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Паалодар мемлөкеттік университ ет і

В данной статье рассмотрены некоторые речевые наруіиения, 
встречающиесяу детей, причины возникновенияречевых наруіиений, 
виды и их особенности.

Аталмыш мақалада балалар тілінде кездесетін тілдік ақаулық 
пен свйлеу тілінің бузылуы және оның турлері, балалардың сөйлеу 
тілінің бүзылуының себептері сараланып берілген.

Іп §Ыеп сіаизе(апісіе) хоте зреесһ іп/пп%етепі5 тееііп§ аі сһіШгеп. 
іһе геазоп о/оссиггепсе о/зреесһ іп/гіп&етепіз кіпсіз аті іһеіг/еаіигез 
аге сопзійегей.

Мектеп табалдырыгын алғаш аттағалы отырган балалардың ба- 
сым кепшілігінде сөйлеу тілінің дыбыстық жағы толық меңгеріледі, 
сөздік қоры айтарлыктан жетіледі, сөйлемнің грамматикалық қүры- 
лысы бірқалыпты дүрыс түзеледі. Алайда сөйлеу тілін меңгеру про- 
цесі барлық балаларда ойдағыдай біркелкі жетіле бермейді. Біреулер- 
інде оның жетілу барысы кешеуілдейді, екіншілерінің сөйлеу тілдер- 
індегі дыбыстардың айтылуы бүзылады немесе бүрмаланады, 
үшінпіілерінде сөздердің және сөйлемдердің түзілісгері немесе олар- 
дьщ мағыналары бүзылады, ал төртінші біреулерінде тіпті сөйлеу тілі 
мүлде болмай калады.

Мектеп жасына дейінгі бапалардың сөйлеу тілінің бүзылуына 
ішкі, сырткы факгорлар, сондай-ақ қоршаған ортаның келеңсіз жағ- 
дайлары себепші болады.

Баланың сөйлеу тілінің бүзылуына себеп болатын патологиялар:
І.Әр түрлі қүрсақ ауруларынъщ зиянды зардабыыан үрықтың 

біркалыпты дамуы бүзылады. Қүрсақгағы үрықтың, әсіресе, 4 апта- 
лығынан 4 айлығына дейінгі кезеңцегі дамуының бүзылуынан сөйлеу 
тілі қатты күйзеледі. Сөйлеу тілінің дертке шаллығып бүзылуына ана- 
ның екікабат кезіндегі жеріктігі, вирусты және эндокринды аурула- 
ры, әртүрлі зақымдар, резус-факгор бойынша қанның сәйкес келмеуі 
және басқалар себеп болады.
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2.Толғақ кысымынан болатын зақымның және босану кезінде 
мидын оттегімен жеткілікгі қамтамасыз етілмеуінін салдарынан бас 
с үйегінің ішкі жагына қан қүйылады.

3. Баланың сөйлеу тілі оның нәресте кезінде жиі-жиі шапдыққан 
әр түрлі ауру-сырқаулардың зардантарынан да зиян шегеді. Мысалы, 
мидың белгілі бір орнының шоғырланып зақымдануына және оның 
сөйлеу тілі аппаратына әсер ететін уақытына байланысты әр түрлі 
типтегі мүкістікгер пайда болады. әсіресе, жүқпалы-внрусты ауру- 
лардың жиі-жиі қайталануы, менинго-энцефалиттер және жас шагын- 
дагы асқазан-ішекгің бүзылулары сөйлеу тілінің бірқалыоты дүрыс 
дамуын бүзып жібереді.

4.Сөйлеу тілінің мүкістенуіне бас сүйегінін жарақатгануы мен 
мидың шайқалуы ықпал етеді.

5.Сөйлеу тілініңбүзылуынатүкым куалайтын аурулар дасебепші 
болады.

6. Әлеуметгік түрмыс-тіршілікгің нашарлыгынан баланың тәрбие- 
сі босаңсиды, жүйке жүйесінің жүмыс істеу қабілеті әлсірейді, көңіл 
күйі қүлазиды, жігері жасиды, сөйлеу тілінің дамуы баяулайды.

