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Г

либоке знання української
мови, достатнiй рiвень
культури усного i писемного мовлення є визначальною прикметою освiченої людини. Реалiзувати цi завдання допоможе посiбник доктора педагогiчних наук,
професора Нацiонального унiверситету «Острозька академiя»,
академiка Академiї наук вищої
освiти України І.Хом’яка «Зв’язок
у вивченнi орфографiї зi структурними рiвнями української мови».
Мета книжки – висвiтлити основнi
орфографiчнi поняття української
мови, схарактеризувати методику формування правописних
умiнь i навичок, проаналiзувати
особливостi реалiзацiї зв’язку у
вивченнi орфографiї з фонетикою, орфоепiєю, лексикою, словотвором, морфологiєю i синтаксисом, а також у поєднаннi з роботою над розвитком мовлення.
Це видання адресоване насамперед тим, хто викладає або
вивчає курс української мови,
адже охоплює всю систему мови. Розраховане воно також на
здобувачiв наукового ступеня i
студентiв української фiлологiї.
Як зазначено в передмовi, найважчий правописний матерiал
можна засвоїти порiвняно швидко, коли встановлювати внутрiшню близькiсть правописних
явищ зi специфiчними чинниками
кожного з виучуваних роздiлiв
курсу української мови. Правильне визначення спiввiдношень мiж
лiнгвiстичними чинниками дає
змогу рацiонально застосовувати
ранiше здобутi знання, вивiльняти
в такий спосiб час для комунiкативно-практичної дiяльностi.
Посiбник складається iз семи
параграфiв, у яких проаналiзовано зв’язок у вивченнi орфографiї зi
структурними рiвнями української
мови. У першому параграфi «Основнi орфографiчнi поняття» автор зосереджується на принципах
навчання орфографiї, що визначають змiст, методи й органiзацiю
засвоєння правописного матерiалу. До них належать: принцип
зв’язку навчання орфографiї зi
структурними рiвнями мови;
принцип випереджувального роз-

витку усного мовлення вiдносно
писемного; принцип паралельного усвiдомлення вивчення орфограми й орфографiчного правила, принцип зв’язку теорiї з практикою; принцип графiчної наочностi; принцип опори на звукобуквений аналiз слова, врахування значення морфем, слiв i загального змiсту висловлювання. Базовими поняттями у шкiльному курсi
орфографiї є: орфограма як
об’єктивне явище писемного мовлення, тип i варiанти орфограми,
розпiзнавальнi ознаки орфограми
й умови вибору їх, орфографiчне
правило, змiст якого виражає усталенi норми українського правопису.
Автор стверджує, що введення у шкiльний курс поняття орфограми (вiд грец. orthos – правильний i gramma – лiтера) скорочує
розрив мiж теорiєю i практикою.
Ознайомлення учнiв з вiдомостями про орфограму дає змогу:
1) полiпшити виховання орфографiчної пильностi; 2) вивчати
вiдомостi з орфографiї системно;
3) розширити коло лiнгвiстичних
понять, а отже, знання з лiнгвiстики загалом; запобiгати механiчному заучуванню орфографiчних
правил, що пов’язано з пiдвищенням якостi засвоєння правописного матерiалу i реалiзацiєю
принципу розвивального навчання. Характеристика розпiзнавальних ознак орфограм допомагає
школярам краще засвоїти умови
вибору їх (фонетичнi, семантичнi,
словотвiрнi, граматичнi). Знання
про розпiзнавальнi ознаки орфо– 60 –

грам i особливостi вияву їх найпродуктивнiше закрiплюються у
процесi виконання орфографiчних вправ.
У другому параграфi «Методика формування орфографiчних
умiнь i навичок» розглядаються
всi аспекти порушеної проблеми.
Учитель довiдається про визначення таких понять, як загальна
грамотнiсть i вiдносна грамотнiсть. Завдання школи полягає в
тому, щоб довести учнiв до рiвня
вiдносної грамотностi, а методика покликана визначити найрацiональнiшi способи досягнення цiєї мети. І.Хом’як наголошує,
що для здiйснення поставленого
завдання слiд керуватися у навчальному процесi загальнодидактичними i методичними, або
специфiчними, принципами навчання: науковостi, послiдовностi, зв’язку навчання з життям та
методичними, зумовленими закономiрностями засвоєння українського правопису.
Шкiльна методика, по сутi, не
бере до уваги, як упливають на
учня в мовному аспектi сiм’я, дитяча субкультура, громадська
думка, традицiї, участь у трудовiй
дiяльностi, спосiб проведення
дозвiлля, засоби масової iнформацiї тощо. Автор характеризує
ефективнi прийоми i засоби протидiї iнтерференцiйним упливам
на механiзм утворення орфографiчних навичок.
