
РАННІ ПРОЯВИ ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ  

МОВЛЕННЯ  У ДИТИНИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні ознаки порушення мовлення у дітей  

(вікові межі вказані приблизно): 

На кінець першого місяця життя - малюк не плаче перед годуванням; 

На кінець четвертого місяця життя - дитина не посміхається, коли з нею  

розмовляють, відсутнє гуління; 

На кінець п'ятого місяця життя – дитина не прислухається до музики і 

сторонніх звуків; 

На 7 місяці життя – не впізнає голоси близьких людей, не реагує на інтонації; 

На кінець дев'ятого місяця – відсутній лепет і дитина не може повторити 

звукосполучення і склади, наслідуючи інтонацію дорослого; 

На кінець десятого місяця малюк не махає головою на знак заперечення чи 

рукою на знак прощання; 

В 1 рік – не говорить ні слова і не виконує прості прохання («дай», «покажи»); 

В 1,4 роки – не називає маму «мамою», а тата «татом»; 

В 1,9 роки – не говорить 5-6 осмислених слів; 

В 2 роки – не показує частини тіла, які дитині називають, не виконує прохання 

типу «іди  в кімнату і принеси м’яч», не впізнає близьких людей на 

фотографіях; 

В 2,5 роки – не знає різниці між поняттями «великий» і «малий»; 

В 3 роки – не може переказати короткі віршики і казки, не може визначити 

який з предметів більший, не називає свого імені; 

В 4 роки – не знає назв кольорів, не може розказати жодного віршика. 
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Батьки часто порівнюють мовлення дитини з рівнем розвитку мовлення 

її  ровесників чи з членами сім’ї, і, безумовно, їх починає турбувати той факт, 

якщо дитина відстає в мовленнєвому розвитку. Існує думка про те, що 

«хлопчики починають говорити пізніше»,  або батьки уповають на те, що 

«мама (тато) також тільки після 3 років заговорила (заговорив)». Інколи лікарі 

дійсно радять почекати, але проконсультуватися з логопедом і виконувати 

його рекомендації варто. 

Буває так, що дитина говорить на своїй мові. Без сумніву має місце і 

«гав-гав» замість «собака» і навіть якесь незрозуміле слово, зовсім не схоже по 

звучанню до потрібного, але такі слова не повинні складати весь словниковий 

запас дитини. 

Якщо дитину в 3 роки розуміє тільки мама, то це привід для 

обов’язково звернення до спеціалістів. 

 


