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                                                Вступ 

Оволодіння орфографією – важливий елемент загальноосвітньої підготовки 

учнів. Підвищення рівня їхнього мовленнєвого розвитку (на що звертається 

особлива увага в сучасній школі) повинно супроводжуватися удосконаленням 

орфографічної грамотності, оскільки сформованість в учнів орфографічних 

навичок справляє позитивний вплив на їхній загальний мовленнєвий розвиток. 

Навчання орфографії завжди було в центрі уваги вчених як минулого 

століття, так і сучасності. В їхніх працях простежуються два напрями: 

граматичний (Ф. І. Буслаєв,   К. Д. Ушинський, Д. М. Богоявленський, О. М. 

Гвоздєв, Г. Н. Приступа, М. М. Разумовська, ті ін.) і антиграматичний ( П. О. 

Афанасьєва, В. А. Флеров, В. П. Шереметєвський та ін.), - представники яких по – 

різному розглядають механізми формування орфографічної грамотності. Перші 

вважають, що становлення грамотного письма відбувається завдяки мисленню, 

отже, методика повинна будуватися на вивченні й усвідомленні граматичних 

правил і способів виконання дій з ними. На думку інших, психологічними 

механізмами грамотності є різні аналізатори, робота яких забезпечує запис і 

збереження в пам'яті орфографічно - правильного образу слова. Значить, природа 

даної навички не залежить від знання правил і, таким чином, від мислення . 

Як відомо, необхідною умовою формування соціально активної і духовно 

багатої особистості є оволодіння мовою як засобом спілкування.  

Мова – це основа духовного життя людини, і ми покликані прищеплювати 

дітям любов до неї, формувати вміння відчувати й осягати її глибокий зміст і 

красу. В. О. Сухомлинський вважав, що без поваги, без любові до рідного слова 

не може бути ні всебічно людської вихованості, ні духовної культури. 

Значне місце серед завдань початкового етапу навчання займає проблема: як 

закласти основи грамотного письма молодших школярів у ході вивчення рідної 

мови. У програмі середньої загальноосвітньої школи (1 – 4 класи) початковий 

курс української мови повинен:  

- забезпечувати практичне засвоєння учням найголовніших орфоепічних, 

орфографічних та пунктуаційних правил української літературної мови; 
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- збагачувати словниковий запас й удосконалювати граматичний лад усного і 

писемного мовлення школярів; 

- удосконалювати в учнів каліграфічні навички, прищеплювати їм культуру 

оформлення письмових робіт; 

- відпрацьовувати загальнонавчальні уміння й навички, передбачені 

програмою (користуватися підручником, словниками, довідковою літературою). 

 Таким чином, вибір теми дослідження зумовлений, з одного боку, 

соціальною значущістю оволодіння мовою як засобом спілкування і пізнання, а з 

іншого боку – невисоким рівнем орфографічної грамотності початкової школи, 

недостатністю дослідження проблеми в теоретичному і практичному аспектах. 

Мета курсової роботи полягає в розкритті проблеми формування в учнів 

початкових класів орфографічної грамотності, а саме: шляхи та методи 

оволодівання навичками правопису за допомогою орфографічних вправ і їх 

успішного застосування. 

Об'єкт роботи: вивчення орфографії як розділу мовознавства в початковій 

школі. 

Предмет дослідження: методика навчання орфографії в молодших класах. 
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Розділ Ӏ Орфографічна грамотність – одна із складових загальної 

культури людини 

1.1 Орфографія як предмет вивчення. Поняття про орфограму 

Повноцінній реалізації комунікативної функції мови сприяє унормованість її 

правопису. Будь – які порушення правил написання ускладнюють спілкування 

між людьми, негативно впливають на культуру писемного мовлення. Звідси 

важлива роль вивчення орфографії в школі, вироблення в учнів орфографічних 

навичок, починаючи з 1 класу. 

Під орфографією розуміють: а) систему однакових написань, яку 

використовують у писемному мовленні; б) розділ мовознавства, який вивчає 

систему правил, що забезпечують однакові написання. Орфографія має особливе 

соціальне значення. Вона стосується інтересів усього суспільства і тому є 

предметом постійної уваги і турботи мовознавців, які досліджують проблеми 

культури мовлення. Не втрачає актуальності і методична проблема формування в 

учнів загальноосвітньої школи орфографічної грамотності, оскільки оволодіння 

нормами писемного мовлення є одним із найважливіших завдань вивчення мови, 

необхідною складовою мовної освіти школярів і важливим засобом піднесення 

культури їхнього писемного спілкування.  

Відомо, що орфографія української мови ґрунтується на чотирьох 

принципах: фонетичному, морфологічному, історико – традиційному та 

ідеографічному (смисловому). На їх основі установлюються орфографічні 

правила.  

Суть фонетичного принципу правопису полягає в тому, що слова пишуть 

так, як вимовляють. За цим принципом в українській мові пишуться префікси з – і 

с – (згорнути, зняти, але схопити, стверджувати), а також слова гарячий, серце, 

запорізький та ін. 

Для морфологічного принципу характерним є однакове написання однієї й 

тієї самої морфеми незалежно від її вимови в тій чи іншій позиції. За цим 

принципом пишуться слова просьба, солдатський, пісня, умивається та ін.  
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Історико – традиційний принцип орфографії полягає в тому, що 

зберігаються такі написання, які в сучасній мові втратили свою вмотивованість, 

тобто слова пишуться так, як вони писалися колись, хоч таке написання не 

відповідає ні вимові, ні морфемній структурі слова. Традиційними написаннями 

вважаються збереження подвоєння букв у власних назвах іншомовного 

походження (Голландія, Руссо, Геннадій) відсутність подвоєння букв у 

запозичених загальних назвах (клас, тролейбус, пасажир), а також уживання е та 

и в ненаголошених позиціях (метелик, черешня, кишеня тощо).  

Ідеографічний (диференційний, або смисловий) принцип орфографії  

визначає написання подібних слів, що мають смислові відмінності. В українській 

мові цим принципом обґрунтовуються написання слів компанія і кампанія, 

закінчень у деяких словах з різними значеннями, наприклад, звука (у лінгвістиці, 

музиці) і звуку (в інших значеннях). Смисловим принципом визначається також 

різне написання прийменника з іменником і омонімічних прислівників (до дому і 

додому), уживання малої букви в загальних назвах і великої у власних (любов і 

Любов, орел і Орел).  Якщо поняття «орфографія» трактується як система правил 

правопису, варто з'ясувати, що слід розуміти під орфографічним правилом. Так 

називають певне узагальнення, що стосується написання низки слів, для яких є 

характерною одна й та сама фонетична або граматична закономірність.  

Орфографічні правила визначають вибір написань у таких випадках письма: 

а) позначення звуків буквами в словах (правила правопису слів з 

ненаголошеними [е], [и], а також із дзвінкими і глухими приголосними); 

б) написання слів разом і окремо; 

в) уживання великих букв на початку речення і у власних назвах; 

) у разі перенесення слів із рядка в рядок; 

д) у разі скорочення слів та їх сполук (ВНЗ, фізхвилинка тощо).  

Аналіз змісту початкового курсу рідної мови свідчить про те, що учні мають 

оволодіти знаннями досить широкого кола правописних правил і навчитися 

орієнтуватися у різних орфограмах.  
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Саме орфограма є основною одиницею орфографії. У сучасній методичній 

літературі і шкільній практиці орфограмою називають написання, яке вимагає 

перевірки, застосування певного правила правопису або звернення до словника. 

Це ті випадки написання, де можлива (імовірна) орфографічна помилка. До 

орфограм належать і окрема буква, і буквосполучення, і морфема, і позиція між 

словами, і місце поділу слова для перенесення його на наступний рядок. 

