кількість вправ можна збільшити, але не слід на протязі 

одного заняття відпрацьовувати більше 6 артикуляційних вправ. 

 При підборі вправ артикуляційної гімнастики потрібно дотримуватись 

принципів послідовності і доступності, переходячи від доступних 

рухів до більш складних. Чим старша і розвинутіша дитина, тим 

більша кількість вправ їй доступна, але в рамках розумного.  

 Нову вправу чи комплекс вправ спершу показуємо на собі в 

спокійному чи навіть в уповільненому темпі, якщо потрібно по 

частинах і по порядку. Потім пропонуємо дитині повторити за нами 

синхронно, чи самостійно перед дзеркалом. Іноді, щоб пояснити 

послідовність і правильність артикуляційного руху, педагог може 

використати профіль артикуляції, малюнок, схему руху органу 

артикуляції і т. п.     
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Формування у дітей з порушеннями слуху мовленнєвих навичок 

пов’язано з необхідністю тим чи іншим способом визвати у них потрібну 

роботу артикуляційного апарату. Слід відзначити три основних способи, які 

застосовуються при постановці дихання, голосу і звуків. 

Перший спосіб базується на наслідуванні мовлення педагога. Дитина, 

користуючись залишковим слухом і збереженими аналізаторами, сприймає і 

відтворює по наслідуванню те, що демонструє їй педагог. Ілюстрацією цього 

способу може послужити відтворення глухим учнем вдиху і видиху на основі 

тактильного відчуття рукою руху стінки черевної порожнини у вчителя і, так 

само,  в учня, а також струменю повітря, яка виходить із ротової порожнини 

при видиху.   

Важливим етапом в роботі над мовним диханням є постановка нижньо-

діафрагмального дихання, яке по суті є самим економічним. Велику роль при 

цьому типі дихання відіграє діафрагма, яка є потужним всмоктувальним 

м’язом. При грудно-ключичному диханні вона працює менш активно, тому 

дихання при цьому типі неглибоке, поверхневе. При нижньо-діафрагмальному 

диханні при одночасному вдиху синхронно вперед висуваємо м’язи живота 

(надуваємо живіт). Вдих здійснюємо через живіт. При видиху м’язи живота 

втягуємо в себе. Так ми підсилюємо видих. Прес черева складається із 

потужних видиху вальних м’язів.  

Спостерігаючи за дошкільнятами з порушеннями слуху і працюючи з 

молодшими школярами, які не відвідували спеціальні корекційні групи ДНЗ, я 

відчув, що в них є проблема несформованості правильного мовного дихання. 

