
Ламбдацизм  при фонетичних порушеннях  (за М. Фомічовою) [Л]   

Порушення вимови звука [л] 
ламбдацизм 

Викривлена вимова 

Органи 
артикуляції, 
порушення  

Правила артикуляція звука [л] 

Відсутність 
звука  Міжзубна  

вимова  
М’яка  вимова  Носова вимова  

Губи  Розкриті, набувають нейтрального 
положення або наступного 

голосного  

Набувають 
положення 
наступного 
голосного 

Розкриті , 
набувають 

нейтрального 
положення або 

наступного 
голосного  

Набувають положення наступного 
голосового  

Зуби  Розімкнені  Розімкнені  Розімкнені 
Розімкнені           

( іноді зімкнені ) 

Розімкнені 

К
ін

чи
к 

 

Піднятий угору, впирається у верхні 
різниці або їхні ясна  

Не бере участі в 
артикуляції 

звука  

Присутні між 
зубами, але таке 

положення можне 
бути перехідним 

етапом при 
постановці [л] 

 

Притиснутий у 
горі  

Не бере участі в 
артикуляції, 

відтягнутий у 
глибину ротової 

порожнини 

С
пи

нк
а 

 

Передня й середня частини спинки 
язика опущені, задня частина спинки 
трохи піднята до м’якого піднебіння, 

форма язика нагадує сідло. 

Без змін  Передня частина 
язика просунута 

між зубами, 
середня частина 

спинки язика 
спущена та 

просунута вперед 
задня опущена 

 

Задня частина 
стінки опущена  

Передня й середня 
частини язика без 

змін, задня частина 
спинки торкається 
м’якого піднебіння 

Язик  

Бо
ко

ві
 

кр
аї

  

Опущені, між ними й корінними 
звуками утворюються щілини, через 
які проходить повітряний струмінь.  

Прилягають до 
верхніх зубів  

Опущені, не 
прилягають до 
верхніх зубів 

Притиснуті до 
верхніх зубів, і 

утворюється звук 
[л] 

 

Опущені, не 
прилягають  



М’яке піднебіння Підняте, притиснуте до задньої 
стінки глотки та закиває прохід у 

носову порожнину 

Без змін  Підняте, 
притиснуте до 
задньої стінки 

глотки й закриває 
прохід у носову 

порожнину  

Притиснуте до 
задньої стінки 

глотки та 
закриває прохід у 

носову 
порожнину  

Не закриває прохід 
у носову 

порожнину  

Голосові зв’язки  Напружені, вібрують  Не вібрують  Вібрують  Вібрують  Вібрують  
Повітряний 

струмінь  
Потрапляє в ротову порожнину й 
виходить по обидва боки язика.  

Слабкий  
струмінь 

видихуваного 
повітря  

Потрапляє в 
ротову 

порожнину, 
розсіяний, 

виходить по 
обидва боки язика 

Проходить 
обидва боки 

язика, 
утворюючи 

своєрідний звук  

Виходить частково 
чи повністю через 
ніс, а не через рот 

Порушення 
звучання  

Відсутні  Відсутність 
звука [л], 

пропущення в 
складах, словах 

Міжзубна вимова 
звука [л] у 

складах, словах 

Вимовляється 
льо 

Звучання схоже на 
поєднання двох 
нечітких звуків 

[нг] 
Виявлення 
порушень 

Відсутні  Різні порушення 
в будові або 

рухах органів 
артикуляційного 

апарату, 
порушення 

фонематичного 
слуху.  

Різні порушення в 
будові або руках 

органів 
артикуляційного 

апарату 

Коротка під’язикова  вуздечка, 
слабкість м’язів язика 

 

 

 

 

 

 



 

Параламбдацизм при фонетичних порушеннях  (за М. Фомічовою) [Л] 

 

Порушення вимови звука [Л] (параламбдацизм).  
Заміна (змішування). 

 

Органи 
артикуляції, 
порушення 

[л] – [у] [л] - [j(йот)] [л] - [и] [л] - [г] [л] - [в] 
Губи Губи витягнуті 

вперед, як під час 
вимови [у] 

Набувають положення наступного голосного Нижня губа 
піднімається до 
верхніх різців, 

утворюючи 
щілину 

Зуби  Розімкнені  Злегка 
розімкнені  

К
ін

чи к 
  Відтягнутий назад  

 
Залишається  внизу 

нерухомий  
Опущений  Опущений і 

відтягується 
назад  

Язик не бере 
участі у вимові 

С
пи

нк
а 

яз
ик

а 
 Трохи піднята  Трохи піднята 

середня спинка язика; 
язик вигинається 

дугою  

Задня частинка 
спинки язика 

піднімається й 
відтягується назад  

Задня частина 
спинки язика 
піднімається 

вгору і 
змикається з 

м’яким 
піднебінням 

Язик не бере 
участь у вимові  

Язик  

Бо
ко

ві
 

кр
аї

  Опущені  Прилягає до верхніх зубів  
 

Не прилягає  Опущені  



М’яке 
піднебіння 

Підняте  Змикається зі 
спинкою язика   

 

Трохи підняте  

Голосові 
зв’язки 

Напружені, зближені, вібрують, даючи голос. 

Повітряний 
струмінь 

Слабкий  

Порушення 
звучання 

Звук [л] замінюється 
на [у]  

Звук [л]  замінюється 
на [j] звучить: 

«jампа»  

Звук  [л] замінюється 
на [и], звучить: «саио, 

миио»   

При піднятті 
спинка язика 
змикається з 

м’яким 
піднебінням, чути 

звук  [г] 

Звук [л] 
замінюється на 

звук [в]: «слава» 

Виявлення 
порушення 

Порушення в руках органів артикуляційного апарату, порушення фонематичного слуху 

 

 