Бүл аталган патологиялық себептердің оркайсысы сөйлеу тілінің 
әр түрлі жагынан бүзылуына әсер етеді. Ал олардың бір -бірімен 
байланысып өсер етуі арқылы дерт өршиді, қозады.

Сөйлеу тіліндегі мүкістіктердің патологиялық дәрежелеріне, 
белгілі бір мүшелерінің атқаратын қызметтерінің бүзылуына, зақым- 
данудың уакытына, басты кемістіктердің ықпалынан пайда болатын 
екінші бір ақаулықтардың көрінуіне байланысты олардың бір-бірінен 
айырмашылықтары әр апуын болып келетіндігі белгілі. Сондықтан 
да динамикалык ерекшеліктеріне карай әр түрлі салага бөлінеді. 
Мүндай салага дауыстың біркалыптылығының бүзылуы, сөйлеу 
тіліндегі дыбыс ырғагының бүзылуы, түтыкпа, дислалия, ринолалия, 
дизартрия, апалия, афазия, жазу тілі мен оқу тілінің бүзылуы жатады.

Енді, сөйлеу тілі мүкістіктерінің аттары аталған бүл түрлеріне 
жеке жеке тоқталып, олардың ерекшеліктерімен қысқаша танысты- 
рып өтейік.

Тіл мүкістіктерінің түрлері негізінен ауызекі және жазбаша 
болып екі топқа бөлінеді. Ауызекі сөйлеу тілі мүкістіктеріне жата- 
тындар:

1. Дисфония -  дауыс шыгаратын аппараттың патологиялық 
кінәратка шалдыгуынан дыбыстың мүлдем болмай қалуын немесе 
сыбырлап айтылуын немесе әуезділік үннің бүзылуын сипатгайды.

2. Түтықпа -  сөйлеу тілі мүшелерінің қимыл-қозгалыстарын рет-



теп түратын бүлшык етгердің патологиялык қүрысып-тырысуынан 
дыбыстардың айтылу ырғағының бүзылуын сипатгайды.

3. Брадилапия -  сейлеу тілі мүшелерінің кимыл- козғалыстары- 
ның оатологиялық сылбырынан дыбыстар созылып шүбаланкы ай- 
тылады.

4. Тахилалия -  сөйпеу тілі мүшелерінің бірқалыпты жылдамдык 
қимылдарының патологиялық ауытқуынан дыбыстардың қаркындық 
ыргағы бүзылып быдықтанып антылады.

5. Ринолалия -  сөйпеу тілі мүшелерінің аппаратындағы анотомо- 
физиологиялық кемістіктерден дауыстын оуезділігі мен дыбыстар- 
дың айтылуы бүзылады. Сөйлеу тіліндегі дыбыстардың дауыс 
әуезділігінің ырғағымен ренді айтылуын қадағалау үшін бірде қысы- 
лып, бірде ашылып түратын таңдай жүтқыншағының жүмыс істеу 
кызметінің бүзылу ерекшеліктеріне қарай ринолалия жабық, ашық 
және араласқан болып үш түрге бөлінеді.

Жабык рннолалияда ауа барлық дыбыстардың айтылуында да 
текауыздан шығады. Нәтижесіндемүрыннан айтылатын м, м', н, н1, ң 
дыбыстарының өздеріне тән артикуляциялық және акустикалық ерек- 
шеліктері мен дауыс әуезділігі бүзылады.

Жабық рннолалия мүрын жүтқыншақта немесе мүрын жолын- 
да, жүмсақ таңдай болатын анотомиялық кемістіктердін зардабы- 
нан мүрынның жацгырткыш қызметінің бүзылуынан пайда болады. 
Ринолалия органикалық және функционалды болып бөлінеді. Орга- 
никалык жабық ринолалнядагы сойлеу тілінің бүзылуы жүтқыншақ- 
тың, мүрынның және мүрын жүтқыншағының анотомиялық кеміст- 
іктерімен байланысты болады. Яғни, жабық ринолалияның органи- 
калықтүрі ауруға шалдьпудың зардабынан болатын қүбылыс. Нәти- 
жесінде мүрын куысының ауа жүретін жолы тарылады да, дем алуы 
қиындайды.