Важливою є думка про доцiльнiсть диференцiйованого пiдходу
до планування навчального матерiалу в умовах рiзних дiалектних
груп, змiнюючи кiлькiсть годин,
передбачених програмою на вивчення кожного з роздiлiв мови у
вiдповiдних регiонах. Диференцiйована методика з огляду на
рiзноманiтнiсть українських говорiв i силу їхнього впливу, як стверджує автор, повинна забезпечити
iндивiдуальний методичний пiдхiд
до навчання учнiв, враховуючи не
тiльки вiковi i психологiчнi особливостi, а й характер того дiалекту,
на якому вони говорять.
Певнi складнощi у формуваннi
в учнiв орфографiчних навичок виникають пiд час вивчення у школах
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української i росiйської мов. Чiльне мiсце має посiсти порiвняльний прийом, завданням якого є
встановлювати в певнiй послiдовностi вiдношення тотожностi, подiбностi (зiставлення) i вiдмiнностi
(протиставлення) об’єктiв, характерних для виучуваних мов.
Прийом зiставлення убезпечує вiд iнтерференцiйних упливiв, активiзує логiчне мислення
учнiв, розвиває їхню увагу, виключає механiчне заучування
теоретичних положень, допомагає усвiдомити спiльнi правописнi властивостi української та
росiйської мов i на цiй основi визначити вiдмiннi в їхнiх структурах орфографiчнi риси. І.Хом’як
докладно описав технiку конструювання зiставних таблиць, кодоскопiв та види робiт iз ними.
Для вироблення в учнiв орфографiчних навичок автор рекомендує застосовувати теоретико-практичний метод вправ.
Вiдомi сучаснiй методицi системнi розробки орфографiчних
вправ у посiбнику трансформованi в єдину поетапну структуру.
Послiдовнiсть виконання таких
вправ оптимiзує навчання орфографiї у школi.
У наступному роздiлi висвiтлено зв’язок мiж вивченням фонетико-орфоепiчного й орфографiчного матерiалу i виробленням
в учнiв навичок грамотного письма. Як орфоепiчнi, так й орфографiчнi норми коригують комунiкативну функцiю мовлення у
двох її формах – уснiй та писемнiй. Неправильно сказане слово
має привертати до себе увагу, як
i неправильно написане. Орфоепiчнi правила, що вiддзеркалюють вимову голосних i приголосних звукiв та їхнiх сполук у мовленнєвому потоцi, становлять
основу формування в учнiв орфоепiчних навичок. Завдання школи
– пiдпорядкувати виробленi в родинному колi вимовнi навички
дитини орфоепiчним нормам
лiтературної мови.
Поданий у посiбнику детальний аналiз говiркових особливостей у мовленнi учнiв (та й дорослих також) стане у пригодi всiм,
хто працює в рiзних дiалектних
ареалах. Зазначаючи, що орфоепiчну роботу добре проводити на
заняттях iз виразного читання, автор наголошує, що теоретичним

пiдFрунтям є уроки з фонетики, якi
слiд будувати на основi порiвняння звукових систем української
лiтературної мови, близькоспорiдненої мови i мiсцевого дiалекту.
Оскiльки вимова слiв тiсно
пов’язана з письмовим вiдображенням їх, то будь-якiй орфографiчнiй вправi мають передувати вправляння в усному мовленнi.
Зважаючи на те, що в основi українського правопису лежить фонетичний принцип, правильна вимова слiв є передумовою грамотної передачi їх на письмi. І навiть
лексеми, якi пишуться за морфологiчним принципом, потребують
певних зiставлень з iншими формами, однокореневими словами,
добiр яких супроводиться активними вимовними дiями, що становлять основу формування в
учнiв орфографiчних навичок.
Посiбник мiстить теоретичнi
вiдомостi щодо засвоєння фонетики й орфоепiї залежно вiд специфiчно-територiальних умов i
практичних умiнь, якими учнi повиннi оволодiти, опрацьовуючи
звукову та графiчну системи
української мови.
Закрiплювати орфоепiчнi норми, регулярно виправляючи помилки в мовленнi учнiв, треба тактовно, щоб спонукати самих
школярiв полiпшувати власне
мовлення.
Слушними також є конкретнi
рекомендацiї щодо вимог, яких
потрiбно додержувати на уроках
рiдної мови. Особливого значення в умовах неоднорiдного мовленнєвого середовища набуває
навчання орфографiї на лексичнiй
основi. Ця проблема Fрунтовно
висвiтлена в параграфi «Вивчення
лексики у зв’язку з орфографiєю».
