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Глибоке знання української
мови, достатнiй рiвень

культури усного i писемного мов-
лення є визначальною прикме-
тою освiченої людини. Реалiзува-
ти цi завдання допоможе по-
сiбник доктора педагогiчних наук,
професора Нацiонального унi-
верситету «Острозька академiя»,
академiка Академiї наук вищої
освiти України І.Хом’яка «Зв’язок
у вивченнi орфографiї зi структур-
ними рiвнями української мови».
Мета книжки – висвiтлити основнi
орфографiчнi поняття української
мови, схарактеризувати методи-
ку формування правописних
умiнь i навичок, проаналiзувати
особливостi реалiзацiї зв’язку у
вивченнi орфографiї з фонети-
кою, орфоепiєю, лексикою, сло-
вотвором, морфологiєю i синтак-
сисом, а також у поєднаннi з ро-
ботою над розвитком мовлення.

Це видання адресоване на-
самперед тим, хто викладає або
вивчає курс української мови,
адже охоплює всю систему мо-
ви. Розраховане воно також на
здобувачiв наукового ступеня i
студентiв української фiлологiї. 

Як зазначено в передмовi, най-
важчий правописний матерiал
можна засвоїти порiвняно швид-
ко, коли встановлювати внут-
рiшню близькiсть правописних
явищ зi специфiчними чинниками
кожного з виучуваних роздiлiв
курсу української мови. Правиль-
не визначення спiввiдношень мiж
лiнгвiстичними чинниками дає
змогу рацiонально застосовувати
ранiше здобутi знання, вивiльняти
в такий спосiб час для комунiка-
тивно-практичної дiяльностi. 

Посiбник складається iз семи
параграфiв, у яких проаналiзова-
но зв’язок у вивченнi орфографiї зi
структурними рiвнями української
мови. У першому параграфi «Ос-
новнi орфографiчнi поняття» ав-
тор зосереджується на принципах
навчання орфографiї, що визна-
чають змiст, методи й органiзацiю
засвоєння правописного ма-
терiалу. До них належать: принцип
зв’язку навчання орфографiї зi
структурними рiвнями мови;
принцип випереджувального роз-

витку усного мовлення вiдносно
писемного; принцип паралель-
ного усвiдомлення вивчення ор-
фограми й орфографiчного пра-
вила, принцип зв’язку теорiї з пра-
ктикою; принцип графiчної на-
очностi; принцип опори на звуко-
буквений аналiз слова, врахуван-
ня значення морфем, слiв i загаль-
ного змiсту висловлювання. Базо-
вими поняттями у шкiльному курсi
орфографiї є: орфограма як
об’єктивне явище писемного мо-
влення, тип i варiанти орфограми,
розпiзнавальнi ознаки орфограми
й умови вибору їх, орфографiчне
правило, змiст якого виражає ус-
таленi норми українського право-
пису. 

Автор стверджує, що введен-
ня у шкiльний курс поняття орфо-
грами (вiд грец. orthos – правиль-
ний i gramma – лiтера) скорочує
розрив мiж теорiєю i практикою.
Ознайомлення учнiв з вiдомостя-
ми про орфограму дає змогу:
1) полiпшити виховання орфо-
графiчної пильностi; 2) вивчати
вiдомостi з орфографiї системно;
3) розширити коло лiнгвiстичних
понять, а отже, знання з лiнгвiсти-
ки загалом; запобiгати механiчно-
му заучуванню орфографiчних
правил, що пов’язано з пiдвищен-
ням якостi засвоєння правопис-
ного матерiалу i реалiзацiєю
принципу розвивального навчан-
ня. Характеристика розпiзнаваль-
них ознак орфограм допомагає
школярам краще засвоїти умови
вибору їх (фонетичнi, семантичнi,
словотвiрнi, граматичнi). Знання
про розпiзнавальнi ознаки орфо-

грам i особливостi вияву їх най-
продуктивнiше закрiплюються у
процесi виконання орфографiч-
них вправ. 

У другому параграфi «Методи-
ка формування орфографiчних
умiнь i навичок» розглядаються
всi аспекти порушеної проблеми.
Учитель довiдається про визна-
чення таких понять, як загальна
грамотнiсть i вiдносна грамот-
нiсть. Завдання школи полягає в
тому, щоб довести учнiв до рiвня
вiдносної грамотностi, а методи-
ка покликана визначити най-
рацiональнiшi способи досягнен-
ня цiєї мети. І.Хом’як наголошує,
що для здiйснення поставленого
завдання слiд керуватися у на-
вчальному процесi загальноди-
дактичними i методичними, або
специфiчними, принципами на-
вчання: науковостi, послiдовнос-
тi, зв’язку навчання з життям та
методичними, зумовленими за-
кономiрностями засвоєння укра-
їнського правопису. 

