
Порушення  
мовлення 



• Мова - це система мислення та 
спілкування з оточуючим 
середовищем. Виділяють 
специфічні психологічні операції, 
які забезпечують засвоєння мови і 
навички її використання.  



У формуванні мовленнєвої функціональної 
системи беруть участь мозкові 
анатомічні структури: 

• - акустичний аналізатор - зумовлює 
гнозис мовлення - впізнавання різних 
звуків та звукових рядків. Він 
розміщується у задньому відділі верхньої 
скроневої закрутки (зона Верніке) 
провідної півкулі; 

• - кінестетичний аналізатор - відповідає 
за праксис мовлення, розміщується в 
задньому відділі нижньої лобної 
закрутки (зона Брока), провідної півкулі. 



• Мовлення - це складна 
функціональна система, для 
формування якої потрібен 
своєчасний розвиток мозкових 
структур та їх узгоджена робота в 
поєднанні з умовами соціально-
психологічного впливу на розвиток 
дитини. 

•  
 



Функції мовлення: 
 



• - номінативна, змістова, 
позначальна - проявляється у віці 
до 7 місяців, у період немовляти; 
вона визначає розуміння дитиною 
значення вживання нею чи іншими 
людьми звукосполучення або 
цілого слова, яке відображає 
конкретний предмет чи істоту, дію 
або явище навколишнього 
середовища; 

 



• - ідеаторна (розумова) - 
розвивається пізніше, поряд з 
формуванням функції мислення. 

 



• - комунікативна, регулююча - з'являється ще в 
перші місяці життя дитини - це реакція на голос 
матері - "комплекс пожвавлення"; пов'язує 
дитину з оточуючим світом, живими істотами; її 
розвиток залежить від потреб дитини у 
спілкуванні, а мовлення стає одним із засобів 
реалізації цих потреб; у випадку відсутності 
потреби спілкування, дана функція мовлення 
не розвивається, чи формується із 
запізненням; оскільки комунікативна сфера 
тісно пов'язана із емоційно-вольовим 
розвитком дитини; тому мовлення як засіб 
спілкування має функції регулювання 
поведінки; 

 



Структура мовлення: 
 

• фонетика - акустичні та артикуляційні 
особливості звуків мовлення; 

• фонематика - фонетичний, 
фонологічний, фізіологічний та 
психологічний аспекти мовлення; 

• граматика - устрій мови (форми 
словозмін, словосполучень, типи 
речень); 

• лексика - уся сукупність слів мови чи 
діалекту. 



Порушення розвитку мовлення: 
 



• - затримка мовленнєвого розвитку 
(ЗМР) - характеризується 
загальмуванням темпу формування 
в основному експресивного 
мовлення відносно етапів його 
розвитку; виникає при депривації; 

 



• - загальний недорозвиток мовлення - 
зумовлюється порушеннями дозрівання 
мозкових систем (гностичного і 
кінетичного аналізатора); має три рівні: 
1 - зародки загальнозастосовуваного 
мовлення (слова односкладної 
структури, міміка, рухи); 2 - більше слів, 
з'являються речення з неправильною 
граматичною структурою і спотвореною 
вимовою деяких звуків; 3 - страждає 
лексиграматична структура мовлення; 

 



• - алалія - характеризується відсутністю і 
вродженою нерозвиненістю аспектів 
мовлення, в якому є локальне ураження 
мовленнєвих аналізаторів: 1 - алалія 
моторна - хворий розуміє мову, але не в 
змозі висловитись, недорозвиток 
мовленнєвого праксису (зона Брока); 2 
- алалія сенсорна - не розуміє мовних 
сигналів і мовлення не розвивається 
(зона Верніке), 3 - сенсомоторна алалія 
- і те, і друге; 

 



• - затримка мовленнєвого розвитку, 
в основі якої лежить вторинне 
недорозвинення 
мовлення, спричинене первинним 
ураженням аналізаторів (слух, зір) 
або тотальним недорозвиток 
психіки (розумова відсталість). 

 



Розлади мовлення: 

 Афазія - локальний розпад через 

ураження мовленнєвих та інших 
зон, причетних до формування та 
регуляції мовленнєвої функції. 
Характерна повна або часткова 
втрата мовлення. Залежно від місця 
локального ураження розрізняють: 



Види афазій: 

• o моторна афазія 

•  акустико-гностична афазія 

• акустико-мнестична афазія  

• семантична афазія  



Порушення вимовної 
функції мовлення: 

• - дизартрія - це порушення вимовної 
сторони мовлення (звуковідтворюючої та 
просодичної) через порушення 
артикуляційного праксису внаслідок 
органічного ураження центральної та 
периферійної інервації органів мовлення 
(губ, піднебіння, язика, голосових 
зв'язок тощо) - судинного, 
травматичного, інфекційного, 
вродженого характеру; 

• - дислалія - порушення звуковимови, 
при цьому слух нормальний, збережена 
інервація мовленнєвого апарату. 



• Порушення ритму мовлення - 
заїкання - це порушення процесу 
мовлення: його темпу, ритму та 
комунікативної функції; переважно 
через судоми, які виникають в 
артикуляційному та дихальному 
апараті (тонічні заїкування - тягне 
звук, клонічні заїкування - 
"стрибає" звук).  



 Порушення комунікативної 
функції мовлення: 

• недорозвинення комунікативної 
функції мовлення як засобу 
спілкування та організації 
поведінки дитини; 

•  розлад комунікативної функції 
мовлення - мутизм (повна німота). 

 


