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ток, формування немовленнєвих функції. 
Своєчасне виявлення цих порушень, точне 
визначення причин, патогенезу в кожному 
окремому випадку, впливає на подальшу 
корекційну роботу та її результат. 
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У статті розглядається методика 
формування навички читання у дітей з вадами 
мовлення, яка дозволяє домогтися свідомого, 
виразного, швидкого і правильного читання (за 
Л. Ф. Клімановою). 

В статье рассматривается методика 
формирования навыка чтения у детей с 
нарушениями речи, которая позволяет достичь 
осознанного, выразительного, бистрого и 
правильного чтения (за Л. Ф. Климановой). 

The article considers methodology of reading 
habits formation of children who suffer speech 
disorders (by L. Klimanova). The suggested methods 
help to develop deliberate, eloquent, fast and correct 
reading. 
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Постановка проблеми. Формування 

навички читання завжди привертає увагу 
вчених і педагогів, тому що від того, як 
навчають дітей читати в школі, залучають 
їх до читання книг, розвивають потребу в 
читанні, багато в чому залежать резуль-
тати навчання і виховання підростаючого 
покоління. Отже, одним з найважливіших 
завдань початкової школи є формування у 
дітей навички читання, що є фундаментом 
усієї подальшої освіти. Читання – основ-
ний спосіб сприйняття інформації, ово-
лодіння ним багато в чому визначає 
успішність навчання в сучасній школі. 
Особливої уваги потребують діти з 
порушеннями мовлення, оскільки вони 
сприймають це важче. У процесі читання у 
дітей із ЗНМ виникають складнощі, 
причинами яких є: несформованість фоне-
матичного слуху, порушення звуковимови, 
складової структури слів, недостатній 
розвиток лексичних та граматичних засо-
бів мовлення. Тому, порушення читання 
виявляється не лише в дефекті вимови, а й 
у спотворенні складової структури слова, 
нерозумінні смислу прочитаного. 

Мета статті: охарактеризувати мето-
дику формування навичок читання у дітей, 
що мають мовленнєві порушення, 
запропонувати вправи, які полегшують 
процес навчання читання для даної 
категорії дітей. 

Виклад основного матеріалу. Існує 
кілька визначень, що дають уявлення про 
те, що є читанням. На думку відомого 
психолога Д. Б. Ельконіна, читання – це «... 
відтворення звукової форми слова на 
основі його графічного позначення» 
[1, с. 237]. Процес читання проходить 
наступні три етапи: 
1. Звуковий аналіз – спочатку з опорою на 

матеріалізовану дію (заповнення відпо-
відними звуками клітинок в схема-
тичних зображеннях слова), потім в 
мовному плані(перерахувати звуки, що 
складають дане на слух слово), і в 
розумовому плані (не промовляючи 
слова, дитина називає кількість звуків в 
ньому, вказує, на якому місці стоїть той 
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чи інший звук). 
2. Первинне відтворення звукової форми 

слова – на цьому етапі дітям пояс-
нюється зміна значення слова при зміні 
одного звуку, що його складає. 

3. Поскладове читання – «наповнення» 
слова буквами і автоматизація процесу 
його відтворення по буквах [4, с. 97]. 

Т. Г. Єгоров розглядає читання як 
більш складний процес, що включає в себе 
як технічну сторону, так і розуміння 
прочитаного [2, с. 16]. Автор також виок-
ремлює три етапи: аналітичний, синте-
тичний і етап автоматизації.  

Аналітичний етап характеризується 
складобуквеним аналізом і читанням 
слова по складах. На синтетичному етапі 
відбувається читання цілими словами. При 
цьому зорове сприймання слова і його 
вимова збігаються з усвідомленням його 
значення. Відбувається становлення син-
тетичних прийомів читання. Розуміння 
сенсу слова в структурі словосполучення 
випереджає його вимову, тобто читання 
здійснюється за смисловою здогадкою. В 
подальшому читання все більш авто-
матизується. Сам процес читання все менш 
свідомий і на перший план стає усвідом-
лення змісту, композиції, використаних 
художніх засобів. 

