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ПРОФІЛАКТИКА ТА УСУНЕННЯ ПРОЯВІВ 

МІЖЗУБНОГО СИГМАТИЗМУ 

 

 У статті автор розглядає мовленнєву ваду «міжзубний сигматизм», 

визначає її сутність, діагностичні прояви, проводить аналіз методів 

запобігання виникненню проблеми, визначає особливості підготовки 

артикуляційного апарату до формування правильної артикуляції свистячих 

звуків, прослідковує взаємозв’язок порушення вимови свистячих звуків з 

шиплячими та передньоязиковими, аналізує сучасні методи корекції вади, 

визначає  умови реалізації принципу наступності в автоматизації звуків.  
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сигматизму, міжзубна вимова, профілактичні заходи, корекція вади. 

 

Робота вчителя-логопеда з усунення вад звуковимови передбачає 

мультидисціплінарний підхід до мовлення, як складної психофізіологічної 

функції. Цей підхід не раз ставав у нагоді автору статті у вивченні на усуненні 

такої вади, як міжзубний стигматизм. Своїм досвідом роботи і знаннями з цього 

питання хочу поділитися з колегами. 

Якщо брати усі порушення мовлення в цілому, інтердентальний 

(міжзубний) сигматизм складає 10 %, при дислалії - 23%. Виходячи з цього, 

міжзубний сигматизм – поширена вада вимови, з якою ми  постійно стикаємося 

у своїй роботі. 

Як підказують роки практики і дослідження науковців з цього питання, 

причинами виникнення міжзубного сигматизму є: 

- спадковість; 

- порівняно короткий період годування груддю та вага дитини, що не 

відповідає віковим нормативам; 



- довготривале смоктання соски – пустушки, яке уповільнює 

формування функції жування і вертикальне зростання альвеолярних відростків, 

сприяючи збереженню інфантильного (реверсивного) типу ковтання і 

пов'язаних з ним парафункцій м’язів приротової області; при інфантильному 

ковтанні язик дитини впирається в передні різці, що викликає їх протрузію і 

веде до формування відкритого прикусу; 

- знижений на 6-8 тис. Гц слух та незрілість слухових диференціацій 

домінантної півкулі; 

- незріла неврологічна основа, в’ялість кінчика язика; 

- мінімальна мозкова гіпофункція (порушення оральної стереогнозії) 

та рухомості язика); 

- аномалії зубо-щелепної системи: 

 нейтральний прикус з протрузією верхніх різців, 

 нейтральний фронтальний відкритий прикус, 

 д?истальний прикус з протрузією верхніх різців, 

 дистальний  фронтальний відкритий прикус, 

 мезіальний фронтальний відкритий прикус, 

 рання втрата молочних зубів; 

- аномалії ротової порожнини та носоглотки: 

 високе тверде піднебіння,  

 аденоїдні розростання, дихання з відкритим ротом, 

 масивний, недостатньо пластичний, малорухомий язик; 

- порушення високочастотних (критичних) фонем: [с], [з], [ц], [ч], [т], 

[д], [л], [н]; 

- великий об’єм словника дитини. 

Відповідно, психофізіологічні особливості дітей характеризує велика 

кількість симптомів, поєднання яких і представляє синдром інтердентального 

сигматизму. 

Вада впливає на чіткість вимови та на мовленнєву культуру дітей в 

цілому. 



Як запобігти виникненню міжзубного сигматизму? 

По-перше, необхідно забезпечити умови дихання дитини носом, що 

сприятиме правильному психофізичному розвитку дитини, правильному 

розвитку щелеп.  

Запобігти порушенню анатомо-фізіологічної частини органів мовлення, 

щелеп, язика, твердого та м’якого піднебіння можливо шляхом годування 

дитини груддю терміном не меншим 6 місяців, оскільки функція смоктання 

грудей – найвагоміша стимуляція розвитку щелепи. Якщо термін грудного 

годування короткотривалий, необхідно звернути увагу на вибір соски для 

штучного підгодовування, яка за формою та твердістю повинна відтворювати 

жіночий сосок. 

