
   Порушення звуку [с] та їх корекція /за М. Ф. Фомічовою/ 
Здійснила переклад та підготувала вчитель-логопед ККДНЗ № 60 Остапішина Л. Г. 

  Правильна 

артикуляція звуку [с] 

Порушення вимови звуку [с] 

Сигматизми 

Міжзубний Боковий Носовий 
Губи не напружені, розтягнуті, 

неначе у легкій посмішці 

без змін один з кутів губ злегка 

опущений, посмішка 

асиметрична 

у нейтральному 

положенні 

Зуби зближені на 1-2 мм, 

верхні та нижні різці 

оголені 

розімкнені приблизно на 1 

см 

розімкнені більше, ніж під 

час правильної вимови 

розімкнені 

Язик кінчик: 

широкий, лежить біля 

основи нижніх різців, не 

торкаючись їх верхівок 

 

просовується між 

верхніми та нижніми 

різцями 

а) піднятий та притулений 

до альвеол верхніх різців; 

б) знаходиться за нижніми 

різцями, але відхиляється 

від середньої лінії 

відтягнутий в глибину 

рота 

 передня частина спинки: 

широка, піднімається до 

альвеол та посередині 

утворює з ними щілину у 

формі жолобка 

утворює пласку щілину з 

верхніми різцями 

а) разом з кінчиком язика 

утворює змикання з 

альвеолами; 

б) утворює щілину з лівої 

та правої сторони, а не 

посередині 

опущена та не утворює 

щілини з альвеолами 

верхніх різців 

середня частина спинки 

опущена, посередині її 

утворюється 

продовгуватий жолоб 

жолоб не утворюється а) піднімається до 

піднебіння, не утворюючи 

жолоба; 

б) права чи ліва частина 

не утворює зімкнення з 

піднебінням 

відтягнута назад 

задня частина спинки: 

трохи піднята 

без змін а) піднята до піднебіння; 

б) права (ліва) частина 

піднята, ліва (права) 

опущена 

піднята, торкається 

м`якого піднебіння 

бічні краї: опущені а) не прилягають до опущені 



щільно прилягають до 

внутрішньої сторони 

верхніх корінних зубів, 

закриваючи прохід 

повітряному струменю по 

бокам 

корінних зубів, опущені; 

б) правий (лівий) край 

опущений 

М`яке піднебіння підняте, притиснуте до 

задньої стінки глотки та 

закриває прохід 

повітряному струменю у 

носову порожнину 

без змін без змін опущене, у результаті 

чого, утворюється щілина 

між піднебінням та 

задньою частиною глотки 

Голосові зв`язки не напружені, розвинуті, голос не утворюється 

Повітряний струмінь вузький, холодний, йде по 

середній лінії язика, легко 

відчувається тильною 

стороною руки, 

піднесеною до рота 

теплий, розсіяний а) йде по обом краям 

язика; 

б) йде вбік, то ліворуч, то 

праворуч 

проходить через ніс 

Порушення звучання при правильній 

артикуляції утворюється 

шум, схожий на свист; 

при неправильному 

положенні органів 

артикуляції відбувається 

спотворення звуку [с] або 

заміна його іншим звуком 

шепелявий відтінок 

замість свисту 

своєрідний, хлюпаю-чий, 

шум (неначе каша у роті) 

звук [с] замінюється 

звуком, що нагадує 

хропіння; у наступного 

голосного звуку 

з`являється носовий 

відтінок 

Причина різноманітні порушення у 

будові чи рухах 

артикуляційного апарату 

в’ялість кінчика язика; 

передній відкритий 

прикус; аденоїдні 

розростання, що 

ускладнює носове 

дихання (у дитини 

постійно напіввідкритий 

рот) 

парез м`язів язика, 

боковий відкритий 

прикус; слабкість м`язів 

однієї половини язика 

зайве напруження задньої 

частини спинки язика 

 



Корекція вимови звуку [с] 
  Правильна 

артикуляція звуку [с] 

Порушення вимови звуку [с] 

 Сигматизми 

 Міжзубний Боковий Носовий 

Підготовчий етап При порушенні звуку [с] 

робота починається з 

формування правильної 

артикуляції звуку; 

виробляються: положення 

губ у посмішці з 

оголенням верхніх та 

нижніх різців; вміння 

розпластувати язик; 

вміння утримувати 

широкий кінчик язика за 

нижніми різцями; 

довготривалий, сильний 

повітряний струмінь, що 

йде посередині язика.  

проводяться вправи для: 

укріплення м`язів кінчика 

та передньої частини 

спинки язика; вироблення 

спрямованого повітряного 

струменя; 

відпрацьовується звук [і], 

при вимові якого 

положення язика 

наближене до нормальної 

артикуляції звука [с]. 