Орфограма передбачає за однакової вимови не менш ніж два можливі варіанти 

написання, одне з яких є правильним. Саме його має вибрати учень, оперуючи 

певним орфографічним правилом.  
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1.2 Зміст і завдання орфографічної роботи в початковій школі 

Формування елементарних умінь правильно писати слова, вживати 

пунктуаційні знаки є одним із важливіших завдань початкового навчання мови.  

Основою орфографічної грамотності є уміння співвідносити фонетичний і 

графічний образи слова, позначати звуки слова відповідними буквами  без 

пропусків, замін, вставлянь і переставлянь. Учні початкових класів мають 

оволодіти цими уміннями і безпомилково писати слова, які утворюються за 

фонетичним принципом. Крім того, вони мають засвоїти і самостійно 

користуватись у процесі письма тими правилами правопису, алгоритм 

застосування яких є простим (1 – 2 кроки у міркуванні, наприклад, вживання 

знака м'якшення у кінці слова, прописної літери у власних назвах, написання не з 

дієсловами тощо). 

Інші правила, які передбачають складний алгоритм застосування, 

засвоюються на пропедевтичному рівні; ознайомлення з ними і їх застосування 

здійснюється під керівництвом учителя. Це, наприклад, правила про написання 

слів з ненаголошеними голосними е, и, дзвінкими і глухими приголосними, які 

піддаються взаємній асиміляції, правопису ненаголошених відмінкових та 

особових закінчень та ін.  

Важливою частиною  роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння 

списку слів, вимову і написання яких школярі мають запам'ятати. Перевірка 

засвоєння цих слів є обов'язковою частиною контролю за сформованістю 

правописних умінь.  

Зміст чинної програми в мовній змістовій лінії не передбачає формування в 

молодших школярів поняття орфограма. Ним вони оволодівають практично. 

Ідеться про вироблення вміння розпізнавати орфограму, перевіряти її, тобто 

здійснювати орфографічну дію на основі знання правописного правила. У свою 

чергу орфографічні правила учні можуть засвоїти лише за умови якісного 

опрацювання фонетичного, лексичного, словотвірного, граматичного матеріалу, а 

також розвинутого словника.  
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У програмі матеріал з правопису не виділено. Він вивчається не як 

самостійний розділ, зі своєю системою і специфікою, а у зв'язку з розділами 

«Слово» ( теми «Будова слова» і «Частини мови» ) і «Звуки і букви». Такий 

порядок навчання правопису має як позитивні, так і негативні сторони. Як 

позитивне слід відзначити, по – перше, те, що паралельне опрацювання правопису 

і морфеміки, морфології, фонетики й графіки забезпечує оволодіння учнями 

різними видами мовного аналізу, необхідного для правильного написання слів з 

орфограми. По – друге, школярі починають усвідомлювати необхідність глибоких 

і міцних мовних знань для формування як орфографічної грамотності, так і 

культури писемного мовлення.  

Однак за такої побудови курсу, коли матеріал з орфографії опрацьовується в 

контексті інших програмових тем, учнями не сприймається цілісна орфографічна  

система рідної мови, основні закономірності правопису, а засвоюються ізольовані 

поняття, правила, написання. Це, безперечно, гальмує формування у школярів 

орфографічних навичок, спричинює безсистемність їхніх знань і вмінь, послаблює 

інтерес до вивчення правил написання слів.  

Як зазначають лінгводидактики, для досягнення основної мети засвоєння 

правопису – формування в учнів орфографічної грамотності – необхідно 

розв'язати такі завдання: 

- забезпечити засвоєння школярами основних орфографічних понять і 

правил; 

- розвинути в учнів орфографічну пильність (здатність розпізнавати 

орфограми як у написаних, так і у сприйнятих на слух словах); 

- виробити на основі теоретичних знань практичні правописні вміння; 

- домогтися запам'ятовування написання слів з орфограмами, які не 

перевіряються; 

- виховувати в учнів потребу звертатися в разі необхідності до 

орфографічного словника, озброїти їх уміннями користуватися таким словником; 

- сформувати в дітей навички самоконтролю і виправлення допущених під 

час письма орфографічних помилок. 
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Розділ ӀӀ Теоретичні засади формування у школярів орфографічних 

навичок  

2.1 Психологічні основи методики навчання орфографії 

Для розуміння сучасного методичного підходу  до формування в молодших 

школярів орфографічної грамотності, крім лінгвістичних, необхідно розглянути 

його психологічні основи, а саме – структуру орфографічної дії як розумової, яка 

проходить шлях від усвідомлення до повної автоматизації. Аналіз праць учених – 

психологів Д. Богоявленського, П. Гальперіна, С. Жуйкова та інших дозволяє 

трактувати правописну навичку як кінцевий продукт мислення, свідомого й 

багаторазового повторення певних взаємозумовлених психофізіологічних актів, 

що мають місце під час письма. 

Під орфографічною грамотністю  розуміють уміння правильно вживати 

графічні засоби (букви, дефіс, пропуск, контакт) для відтворення усного мовлення 

на письмі відповідно до прийнятих правил правопису. Розрізняють два види 

орфографічної грамотності: абсолютну і відносну. Початкова школа має на меті 

сформувати в учнів лише відносну орфографічну грамотність, оскільки на уроках 

рідної мови вивчається далеко не вся система орфографічних правил.  

Психологічна література визначає орфографічні вміння як орфографічні дії, 

засновані на чіткому усвідомленні орфограм і правил, а також операційні із 

застосування цих правил. Сформовані орфографічні вміння, доведені до 

автоматизму, переходять у навички. Отже, орфографічна навичка є 

автоматизованою дією, пов'язаною із застосуванням засвоєних правописних 

правил. Навички – автоматизовані компоненти діяльності, які входять до певної 

цілеспрямованої активності людини як засіб досягнення цієї діяльності. 

Висловлюючи власні думки й почуття в писемній формі, ми менше за все 

замислюємося над орфографією. І лише тоді, коли стикаємося з певними 

труднощами під час написання слів, намагаємося проконтролювати свідомо 

сформовані операції, способи дій.  

У психологічній і методичній літературі описано два шляхи оволодіння 

правописною навичкою. Перший – як процес повільного накопичення зорових 
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образів слів унаслідок довготривалого механічного списування. Науковці не 

виключають можливості становлення правописної навички на чуттєвій, 

інтуїтивній основі, існування природної грамотності в певної частини учнів. 

Однак результати спеціальних досліджень переконливо довели, що більш 

ефектним є другий шлях формування орфографічної грамотності, пов'язаний з 

роботою мислення, виконанням різних видів лінгвістичного аналізу, 

усвідомленням правил правопису (Д. Н. Богоявленський, Л. І. Божович, С. Ф. 

Жуйков та ін.). Отже, навчання орфографії має починатися з оволодіння повністю 

усвідомленими діями. Такі дії можливі лише за умови засвоєння орфографічних 

правил, у яких узагальнено фонетичні, лексичні та інші особливості слів як 

мовних одиниць. 
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2.2 Аналіз лінгвістичної природи написань 

Не можна навчити дітей орфографії, не знаючи її лінгвістичної природи, 

тобто тих принципів, які лежать в її основі. 

Зрозуміти принципи орфографії, на думку професора М. Р. Львова – це 

значить побачити її систему і сприйняти кожне окреме правило як частину 

системи, причому зрозуміти орфографічне правило у взаємозв'язку з 

граматичною, фонетичною, словотворчою природою слова і його форми. 

Відомо, що український правопис неоднорідний за своїм лінгвістичним 

характером. У ньому знаходять свій вияв фонетичні, морфологічні, семантичні 

(або диференціюючи) та історичні принципи написань. 

За фонетичним принципом пишуться слова, в яких написання кожної букви 

відповідає вимові і перевіряється нею. Наприклад: мама, небо, сонце, трава, ліс. 

