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доводять ефективність застосування комплексних методів корекційної роботи 

та дозволяють мінімізувати вторинні порушення, таким чином покращують 

стан психічного здоров’я та сприяють реалізації власного потенціалу дітей. 
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Веремій Д. В. 

РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З 

ДИЗАРТРИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Перші ознаки дизартричних проявів можна визначити вже в немовляти. 

Їх раннє виявлення сприяє своєчасному початку корекційної роботи та 

попередженню появи вторинних порушень. 

Ключові слова: комунікації, дизартричні порушення, ранній вік. 

Постановка проблеми. Дизартрія є одним із самих розповсюджених 

розладів мовлення, її значення як проблеми на даний момент різко зростає. Як 
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правило виявлення дизартрії та її корекція починаються у віці 3-5 років, що є 

несвоєчасним. Втрачається сприятливий ранній вік для корекції і компенсації, 

також нашаровуються вторинні порушення. Це пов’язано з відсутністю 

обізнаності батьків і спеціалістів про дизартричні прояви в ранньому віці та їх 

раннє подалання. 

Аналіз досліджень і публікацій. 

Дослідженням етіології та симптоматики легкої форми дизартрії 

займалися Архіпова О., Гуровець Г., Маєвська С., Соботович Є., Тарасун В., 

Пахомова Н., Позднякова Л. 

Дослідники Бадаляна Л., Мастюкова О., Семенова К. займалися 

вивченням ранньої діагностики дизартрій. 

Вінарська О., Мамайчук І., Мастюкова О., Козявкін В., Половинкіна 

О.вивчали особливості ранньої корекції дизартрій і довели її успішність. 

Мета статті. Розкрити комунікативні здібності дітей першого року життя 

з дизартричними порушеннями. 

Виклад матеріалу дослідження. Найпершим засобом комунікації 

немовляти є крик. У дітей з дизартричними проявами крик в перші тижні життя 

може бути відсутнім або має хворобливий характер. Крик слабкий, короткий, 

високого тону, може бути пронизливим або дуже тихим, схожим на 

схлипування або скрикування (які дитина зазвичай справляє на вдиху), нерідко 

з носовим відтінком голосу. Все вищезазначене відзначається внаслідок 

порушення тонусу артикуляційної і дихальної мускулатури.  

Наступною формою комунікації після крику, що з’являється у малюка є 

гукання. Патологія голосових реакцій у дітей може бути виражена в різному 

ступені: у вигляді повної відсутності або неповноцінності, специфічних 

особливостей вимовляння звуків гукання. 

Повна відсутність голосових реакцій відзначається лише у дітей з важким 

ураженням нервової системи. Неповноцінність голосових реакцій виявляється у 

відсутності або бідності інтонаційної виразності гукання, відсутності навіть 

елементів самонаслідування, бідності і одноманітності звукових комплексів, 
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рідкості їх виникнення. Одноманітність звуків поєднується з їх специфічним 

проголошенням: звуки тихі, нечіткі, часто з носовою відтінком, що не 

відповідають фонетичним одиницям мови.  

Найчастіше діти в період з 3 до 6 місяців видають недиференційовані 

голосні звуки та їх поєднання: [а], [и], [е], [уе], [ео], [ем], а задньоязикові звуки 

[г], [к], [х], відсутні, так як для їх артикуляції необхідна участь кореня язика, що 

у дітей з дизартричними розладами вкрай ускладнено внаслідок його напруги і 

обмеження рухливості. Інтонаційного забарвлення ці звуки не мають. Більшості 

дітей необхідно постійне стимулювання вимовляння звуків гукання.  

У дітей з важким ураженням артикуляційного апарату тривалий час 

зовсім відсутня голосова активність. Час появи самонаслідування гукання 

коливається від п'яти місяців до року, що значно відстає від норми. У багатьох 

дітей само наслідування гукання зовсім не спостерігається.  

У силу того, що у дітей з дизартричними проявами звуки гукання 

одноманітні і невиразні, вони не можуть служити засобом спілкування з 

оточуючими, що в свою чергу негативно позначається на процесі формування 

потреби мовного спілкування і призводить до затримки психічного розвитку в 

цілому.  

Слід відзначити також, що невисока активність гукання гальмує хід 

становлення мовнорухового і мовнослухового аналізаторів.  

Лепет є наступним засобом комунікації, що з’являється у дитини першого 

року життя після гукання. У дітей з дизартричними проявами зазвичай 

відзначається відсутність або крайня рудиментарність лепету. Видавані ними 

звуки одноманітні, інтонаційно невиразні. Дитина не може довільно змінювати 

висоту і гучність голосу. 

Найбільш характерними в лепеті є поєднання гласних [а], [е] з губно-

губними приголосними: па, ба, ма, ама, апу. Рідко зустрічаються губно-зубні, 

передньо-, середньо-, заднєязикові звуки. Майже немає протиставлень 

приголосних звуків: дзвінких-глухим, твердих-м'яким, проривних-щілинним.  
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Проголошення окремих звуків часто супроводжується загальним 

підвищенням м'язового тонусу, появою насильницьких рухів. Реакція на 

звернену мову проявляється бідними звуковими комплексами, позбавленими 

емоційного забарвлення. Прагнення до звуконаслідування зазвичай відсутнє 

або виражено незначно.  

Звукова активність вкрай низька. Дитина не намагається за допомогою 

звуків контактувати з оточуючими. Це поєднується з порушеннями моторного 

розвитку.  

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Отже, ми з’ясували особливості комунікації дітей першого року життя з 

дизартричними порушеннями. Виявлені особливості можна діагностувати вже 

на ранніх етапах життя дитини, тому це дає змогу провести ранню корекційно-

розвивальну роботу. 

У перспективі розробити методичні рекомендації для батьків, щодо 

розвитку мовлення дітей першого року життя з дизартричними порушеннями. 
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