Ця проблема полягає в тому, що діти все дихання здійснюють тільки через рот, 

ніс немовби закладений, як при нежиті. В результаті у дітей відчувається 

слабкий, затухаючий видих. Зважаючи на це, слід із самого раннього віку 

навчати глухих дітей нижньо-діафрагмальному способу дихання, тобто вдихати 

повітря через ніс, а потім плавно видихати через рот. Для дітей із значними 

втратами слуху ці вправи вдаються зовсім нелегко. Щоб добитись правильного 



21 
 

мовного дихання (нижньо-діафрагмального) потрібно багато часу і зусиль, в 

іншому випадку не доопрацювання в цій ділянці потягне за собою проблеми в 

інших сторонах мовленнєвого розвитку глухої дитини. Щоб добитись бажаного 

результату і навчити дітей правильно (через ніс) вдихати і плавно, через рот 

видихати струмінь повітря, доводитись використовувати найрізноманітніші 

засоби і прийоми. Для дошкільнят і молодших школярів найкраще підходять 

ігрові форми корекції чи постановки мовного дихання, а саме: дуття в різні 

свистки, трубочки-язички, дудочки, дуття на кораблики із паперу, на 

різноманітні «вертушки», ватні кульки, надування повітряних кульок, мильних 

кульок і т. ін. Промовляння більшості звуків української мови вимагає 

спрямованого повітряного струменя, відпрацювання якого проводиться 

одночасно з артикуляційною гімнастикою, так при формуванні повітряного 

струменя активну участь приймають щоки, губи, язик. Послідовно даються 

наступні вправи: для зміцнення м'язів щік - надути щоки й утримувати в них 

повітря («Надути дві кульки»), втягувати щоки при зімкнутих губах і при 

відкритому роті («Худенький Петрусь»); для вироблення спрямованого 

повітряного струменя - не надуваючи щік, крізь зближені й злегка висунуті 

вперед губи, утворюючи посередині кругле «віконечко», здувати з піднесеної 

до рота долоні будь-який м'який предмет (ватяна кулька, паперову сніжинку й 

ін.) або подути на лежачий на столі олівець, щоб він покотився. Потім потрібно 

навчити дитину утворювати вузьку щілину з розтягнутими в легкій посмішці 

зближеними губами (кутики рота при цьому притиснуті один до одного). 

Струмінь повітря, спрямований в цю щілину, дитина розсікає рухами 

вказівного пальця зі сторони убік. Якщо щілина утворена правильно й струмінь 

досить сильний, звук від, що розсікається пальцем повітря добре чутний 

(вправа «Пропелер»). Одночасно з артикуляційною гімнастикою й вправами 

для вироблення спрямованого повітряного струменю відпрацьовується дрібна 

моторика рук. Для цього використовуються різні вправи, це можуть бути 

настільні ігри «Мозаїка», різні ігри з пальчиками. 
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Таким же способом, використовуючи залишковий слух, відчуваючи 

рукою вібрацію гортані учителя, глуха дитина сприймає і відтворює голос. 

Проте, у дітей, в яких не відпрацьоване правильне мовне дихання, буде слабий і 

короткий видих і, як наслідок, буде слабий, затухаючий голос або взагалі 

голосу не буде. Виходячи із цього, одночасно із розвитком нижньо-

діафрагмального дихання без голосу необхідно розвивати і мовне дихання. 

Глухі діти дошкільного і молодшого шкільного віку, в більшості випадків, не 

розуміють, що від них хочуть педагоги в штучно створеній обстановці, коли 

відпрацьовуються мовне дихання і голос. Дитина відчуває тактильно вібрацію 

гортані учителя, відчуває струмінь видихуваного педагогом повітря, але певний 

час не розуміє, для чого це, що від неї хочуть, для чого кладуть її руку на 

гортань учителя, а на другу руку видихують струмінь повітря. Учителю іноді 

приходиться бути віртуозом, щоб донести до усвідомлення дитиною тих вимог 

щодо голосоутворення і правильного мовного дихання, на основі яких би 

надалі продовжувалась вся корекційна робота над мовленням глухих учнів. 

Дітям досить важко слідкувати за своїм діафрагмальним диханням і виконувати 

при цьому мовний видих. Щоб виправити цю ситуацію, можна провести із 

дітьми прості ігрові вправи на розвиток мовного дихання і голосу.  

- Говори так, як я: 

1.   А________________________                  МО_____________________ 

          МА ______________________                 У_______________________ 

          О________________________                  МУ_____________________ 

2.    А____________________О___________________ 

  А____________________У___________________       

А_______________________О_____________________У__________________ 

МА_____________________МО___________________МУ_________________ 
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3. Можна дати малюнок , на якому зображено дітей, що 

заблудились в лісі. Пропонуємо допомогти дітям і покликати дорослих    

«ау- ау- ау».  

4. На малюнку дівчинка колише ляльку. Як співає 

дівчинка? 

5. На малюнку корова.  Вона кричить «му-у-у». Як кричить 

корова? І т.п. 

Широкого застосування знаходить спосіб, заснований на наслідуванні, 

при постановці звуків і, перш за все, найбільш легких для засвоєння, таких як: 

п, а, м, в, ф  и т. п. 