За морфологічним принципом пишуться слова, у яких написання окремих 

букв не відповідає вимові, але перевіряється нею опосередковано. Наприклад: з 

[е] мля: землі – земля. Відповідно до морфологічного принципу діє правило 

однакового позначення морфем (кореня, суфіксів, наприклад, роз - , без -  

незалежно від їх вимови у різних позиціях, суфіксів).  

За історичним принципом пишуться слова, в яких буквене позначення 

окремих звуків не можна пояснити правилами сучасного правопису. Це 

переважно написання букв е, и, які не можна перевірити: криниця, пшениця. Такі 

написання складалися історично.  

За семантичним принципом пишуться слова на основі розуміння їх 

лексичного значення чи граматичних ознак: орел (птах), Орел (місто), не писав 

(не з дієсловами).  

Який же з цих принципів знаходить свій найбільший вияв у системі 

українського правопису? У лінгвістичній літературі зазначається, що провідними 

принципами в українському правописі є фонетичний та морфологічний. 

Історичний принцип має обмежене застосування. Відзначається також, що 

«смислові або семантико – диференціюючі, написання також займають в 
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українській орфографії певне місце». Спеціальне дослідження правописного 

матеріалу, який вивчається у початкових класах, показало, що фонетичні 

написання тут складають 73% від усіх написань, морфологічні  - 16%, семантичні 

– 11%. Таким чином, виявлено, що в початкових класах переважну більшість 

становлять фонетичні написання. 

Фонетичному принципу відповідають правила вживання м'якого знака, в 

тому числі й перед о , апострофа, подвоєння букв внаслідок подовження 

приголосних, правопис більшості відмінкових закінчень іменників і 

прикметників, а також дієслів (крім закінчень - ем (- емо), - им (- имо) й 

дієслівних форм на – шся, - ться. За морфологічним принципом позначаються 

ненаголошені голосні в корені та дієслівних формах – ем (- емо), - им (- имо), а 

також написання дієслівних форм на [- шся, - ться]. 

Серед орфографічних правил української мови є й такі, які охоплюють 

одночасно як фонетичні, так і морфологічні написання. До таких належить 

правило вживання префікса з – (с -) та правило позначення на письмі дзвінких і 

глухих приголосних. Проаналізуємо їх. 

В українській мові загальноприйнятим є вживання на письмі префікса з -  

незалежно від вимови в одних випадках звук [з] на місці префікса вимовляється 

чітко: зробив, зліпив, а в інших – у позиції перед [ч],[ш], [ж], уподібнюється 

шиплячими: звучить як [ш] перед [ч] і [ш]: зчистити - [шч] истити, зшити - [шш] 

ити, а перед [ж] – як [ж]: зжити - [жж] ити.  

Отже, написання префікса з – відповідає морфологічному принципу письма. 

Однак перед глухими  [к], [п], [т], [х], [ф] дзвінкий [з] оглушується і вимовляється 

як звук [с]. З часом це явище знайшло своє відображення й на письмі: замість 

букви з перед наступними к, п, т, х, ф стали писати букву с, що відповідало звуку, 

який вимовляється. Таким чином, вживання префікса с – в позиції перед глухими 

відповідає фонетичному принципу письма. 

Так само фонетичний і морфологічний принципи знаходять свій вияв у 

правилі про позначення на письмі дзвінких і глухих приголосних. 



15 
 

В українській мові дзвінкі приголосні, крім [г] (у деяких випадках), не 

оглушуються, як у російській мові, і не потребують перевірки під час письма, 

тобто позначення їх у словах здійснюється за фонетичним принципом. У словах 

легко, вогкий, кігті, нігті та на місці дзвінкого [г] вимовляється глухий [х]. Це 

вказує на те, що вживання звука г для позначення звука [х] відповідає 

морфологічному принципу письма. Крім цього, у деяких словах української мови 

спостерігається явище одзвінчення глухих [т'], [с'] перед наступними дзвінкими: 

моло [д'] ба, боро [д'] ба, про [з'] ба. На  письмі у зазначених випадках має вияв 

морфологічний принцип: на позначеннях звуків [д'], [з'] вживаємо букви т, с, 

оскільки в корені цих слів перед наступними голосними вимовляються звуки [т], 

[с]: бороти – боротьба.  

До семантичних (або диференціюючих, належать всі написання слів як 

лексичних одиниць окремо чи разом залежно від їх значення: насилу – на силу (не 

надійся), префікси пре - , при - , написання часток тощо. У початкових класах на 

основі розуміння смислового значення пишуться прийменники (окремо) і 

однозвучні їм префікси (разом із словом), не з дієсловами, велика буква у власних 

назвах. Отже, проаналізовані нами правописні явища з точки зору їх 

лінгвістичного характеру свідчать про те, що вони є досить різними і що в 

початкових класах більшість становлять фонетичні написання. 
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2.3 Процес формування орфографічних дій і навичок правопису 

Суть орфографічної дії  науковці трактують як звернення до правила у разі 

усвідомлення факту наявності орфограми в слові. У структурі орфографічної дії 

виділяють два компоненти: постановка орфографічної задачі (знаходження 

орфограми) та її розв 'язання (вибір письмового знака відповідно до правила 

правопису).  

Відомий російський методист М. Р. Львов зараховує розв'язання  

орфографічних задач до пошукових, проблемних методів. Він подає таке 

визначення навчальної задачі як мету пізнавальної діяльності. Вона завжди 

містить запитання, умови виконання, порядок виконання і передбачає результат 

розв'язання – відповідь.  

На думку М. Р. Львова, складність орфографічної задачі полягає в тому, що 

школяр сам ставить її перед собою, тобто, не припиняючи письма, знаходить у 

слові орфограму і усвідомлює її як задачу. Часу для розв'язання кожної 

орфографічної задачі в учня обмаль. Успіх у досягненні ним результату значною 

мірою залежить від таких факторів: 

- якісне засвоєння мовних знань; 

- розвинуте мовлення, зокрема, багатий лексичний запас; 

- сформовані аналітико – синтетичні вміння фонетичного, графічного, 

словотвірного та граматичного характеру; 

- необхідний рівень орфографічної пильності; 

- швидкість виконання розумових операцій.  

Розв'язуючи орфографічну задачу, школяр має виконати низку послідовних 

операцій: 

1) знайти, розпізнати орфограму; 

2) визначити її тип; 

3) накреслити спосіб розв'язання задачі; 

4) визначити послідовність « кроків» розв'язання задачі; 

5) виконання дії згідно з алгоритмом; 
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6) написати слово правильно.  

Як бачимо, перші дві операції співвідносяться з постановкою орфографічної 

задачі, а наступні чотири – з її розв'язанням. 

Отже, аналіз структури процесу розв'язання орфографічної задачі дозволяє 

зробити важливий методичний висновок. Для формування в молодших школярів 

орфографічної грамотності необхідно навчити їх: 

а) ставити орфографічні задачі (знаходити орфограми); 

б) визначати тип орфограми і пов'язувати її з певним правилом правопису; 

в) застосовувати правило, правильно користуватись алгоритмом розв'язання 

орфографічної задачі; 

г) здійснювати орфографічний самоконтроль. 

Процес формування орфографічних умінь і навичок, як зазначають учені – 

методисти, проходить кілька етапів: 

Мотиваційний етап: 

 а) виникнення потреби вкласти власні думки в письмовій формі; 

 б) усвідомлення необхідності перевірки орфограми, постановка й 

осмислення задачі. 

Орієнтовний етап: пошук способу розв'язання орфографічної задачі 

(граматичні обґрунтування, опора на правило, усвідомлення алгоритму).  

Операційний, виконавський етап: 

 а) складання алгоритму для конкретного випадку, перевірка орфограми «по 

кроках»;  

б) повторне, багаторазове виконання дії за алгоритмом у різних умовах і 

варіантах, поступове «згортання» алгоритму, прискорення дії.  