даються вправи для: 

розпластування язика; 

вміння утримувати його 

широким, укріплення 

бокових країв язика; 

вироблення повітряного 

струменя, що йде 

посередині язика, при 

цьому повинні рівномірно 

працювати обидві 

половинки язика; 

відпрацьовуються звуки 

[і], [ф] (при останньому 

йде сильний повітряний 

струмінь, спрямований 

посередині язика) 

відпрацьовуються: вміння 

утримувати широкий 

розпластаний язик на 

нижній губі, вміння 

спрямовувати повітряний 

струмінь на кінчик 

просунутого між губами 

(зубами) язика; вміння 

утримувати широкий 

кінчик язика за нижніми 

різцями; положення губ у 

посмішці з оголенням 

різців;  відпрацьовуються 

звуки [і], [ф] та 

диференціація звуків з [ф] 

- [х] з використанням 

тактильних відчуттів (при 

[ф] – струмінь повітря 

вузький, прохолодний, 

при [х] – широкий, 

теплий) 

Постановка звуку використовуючи прийом 

наслідування, 

домагаються правильної 

вимови ізольованого 

звуку [с], привертаючи 

дитині пропонується: 

переводити широкий 

кінчик язика за нижні 

різці, наближувати їх та 

«пускати довгий легкий 

домагаються правильного 

звучання с при 

міжзубному положенні 

язика, іноді 

використовують 

дитині пропонується  

тривало вимовляти звук 

[ф], просовувати широкий 

кінчик язика між 

нижньою губою та 



при цьому увагу дитини 

на правильне положення 

органів артикуляційного 

апарата 

вітерець» механічну допомогу 

(зонд, сірник, пластмасову 

спицю) для вироблення 

продовгуватого жолобка 

по середній лінії язика, 

потім переводять кінчик 

язика за нижні різці 

верхніми різцями, потім 

при міжзубному 

положенні широкого 

кінчика язика дути на 

нього зі звуком [ф] 

поступово прибирати 

кінчик язика за нижні 

різці 

Автоматизація звуку Поступово вводять поставлений звук у склади (прямі, обернені, 

зі збігом приголосних) 

 

іноді автоматизацію у 

складах починають при 

міжзубному положенні 

кінчика язика, і лише коли 

він перестане відхилятися, 

переводять язик у зазубне 

положення 

слова та фразове 

мовлення 

Диференціація звуків При сигматизмах робота над звуком закінчується етапом автоматизації, оскільки у всіх цих випадках не буває 

заміни фонеми [с] іншою фонемою  

 

 

 

 

 

 

 

 



Порушення звуку [с] та їх корекція /за М. Ф. Фомічовою/. 

  Правильна 

артикуляція звуку [с] 

Порушення вимови звуку [с] 

Парасигматизми 

Губно-зубний Призубний Шиплячий 
Губи не напружені, розтягнуті, 

неначе у легкій посмішці 

нижня губа наближена до 

верхніх різців 

у нейтральному 

положенні 

округлені та злегка 

висунуті вперед 

Зуби зближені на 1-2 мм, 

верхні та нижні різці 

оголені 

нижні зуби не видні, 

верхні злегка оголені 

розімкнені злегка напіввідкриті, 

видно верхівки різців 

Язик кінчик: 

широкий, лежить біля 

основи нижніх різців, не 

торкаючись їх верхівок 

 

відтягнутий від нижніх 

різців  

зімкнений з верхніми 

різцями 

опущений вниз та 

відходить назад від різців 

або впирається в нижні 

ясна 

 передня частина спинки: 

широка, піднімається до 

альвеол та посередині 

утворює з ними щілину у 

формі жолобка 

опущена та злегка 

відсувається назад 

зімкнена з альвеолами напружена 

середня частина спинки 

опущена, посередині її 

утворюється 

продовгуватий жолоб 

підведена та злегка 

відсувається назад 

опущена, жолобок не 

утворюється 

напружена, вигнута, 

жолобок не утворюється 

задня частина спинки: 

трохи піднята 

підведена підведена підведена 

бічні краї: 

щільно прилягають до 

внутрішньої сторони 

верхніх корінних зубів, 

закриваючи прохід 

повітряному струменю по 

бокам 

прилягають до верхніх 

корінних зубів 

прилягають до верхніх 

корінних зубів 

опущені, не змикаються з 

корінними зубами 



М`яке піднебіння підняте, притиснуте до 

задньої стінки горлянки та 

закриває прохід 

повітряному струменю у 

носову порожнину 

без змін без змін без змін 

Голосові зв`язки не напружені, розвинуті, голос не утворюється 

Повітряний струмінь вузький, холодний, йде по 

середній лінії язика, легко 

відчувається тильною 

стороною руки, 

піднесеною до рота 

більш розсіяний, 

проходить крізь звуження 

між нижньою губою та 

верхніми різцями 

поштовхоподібна розтікається по всій 

поверхні язика 

Порушення звучання при правильній 

артикуляції утворюється 

шум, схожий на свист; 