При цьому способі постановки голосу і звуків ми використовуємо 

різноманітні засоби наочності, які полегшують дітям процес наслідування. 

Суттєву допомогу надає спеціальна апаратура, як звукопідсилююча, так і така, 

що розрахована на зоровий і вібраційний контроль над вимовою, а також 

дзеркало. Дитина при допомозі звукопідсилюючої апаратури використовує свій 

залишковий слух, вслуховується, як учитель вимовляє певний звук і одночасно 

дивиться в дзеркало, визначаючи правильну артикуляцію цього звуку. На 

панелях стаціонарної звукопідсилюючої апаратури дитина бачить і контролює 

свою силу, висоту голосу і протяжність звучання по низці різнокольорових 

світодіодних лампочок, котрі світяться при правильному промовлянні звуків чи 

не світяться, коли не має відповідного звучання. Чим довший ланцюжок 

лампочок, які світяться, тим сильніший і вищий у дитини голос. В своїй роботі 

я використовував слухомовленнєві тренажери типу «ПФ-03-2» із світловими 
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індикаторами або поліфонатор «СРТ-10». Використовуючи таку чи подібну 

апаратуру, сурдопедагог поступово привчає глухих дітей до контролю за 

звучанням голосу через спостереження за світловими індикаторами, які 

світяться при голосоутворенні і артикулюванні звуків. До звукопідсилюючої 

апаратури ми підключаємо вібратор, який через кістки передає вібрацію при 

артикуляції голосних звуків чи дзвінких приголосних звуків. Вібратор дитина 

тримає в стиснутому кулачці, що дозволяє сприймати звук тактильно-

вібраційним методом.  

Другий спосіб – механічний, він полягає в тому, що учитель механічно впливає 

на ті чи інші органи артикуляції, які при цьому пасивно приводяться в дію чи в 

певне положення. Так, наприклад, при роботі над диханням ми застосовуємо 

легке натискування на передню стінку черевної порожнини. При схильності 

дитини до фальцетного голосоутворення, так само, злегка натискуємо рукою на 

гортань.                                                                                                                                                 

Одним з важливих напрямків на підготовчому етапі є відпрацьовування 

опорних звуків - подібних з порушеними по артикуляції (місцю або способу 

утворення вимовлюваних дитиною правильно). Відпрацьовування опорних 

звуків передбачає наступне уточнення артикуляції звуку і його правильної 

вимови в ізольованій позиції, а потім у складах, словах, реченнях. Для звуку  С 

опорними будуть звуки І, Ф. звуки С, І - однакові по місцю утворення 

(передньоязикові), кінчик язика при їхньому промовлянні перебуває за нижніми 

різцями. Відпрацьовуючи звук І, потрібно добитися положення широкого 

кінчика язика за нижніми різцями й підйому передньої частини спинки язика до 

альвеол. Звуки С, Ф - однакові по способу утворення (щілинні). 

Відпрацьовуючи звук Ф, потрібно добитися спрямованого повітряного 

струменя, який буде проходити по вузькій щілині, утвореній нижньою губою і 

верхніми різцями. Поєднавши ці два елементи, цілком можливо добитись 

правильної артикуляції звука С. До наступного етапу – постановки звука – 

можна переходити лише тоді, коли дитина навчиться досить швидко і 

правильно відтворювати основні рухи і положення органів артикуляційного 
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апарату, які необхідні для даного звуку, чітко розрізняти правильну і 

спотворену вимову.                                                                                                                    