Шкiльна методика, по сутi, не
бере до уваги, як упливають на
учня в мовному аспектi сiм’я, ди-
тяча субкультура, громадська
думка, традицiї, участь у трудовiй
дiяльностi, спосiб проведення
дозвiлля, засоби масової iнфор-
мацiї тощо. Автор характеризує
ефективнi прийоми i засоби про-
тидiї iнтерференцiйним упливам
на механiзм утворення орфо-
графiчних навичок.

Важливою є думка про доцiль-
нiсть диференцiйованого пiдходу
до планування навчального ма-
терiалу в умовах рiзних дiалектних
груп, змiнюючи кiлькiсть годин,
передбачених програмою на ви-
вчення кожного з роздiлiв мови у
вiдповiдних регiонах. Диферен-
цiйована методика з огляду на
рiзноманiтнiсть українських гово-
рiв i силу їхнього впливу, як ствер-
джує автор, повинна забезпечити
iндивiдуальний методичний пiдхiд
до навчання учнiв, враховуючи не
тiльки вiковi i психологiчнi особли-
востi, а й характер того дiалекту,
на якому вони говорять. 

Певнi складнощi у формуваннi
в учнiв орфографiчних навичок ви-
никають пiд час вивчення у школах
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української i росiйської мов. Чiль-
не мiсце має посiсти порiвняль-
ний прийом, завданням якого є
встановлювати в певнiй послiдов-
ностi вiдношення тотожностi, по-
дiбностi (зiставлення) i вiдмiнностi
(протиставлення) об’єктiв, харак-
терних для виучуваних мов. 

Прийом зiставлення убезпе-
чує вiд iнтерференцiйних упли-
вiв, активiзує логiчне мислення
учнiв, розвиває їхню увагу, ви-
ключає механiчне заучування
теоретичних положень, допома-
гає усвiдомити спiльнi право-
писнi властивостi української та
росiйської мов i на цiй основi ви-
значити вiдмiннi в їхнiх структу-
рах орфографiчнi риси. І.Хом’як
докладно описав технiку конст-
руювання зiставних таблиць, ко-
доскопiв та види робiт iз ними. 

Для вироблення в учнiв орфо-
графiчних навичок автор реко-
мендує застосовувати теорети-
ко-практичний метод вправ.
Вiдомi сучаснiй методицi си-
стемнi розробки орфографiчних
вправ у посiбнику трансформо-
ванi в єдину поетапну структуру.
Послiдовнiсть виконання таких
вправ оптимiзує навчання орфо-
графiї у школi.

У наступному роздiлi висвiтле-
но зв’язок мiж вивченням фоне-
тико-орфоепiчного й орфогра-
фiчного матерiалу i виробленням
в учнiв навичок грамотного пись-
ма. Як орфоепiчнi, так й орфо-
графiчнi норми коригують кому-
нiкативну функцiю мовлення у
двох її формах – уснiй та писем-
нiй. Неправильно сказане слово
має привертати до себе увагу, як
i неправильно написане. Орфо-
епiчнi правила, що вiддзеркалю-
ють вимову голосних i приголос-
них звукiв та їхнiх сполук у мов-
леннєвому потоцi, становлять
основу формування в учнiв орфо-
епiчних навичок. Завдання школи
– пiдпорядкувати виробленi в ро-
динному колi вимовнi навички
дитини орфоепiчним нормам
лiтературної мови.

Поданий у посiбнику деталь-
ний аналiз говiркових особливо-
стей у мовленнi учнiв (та й дорос-
лих також) стане у пригодi всiм,
хто працює в рiзних дiалектних
ареалах. Зазначаючи, що орфо-
епiчну роботу добре проводити на
заняттях iз виразного читання, ав-
тор наголошує, що теоретичним

пiдFрунтям є уроки з фонетики, якi
слiд будувати на основi порiвнян-
ня звукових систем української
лiтературної мови, близькоспо-
рiдненої мови i мiсцевого дiалекту.

Оскiльки вимова слiв тiсно
пов’язана з письмовим вiдобра-
женням їх, то будь-якiй орфо-
графiчнiй вправi мають передува-
ти вправляння в усному мовленнi.
Зважаючи на те, що в основi укра-
їнського правопису лежить фоне-
тичний принцип, правильна ви-
мова слiв є передумовою грамот-
ної передачi їх на письмi. І навiть
лексеми, якi пишуться за морфо-
логiчним принципом, потребують
певних зiставлень з iншими фор-
мами, однокореневими словами,
добiр яких супроводиться актив-
ними вимовними дiями, що ста-
новлять основу формування в
учнiв орфографiчних навичок.

Посiбник мiстить теоретичнi
вiдомостi щодо засвоєння фоне-
тики й орфоепiї залежно вiд спе-
цифiчно-територiальних умов i
практичних умiнь, якими учнi по-
виннi оволодiти, опрацьовуючи
звукову та графiчну системи
української мови. 

Закрiплювати орфоепiчнi нор-
ми, регулярно виправляючи по-
милки в мовленнi учнiв, треба та-
ктовно, щоб спонукати самих
школярiв полiпшувати власне
мовлення. 