при неправильному 

положенні органів 

артикуляції відбувається 

спотворення звуку [с] або 

заміна його іншим звуком 

звук [с] замінюється 

звуком [ф]: собака – 

«фобака», вуса – «вуфа», 

ліс – «ліф» 

звук [с] замінюється 

звуком [т]: собака – 

«тобака», вуса – «вута», 

ліс – «літ» 

Звучання схоже на 

звучання пом`якшеного 

звуку [ш]: собака – 

«ш`обака», вуса – 

«вуш`а», ліс – «ліш`» 

Причина різноманітні порушення у 

будові чи рухах 

артикуляційного апарату 

прогнатія; порушення 

фонематичного слуху 

закритий прикус; прямий 

прикус; зниження слуху; 

порушення 

фонематичного слуху 

прогенія; зниження слуху; 

порушення 

фонематичного слуху 

 

 

 

 

 



Корекція вимови звуку [с] 
  Правильна 

артикуляція звуку [с] 

Порушення вимови звуку [с] 

 Парасигматизми 

 Губно-зубний Призубний Шиплячий 

Підготовчий етап При порушенні звуку [с] 

робота починається з 

формування правильної 

артикуляції звуку; 

виробляються: положення 

губ у посмішці з 

оголенням верхніх та 

нижніх різців; вміння 

розпластувати язик; 

вміння утримувати 

широкий кінчик язика за 

нижніми різцями; 

довготривалий, сильний 

повітряний струмінь, що 

йде посередині язика.  

виробляється вміння спів- 

ставляти та розрізняти на 

слух звуки  [с]-[ф] з 

використанням картинок-

символів; даються вправи 

для: відпрацювання рухів 

нижньої губи вгору-вниз; 

вироблення вміння 

утримувати губи в 

посмішці з оголенням 

верхніх та нижніх різців; 

вміння утримувати 

широкий кінчик язика 

біля нижніх різців, 

торкаючись їх; 

відпрацьовується звук [і]; 

вміння з напруженням 

вимовляти сполучення 

голосних іє (це сприяє 

гальмуванню руху вгору 

нижньої губи, 

підготовлює потрібну 

форму язика та 

спрямований 

концентрований 

повітряний струмінь) 

виробляється вміння спів- 

ставляти та розрізняти на 

слух звуки  [с]-[т] з 

використанням картинок-

символів; даються вправи 

для: вироблення 

спрямованого повітряного 

струменя; положення  

широкого кінчика язика за 

нижніми різцями; 

вироблення вміння 

чергувати рухи широкого 

язика вгору-вниз, 

торкаючись коренів 

верхніх та нижніх різців; 

вміння утримувати губи у 

посмішці; 

відпрацьовуються звуки 

[і], [ф] 

виробляється вміння спів- 

ставляти та розрізняти на 

слух звуки  [с]-[шч] з 

використанням картинок-

символів; виробляються  

вміння: утримувати 

широкий язик за нижніми 

різцями; чергувати рухи 

широкого язика вгору-

вниз; утримувати губи в 

посмішці з оголенням 

верхніх та нижніх різців; 

спрямовувати повітряний 

струмінь посередині 

язика; чергувати рухи 

широкого кінчика язика 

від нижніх різців до 

під`язикової вуздечки 

(рухи по дну рота вперед-

назад);  відпрацьовуються 

звуки [і], [ф] 



Постановка звуку використовуючи прийом 

наслідування, 

домагаються правильної 

вимови ізольованого 

звуку [с], привертаючи 

при цьому увагу дитини 

на правильне положення 

органів артикуляційного 

апарата 

дитині пропонується: 

використовуючи зоровий 

контроль, при положенні 

губ у посмішці довго  

вимовляти звук [с] (іноді 

притримують пальцем 

дитини, приставленим до 

ямочки під нижньою 

губою, нижню губу)  

використовуючи показ 

правильної артикуляції, 

тактильні відчуття 

(тильною стороною рука 

дитина відчуває довгий 

холодний повітряний 

струмінь при вимові звуку 

с логопедом, а потім ним 

самим), домагаються 

правильного звучання [с] 

дитині пропонується: при 

міжзубному положенні 

широкого кінчика язика 

вимовляти тривало звук 

[ф] та домагатися 

правильного звучання [с] 

Автоматизація звуку Поступово вводять поставлений звук у склади (прямі, обернені, 

зі збігом приголосних) 

 

іноді автоматизацію у 

складах починають, 

використовуючи 

механічну допомогу 

(утримання нижньої губи 

пальцем) 

слова та фразове 

мовлення 

Диференціація звуків При парасигматизмах робота над звуком закінчується етапом диференціації звука [с] та звуків-замінників:  

[с]-[ф], [с]-[т], [с]-[шч] 

 

 

 

 

 

 