Контрольно – операційний етап:  

а) досягнення автоматизму орфографічної дії, самоконтроль, самоперевірка, 

поступова відмова від застосування правил; 

 б) вільне автоматизоване письмо в різних життєвих ситуаціях, концентрація 

уваги лише на змісті висловлювання, використання правил лише з метою 

самоконтролю й корекції. 
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 Змодельований таким чином процес формування орфографічного вміння і 

його поступового переходу в автоматизовану навичку свідчить про надзвичайну 

складність механізму утворення в свідомості учня ланцюжка тимчасових зв'язків 

– асоціацій. Цілком зрозуміло, що завершити цей процес у початковій школі 

неможливо, хоч окремі елементи автоматизму вже з'являються в письмі 

молодших школярів (накреслення букв, з'єднання, написання найбільш частотних 

слів, а також слів, які легко перевіряються, тощо).  
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2.4 Умови успішного формування в учнів орфографічної грамотності 

Характеризуючи психофізіологічну природу орфографічної навички, 

дослідники обов'язково підкреслюють важливість мовленнєвого (фонематичного) 

слуху і кінестезичних  (мовно рухових, або артикуляційних) відчуттів і уявлень. 

Під фонематичним слухом науковці розуміють здатність людини до аналізу й 

синтезу звуків мовлення. Відомо, що фонематичний слух формується в 

дошкільному віці і виконує смислорозрізнювальну  функцію : сад – сядь, дим – 

дім.  

Мовленнєвий слух є складовою загального мовного розвитку особистості, 

йому сприяє кількісне і якісне вдосконалення словника, оволодіння механізмами 

говоріння, аудіювання, письма й читання, аналітичний підхід до будь – яких 

мовних явищ, готовність до самоконтролю. У процесі письма ми обов'язково 

відштовхуємося від мовленого слова, зіставляємо літературну, орфоепічну вимову 

з написанням, помічаємо збіг або розбіжність графічного і звукового варіантів 

слова, отже, розпізнаємо орфограму. 

Серед важливих умов формування в учнів орфографічних навичок називають 

свідоме й емоційне засвоєння ними теоретичних знань з орфографії, виконання 

достатньої кількості правописних вправ, різних за ступенем складності й рівнем 

самостійності. Крім того, формування орфографічних умінь і навичок не можна 

уявити без участі всіх видів пам'яті. Так, слухова пам'ять полягає в 

запам'ятовуванні на слух фонем, зорова – фіксує графічний образ слова. 

Кінестезична пам'ять пов'язує фонемний склад слова з м'язовими рухами 

артикуляційного апарату. Моторна ж пам'ять дозволяє зафіксувати буквений 

склад слова в рухах м'язів кисті руки. Учитель, добираючи орфографічні вправи, 

має чітко усвідомлювати, який вид дитячої пам'яті працюватиме під час їх 

виконання. Наприклад, різні види списування, диктанти з попередньою зоровою 

підготовкою  сприяють розвитку зорової пам'яті. Без запам'ятовування графічного 

образу слів не обійтися під час засвоєння учнями традиційних (історичних) 

написань.  
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Для навчання орфографії надзвичайно важливе значення має розвинута 

орфографічна пильність. Так називають здатність людини швидко розпізнавати 

орфограми і визначати їх типи. Орфографічна пильність також передбачає 

готовність знаходити власні або чужі помилки, допущені під час письма. Слід 

зазначити, що розпізнавання орфограми, її співвіднесення з правилом має 

відбуватися досить швидко, аби не затримувати процес письма, не відволікати від 

змістової сторони писемного висловлювання. Отже, починаючи з перших уроків 

письма, важливо пам'ятати про формування в учнів орфографічної пильності, 

навичок самоконтролю, всіляко запобігати можливим правописним помилкам у 

дитячих письмових роботах. Прийнято вважати, що орфограми можна відшукати 

в словах за певними розпізнавальними ознаками. Це передусім розбіжність 

вимови й  написання слова. Однак для такого виявлення орфограми необхідно, 

щоб учень не тільки почув слово, але й побачив його графічну форму. Часто такої 

можливості він позбавлений. Отже, школяр має за допомогою внутрішнього 

слуху навчитися під час диктанту і самостійного письма розпізнавати орфограми. 

Запам'ятовуванню таких розбіжностей сприяють численні вправи на звуко – 

буквений аналіз і синтез.  

Поступово в пам'яті дітей відкладаються звуки і звукосполучення, букви і 

буквосполучення, які найчастіше є небезпечними з точки зору їх написання. Це 

голосні звуки [е], [и], парні дзвінкі й глухі приголосні в коренях слів, 

звукосполучення [йа], [йе], [йу], [йо], [йі], м'які подовжені приголосні тощо. 

Постійно звертаючи увагу школярів на важкі слова, на «помилконебезпечні» 

місця в словах, учитель виробляє в них автоматизм у знаходженні орфограм, у 

співвіднесенні звукового образу слова з правилами його графічного позначення. 

На думку М. Р. Львова, школяр починає шукати орфограми більш 

цілеспрямовано після засвоєння матеріалу про морфемну будову слова. Труднощі 

можуть виникати під час написання слів із префіксами пре - , при - , з – (с - ). У 

корені можуть бути ненаголошені [е] - [и] або дзвінкі – глухі приголосні. Щоб 

визначити, якими буквами позначити ці звуки, слід дібрати споріднені слова або 



21 
 

форми того самого слова. Таким чином, у формуванні орфографічної пильності 

молодших школярів можна виділити такі рівні: 

- фонетичний (розвиток мовленнєвого слуху учнів); 

- графічний (запам'ятовування буквеного складу слів); 

- морфемний (прогнозування орфограм у морфемах, підготовка до 

розв'язування граматико – орфографічних задач). 

Уміння розпізнавати орфограму тісно пов'язане з розумінням слова, 

усвідомленням його словотворчих і граматичних відношень. Саме тому методика 

рекомендує для розпізнавання орфограми брати до уваги також її семантичні 

ознаки. 
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Розділ ӀӀӀ Методика використання орфографічних вправ в процесі 

формування в учнів початкових класів навичок грамотного письма 

 3.1 Послідовність застосування орфографічних вправ 

Учитель добирає орфографічні вправи, використовує їх як прийоми 

організації навчання на уроці. Не останню роль у цьому відіграє дотримання ним 

певної методичної послідовності. Систему орфографічних вправ слід побудувати 

так, щоб із набуттям теоретичних знань, зміцненням правописних навичок учні 

діяли більш самостійно. Методична література пропонує таке розташування вправ 

за принципом поступового нарощення труднощів. 

1. Списування як вид вправ, що забезпечує через зорові образи запобігання 

можливим помилкам у написанні слів.  

2. Різні варіанти попереджувального диктанту, у процесі написання яких 

запобігають можливим помилкам у найскладніших для учнів випадках.  

3. Списування з різними завданнями, у процесі використання яких учень 

самостійно вирішує питання про правильне написання контрольованих орфограм. 

4. Коментований диктант як вид вправи, що забезпечує подальше 

вдосконалення орфографічної навички (здатності розпізнавати орфограми, вміння 

застосовувати правило, прискорення темпу роботи).  

5. Різні види пояснювального диктанту, у процесі проведення яких учень 

самостійно записує текст, але має можливість у кінці роботи перевірити 

правильність написання, що викликали в нього сумніви. 

6. Вибірковий і словниковий диктанти як вправи, що тренують учнів у 

швидкому розпізнаванні орфограм і самостійному розв'язанні правописних задач. 

7. Контрольований диктант, що дозволяє перевірити засвоєння правопису 

вивчених орфограм в умовах зосередження уваги учнів тільки на орфографії. 

8. Самодиктант, диктант – переклад, творчий диктант як вправи, які вчать 

школярів рівномірно роз приділяти увагу між змістом написаного і орфографією. 

