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ФОРМУВАННЯ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Проблема формування фонематичних процесів у дітей дошкільного 

віку із порушенням мовлення є однією з головних у логопедії. Вона 

охоплює виховання культури мовленнєвого слуху, вироблення умінь 

розпізнавати певний  звук у слові, навчання аналізувати звуковий склад 

слова та вироблення узагальнювальних уявлень про диференціальні ознаки 

фонем. 

Уперше про необхідність використання попередніх звукових вправ у 

методиці навчання читання наголошував К. Д. Ушинський. Автор 

звукового методу вважав необхідним розвивати мовленнєвий слух у дітей. 

Дослідженнями науковців Р Лалаєвої, Р. Левіної, Н. Нікашиної, Г. Каше, 

Л. Спірової, Г. Чиркіної, М. Савченко та ін. доведено, що головною 

умовою успішного виправлення мовленнєвих порушень неодмінно є 

розвиток сприйняття звуків мовлення. 

До фонематичних процесів відносять наступні поняття:  

Фонематичний слух – тонкий диференційований слух, що дає змогу 

розрізняти фонеми різного тембрового забарвлення. 

Фонематичне сприймання – це процес упізнавання та розрізнення 

мовних звуків. Саме завдяки слуховому сприйманню звукової відмінності 

різних слів вони диференціюються за своїм значенням, однак при цьому не 

поділяються на складові частини й процес виокремлення певних звуків не 

відбувається. 

Фонематичні уявлення – здатність сприймати кожний мовний звук у 

різних варіантах його звучання, що забезпечує правильне використання 

звуків для розрізнення значення слів. 

Фонематичний аналіз і синтез – розумові операції, завдяки яким зі 

слова виокремлюються певні звуки або, навпаки, певні мовні звуки 

поєднуються у слова. 

Робота з розвитку фонематичних процесів у дітей має два етапи: 

підготовчий та основний. 

На підготовчому етапі основними завданнями є: 1) розвиток у 

дитини слухової уваги на основі сприймання немовленнєвих звуків та 

звуконаслідувань; 2) формування вміння слухати, впізнавати, 

запам’ятовувати слова, речення; 3) розвиток фонематичного слуху, 

слухової пам’яті, фізіологічного та мовленнєвого дихання; 4) формування 

вміння моделювати голос за силою, висотою, тембром. 

На основному етапі головним є розвиток фонематичного 

сприймання, аналізу і синтезу. Так, робота з розвитку фонематичного 

сприймання враховує подальший розвиток слухових операцій (уваги, 
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пам’яті), слухового контролю і передбачає: 1) навчання виконувати дії за 

словесними інструкціями; 2) формування вміння розрізняти склади та 

слова (слова-пароніми), що відрізняються одним звуком; 3) виділяти 

заданий звук серед інших звуків у складах, словах, реченнях;  

4) утворювати склади з певним звуком. 

Щоб успішно оволодіти фонематичним аналізом, у дитини має бути 

добре сформоване фонематичне сприймання. 

Навички фонематичного аналізу також формуються у певній 

послідовності: 1) виділення першого голосного у слові (наголошеного);  

2) виділення приголосного звука у слові: спочатку зімкнені звуки слід 

виділяти лише в кінці слова, наприклад: мак, кіт; щілинні – на початку 

слова, наприклад: сом, шапка; виділення першого й останнього 

приголосного звука у слові; виділення приголосного звука всередині слова; 

3) виділення голосного звука всередині та в кінці слова; 4) визначення 

місця певного звука у слові. 

На початку оволодіння фонематичним аналізом для позначення 

використовуються фішки, що позначають голосні та приголосні (м’які, 

тверді) звуки. 

Паралельно з формуванням навичок звукового аналізу проводиться 

робота з формування складового аналізу слова: спочатку аналізуються 

закриті склади (ат, от, ут); потім – відкриті (та, то, ту); далі – склади зі 

збігом приголосних: спочатку на початку складу (ста, бла, клу), потім – у 

кінці (лист, болт). 

Тільки після вищезазначеного, дитину вчать виділяти приголосний 

звук усередині та в кінці слова. 

Після проведеної кропіткої і довготривалої роботи формується 

навичка повного складового аналізу слова – визначення кількості та 

послідовності звуків та складів у ньому. 

У формуванні навичок складового аналізу використовуються такі 

прийоми: плескання в долоні та стукання пальцями по твердій поверхні. 

Одночасно із розвитком у дітей фонематичного аналізу відбувається 

й оволодіння процесами синтезу: поєднанням звуків у склади, складів – у 

слова, звуків – у слова. 

Складнішою є робота з розвитку фонематичних уявлень, яка 

здійснюється на основі вже сформованих процесів сприймання, аналізу й 

синтезу. Зокрема, розвиток фонематичних уявлень сприяють ігри, мета 

яких – навчити дитину виділяти спільний звук у назвах запропонованих їй 

предметних малюнків чи іграшок, не промовляючи самі слова. Разом з тим 

це потребує достатньо сформованої звуковимови. 
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ВЗАЄМОДІЯ ШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ ДІТЕЙ  

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
 

Сьогодні в системі освіти України активно впроваджується інклюзивне 

навчання дітей з особливими освітніми потребами, яке є демократичним та 

високогуманним за своєю метою. В. Сухомлинський наголошував на тому, 

що не може існувати виховання особистості поза колективом, як не може 

бути колективу без особистостей. Діти з незворотними інтелектуальними 

порушеннями не повинні бути покинуті самі на себе, а розвиватися у таких 

же умовах, що й діти з нормальним розвитком [3].  

Водночас, цілком погоджуючись з думкою В. Бондаря, зазначимо, 

що механічне переведення дітей з інтелектуальними порушеннями зі 

спеціальної школи до закладу загальної середньої освіти без необхідного 

нормативно-правового, навчально-методичного та кадрового забезпечення 

може призвести до невдач, викликати зневіру батьків і громадськості в 

доцільності спільного навчання дітей з різними освітніми можливостями 

та потребами [1].  

В Україні окремі аспекти проблеми інклюзивного навчання 

досліджують Ю. Бистрова, Ю. Бойчук, В. Бондар, А. Колупаєва, 

В. Синьов, Н. Софій, М. Шеремет, В. Тарасун, О. Таранченко, А. Шевцов 

та ін. Більшість учених вказують на необхідність упровадження нових 

форм освіти, взаємодії шкільного та позашкільного освітнього середовища 

в інклюзивному навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями, які б 

сприяли інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у суспільство. 

Науковці зазначають, що украй важливо створити не лише інклюзивне 

середовище у школі, але й інклюзивний освітній простір, який забезпечить 

високий рівень взаємодії дітей з різними освітніми та психофізичними 

можливостями й потребами у процесі групової діяльності та їх соціалізації, 

створить умови для надання комплексної психологічної, педагогічної, 

соціальної підтримки дітям з інтелектуальними порушеннями. 

В. Сухомлинський доречно зауважував, що колектив може стати 

виховним середовищем тільки в тому разі, коли він створюється під час 

спілкування і спільної діяльності, яка дає кожному радість і насолоду, 

розвиває його інтереси і здібності, коли є освічений педагог, який любить 

дітей та створює «ситуацію успіху» для кожного учня [3], адже діяльність 