При постановці чи корекції звуків учень відтворює той чи інший звук. В той же 

час учитель, використовуючи пальці, шпателі чи зонди, механічно  змінює 

положення артикуляційних органів учня або викликає їх пасивні рухи чи 

вібрацію. Внаслідок цих маніпуляцій появляється новий звук, а саме той, який 

повинен бути поставленим. Прикладом цього послужить постановка таких 

звуків: - К від – Т, - Х від – С, - Ш від – С, - І від – ПЗ і т.п. Крім пальців, 

шпателів, зондів можна використовувати сірники, дерев’яні палички, гумові 

соски при механічному способі постановки звуків у дітей, які панічно бояться 

«медичних інструментів» або в яких м’язи язика мимовільно сковуються при 

доторканні до них холодних металевих предметів. Наприклад, за допомогою 

сірника досить легко можна відпрацювати артикуляцію звуків - С, - З і їх 

пом’якшених варіантів – СЬ, -ЗЬ. І ще, наприклад, для утримання широкого 

язика біля верхніх зубів, для вироблення вібрації кінчика язика сурдопедагог 

може використовувати шпатель або спеціальний зонд. При цьому способі також 

часто користуються опорними звуками. Наприклад, запропонувавши дитині 

вимовити звук С, педагог шпателем піднімає широкий передній край язика за 

верхні зуби й ставить звук Ш. 

  Після серії подібних вправ із механічною допомогою в корі головного 

мозку глухого учня закріплюються сліди кінестетичних подразнень, які 

відповідають   новому положенню і рухам артикуляційних органів, що, в свою 

чергу, дає можливість дитині далі повністю самостійно, без механічної 

допомоги, відтворювати потрібний звук, спираючись на кінестетичний і, по 

можливості, при наявності залишкового слуху, на слуховий самоконтроль.  

Для того, щоб успішно сформувати мовленнєві навички у дітей з порушеннями 

слуху, необхідно донести до свідомості дитини всіма можливими способами ті 

теоретичні знання про диференціальні ознаки фонем, над якими ведеться 

робота. Необхідно привчати дітей свідомо використовувати ці знання при 

постановці, автоматизації і диференціації окремих груп звуків. На початкових 
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етапах цієї роботи з глухими дітьми використовуються профілі звуків, 

демонстрація учителем відповідного артикуляційного укладу певного звуку і 

положення органів мовлення на собі, на профілі звуків із комп’ютерної 

корекційної програми або із звичайної карточки, на основі тактильних відчуттів 

дитини від доторкування до його органів артикуляції шпателем чи зондом. В 

цьому випадку максимально використовуються і кінестетичні відчуття. 

Третій спосіб – змішаний: він являє собою поєднання першого і другого 

способів, коли використовуються всі можливі методи для досягнення кінцевої 

мети - постановки правильної вимови ізольованого звуку. Учень, наслідуючи 

учителя, відтворює ту чи іншу роботу органів артикуляції, але не досить чітко. 

Учитель механічним способом допомагає дитині більш точно відтворити 

потрібну мовленнєву дію. Наприклад, при постановці звука –О молодші 

школярі не зовсім правильно висувають вперед і округлюють губи. Учитель 

демонструє правильну артикуляцію перед дзеркалом, показує профіль 

артикуляції і допомагає дитині, злегка натискуючи на щічки і кутики рота 

великим і вказівним пальцями. Внаслідок цих маніпуляцій губи правильно 

висовуються і закругляються, а дитина правильно артикулює потрібний звук –

О. Але крім цього в нашій роботі допомагають елементи фонетичної ритміки – 

системи рухових вправ, в яких різні рухи поєднуються з артикулюванням 

відповідного мовленнєвого матеріалу (фраз, слів, складів, звуків). Фонетична 

ритміка органічно входить в роботу по формуванню вимови і відіграє суттєву 

роль в корекції мовлення глухих дітей дошкільного і молодшого шкільного 

віку. В науковій літературі доведено, що між розвитком загальної моторики, 

тонкої моторики кистей рук, розвитком артикуляційної моторики і 

формуванням звуковимови існує тісний філогенетичний зв'язок. Сукупність 

рухів тіла і мовних органів сприяє зняттю напруги і монотонності мовлення, які 

характерні для мовлення дітей із вадами слуху. Розкутість і невимушеність, які 

набуваються дітьми при виконанні ритмічних рухів тілом, здійснюють 

позитивний вплив і на рухові якості мовних органів. Практика свідчить, що 

діти з недоліками слуху із задоволенням і проявами позитивних емоцій  
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повторюють фоноритмічні рухи, приймаючи їх за гру. При всіх трьох способах 