9. Вільний диктант як вправа, що готує учнів до самостійного письма.  
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10. Переказ і твір, які виявляють сталість орфографічних навичок учнів, їх 

уміння самостійно мислити і правильно формулювати власні думки на письмі.  

Методисти вважають, що добір орфографічних вправ залежить від багатьох 

чинників. По – перше, враховується етап роботи над орфограмою. По – друге, 

забезпечується принцип поступового нарощування труднощів. По – третє, має 

підвищуватися рівень самостійності учнів у результаті виконання орфографічних 

вправ. На їх відбір також упливають мета уроку, вікові особливості дітей, рівень 

підготовленості класу, активність учнів. Не слід забувати й про те, що виконання 

орфографічних вправ має забезпечувати участь зорових, слухових, моторних 

сприймань, розвиток усного й писемного мовлення учнів.  

Правописні вправи на уроці мають бути різноманітними, однак при цьому 

обов'язково враховується лінгвістичний характер виучуваного орфографічного 

матеріалу, тобто відповідність вправ природі орфограми. Наприклад, засвоєння 

фонетичних написань буде успішним, якщо переважатимуть слухові вправи. 

Добираючи вправи, учитель обов'язково продумує, які логічні операції покладено 

в основу її виконання (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація тощо). Також 

доцільно не повторювати один і той самий мовний матеріал (слова, 

словосполучення, речення) на різних етапах роботи над орфографічним правилом. 

Отже, тільки за умови ретельного добору вправ під час вивчення правил 

орфографії можна сформувати в молодших школярів міцні навички грамотного 

письма. 
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3.2 Види орфографічних  вправ і методика їх проведення 

Орфографічна вправа – це вид навчальної діяльності, виконання якого 

вимагає  від школярів активного використання правописних правил.  

На винятково важливу роль вправ  у навчанні мови вказує той факт, що вони 

займають приблизно 80 % часу на уроці. Не втрачає актуальності питання 

класифікації мовних вправ у методичній науці. Так, професор М. Р. Львов поділяє 

всі вправи на такі види:  

- спостереження над мовою з певною метою (знайти, визначити тощо); 

- різні види розбору (фонетичний, граматичний, морфемний тощо); 

- різні види списування із завданням; 

- конструювання мовних одиниць; 

- творчі. 

Особливе місце в методичній літературі посідає питання про роль вправ під 

час вироблення орфографічної навички. Процес оволодіння  правописною 

навичкою складний і довготривалий. Сюди входить вивчення, усвідомлення 

правила, вироблення вміння користуватися правилом, перенесення його на інші 

приклади, вміння розпізнавати аналогічні написання, поступову автоматизацію 

свідомих навичок. Саме тому орфографічні навички є найбільш численними й 

різноманітними. Існування широкого спектру правописних вправ зумовлено 

також характером української орфографії, дією в ній фонетичного, 

морфологічного, традиційного і смислового принципів написання.  

Зважаючи на етапність процесу вироблення орфографічної навички, 

методисти подають таку класифікацію вправ: 

- вправи на розпізнавання орфограми; 

- вправи на часткове застосування правила; 

- вправи на повне застосування правила. 

Наприклад, виконання завдання «Виписати з поданих слів слова з 

ненаголошеними [е], [и] в корені» має на меті тренувати учнів у знаходженні 
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орфограми, розвивати їхню орфографічну пильність. З такою ж метою 

проводяться попереджувальні слухові диктанти, коментоване письмо та ін. 

Вправи на часткове застосування правила мають місце в основному на 

уроках вивчення орфографічних правил зі складною алгоритмічною структурою, 

коли відпрацьовується кожний крок розв'язання правописної задачі. Наприклад, 

під час роботи над темою «Правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в 

корені, учням слід запропонувати такі вправи: 

1. До поданих слів дібрати споріднені (кислий, мир, глибоко). Які з них під 

час написання потрібно перевіряти? 

2. Чи можна перевірити слово  силач словом села? Якщо ні, то чому? Дібрати 

таке, яке було б перевірним.  

3. Списати групи споріднених слів, позначити в них корінь, підкреслити 

букви, що позначають ненаголошені голосні [е], [и]. Які зі споріднених слів 

можуть бути перевірними? 

Димовий, дим, димити, димок, задимлений; весляр, веслувати, весло, весла. 

4. Списати, вставити пропущені букви, в дужках написати перевірочне слово. 

Дрімає з…мовий ліс. Холод скував д…рева і запорошив їх снігом. Застигли 

білі б…рези і могутні дуби. Повисли до з…млі тоненькі гілочки в…рби. Мовчки 

дрімають з…лені сосни. 

До вправ на повне застосування орфографічного правила  можна зарахувати 

пояснювальний і контрольні диктанти, а також різні види творчих вправ (письмо 

по пам'яті, диктант – переклад, вільний диктант, переказ тексту, сприйнятого 

зором або на слух). Сформованої орфографічної навички потребує запис учнем 

самостійно створеного зв'язного висловлювання, тексту певного типу і стилю. 

Саме якість писемного оформлення думок у творчій роботі є показником 

сформованості в молодших школярів орфографічної грамотності. 

Традиційно основними видами орфографічних вправ є списування, диктанти 

й орфографічний розбір. 

Початкові вміння списувати формуються вже на заняттях з навчання 

грамоти. Основними вимогами до учнів під час виконання таких завдань є:          
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а) усвідомлювати слова, речення, тексти; б) списувати по складах, а не по буквах; 

в) перевіряти написане (перечитувати, зіставляти зі зразком). На думку науковців 

(І. М. Лапшина, М. Р. Львова, Л. К. Назарова та ін.), можливості списування як 

навчального прийому реалізовані ще далеко не повністю. Значення списування 

полягає в тому, що воно сприяє розвитку в учнів зорової пам'яті, здатності до 

імітації, орфографічної пильності, техніки письма, вміння порівнювати написане 

зі зразком. Однак, за результатами експериментальної перевірки рівня 

сформованості в молодших школярів уміння списувати, лише 14,5 % учнів 2 – 4 

класів списують без помилок,  49 % допускають 2 – 3 помилки, 25,5 % - до 5 

помилок і 11 % учнів роблять 8 і більше помилок. Отже, проблема навчання 

списувати залишається актуальною в методиці орфографічної роботи. 

Надзвичайно важливо забезпечити свідомий характер списування учнями 

мовного матеріалу. З цією метою слід частіше вдаватися до коментування, яке 

допомагає засвоїти алгоритм списування: 

1. Орфоепічне читання слів, речення («Читаю, як вимовляємо»).  

2. Орфоепічне читання («Читаю, як пишемо»). 

3. Зіставлення вимови й написання («Порівнюю вимову й написання»). 

4. Знаходження випадків невідповідності (розбіжності) вимови та написання 

(«Відмічаю місця розбіжності»). 

5. Запис слів (речення). («Диктую собі слова (речення) як пишемо. 

Записую»). 

6. Перевірка написаного шляхом порівняння зі зразком («Порівнюю написане 

зі зразком»). 

У методичній літературі подається така класифікація видів списування. 

За способом виконання списування буває просте (буквальне), вибіркове і 

творче. Нерідко виділяють лише два види списування: копіювання і творче. 

Копіювання має місце в основному на уроках письма в 1 класі. Списування з 

різними завданнями (вибрати, підкреслити, вставити пропущені букви, слова, 

відновити речення тощо) слід розглядати як варіанти творчого списування. 
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Вибіркове списування передбачає свідоме відшукування певних мовних 

явищ, тобто попередній лінгвістичний аналіз поданого матеріалу. Часто завдання 

на вибіркове списування органічно поєднуються з класифікацією мовних фактів. 