Формування навички читання у дітей 
з вадами мовлення – тривалий і складний 
процес. Спочатку вони читають поскла-
довим способом. Потім короткі слова 
прочитують цілком, а більш складні 
читають по складах. Потім більшу частину 
слів читають разом і тільки деякі – по 
складах. І нарешті, досягається синте-
тичний спосіб читання, тобто читання 
цілими словами. 

Якщо дитина з порушенням мовлення 
одні слова читає цілком, а  інші по складах, 
то можна вважати, що вона знаходиться на 
перехідному етапі від складового способу 
читання до синтетичного [6, с. 67]. Відомі 
такі способи читання: побуквений, урив-
частий складовий, плавний складовий, 
плавний складовий зі злитим читанням 
окремих слів, читання цілими словами  
і групами слів. Перші два відносять  
до непродуктивних і вкрай небажаних  
для навчання. 

У навичці читання виділяють технічну 
і смислову сторони. Технічна охоплює такі 
компоненти навички читання, як спосіб 
читання, правильність, швидкість (темп). 
Кожен з них, утворюючи в цілому 

«техніку» читання, має свої особливості, 
які впливають на процес в цілому. Кожен з 
компонентів спочатку формується, відпра-
цьовується як вміння і за допомогою вправ 
піднімається на рівень навички (здійс-
нюється без напруги, автоматично). 

В основі української графіки лежить 
складовий принцип. Для передачі звуків 
на письмі використовуються літери (гра-
феми), але вони, взяті окремо, не можуть 
бути прочитані, так як читаються з 
урахуванням наступних букв. Якщо ми не 
бачимо наступної букви, ми не можемо 
прочитати букву л, а от в складах лі або лу 
ми її читаємо правильно: в 1-му випадку це 
м'який звук [л'] (голосний і пом'якшує л), в 
2-му – твердий (голосний у впливає на 
твердість) [5, с. 28]. 

Це означає, що в українській мові 
звуковий зміст букви виявляється лише в 
поєднанні з іншими буквами, а, отже, 
побуквене та уривчасте складове читання 
буде постійно приводити до помилок. То-
му в сучасній методиці навчання грамоти 
прийнятий принцип складового читання, 
тобто з самого початку діти орієнтуються 
на склад як на одиницю читання. 

Останні три способи продуктивні. Їх 
треба докладно відпрацьовувати і спону-
кати дітей до якнайшвидшого, але природ-
ного переходу від одного з них до іншого, 
тобто від плавного складового читання до 
читання цілими словами і групами слів. Це 
найпродуктивніший спосіб читання. 

Під правильністю читання розумієть-
ся відтворення слів (і тексту) без спотво-
рення – точна передача складобуквеного 
змісту слова, його граматичної форми, 
відсутність пропусків і перестановок слів у 
реченні. Для правильного читання необ-
хідно правильно розподіляти дихання, 
дотримуватися словесного наголосу, пауз і 
орфоепічних норм. На 1-х етапах навчання 
дітей із ЗНМ великої уваги вимагає 
вироблення вміння регулювати дихання і 
формування навички читати певну кіль-
кість складів і слів на одному видиху 
[3, с. 19]. 

До причин труднощів читання відно-
сять непідготовленість дітей до звуко-
буквеного аналізу, синтезу, засвоєнню 
понять голосний звук, твердий, м'який 
приголосний, буква, склад, наголос, речен-
ня, поєднання 2-х звуків в 1-му графічному 
знаку. Перераховані мовні одиниці носять 
абстрактно-символічний характер і вима-
гають відповідного рівня розвитку поня-
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тійного і логічного мислення. Особливо ці 
труднощі виявляються у дітей з пору-
шенням мовного розвитку. Для вироблен-
ня навички правильного читання необ-
хідні різноманітні вправи на всіх етапах 
роботи з текстом, а також спеціальна 
робота, спрямована на попередження 
помилок і їх своєчасне виправлення. 