Після появи перших зубів починати годувати дитину твердою їжею, що 

впливає на правильний розвиток рефлексу жування, сприяє орально-тактильно-

кінетичному розвитку м’язів органів мовлення. 

Дорослим необхідно слідкувати за тим, щоб на початковому етапі 

формування мовлення дитини їхня чітка, правильна вимова була прикладом для 

наслідування. 

Як діагностувати міжзубний стигматизм?  

Перш за все, за артикуляцією: губи - без змін, не розтягнуті  у легкій 

посмішці; зуби розімкнені приблизно на 1 см, верхні та нижні різці закриті; 

кінчик язика просовується між верхніми та нижніми різцями; передня частина 

спинки утворює пласку щілину з верхніми різцями; середня частина спинки - 

опущена, жолоб не утворюється; задня частина - опущена, бічні краї язика – 

теж; м’яке піднебіння - опущене, не закриває прохід повітряному струменю у 

носову порожнину, що зумовлює комбінацію ротового та носового дихання; 

голосові зв’язки - не напружені, роздвинуті, голос не утворюється; повітряний 

струмінь - теплий, розсіяний. 

По-друге, на слух: при міжзубному сигматизмі звуки [с], [з], [ц], [дз]  

набувають шепелявого відтінку  замість свисту. Чується більш низький та 

слабкий шум. 



Ще  - за ковтанням, яке часто супроводжується порушенням функції 

оральної мускулатури та зниженим тонусом кругового м`яза рота.  

Дуже часто міжзубна вимова свистячих поєднується з аналогічною 

вимовою шиплячих та передньоязикових звуків [т], [д], [н], [л]. 

Корекція даної вади полягає в: 

- ортодонтичній корекції (за необхідністю); 

- покращенні оральної стереогнозії шляхом тренування органів 

мовлення; 

- артикуляційному тренуванні, відпрацюванні спрямованого 

повітряного струменя, виправленні артикуляції критичних фонем. 

За рекомендаціями М. Ф Фомічової, на підготовчому етапі проводяться 

вправи для: укріплення м`язів кінчика та передньої частини спинки язика 

(«Кулемет», «Гірка», «Почистимо зубки»); вироблення спрямованого 

повітряного струменя («Загнати м’яч у ворота», «Хто далі загонить м’яч?»); 

відпрацьовується звук [і] (д/і «Хто вміє усміхатися?», «Конячки») при вимові 

якого положення язика наближене до нормальної артикуляції звука [с]; 

зменшення відстані між зубами («Побудувати паркан»); уточнення та 

відпрацювання артикуляції звуку [с] («Насос»).  

Паралельно використовуємо масаж з метою зміцнення губної та язикової 

мускулатури: 

- розтирання, розминання та вібрація губ (від середини верхньої губи 

до куточків губ, від середини нижньої губи до кутів, прогладжування носо-

губних складок від кутів рота до крил носа, пощипування губ); 

- масаж язика з допомогою дерев’яного шпателя (продольних м’язів- 

погладжуванням його середньої частини до кінця; вертикальних – ритмічним 

натисканням; поперечних – прогладжуванням зі сторони в сторону); 

- активізація м’язів язика через вібрацію шпателя протягом 5-10 

секунд. 

Рухи для губ виконуються 8-10 разів, щоденно по 2-3 рази, для язика – 4-6 

разів. 



На етапі постановки дитині пропонується: перевести широкий кінчик 

язика за нижні різці, наблизити їх та «пустити довгий легкий вітерець». 

Використовуючи зонд № 2, можна механічним способом утримувати 

кінчик язика за нижніми різцями, як того вимагає правильна артикуляція звуку. 

Вимовляти звук [с] спочатку ізольовано, потім у сполученні з голосними [а], 

[о], [у], [е], [и] у прямих та обернених складах. 