Функционалды жабық ринолалия балаларда жиі кездеседі, бірақ 
ол әрдайым жөнді біліне бермейді. Оның жонді біліне бермейтін се- 
бебі бүл кемістікке шалдыккан баланың мүрын қуысының ауа 
өткізгіштігі бірқалыпты дүрыс жүмыс істейді және тыныс алуында 
да ешқандай ақаулықтың нышаны сезілмейді. Алайда функционалды 
жабық ринолалияда мүрын арқылы айтылатын дыбыстар мен дауыс- 
ты дыбыстардың әуезділігі бүзылып естіледі. Сөйлеу тіліндегі бар- 
лық дыбыстардың айтылуындағы дауыс әуезділігінің бүзылуына 
жүмсақ таңдайдың дағдылы қалпынан ауытқып, шамадан тысқары 
жоғары котеріліп кетуінен мүрын жүтқыпшағына ететін ауаның жолы 
бекітіліп қалатындығы себеп болады.
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Апшқ ринолалияда сөйлеу тілінің бүзылуы негізінен артикуля- 
циялық кемісті ктер мен аку стикал ы қ ақаулықтардың зардабынан бо- 
лады. Мүндай кемістіктер мен ақаулықгардың салдарынан сөйлеген 
кезде ауа ағыны ауыз бен мүрыннан бір мезгілде жарыса шыгады да, 
барлық дыбыстардың айтылуы мүрыннан жаңгырып естілетін бола- 
ды. Акустика акаулыгының тигізетін зардабынан дауысгың әуезділігі 
де бүзылады.

Ашық ринолалия да органикалық және функционалды болып 
бөлінеді. Органикапық ашық ринолалия інгген туа бітеді және кейін- 
нен де пайда болады.

Органикалық ашық рино л алияга көбінесе жүмсақ және қатгы таң- 
дайдың іштен туа біткен аралары қосылып кеткен жарықтығы себеп 
болады. Таңдайдың қақ айрылып жырық болып бітуінен ауыз бен 
мүрын жолдарының жаңғырық үні бүтіндей немесе жартылай қосы- 
лып кетеді. Нәтижесінде сөйлеген кезде ауа агынының бағыты бүзы- 
лады да, дыбыстардың барлығы мүрыннан мыңқылдап естіледі.

Кейіннен пайда болатын ашық ринолалияға ауыз бен мүрын 
қуысының әр түрлі факторлардың себептерінен зақымдануы немесе 
жүмсақ таңдайдың сал ауруына шалдығуы жатады.

Функционалды ашық ринол алияда жүмсақ таңдай артикуляңия- 
сының босаңсып әлсізденуінен сөйлеу тіліндегі дыбыстар дүрыс ай- 
тылмайды. Яғни, функционалды ашық ринолалиядағы дыбыстардың 
дүрыс айгылуы сөйлеу тілі аппаратындағы бүлшық етгердің немесе 
жүйке жүйесінің ауруға шалдығуына байланысты жүмсақ тандайдың 
қимылдап қозғалуы өзінің дағдылы қалпынан ауытқып бүзыпудан бо- 
лады. Сонымен бірге функционалды ашық ринолалияда есіту қабі- 
летінің нашарлығы да немесе мүрыннан мыңқылдап сөйлейтін сөзге 
еліктеуі де дыбыстардың бүзылуьша себеп болады.

6. Дислалия сөйлеу тілі мүшелерінің анотомиялық кемістіюгері- 
нен дыбыстардың бүзылып айтылуын сипатгайды.

Дислалия сөйлеу тіліндегі ең көп тараған мүкістіктер. Мүңда тек 
дыбыстардын айтылуы ғана бүзылады.

Дислалия мүкістігінде баланың есту мүшесі әдеттегідей бірқа- 
лыпты дүрыс жүмыс істейді, сөйлеу тілі аппаратъшың ағзалары мен 
тіндері жүйке жүйесімен толық қамтамасыз етіледі.