Типовими лексичними недолiками в письмових роботах є сплутування українських i росiйських
слiв, калькування росiйських слiв,
уживання дiалектизмiв. Мовлення
багатьох учнiв заполонив суржик.
У творчих роботах простежуються
спричиненi невибагливим мовленнєвим середовищем помилковi написання. Нестiйке iнформацiйно-мовне поле пригнiчує дитячу свiдомiсть, школярi вiдчувають труднощi в доборi лiтературно
нормованих лексем для формулювання думок i правильної передачi їх на письмi. Для запобiгання
лексичним огрiхам i з метою зба– 61 –

гачення учнiвського мовлення
лiтературно нормованими словами процес засвоєння кожної нової
одиницi мовлення має складатися
зi сприймання її на рiвнi розумiння, нормативного звучання,
вправного артикулювання, грамотного написання i якнайширшого застосування в усному i писемному мовленнi. Кожна з цих
операцiй потребує повторного
виконання i багаторазової апробацiї в мовленнєвiй практицi.
Роботу над словом, пов’язану
з орфографiчними завданнями,
слiд пiдпорядковувати специфiчним принципам вивчення лексики. Так, позамовний, або екстралiнгвiстичний, принцип передбачає зiставлення слiв з реалiями на означення їх. Для цього
можна використовувати малюнки
з адекватним вiдображенням словесного змiсту, вони допоможуть
учням краще збагнути суть лексем з умовними написаннями. На
основi дiахронiчного принципу
мовнi явища розглядають в iсторичному розвитковi, для пояснення дiалектних слiв актуальним є
прийом однослiвного тлумачення.
Словниково-орфографiчну роботу можна використовувати, з
одного боку, для розширення лексичного запасу учнiв через оволодiння новими словами, з’ясування вiдтiнкiв їхнiх значень i сфер
застосування в мовленнi, з другого боку – для вироблення вмiнь
правильно передавати їх на
письмi. І.Хом’як указує на основнi
прийоми лексико-орфографiчної
роботи, серед яких: 1) добiр лiтературних вiдповiдникiв до дiалектно маркованих слiв, спостереження за вiдмiнностями в написаннi
їх; 2) порiвняльний аналiз орфограм, що збiгаються i не збiгаються у словах виучуваних мов;
3) розкриття смислового значення жаргонно забарвлених лексем,
протиставлення їм лiтературно
нормованих, обFрунтування написань; 4) етимологiчний аналiз слiв,
що пишуться за iсторичним принципом; 5) застосування екстралiнгвiстичного принципу вивчення
лексики; 6) замiна iншомовних
слiв українськими, спостереження за передачею їх на письмi;
7) використання словникових,
розподiльних, вибiркових диктантiв i диктанту «Тиша»; 8) зiставлення паронiмiчних слiв, називан-
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ня (пiдкреслення) в них орфограм;
9) замiна слiв i словосполучень синонiмами й антонiмами, видiлення в них орфограм; 10) складання
з аналiзованими лексемами словосполучень i речень.
Вивчення орфографiї має бути тiсно пов’язане зi словотвором. Автор посiбника наголошує
на значущостi базових знань з
дериватологiї. У шкiльному курсi
української мови це способи творення слiв, словотворчi префiкси, суфiкси, словотворчi єднальнi голоснi. Вiд рiвня деривацiйних знань залежить орфографiчна грамотнiсть учнiв. Цей параграф мiстить матерiал на допомогу вчителевi у проведеннi правописної роботи з вивчення словотвору.
У шкiльних пiдручниках з
рiдної мови у трактуваннi словотвору видiлено два основнi положення: як побудоване слово,
тобто з яких словотвiрних афiксiв
воно складається, i як утворюються новi слова. Взаємозв’язок
цих процесiв полягає в тому, що
для з’ясування складу слова потрiбно розкласти його на частини (аналiз), а для словотвору –
з’єднати деривацiйнi елементи в
єдине цiле (синтез).
Помилки у видiленнi значущих
частин слова трапляються через
поверхове розумiння учнями понять твiрної i похiдної основ. Учителевi слiд звернути увагу школярiв на цi важливi чинники деривацiї: основа, вiд якої утворюються новi слова, називається твiрною; похiдною ж вважається та
основа, що твориться вiд iншої за
допомогою словотвiрних афiксiв.
Проведенi педагогiчнi спостереження, аналiз письмових робiт
учнiв свiдчать про важливiсть
цiлеспрямованої роботи для запобiгання помилкам, спричинених недостатнiм знанням способiв творення слiв, невмiнням
спiввiдносити правила зi словотвiрними афiксами i похiдними
словами, в яких виникають орфограми внаслiдок словотворення.