Або ж під час багаторазового повторення складу ТА  ввести зонд № 2 між 

альвеолами та кінчиком (передньою частиною спинки язика) і злегка натиснути 

їм вниз. Струмінь повітря, що утвориться при цьому, проходячи крізь круглу 

щілину, утворить свистячий шум. 

Ефективним є також метод вимови складу СА зі стиснутими зубами на 

момент  подовженої вимови [с] та опусканні щелепи на момент вимови [а]. 

Звук [з] ставиться аналогічно з участю голосу. 

Звук [ц] дуже легко утворюється від поєднання вимови складів АТ+СА, 

ОТ+СО, УТ+СУ, ЕТ+СЕ, ИТ+СИ= АТСА, ОТСО, УТСУ, ЕТСЕ, ИТСИ=АЦА, 

ОЦО, УЦУ, ЕЦЕ, ИЦИ тощо. Потім відпрацьовується вимова звуку у закритих 

складах та прямих на початку слова. 

 [Дз] - аналогічно. 

Метод постановки свистячих від міжзубної вимови та від звуку [ф] при 

даній ваді не використовується. 

Заняття з постановки правильної вимови необхідно проводити перед 

дзеркалом, щоб дитина, спостерігаючи за своєю артикуляцією та артикуляцією 

логопеда, навчилася відрізняти правильне положення губ, язика, зубів від 

неправильного і таким чином контролювати свою артикуляцію. Бажано 

задіювати слуховий та тактильний аналізатори, порівнюючи спотворене та 

правильне звучання, розсіяний та холодний струмінь повітря на долоні. 

На жаль, низький рівень контролю за спонтанним самостійним 

мовленням у дітей – логопатів, ігнорування батьками консультування лікарів 

(стоматолога, отоларинголога та ортодонта) уповільнює процес нормалізації 



вимови свистячих звуків при міжзубному сигматизмі. Достатньо велика 

кількість дорослих людей не може позбавитися цієї вади.  

У нагоді вчителям-логопедам стають розроблені Центром 

Міофункціональних досліджень міофункціональні трейнери – спеціальні 

тренажери, призначені для активного тренування оральної мускулатури і 

фізіологічного розташування язика в ротовій порожнині  дітей. Регулярне 

застосування трейнерів дозволяє "навантажити" оральну мускулатуру дитини і 

сформувати у неї природне положення язика у спокої та при ковтанні, а також 

усунути міжзубний сигматизм. 

При передньому відкритому прикусі дитині важко надавати своєму язику 

певне положення. Заслонка пластинки, рекомендованої лікарем-ортодонтом, 

заважатиме прокладанню язика між зубами. 

Коригують також позицію язика дитини з порушенням носового дихання 

та навчають тримати рот закритим й дихати носом профілактичні трейнери з 

еластичного силікону.  

При відкритому прикусі у фронтальному відділі, зумовленому 

інфантильним типом ковтання, рекомендуємо батькам звернутися за 

консультацією лікаря-ортодонта з метою поєднання логопедичної корекції з 

використанням міофункціонального преортодонтичного трейнера задля 

перебудови типу дихання та ковтання, зниження надмірного м’язового тиску та 

нормалізації росту зубощелепної системи. Паралельно призначаємо вправи для 

м’язів рота з метою нормалізації положення м’язів губ у стані спокою, 

покращення тонусу кругового м’яза рота. 

Як показує практика роботи, поєднання корекції вимови свистячих звуків 

при міжзубній вимові з використанням міофункціонального трейнера, пластини 

із заслонкою, профілактичного трейнера з еластичного силікону в якості 

допоміжної терапії  повинно здійснюватися лише за призначенням лікаря-

ортодонта. 

Існують, так звані, нетрадиційні методи усунення міжзубної вимови 

свистячих звуків. Найпоширеніший («економ-метод» за відсутності трейнера) – 



використання простої коркової пробки. Попередньо простерилізувавши 

окропом, пробку вставити між зубами, злегка стиснути і, після правильної 

ізольованої вимови, автоматизувати звук у складах, словах, чистомовках, 

скоромовках тощо. Цей метод також застосовується при корекції дизартрії. 
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