Наприклад: Виписати слова з ненаголошеними [е], [и]: у перший стовпчик – 

слова, які відповідають на питання хто? що?, у другий – на питання який?, у 

третій – на питання що робити? що зробити?. 

Досить ефективним є спроби доповнити орфографічні вправи словниково – 

логічними завданнями. Наприклад: Виписати з поданих слів окремо назви рослин 

і назви тварин. Вставити пропущені букви (абр…кос, ап…льсин, ч…ремха, 

в…блюд, пш…ниця, ч…решня, в…дмідь, дят…л, л…мон). 

Отже, вибіркове списування дозволяє зосередити увагу учнів на словах з 

певною орфограмою, активізувати їхню розумову діяльність і, найголовніше, 

зекономити навчальний час на уроці, охопивши при цьому значну кількість слів 

на виучуване правописне правило.  

Метою завдань на творче списування є також активізація пізнавальної 

діяльності школярів, навчання їх свідомо виконувати всі операції, пов'язані із 

застосуванням орфографічних правил, розвиток мовлення на лексичному, 

граматичному і текстовому рівнях. Виконуючи завдання на творче списування, 

учні відтворюють поданий мовний матеріал, вносячи певні зміни. У методичній 

літературі і в досвіді вчителів – практиків описано чимало прикладів творчого 

списування. Це і зміна форми вихідного слова, і доповнення речення, і робота з 

деформованим матеріалом, і переконструювання поданих словосполучень, речень 

або текстів. Наприклад: Спишіть, розкривши дужки і поставивши іменники, що в 

дужках, в орудному відмінку однини. 

Під старою (груша) сиділи двоє хлопчаків. 

Методика організації творчого списування включає обов'язкове пояснення 

учням мети роботи, повторення теоретичного матеріалу (правила), яким вони 

будуть користуватися, а також колективний аналіз 1 – 2 прикладів. Виконана 

робота перевіряється. 
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Важливо забезпечити усвідомлення учнями мети списування, тобто 

мотивацію виконання орфографічного завдання. Для цього учитель запитує 

школярів: «Над виробленням яких умінь будемо працювати? Для чого вони нам 

потрібні?» Підсумовуючи зроблене, також слід наголосити на тому, які вміння 

відпрацювалися, з якими труднощами діти стикалися під час виконання завдання, 

які причини цих труднощів, і т. ін. 

Рівень сформованості в учнів початкової школи вмінь списувати 

перевіряється, а якість його оцінюється. 

Серед різних прийомів навчання мови значне місце посідають диктанти. 

Сьогодні ніхто не заперечує цього виду роботи. Диктант цінний тим, що створює 

умови для колективної роботи учнів в єдиному для всіх темпі. Написання 

диктанту вимагає  від них високої самостійності, активності, максимального 

зосередження уваги, швидкого й точного використання теоретичних знань. 

Письмо під диктовку розвиває орфографічну пильність учнів, удосконалює 

навички самоконтролю. Тренуючи школярів у сприйманні  мовлення на слух і 

записі його в зошиті, ми готуємо їх до конспектування лекцій, доповідей тощо.  

Сучасна методична література класифікує диктанти за двома принципами: 

1) структура матеріалу, що пропонується для диктанту; 

2) основна мета проведення диктанту. 

Матеріалом для диктантів можуть бути букви, злиття, слова, 

словосполучення, речення і тексти.  

З огляду на мету проведення диктанти поділяються на навчальні й 

контрольні. Навчальні диктанти бувають попереджувальними, пояснювальними і 

коментованими залежно від того, коли проводиться орфографічний розбір. Так, 

попереджувальний диктант має на меті закріпити вивчене орфографічне правило, 

запобігти можливим правописним помилкам учнів. Методика його проведення 

така. Учитель читає матеріал (слово, словосполучення, речення) і ставить низку 

запитань, з'ясовуючи написання окремих слів. Наприклад: Кленовим насінням 

ласували снігурі. 

- Як напишете перше слово? 
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- Чому слово кленовим напишете з буквою е? 

- Яке правило потрібно використати, щоб не помилитися в слові насінням? 

Попереджувальний диктант, крім позитивних моментів, має й недоліки. Так, 

пояснюють орфограми, як правильно, сильні учні. Більшість же школярів записує 

розібраний мовний матеріал майже механічно. 

Методисти виділяють зорові й слухові попереджувальні диктанти. Така 

класифікація передбачає врахування участі аналізаторів (слуху, зору) під час 

сприйняття матеріалу для запису. Зоровий попереджувальний диктант 

проводиться за такою методико. Дібраний учителем матеріал читається з класної 

дошки й аналізується. Після орфографічного розбору він закривається. Учні 

пишуть матеріал під диктовку. Записи на дошці можна знову відкрити на етапі 

перевірки правильності виконання роботи. 

Коментований диктант характеризується збігом у часі запобігання можливим 

помилкам, проведення орфографічного розбору мовного матеріалу з його 

записом. Коментування виконує функцію «управління» процесом пізнання, 

навчання з боку самих учнів. Під час його проведення один із учнів коментує 

написання кожного слова, «веде» клас, який мовчки пише під диктовку 

однокласника. Орфографічне коментування поєднує в собі аналіз і синтез, 

забезпечує осмислене письмо. У ролі коментатора рідко виступають слабо 

встигаючі діти, оскільки їхня орфографічна пильність, уміння визначати характер 

орфограми, застосовувати правописні правила, словесно оформляти власні думки 

ще не настільки розвинуті, щоб виконувати подібні завдання. Отже, недоліком 

коментованого диктанту (як і коментованого списування) є низький рівень 

самостійності школярів.  

Коли учні засвоїли орфографічне правило, оволоділи вміннями розпізнавати 

орфограму, користуватися алгоритмом виконання дій, необхідних для повного 

застосування правила, можна запропонувати їм пояснювальний диктант. Його 

розглядають як засіб підготовки школярів до написання контрольного диктанту, 

оскільки умови проведення обох видів диктантів є майже однаковими. 
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Пояснювальний диктант проводиться так. Учитель читає матеріал. Учні 

сприймають на слух і цілком самостійно записують. Після запису речення або 

всього тексту починається орфографічний розбір (знаходження і пояснення  

орфограм). У такий спосіб учитель визначає готовність класу до контрольного 

диктанту. За характером операцій з мовним матеріалом, відтворення його учнями 

розрізняють текстуальні (дослівні), вибіркові, вільні і творчі диктанти. 

Під час вибіркового диктанту учні відповідно до завдання вчителя записують 

окремі мовні одиниці (слова, словосполучення, речення) з продиктованого 

матеріалу. Такий диктант дозволяє за короткий проміжок часу повторити 

написання багатьох слів з виучуваною орфограмою. Наприклад: виписати слова з 

апострофом або з подвоєнням букв, з префіксом з – (с - ) тощо. Перевагами 

вибіркового диктанту є також високий рівень самостійності учнів на етапі 

розпізнання орфограми, розвиток їхньої орфографічної пильності, здатності 

класифікувати правописні явища. Вільний диктант є одночасно орфографічною й 

мовленнєвою вправою. Його трактують як підготовчу вправу до написання 

переказу. Вільний диктант має на меті вдосконалити вміння школярів сприймати 

вихідний текст, розуміти його тему, головну думку, тип і стиль мовлення. 

Головне ж у вільному диктанті – відтворити сприйнятий на слух текст із 

дотриманням норм орфографії. Рівень самостійності учнів під час виконання такої 

комплексної вправи є досить високим, а розвивальний потенціал – значним. 

Специфічною є методика проведення вільного диктанту. Учитель добирає 

зв'язний текст. Пояснивши учням завдання, він спочатку читає весь текст. Учні 

слухають. Потім учитель зачитує два – три речення (логічно завершену частину) 

один – два рази. Учні записують почуте так, як запам'ятали, не перекручуючи 

зміст тексту і зберігаючи послідовність викладу. При цьому можна скорочувати 

кількість речень, переконструйовувати їх, доповнювати словами, змінювати 

лексичні одиниці тощо. Тільки не слід забувати про орфографічну й пунктуаційну 

грамотність. 