постановки будь-якого звуку завжди використовуються словесні інструкції, 

кінестетичні відчуття, зоровий, слуховий, тактильно-вібраційний контроль і 

опорні звуки. У зв'язку із цим, крім гарної теоретичної підготовки, що підказує 

сурдопедагогу, що слід робити в тому або іншому випадку, йому необхідні 

певні практичні навички, що дають можливість правильно здійснювати 

намічене. 

Постановка звуку - це вироблення в дитини нових зв'язків і загальмовування 

неправильних сформованих раніше. Щоб уникнути повернення старих зв'язків, 

педагог спочатку говорить дитині, який звук прагне одержати, а потім називає 

звуконаслідування. Таким чином, при постановці звуку повинні одночасно 

працювати всі аналізатори: зоровий (дитина бачить предмет і положення 

органів артикуляційного апарата), слуховий (чує звук), руховий (відчуває рухи 

губ, язика), тактильний (відчуває повітряний струмінь, вібрацію голосових 

зв'язок). Усе це дає можливість усвідомлено засвоїти даний звук і відповідну 

йому букву. 

До наступного етапу - автоматизації звуку переходять тільки тоді, коли 

дитина на вимогу дорослого може легко, без попередньої підготовки, без 

пошуку потрібної артикуляції вимовити поставлений звук (але не 

звуконаслідування).                                                                   

Автоматизація звуку.  

Метою даного етапу є можливість добитися правильної вимови в звуковому 

фразовому мовленні. Зміст роботи полягає в поступовому, послідовному 

введенні поставленого звуку в склади, слова, речення (чистомовки, вірші, 

розповіді) і в самостійну мову дитини.  

При автоматизації звуку, наприклад - С в складах потрібно з'єднувати 

закріплений приголосний з голосним А, И, О, У, спочатку в прямих складах: 

СА, СИ, СО, СУ, потім у зворотних: АС, ИС, ОС, УС, далі в складах, де звук 

перебуває між голосними: АСА, АСИ, АСО, АСУ, ИСА, ИСИ, ИСО, ИСУ і т.д., і 

нарешті, в складах де є збіг з іншими приголосними, які не порушені в мовленні 

дитини: СТА, СПА, СМА. СНИ, СКО, СФУ. Автоматизацію звуку в складах 

проводять у формі ігрових вправ, ігор.                                                                    

Автоматизація звуку в словах - це вироблення навички, що вимагає тривалого 
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систематичного тренування. Тому на кожне положення звуку в слові - на 

початку, середині, кінці - підбирається ≈ 30 малюнків. Принцип їх добору 

відповідає принципу добору складів, тобто беруться малюнки, у назви яких 

входять у тій же послідовності відпрацьовані звуки (прямі, зворотні, зі збігом 

приголосних). Автоматизація звуку в реченнях проводиться на базі 

відпрацьованих слів. Бажано, щоб у кожнім слові, що входить у речення був 

автоматизований звук, а не були відсутні звуки, які дитиною вимовляються 

неправильно. Спочатку педагог придумує речення, а дитина повторює його. 

Потім дитина придумує речення, а дорослий записує його в зошиті над 

малюнком. Наприклад, зі словами сани, Соня, сова, собака потім складаються 

наступні речення: Соня сидить в санях. Соня сама їсть суп. Сова сидить на 

сухому сучку. Далі по навідних запитаннях дитина сама придумує речення до 

малюнка. Для автоматизації звуку в «потішках», чистомовках, віршах учитель 

корекційної роботи підготовляє відповідний матеріал. Іноді він разом з 

дитиною сам придумує чистомовки. Наприклад: «Са - са - са - у Соні довга 

коса», - говорить дорослий. Потім він називає склади (са - са - са), а дитина в 

риму придумує своє речення.  