Використанi автором контрольнi зрiзи знань показують, що
результати письмових робiт могли б бути вищими, якби пiд час
виконання правописних дiй школярi вправнiше оперували базовими орфографiчними поняттями, як-от: орфограма, розпiзна-

вальнi ознаки орфограми, орфографiчне правило. Оволодiвши
базовими словотвiрними поняттями, учнi осмислено сприйматимуть виучуваний матерiал, набудуть правописних навичок на
основi свiдомого засвоєння орфографiчних правил.
У наступному параграфi всебiчно висвiтлено важливiсть взаємозв’язку орфографiї та граматики. Знання граматики лежить в
основi орфографiчних правил, що
регулюють правопис вiдмiнкових
закiнчень iменникiв, займенникiв,
числiвникiв, особових закiнчень
дiєслiв, написання разом, окремо
i через дефiс повнозначних, службових частин мови та вигука тощо.
Вживання орфограм залежить вiд
морфологiчного вираження слова, його вiдмiни, групи, числа,
iнших граматичних ознак. Вивчення граматики сприяє осмисленому засвоєнню закономiрностей
розвитку рiдної мови, що є запорукою свiдомого формування в
учнiв правописних умiнь i навичок.
Унаслiдок нiвелювання граматики, що спостерiгається останнiм
часом, учнi поступово втрачають
умiння виконувати граматичноправописнi дiї, якi передують вибору правильних написань iз низки можливих. Часом, спираючись
лише на iндивiдуальний досвiд на
рiвнi здогадiв i суто механiчне запам’ятовування правопису слiв,
вони допускають помилки на
письмi.
Культура українського мовлення тiсно зв’язана з граматикою, оскiльки саме граматика
вчить, як потрiбно писати i говорити згiдно з чинними нормами
мовлення. Автор стверджує, що
стрижнем навчальної роботи на
уроках граматики є пояснення
фактiв i явищ живої мови у процесi самостiйного виконання
вправ, що сприяють усвiдомленню сутi теоретичних узагальнень.
До кожного правила дiбрано систему вправ, розрахованих на
колективне виконання i додаткову iндивiдуальну роботу зi слабшими учнями. Незнання частин
мови ускладнює процес розпiзнавання орфограм та передачу їх
на письмi. Для запобiгання помилкам у посiбнику дано перелiк
вправ на диференцiювання мовних явищ, видiлення їх iз мовленнєвого потоку.
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Серед принципiв навчання орфографiї виокремлено принцип
опори на синтаксис, оскiльки мета
опанування синтаксису – навчити
дiтей грамотно висловлюватися,
додержуючи властивих лiтературнiй мовi норм, зокрема орфографiчних. Порiвняно з морфологiєю в синтаксисi спостерiгається
менше дiалектних невправностей,
однак учнiвськi речення органiзованi вiльнiше, анiж у лiтературнiй
мовi, у їхнiй структурi чимало дiалектно маркованих вставних слiв,
часток, помiтне безприйменникове керування дiєслiв, використання протиставних сполучникiв у
значеннi єднальних, вживання
дiєслiвної зв’язки теперiшнього
часу в невластивому лiтературнiй
мовi значеннi i т. iн.
Науково обFрунтованi методичнi поради щодо вивчення орфографiї у зв’язку з роботою над
розвитком мовлення мiстяться у
прикiнцевому роздiлi посiбника.
Завершальними в системi орфографiчних вправ є творчi роботи,
серед яких – конструювання,
вiльнi та творчi диктанти, перекази, твори, редагування, вправипереклади тощо.
Автор наголошує на основних
умiннях iз розвитку зв’язного мовлення: умiння вiльно орiєнтуватися в усiх видах мовленнєвої дiяльностi, добирати вiдповiднi засоби
для передачi почутого й побаченого, усувати логiчнi невправностi, досягати мовленнєво-стильової довершеностi висловленого, швидко i грамотно писати,
вдосконалювати написане тощо.
У посiбнику проаналiзовано вимоги щодо оформлення думок на
письмi, наведено приклади граматико-орфографiчних вправ у
зв’язку з розвитком мовлення.
Аналiзована праця – результат багаторiчної наукової та практичної дiяльностi автора, його
педагогiчних спостережень та
глибоких узагальнень, що викристалiзувалися в систему чiтких i
аргументованих методичних рекомендацiй, якi пiдпорядкованi
реальнiй мовнiй практицi й динамiчнiй за своєю природою мовленнєвiй реальностi.
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