Творчим називають такий диктант, під час написання якого учні вносять 

певні зміни до сприйнятого на слух мовного матеріалу. Отже, творчий диктант 
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супроводжується завданнями змінити слова або поширити речення. Варіантів 

творчого диктанту, які використовують у шкільній практиці, існує чимало. Часто 

вчителі комбінують різні види диктантів, уводять у диктант одного виду елементи  

іншого. Наприклад, учням пропонують утворити від назв предметів, зображених 

на малюнках прикметники та записати їх, дібравши відповідно до змісту іменники 

(морква – морквяний сік, картопля – картопляне пюре, солома - солом'яна стріха 

і т.д.). Перед проведенням творчого диктанту вчителеві слід провести інструктаж 

і колективно розібрати виконання завдання. Наприклад: зі слів скласти речення і 

записати їх: 

ведмедю, меду, хотілося; 

- Як запишите перше речення? (Ведмедеві хотілося меду.) 

на, він, зібрався, пасіку. 

- Яке речення побудуєте з цих слів? (Він зібрався на пасіку.) 

Далі учні самостійно відновлюють речення і записують їх.  

на, бджоли, налетіли, гостя; 

відбивався, господарок, від, ведмідь, не відходив, але;  

вже, солодкий, мед, дуже. 

Творчий диктант можна завершити виразним читанням записаного тексту, 

добором до нього заголовка, аналізом використаних засобів міжфразового зв'язку 

(ведмідь, він, гість; бджоли, господарки). Як бачимо, творчий диктант дозволяє 

органічно поєднати мовну освіту молодших школярів, зокрема навчання 

орфографії, з удосконаленням їхнього мовлення. 

Досить ефективними є такі диктанти, як письмо по пам'яті (самодиктант), 

диктант – переклад, диктант – мовчанка (малюнковий диктант). Так, самодиктант  

за методикою проведення нагадує попереджувальний зоровий диктант. 

Матеріалом для запису зазвичай є віршований текст, який діти заучують 

напам'ять удома. На уроці вони пишуть з пам'яті завчений матеріал, тобто 

диктують самі собі.  

В умовах близькоспорідненого білінгвізму (двомовності) корисно 

практикувати диктанти – переклади. Готуючи учнів до такого виду роботи, слід 
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перекласти окремі слова і записати їх на дошці. Потім учитель повільно диктує 

перше речення, а діти перекладають його з однієї мови іншою і записують. Легко 

побачити в такого виду орфографічної роботи всі ознаки творчого диктанту. 

Виконуючи малюнковий диктант, матеріал для запису добирають самі учні, 

сприймаючи зором предметні малюнки або інші предмети унаочнення. 

Наприклад, з метою повторення правописів суфіксів іменників вчитель добирає 

картинки із зображенням людей різних професій (льотчик, лікар, тракторист, 

комбайнер, учитель, піаніст та ін.). Він мовчки демонструє предметний малюнок, 

а учні так само записують слово, що є назвою предмета. Після завершення роботи 

слід перевірити правильність виконання завдання, оскільки вчитель не впевнений 

у тому, що діти знають ці слова і вимовляють їх відповідно до норм орфоепії. 

Отже, малюнковий диктант можна вважати варіантом пояснювального диктанту.  

Коли орфографічну тему опрацьовано, виникає потреба перевірити якість її 

засвоєння, виявити рівень сформованості в учнів правописних умінь. З цією 

метою проводиться контрольний диктант. Матеріалом для нього є текст. Сучасна 

методика рекомендує після першого читання тексту запропонувати школярам два 

– три мовленнєві завдання на зразок: 

- Чому автор дібрав до тексту такий заголовок? 

- Як би ви назвали цей текст? 

- Де можна побачити такий текст? 

- Доведіть, що він є художнім. 

- Які образні слова привернули вашу увагу? 

- У якому реченні виражено головну думку тексту? І т. д.  

Характер мовленнєвих завдань визначає учитель, виходячи зі специфіки 

типу, стилю, теми тексту й мовного оформлення думок його автора.  

Після мовленнєвої роботи вчитель мотивує подальшу діяльність учнів, а саме 

формулює завдання контрольного диктанту. Нерідко виникає потреба пояснити 

написання окремих слів з орфограмами, що не вивчалися, вживання розділових 

знаків.  
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Учитель читає текст реченнями. Учні уважно слухають ціле речення, 

запам'ятовують, чим воно закінчується. Далі вчитель читає це саме речення 

частинами, які повторюються, щоб діти могли їх записати. Після того як учні 

запишуть, речення повністю читається повторно, щоб перевірити записане.  

У такий спосіб диктується кожне речення. Після запису всього тексту 

вчитель читає його ще раз від початку до кінця. Часу для додаткової перевірки 

контрольного диктанту не відводять. 

Не втратили цінності поради К. Д. Ушинського вчителям щодо проведення 

диктанту: «Диктувати слід повільно, чітко, але цілими реченнями, а не окремими 

словами, щоб діти звикли утримувати розумом цілі думки, а не ловити звуки. 

Краще повторити речення, хоч і це не добре, ніж розділяти його на слова» 

(Руководство к преподованию по «Родному слову»).  

Сьогодні вчителі добирають тексти для контрольного диктанту, керуючись 

програмовими вимогами для кожного класу. У тексті має бути достатня кількість 

вивчених орфограм. Якщо серед слів трапляються й такі, правопис яких ще не 

розглядався, учитель виписує їх на дошці і проводить відповідне роботу з метою 

запобігання можливим помилкам. 

Одним з найважливіших видів роботи майже на кожному уроці рідної мови в 

початковій школі є орфографічний розбір. Як і інші види мовного аналізу, він 

застосовується на різних етапах уроку переважно з навчальною метою, хоч може 

виконувати і контрольну функцію, оскільки, пояснюючи орфограму, учень 

приводить у дію весь необхідний запас теоретичних знань, умінь і навичок з 

фонетики й графіки, лексики, словотвору, морфології та синтаксису.  

Цілком зрозуміло, що включення орфографічного розбору в уроки вивчення 

більшості програмових тем зумовлено як зв'язками орфографії з іншими 

розділами науки про мову, так і важливістю, складністю і тривалістю формування 

в учнів міцної орфографічної грамотності. 

Систематична робота, пов'язана з поясненням орфограм, привчає школяра до 

певної послідовності операцій, певного ходу міркувань. Конкретизація загальної 
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схеми орфографічного розбору залежить від характеру умов вибору орфограми і 

формулювання орфографічного правила. 

Пропонується такий порядок орфографічного розбору: 

1. Знайти орфограму або орфограми в слові (якщо проводиться не частковий, 

а повний аналіз виділеного слова). 

2. Співвіднести виділену орфограму з відповідним правилом і дати 

визначення цьому орфографічному правилу. 

3. Графічно позначити орфограму в слові. 

Орфографічний розбір може бути повним і частковим. 

Частковий розбір дозволяє закріпити тільки – но вивчену орфограму. Повний 

орфографічний розбір передбачає аналіз усіх орфограм, які трапилися у слові або 

тексті. Найчастіше він має місце під час систематизації й узагальнення вивченого 

орфографічного матеріалу, а також виконання тренувальних вправ на етапі 

вдосконалення правописних навичок школярів. Слід зауважити, що 

орфографічний розбір не є чимось ізольованим, він входить до системи 

орфографічних вправ, може бути елементом списування або диктанту. 

Для правильного вибору орфограми в слові необхідно зіставити написання, 

які визначаються вимовою, і написання, що регулюються орфографічними 

правилами. Для цього слід поставити в слові наголос, поділити слово на склади, 

знайти наголошений склад і наголошений голосний. 