Пайда болу себептерінің ерекшеліктеріне қарай дислалия меха- 
никалық немесе органикалық және функционалдық болып бөлінеді.

7. Дизартрия -  сөйлеу тілі аппаратының ағзалары мен тіңдерінің 
жүйке жүйелерімен қамтамасыз етілуінің жеткшксіздігінен тілдің 
сөйлеу жағының бүзылуын сипаттайды.
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Сехдів немесе сейлемнщ күрылымды* жагыюн мапанадарынын 
буаыяып айгылуы екіге бепінеді:

Алалня -  баданын күрсакгагы кеэенівде немесе вөрестелік ша- 
гындамн кыртысынын гіл кызметін аткаратын аймагынын органика- 
яых закымға үшырап, бүзыдуынан свйлеу тішніц мүдде болмай калу- 
ын немесе тояык аввтідмеуін атаггайды.

Афазна -  мндын бедгілі бір ясерінін «ннақтадып зақымдануынан 
бүған дейін калынгасып. дүрыс жетідіп кеде жаткан сөйдеу тідінін 
тшшк немесе ішін-ара жойылып кетуін снпаттайды.

Жазбаша сөйлеу тіді жазуынын жане окуыныц бүзылуы болып 
екі топка бедінелі:

Дислексия -  оқу процесівін шпн-ара бүзылуыньщ өзіве т о іі ерек- 
шеаігін сипаттайды.

Днсграфня -  жазу пропесінін ішін-ара бүзыдуынын өзіне төн 
ерекшелвів силаттайды.

Валнгад сөйдеу тідін сана сезімінш сезпипік түйсігінін, акыя 
ойыныц парясалылык эеректігінін жене ерік-жігерішн ыктнярлы 
кайсаряыгынын кябідеттік өрістеріндеп түрлі пропестерін камтитын 
бардык пснхнкалык жан дүннесімев тыгыз байланыста кадыпгасып 
жегідеді.

Сеіаеу тіяі мүкістіктері мев псяхикадык әрекетгердщ баска асак- 
тарынын байданыстарын аныктап, арадарын «пшп алудьщ натяжесі 
бүзылгав кемістатердщ бодуына өсерів тнгіэегін □сихикалык 
провестерге и и д д  жасаудыщ жолын карастыруга жәрдем береді 

Сөйлеу тгшнів мүкіспктерін тікелей түзетумен катар, онын адет- 
тегідей дүрыс ясүмыс істеуіне жанамалап немесе туралап кедергі кел- 
тіретін психнкалык даму ерекшеліктерініц кайсысы болса да ойдагы- 
дай ықп«л жасаудын колайлы жагдайына мүмківдік туады.

Сойлеу тідінін мяғыналык яшғынав кадышасуы такырыпты 
үгынып таядяп корытудан басталады. Осыдан кейін, коршаган орта- 
таңбппмниыд ід гцнапық жагыяян түсіяудін, мазмүнын таддап коры- 
тудын түжырымдык наггнжесівев логнкадык пропестер пайдв бода- 
птл Акырында сойлеу тідінін сездік коры мен грамматнкалык күры- 
шцсы саналы түрде менгеріледі. Бала айвадасывдагыдармев карым- 
кягынаста естіген сездерін езів коршаган оргада кездесетін күбылы- 
сгардын болмыстарымен жаве сапалык каснеггерімев салыстырып, 
оларды байдяныстырып коддяну яркьілы тіддін лексика-грамм втика- 
лык күрылысын дүрыс менгерудін барысында сейлеу тілін үдайы 
жепілдіреду. Ол үшіи баля ец яддымен сезімталдык пен күштарлык- 
тац танымдык касиетін мецгеру кажет. Түсініп түйсінетін жане
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мәнімен қолданылатын сөздердін мағыналык маныздары коршаған 
ортаның болмысындагы шындық туралы үғымды кеңінен өрістете 
және мазмүнын тереңдете отырып онымен бірге дамиды.
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