Автоматизація звуку [с] в прямих складах 

Запам’ятовування і відтворення ряду складів в поєднанні з рухами пальців рук.                                                                                                                                      

Ігрові вправи: «Падають сніжинки», «Ліпимо сніжки», «Катаємо снігову бабу». 

Виділення наголошеного складу 

 Са-са; са-са; са-са-са; са-са-са; са-са-са. 

Си-си; си-си; си-си-си; си-си-си; си-си-си. 

Са-си-со-су; си-са-со-су. 

Який склад зайвий?   Са-са-са-си. 

Повтори склади: са-си-со. Послухай ще раз. Са-со. Який склад зник із ряду? 

(Си.) Со-су-си-са. Со-су-си? (Са.)                                                                                                                                                                                  

Аналіз і синтез складів 

— Який перший звук в складі са? Який другий звук? Скільки звуків в складі 

са? 

— Звук [с] «подружив» із звуком [е]. Який склад вийшов? 

— Подумай, чи є звук [с] в словах  сік, син, сумка, самоскид? 

Відстукування ритмічного контуру слів сік, сумка, самоскид.                                                               

Читання складів.  
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Автоматизація звука [с] в словах із складами са-си-со-су 

- Говори  слова правильно 

Сад, сам, сама, самі, санки, сало, сачок, салют, сазан, сайгак, салат, салатниця, 

салфетка, самовар, сарафан, сардина, сарделька, садівник, садовод, сандалії, 

саджанець, саквояж, саксаул, коси, роси, гуси, сир, син, сито, синій. 

Сом, сон, Соня, сова, сорока, соловей. 

Суп, сумка, сухарик, сушка. 

Завдання: 

- Який звук зник із слова? Санки, сани.                                                                                                                          

- Доповни склади складом сто (100). Яке слово вийде?      

Ті__(100), Мі__(100), ли__(100)к 

 Автоматизація звука [с] в словах  із звукосполученнями ас-ос-ус-ес-ис 

- Вимовляй слова правильно: 

Квас, кокос, фікус, фокус, кактус, клас, абрикос, ананас, пилосос, космос, 

крокус, кумис, барбарис. 

Завдання: 

- Заміни звук в слові: 

  Роса — коса — коси — роси, син-сир.                                                                          

Автоматизація звуку [с] в словах із звукосполученнями  ст і складами ста-сто-

сту-сти:                                                                                                                  - Кажи слова 

правильно 

Міст, піст, наст, шест, лист, хвіст, поміст, окіст. 

Ставок, статуя, статуэтка, стан, стамеска, станок, старий. 

Ступа, ступня, студень, студент. 

 Завдання: 

- Придумай  слова, які починаються на склад сто-. 

Сто...(вп), сто...(гін), сто...(п), сто...(рона). 

- Заміни один звук (одну букву).                                                                                        

Стан — став — стаж – сталь – степ — стек — стеж — стоп — стовп.    



30 
 

Диференціація звуків. Мета даного етапу - учити дітей розрізняти звуки, що 

змішуються й правильно їх вживати у власній мові. Зміст роботи: поступова, 

послідовна диференціація звуків, що змішуються, по моторних і акустичних 

ознаках, спочатку ізольованих, потім у складах, словах, реченнях, чистомовках, 

віршах, розповідях і в самостійній мові. Для здійснення зорового контролю 

перед дитиною повинне бути дзеркало, за допомогою якого вона зможе 

спостерігати різницю в артикуляції звуків. Важливо також забезпечити тишу в 

кімнаті, де проводяться заняття, щоб дитина могла зосередити слухову увагу на 

акустичних ознаках звуків. 