Систему вправ, що тренують правиль-
ність читання, запропонувала Л. Ф. Клі-
манова. Ці прийоми рекомендовані для 
дітей із ЗНМ [3, с. 21]. 

Читання складів і слів.  
1. Попередній (до читання всього тексту) 

звукобуквенний аналіз нових слів і 
словосполучень з супутнім уточненням 
їх значень: май-стру-ють, майстру-ють, 
майструють будинок – будують 
будинок. 

2. Читання тексту в голос для закріплення 
норм вимови з опорою на зразок, даний 
учителем. 

3. Диференціація подібних складів, слів: 
ла-ра, ла-ля, дім-дим; 

4. Читання складів і слів з «підготовкою»: 
і, ті, сті, стіл; о, ро, дро-ва, дрова; ра, тра, 
трам-вай, трамвай. 

5. Читання слів, написання яких відріз-
няється однією-двома буквами або їх 
порядком розташування:рак-лак, лижі-
ліжко, вчора-вечора. 

6. Читання спільнокореневих слів, що від-
різняються однією з морфем: ліс-лісок, 
йшов-пішов, трава-травичка, пірнав-
пірнув. 

7. Читання слів, що мають однаковий 
префікс, але різні корені: пройшов – 
проробив – проглянув. 

Останні два види вправ спрямовані на 
попередження читання слова з орієнта-
цією на його формальні ознаки, а не на 
зміст. Сприймання знайомих, часто повто-
рюваних буквосполучень може спонукати 
дитину назвати більш звичне слово, 
наприклад, лісний, замість написаного в 
тексті лісистий. 
8. Попереднє поскладове читання слів, 

важких за складовою або морфемною 
будовою: по-хи-ли-лись – похи-лились – 
похилились. 

9. Читання слів за картками. На картках 
даються слова з тексту для сприймання 
на час, щоб діти могли розрізнити і 
запам'ятати основні їх елементи, а 
потім відтворити по пам'яті або 
записати в зошити. 

Попередньо з'ясовується розуміння 
дітьми значень слів, без знання яких текст 
не сприймається. З цією метою прово-
диться лексикостилістична робота з виді-
лення незнайомих слів і їх пояснення в 
ході вступної бесіди вчителя. 

Для подібних вправ на уроці відво-
дить 4-5 хв., найбільш оптимальним для їх 
проведення є той етап, який безпо-
середньо передує читанню текстів. 

Тренувальні вправи в читанні. Такі 
вправи займають більшу частину заняття, 
тому що допомагають виробленню 
навички правильного читання. 
1. Читання тексту по ланцюжку: речення 

читаються по черзі. 
2. Читання тексту по абзацах, які по черзі 

читають викликані учні. 
3. Читання по естафеті: діти самі нази-

вають товариша, який починає читан-
ня, а також тих, хто буде його 
продовжувати. 

4. Вибіркове читання: спираючись ілюст-
рації («Розгляньте малюнок. Підберіть 
до нього рядки з оповідання»); з 
питання («Як виглядає ліс після пер-
шого снігу? Знайдіть і прочитайте цей 
уривок»); з опорою на конкретне зав-
дання («Прочитайте останні рядки 
казки і намагайтеся запам'ятати їх»). 

Для формування навички правиль-
ного читання дуже важливо організувати 
спостереження учнів за читанням їх 
однокласників. Тільки при постійній участі 
всього класу можна домогтися успіху. 
Необхідно, щоб діти продовжували читати 
протягом всього заняття, стежачи за 
читанням своїх товаришів. Для цього 
рекомендують такі прийоми [4, с. 102]: 
 Сприймання зразка правильного і 

виразного читання. Педагог повільно 
читає вголос текст, який попередньо 
вже був розібраний, і дітям відомі 
значення всіх слів. Учні слухають, 
слідкують за текстом. У будь-який 
момент педагог може перервати своє 
читання і перевірити увагу дітей, 
запропонувавши кому-небудь продов-
жити з того місця, де він зупинився. 

