
 

Порушення вимови звука [Р] та їх корекція (за М. Фомічовою) 

Порушення вимови звука [Р] 
Ротацизми 

Викривлена вимова 

Органи 
артикуляції, 
порушення  

Правила артикуляція 
звука [Р] 

Відсутність звука  
Горлова вимова  Щічна вимова  Носова вимова  

Губи Напіврозкриті або 
займають положення 

наступного голосу  

Набувають положення наступного голосу  

Зуби  Розімкнені Розімкнені, але іноді 
зімкнені. 

Розімкнені 

Кінчик: широкий, 
піднятий угору до альвеол, 

напружений. 

Не бере участь в 
артикуляції звука  

 Кінчик не вібрує, 
притиснутий угорі 

Кінчик не вібрує, 
притиснутий угорі, 

відтягнутий у глибину  
ротової порожнини 

Спинка язика: трохи 
піднята, між нею й 
піднебінням вільно 
проходить струмінь 

повітря  
 
 

Трохи підтята     

Язик  

Бокові краї: щільно 
прилягають до верхніх 

зубів  

Прилягають до верхніх зубів.  
. 

Один боковий край 
язика притиснутий до 
верхніх зубів, інший 
під час проходження 

повітря звисає й 
утворює звук рль 

 

Не прилягають  

М’яке 
піднебіння  

Підняте, притиснуте до 
задньої стінки глотки й 

закриває прохід у носову 
порожнину  

 Коливання 
маленького язичка 
(увулярний [Р]) або 
м’якого піднебіння 

(велярний [Р]) 
 

 Не закриває прохід у 
носову порожнину 



Голосові 
зв’язки  

Напружені, наближені, 
вібрують, чути голос 

Не вібрують     

Повітряний 
струмінь  

Потрапляє в ротову 
порожнину на кінчик 
язика та коливає його  

Слабкий струмінь 
видихуваного 

повітря  

Потрапляє на 
маленький язичок чи 

м’яке піднебіння, 
викликаючи вібрацію 

Проходить через 
боковий край язика, 

що звисає, 
утворюючи 

своєрідний призвук 

Виходить через ніс, а не 
через рот 

Порушення 
звучання 

 Відсутність звука 
[Р], пропущення в 

складах, словах 

Гаркава вимова Замість [Р] 
вимовляється рль: 
«Рльому рльзбудив 

удаль грльому» 

Звучання схоже на 
поєднання нг: «Нгому 

нгозбудив уданг гному» 

Виявлення 
порушення  

  Запропонувати 
широко відкрити рот і 

тривало вимовляти 
[Р]. При цьому 

вимовити правильний 
[Р] не можливо, а 

горловий 
вимовляється вільно 

Запропонувати 
промовити протяжно 
звук [Р], дитина або 
не зможе, або буде 
чутися тривалий 
нечіткий звук [Л] 

(рль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порушення вимови звука [Р] та їх корекція (за М. Фомічовою) 

Порушення вимови звука [Р] (параротацизм).  
Заміна (змішування). 

 

Органи 
артикуляції, 
порушення 

[р] – [л] [р] - [j(й)] [р] - [и] [р] - [г] [р] - [в] 
Губи  Набувають положення наступного голосного  Нижня губа 

піднімається до 
верхніх різців, 

утворюючи щілину 
 

Зуби  Розімкнені  Злегка 
розімкнені  

Кінчик: піднятий угору, 
не вібрує, щільно 

притиснений до верхніх 
різців або піднебіння  

 

Кінчик я зика 
залишається в низу 

нерухомий  

Кінчик язика опущений і 
відтягнутий у порожнину 

рота 

 Язик не бере участі 
у вимові 

 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  

Бокові краї: опущені  Прилягає до верхніх зубів  
 

Не прилягає  Опущені  

М’яке 
піднебіння 

   М’яке піднебіння 
змикається зі 

спинкою язика  
 

 

Голосові 
зв’язки 

 
 
 

    



Повітряний 
струмінь 

Розходиться по краях 
язика, кінчик язика 

вібрує 

Слабий  

Порушення 
звучання 

Звук замінюється на [л]: 
«Лому лозбудив удал 

глому»  

Звук [j], яким 
замінюється [р], в 

поєднанні зі звуком [а] 
дає я, у поєднанні з [о] – 
йо, [е] – є, [у]-ю: «Йому 
йозбудив удай гйому».  

Замінюється на звук [и]: 
«Йому розбудив удаи 

иому» 

Під час підняття 
спинки язика та 

змиканні з м’яким 
піднебінням чується 

звук [г], під час 
опускання -[х] : 

«Гхному гхозбудив 
удагх гхому»  

Замінюється на 
звук[в] : «Вому 
розбудив удав 

гвому» 

Виявлення 
порушення 

 Запропонувати сказати 
протяжно 

звукосполучення 
[рррааа] – виходить 

[jjjааа] 

Запропонувати широко 
відкрити рот, вимовляти 
звукосполучення [ара], 

після звука [а] язик 
відсувається назад і задня 

частина спинки 
піднімається вгору 

  

 