Диференціація ізольованих звуків проводиться з використанням малюнків і 

символів. Наприклад, звук  Ж - жук, З - замок і т.д. сурдопедагог по черзі 

показує малюнки-символи, а дитина називає відповідні їм звуки або не 

називаючи їх говорить, де перебуває при його вимові язик. Для диференціації 

по акустичних ознаках сурдопедагог називає по черзі звуки, прикриваючи рот 

екраном, щоб виключить зоровий контроль. Дитина, почувши звук, повинна 

показати відповідний малюнок або символ. Такий вид роботи буде доступним 

далеко не всім учням з порушеним слухом, навіть з добре налаштованим СА. 

При диференціації по моторних ознаках відбирає, перевертає одну картку із 

малюнком за іншою(із спільної кучки), називає і говорить, який в ній є звук, 

потім підбирає до цієї картки відповідний малюнок-символ. Після цього 

педагог називає слова, які відрізняються одним звуком, що диференціюється, 

наприклад, сапка-шапка. Дитина повинна знайти відповідні малюнки і сказати, 

де тут є звук С, а де звук Ш. Потім дитині пропонуються малюнки, в назвах 

яких містяться обидва звуки, що підлягають диференціації (С-, Ш-). Наприклад, 

Саша, шосе і т.п. Дитина, називаючи їх, визначає, який із двох звуків вона 

промовила спершу, С чи Ш. При диференціації звуків в реченнях з 

відпрацьованими раніше словами сурдопедагог разом з дитиною складає фрази, 

а потім дитина перевіряє їх. Потім вони спільно придумують потішки, 

чистомовки, в яких теж використовуються звуки, що диференціюються і слова 

із цими звуками (шо-со; шофер приніс до машини колесо). Спеціально 



31 
 

підбираються віршики, оповіданнячка та інший мовленнєвий матеріал, які 

насичені потрібними звуками. Все це дитина запам’ятовує, заучує, переказує. 

 

Висновки 

  Серед дітей з порушеннями психофізичного розвитку значну групу 

складають діти з порушеннями слуху. Дитина, яка має важкі порушення 

слухового аналізатора, не має змоги самостійно навчитись розмовляти, тобто 

оволодіти звуковою стороною мовлення, оскільки вона не чітко сприймає 

звукове мовлення, не має можливості отримати слухові зразки. Вона не 

контролю свою вимову, внаслідок чого виникає спотворене мовлення, іноді 

усне мовлення не розвивається взагалі. Bce це негативно відображається на 

оволодіння всією складною системою мовлення, що не лише обмежує 

можливості дитини в навчанні і пізнанні оточуючого світу, але й має 

негативний вплив на весь психічний розвиток особистості, затримуючи або 

спотворюючи його, оскільки мовлення є знаковою системою і виступає 

важливим засобом кодування і декодування інформації. Глибокі порушення 

слуху тягнуть за собою німоту і можуть призвести до соціальної ізоляції дітей, 

оскільки їхня спільна діяльність з нормально чуючими дітьми є досить 

обмеженою. Це часто призводить до виникнення у них порушень емоційно-

вольової сфери у вигляді агресивності, проявів явищ негативізму, егоїзму, 

егоцентризму, або навпаки — загальмованості, апатичності, безініціативності. 

В даній роботі висвітлено теоретичні засади корекційної роботи із дітьми, які 

мають тяжкі вади слуху в дошкільний період і в початкових класах в умовах 

спеціальної школи-інтернату. Описано етапи корекційно-розвиткової 

діяльності. Визначено пріоритетні напрями в подоланні вад звуковимови, в 

формуванні правильного мовлення в глухих дітей по всіх напрямках (розвиток 

артикуляційної моторики, мовленнєвого дихання, голосу, постановка, корекція, 

автоматизація і диференціація звуків, злитність мовлення, ритміко-інтонаційна 

структура). Висвітлена методика роботи над подоланням вад  звуковимови і 
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формування правильного розбірливого мовлення. Дано зразки корекційних 

вправ, які використовуються у відповідній роботі над мовленням дошкільнят і 

молодших школярів з порушеннями слуху. 
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