 Комбіноване читання. У знайомому 
тексті виділяються речення, які учні 
разом читатимуть вголос. Починають 
читати про себе; коли зустрічають 
виділений текст, повинні вчасно 
включитися в колективне читання. 

 Поєднане читання. Педагог разом з 
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дітьми починають читати текст вголос. 
Потім він припиняє свою участь, учні 
повинні продовжити читання. 

Ігрові вправи: «Склад загубився». На 
дошці записуються слова зі знайомого 
тексту, з пропущеним складом. Учні 
читають їх, заповнюючи пропуски. Ця гра 
змушує уважно вдивлятися в слова і 
вдумуватися в зміст.  

«Хто найуважніший?». За певний час 
учням треба прочитати і запам'ятати пари 
слів, що різняться 1-2 буквами, або 
кількістю букв. Перші слова в кожній парі 
знайомі з тексту, другі підібрані учителем. 
Учні повинні згадати і сказати, які слова 
вони тільки що читали, наприклад: зима-
земля, потемніло-потепліло. 

«Шепни на вушко». До початку уроку 
на дошці записуються слова зі знайомого 
тексту і закриваються смужками паперу. 
На занятті ці смужки на короткий 
проміжок часу знімаються. Діти повинні 
встигнути прочитати і запам'ятати слова, а 
коли їх знову закриють, назвати. 

«Хвиля, що біжить». Слова зі знайо-
мого тексту записуються на стрічці, яку 
педагог поступово розгортає. Це можуть 
бути спільнокореневі слова, синоніми. 
Завдання – прочитати і запам'ятати 
якомога більше слів. 

Важливою характеристикою техніч-
ного боку є швидкість читання. Вона 
знаходиться в прямій залежності від 
способу читання та розуміння. 

Корисними є вправи, які спонукають 
дітей до читання вголос, змушують 
вдумливо розбиратися в змісті прочи-
таного, вимагають перечитувати текст з 
метою його більшого усвідомлення 
(наприклад, підтвердити правильність 
судження, підготовка до переказу, сло-
весне малювання). На швидкість читання 
впливають вправи для розширенню поля 
читання, розвитку оперативної пам'яті.  
1. Читання за часом: спочатку для 

сприймання пропонується одне слово, 
що складається з 2-х, потім з 3-х складів, 
потім 2 слова з 10-12 знаків. Наприклад: 
друг, дружба, прийшла весна. Кількість 
слів збільшується до 3-4; вони даються 
в рядок або в стовпчик, в кінці може 
бути ціле речення.  

2. Читання «пірамідки»: сад, садок, садів-
ник, палісадник. 

3. Завдання з цільовою установкою: «Чи-
таєш слово, дивись відразу на наступне 
за ним, постарайся його зрозуміти». 

4. Читання тексту з пропущеними 
буквами. 

При відпрацюванні навички швидкого 
читання у процесі навчання дітей 
потрібно: своєчасно виправляти помилки; 
відводити на занятті достатній час для 
читання вголос; постійно проводити 
попередню роботу над вимовою і 
розумінням нових слів і словосполучень, 
які зустрічаються в текстах; вибирати 
тексти, які добре зрозумілі дітям-
логопатам за змістом, а в роботі над ними 
враховувати індивідуальний темп мов-
лення кожної дитини [5, с. 42]. 

Робота над смисловою стороною 
навички читання. Вона включає розу-
міння прочитаного і виразність вимови 
(правильна інтонація). 

Свідомість процесу читання залежить 
від володіння учнями складовим, бук-
веним і звуковим аналізом слів; вміння 
співвідносити букву і звук (залежно від 
положення звуку в слові); об'єднання 
складів в єдиний комплекс – слово. Про 
досягнення цієї якості можна зробити 
висновок з виразності читання (якщо 
читає вголос) і по правильності відповідей 
на питання за змістом твору. 