Знайти орфограму – означає вказати її місце в морфемі. Слово розбирається 

за будовою, виділяються його значущі частини. 

Для правильного вибору орфограми необхідними є також урахування 

морфологічних умов (приналежності до певної частини мови), семантики морфем.  

Пояснення орфограми в слові завершується формулюванням правила, яке 

регулює її написання. Формулювання правила є узагальненням конкретного 

випадку пояснення орфограми в слові і водночас створює передумови для 

виконання низки орфографічних вправ на закріплення правопису орфограми. 

Молодший школяр виконує орфографічний розбір в усній формі. Пояснення 

ним орфограми є зв'язним міркуванням. При цьому вчитель стежить за логічною 
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структурою викладу думок, умінням учня встановлювати причинно – наслідкові 

зв'язки.  

Різновидами орфографічного розбору є фонетико – орфографічний і 

граматико – орфографічний. 

Фонетико – орфографічний розбір слова передбачає аналіз фонетичних 

написань. За своєю суттю й методикою він нагадує частковий звуко – буквенний 

розбір. Наприклад: у слові взуття є подовжений м'який приголосний звук [т']. На 

письмі позначаємо його двома однаковими буквами тт. 

Граматико – орфографічний розбір має на меті пояснити правопис 

відмінкових закінчень іменників, прикметників, особових закінчень дієслів тощо. 

Отже, під час його проведення учні називають граматичні ознаки слова. 

Наприклад: читаємо – дієслово теперішнього часу, множина, 1 особа, належить до 

Ӏ дієвідміни, тому що в 3 особі множини має закінчення – ють (читають). А ми 

знаємо, що дієслова Ӏ дієвідміни в 1 особі множини мають закінчення – емо, - ємо. 

Отже, читаємо. Найскладнішим видом орфографічного розбору є аналіз 

морфологічних написань. Тут має місце поєднання фонетико – орфографічного і 

морфемного розбору. Наприклад: у слові глибокий наголошений склад бо. Корінь 

слова глиб – (глибина, заглибитися, глибочінь). Ненаголошений голосний у корені. 

Ми знаємо правило правопису слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені. 

Добираємо перевірне споріднене. Таким словом є глибоко. Тепер у корені чітко 

вимовляємо звук [и]. Значить, у слові глибокий слід писати букву и. 
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3.3 Словникова робота в процесі навчання орфографії 

Вивчення орфографічного матеріалу нерозривно пов'язане з роботою над 

збагаченням і активізацією словникового запасу дітей.  Це завдання виходить із 

психологічної закономірності: якщо учень слово зустрічає вперше, не знає його 

значення, не вміє правильно вимовляти, значить правильно не передасть його на 

письмі.  

Програма з мови для чотирирічної школи вимагає уваги не лише до 

граматичного значення слова, а в першу чергу до лексичного. У зв'язку з цим учні 

вчаться добирати синоніми і антоніми, розглядають багатозначні слова. Під час 

вивчення розділу «Будова слова» вчаться добирати споріднені, утворювати нові 

слова за допомогою суфіксів і префіксів, розглядають значення та правопис таких 

слів. Ця робота повинна не обмежуватись відповідними розділами підручника, а 

продовжуватись при вивченні кожної мети, в тому числі й орфографічної. 

Словникова робота в процесі навчання орфографії має й інший напрямок – 

засвоєння правопису слів, що є словниковими. Написання таких слів переважно 

не можна пояснити правилами сучасного правопису, тому що воно складалося 

історично, наприклад, написання букви и в слові криниця або е у слові пшениця. 

Доцільно застосовувати вправи, пов'язані з роботою над орфографічним 

словником.  

До словникових у початкових класах віднесено і ряд слів на правила, які 

вивчаються у старших класах (наприклад, деякі числівники, прислівники), слова 

іншомовного походження (аеродром, телеграф, метро та ін. ). Роботу з такими 

словами слід починати із з'ясування значення. А щоб учні запам'ятовували їх 

правопис, слова доцільно включати у вправи, які виконуються на уроках, зокрема 

в словникові, слухові, зорові та зорово – слухові диктанти, використовувати їх під 

час складання словосполучень і речень, добирати при можливості синоніми і 

антоніми. Наприклад: вдень - …, взимку - …, ліворуч - …, спереду - … і т. д.  

Цікавою є робота над мотивованим значенням або етимологією таких слів, 

звичайно, у випадках, коли це можливо. Наприклад, учитель записує на дошці: 
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юннат – це юний натураліст і пропонує подумати, як утворилось слово юннат і 

чому воно пишеться з двома н. 

Цікавою є робота над класифікацією таких слів за різними ознаками. 

Наприклад:  

- Прочитайте слова і випишіть ті, які означають пору доби чи пору року; 

аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, гвинтівка, взимку, влітку, вчора, гардероб, 

гектар, держава, ліворуч, праворуч. Або: з ряду слів виписати, ті які є 

антонімами. Корисною може бути робота із загадками, відгадками яких є слова із 

словника, читання ребусів тощо. 
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                                                   Висновок 

Система роботи по формуванню в учнів початкових класів орфографічних 

навичок передбачає поетапну навчальну діяльність школярів, що спрямована на 

розгорнуте виконання у початкових періодах навчання й наступну автоматизацію 

вироблених умінь, які забезпечують формування в учнів орфографічної 

грамотності.  

Орфографічна грамотність як частина загальної мовної культури складається 

внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правописних правил і проведення 

системи тренувальних вправ, що забезпечують вироблення необхідних умінь і 

навичок. Орфографічні уміння формуються у процесі одержання знань, а 

механізм формування орфографічної навички є утворенням у свідомості учня 

ланцюжка тимчасових зв'язків. 

Враховуючи те, що 80 % знань людина засвоює в молодшому шкільному віці, 

ми маємо можливість на уроках української мови сформувати навички правопису, 

а від цього залежить подальше навчання дитини у школі, її орфографічна і 

мовленнєва грамотність. 

Процес розвитку орфографічних умінь у молодших школярів буде 

ефективним, якщо вивчення орфографічного матеріалу носитиме свідомий 

характер і спиратиметься на простіші навички і вміння: навички письма, уміння 

робити аналізи слів, встановлювати його морфологічний склад, визначати 

орфограму. Завдання оволодіння орфографічною грамотністю не можуть бути 

розв'язані без постійної уваги шкільного курсу до орфографічного моменту.   

 Для успішного навчання орфографії велике значення має якість 

дидактичного матеріалу. Цікаві, різноманітні за змістом речення й тексти 

зміцнюють орфографічні навички і разом з тим підвищують рівень знань і 

загальний розвиток учнів. Засвоєння орфографії успішне тоді, коли воно 

здійснюється на широкій лексичній базі.         

 Вищий рівень грамотності певною мірою зумовлює чітке, охайне письмо. 

Здебільшого учні, які пишуть старанно, чисто, охайно, гарним почерком, мають 

кращі орфографічні навички.          
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 Орфографічна грамотність як частина загальної мовної культури 

складається внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правописних правил і 

проведення системи тренувальних вправ, що забезпечують вироблення 

необхідних умінь і навичок. Під час роботи над вправами активну участь беруть 

усі види пам'яті – слухова, зорова, моторна, розвивається мислення.  

 У процесі виконання орфографічних вправ важливо, щоб учні виявляли 

розуміння суті орфограм, могли пояснити, чому слід писати так, а не інакше. З 

цією метою необхідно постійно ставити перед учнями орфографічну задачу, яка 

виражається у формі запитання.   

Отже, виховання уваги до орфограми, участь у сприйнятті якомога більшої 

кількості аналізаторів, у тому числі й мислительних процесів, - важливий засіб 

ефективності формування орфографічної навички.  
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