Підготовку до виразного читання 
можна розділити на такі етапи: з'ясування 
конкретного змісту твору, аналіз мотивів 
поведінки дійових осіб, встановлення ідеї 
твору; розмітка тексту (паузи, логічні 
наголоси), визначення темпу читання; 
практичні вправи з голосом і інтонацією, 
передавання задуму автора, його став-
лення до описаних подій. 

Висновки. Отже, формування навичок 
читання у дітей з вадами мовлення – дуже 
складний та довготривалий процес. Але 
якщо цьому питанню приділити максимум 
уваги, то можна досягти позитивних 
результатів, так як у дітей із ЗНМ цей 
процес триває в такій же послідовності як і 
в інших дітей, але дещо довше. Пере-
раховані вправи мають позитивний вплив 
на розвиток уваги і зорової пам'яті учнів, 
формують мотивацію до читання. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  
ПРИ ДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Эта статья описывает методику работы 
с детьми разного возраста, у которых есть 
нарушение речи, такие как дислалия. Показаны 
виды заданий на увеличение словарного запаса.  

Описана проблема изучения условий разви-
тия речевой функции при дислалии у детей 4-5 
лет. Автор показывает, что в условиях 
специально организованных логопедических 
занятий с использованием беседы, дидакти-
ческих и подвижных игр, содержащих элементы 
диалога, театрализации речевая функция 
детей достигает более высокого уровня.  

Ключевые слова: дислалия, речь, устная 
речь, речевое развитие. 

 
Когда в молодой семье много детей, и 

не всем удаётся уделить внимание, 
рождаются дети с нормальным развитием, 
но с проблемами в речи. Это может 
обуславливаться тем, что дети в раннем 
возрасте не могут контролировать 
правильную и плавную речь, а также  
наследственностью, проблемы в период 
беременности и во время родов, а  
также в первый год жизни малыша, когда 
у него формируются основные психи-
ческие функции.   

Проблемы в речи в наше время 
является главным предметом внимания 
нашего общества. Наверное, многие из вас 

замечали, что некоторые дети не 
правильно произносят многие слова. На 
пример, «пливет», «есо», «холосо». 

Тому есть объяснение, что современ-
ные дети не получают должного внимания 
со стороны родителей и очень гиперак-
тивны. Нарушения возникают с раннего 
возраста, и если вовремя не обратится к 
специалистам, то со временем будет 
тяжело корректировать. В большинстве 
случаев, дети с явными признаками в 
нарушении речи выявляются во время 
сбора документов детский сад. Большое 
количество детей дошкольного возраста 
имеют проблему в осваивании родной 
речи и правильном звукопроизношении, 
хотя психическое развитие у них 
нормальное. Следовательно, этим детям 
нужны специальные логопедические 
занятия.  

Таким образом, мы рекомендуем к 
применению подходящую и связанную 
систему заданий, игровых упражнение в 
зависимости от нарушений, индиви-
дуальных и возрастных особенностей ре-
бенка, для его родителей и специалистов-
логопедов, которые занимаются с детьми-
дислаликами. 

Цель – проводить занятия интерес-
ными и связанными между собой, и пра-
вильно корректировать нарушение речи.  

Система работы, которая предпо-
лагает психологическое взаимодействие 
между логопедом и родителями, несет 
пользу лишь в том случае, если родители 
будут работать по заданиям логопеда с 
детьми все время и усердно. 

Почему же правильное произношение 
звука имеет такое большое значение? К 
огромному сожалению, временами роди-
тели содействуют появлению нарушения 
и упрочению неправильного произно-
шения звука. Даже детский лепет, который 
делает детскую речь более умилительной, 
впоследствии, приводит к устойчивым 
речевым проблемам, от которых не так 
легко избавиться. Ведь от правильного и  
внятного произношения зависит общение 
детей друг с другом и взрослыми.  От 
четкой и внятной дикции зависит полно-
ценное общение ребенка со сверстниками 
и взрослыми, как и поддержать беседу на 
любую тему по возможности осведом-
ления у ребенка. 

Такая преграда в разговоре зачастую 
воздействует на оценку человека и его 