Слушними також є конкретнi
рекомендацiї щодо вимог, яких
потрiбно додержувати на уроках
рiдної мови. Особливого значен-
ня в умовах неоднорiдного мов-
леннєвого середовища набуває
навчання орфографiї на лексичнiй
основi. Ця проблема Fрунтовно
висвiтлена в параграфi «Вивчення
лексики у зв’язку з орфографiєю».
Типовими лексичними недолiка-
ми в письмових роботах є сплуту-
вання українських i росiйських
слiв, калькування росiйських слiв,
уживання дiалектизмiв. Мовлення
багатьох учнiв заполонив суржик.
У творчих роботах простежуються
спричиненi невибагливим мов-
леннєвим середовищем помил-
ковi написання. Нестiйке iнфор-
мацiйно-мовне поле пригнiчує ди-
тячу свiдомiсть, школярi вiдчува-
ють труднощi в доборi лiтературно
нормованих лексем для форму-
лювання думок i правильної пере-
дачi їх на письмi. Для запобiгання
лексичним огрiхам i з метою зба-

гачення учнiвського мовлення
лiтературно нормованими слова-
ми процес засвоєння кожної нової
одиницi мовлення має складатися
зi сприймання її на рiвнi ро-
зумiння, нормативного звучання,
вправного артикулювання, гра-
мотного написання i якнайшир-
шого застосування в усному i пи-
семному мовленнi. Кожна з цих
операцiй потребує повторного
виконання i багаторазової апро-
бацiї в мовленнєвiй практицi. 

Роботу над словом, пов’язану
з орфографiчними завданнями,
слiд пiдпорядковувати специ-
фiчним принципам вивчення лек-
сики. Так, позамовний, або екст-
ралiнгвiстичний, принцип пере-
дбачає зiставлення слiв з ре-
алiями на означення їх. Для цього
можна використовувати малюнки
з адекватним вiдображенням сло-
весного змiсту, вони допоможуть
учням краще збагнути суть лек-
сем з умовними написаннями. На
основi дiахронiчного принципу
мовнi явища розглядають в iсто-
ричному розвитковi, для пояснен-
ня дiалектних слiв актуальним є
прийом однослiвного тлумачення.

Словниково-орфографiчну ро-
боту можна використовувати, з
одного боку, для розширення лек-
сичного запасу учнiв через ово-
лодiння новими словами, з’ясу-
вання вiдтiнкiв їхнiх значень i сфер
застосування в мовленнi, з друго-
го боку – для вироблення вмiнь
правильно передавати їх на
письмi. І.Хом’як указує на основнi
прийоми лексико-орфографiчної
роботи, серед яких: 1) добiр лiте-
ратурних вiдповiдникiв до дiалект-
но маркованих слiв, спостережен-
ня за вiдмiнностями в написаннi
їх; 2) порiвняльний аналiз орфо-
грам, що збiгаються i не збiгають-
ся у словах виучуваних мов;
3) розкриття смислового значен-
ня жаргонно забарвлених лексем,
протиставлення їм лiтературно
нормованих, обFрунтування напи-
сань; 4) етимологiчний аналiз слiв,
що пишуться за iсторичним прин-
ципом; 5) застосування екстра-
лiнгвiстичного принципу вивчення
лексики; 6) замiна iншомовних
слiв українськими, спостережен-
ня за передачею їх на письмi;
7) використання словникових,
розподiльних, вибiркових дик-
тантiв i диктанту «Тиша»; 8) зiстав-
лення паронiмiчних слiв, називан-



ня (пiдкреслення) в них орфограм;
9) замiна слiв i словосполучень си-
нонiмами й антонiмами, видiлен-
ня в них орфограм; 10) складання
з аналiзованими лексемами сло-
восполучень i речень. 

Вивчення орфографiї має бу-
ти тiсно пов’язане зi словотво-
ром. Автор посiбника наголошує
на значущостi базових знань з
дериватологiї. У шкiльному курсi
української мови це способи тво-
рення слiв, словотворчi префiк-
си, суфiкси, словотворчi єдналь-
нi голоснi. Вiд рiвня деривацiй-
них знань залежить орфографiч-
на грамотнiсть учнiв. Цей пара-
граф мiстить матерiал на допо-
могу вчителевi у проведеннi пра-
вописної роботи з вивчення сло-
вотвору. 

У шкiльних пiдручниках з
рiдної мови у трактуваннi слово-
твору видiлено два основнi поло-
ження: як побудоване слово,
тобто з яких словотвiрних афiксiв
воно складається, i як утворюю-
ться новi слова. Взаємозв’язок
цих процесiв полягає в тому, що
для з’ясування складу слова по-
трiбно розкласти його на части-
ни (аналiз), а для словотвору –
з’єднати деривацiйнi елементи в
єдине цiле (синтез).

Помилки у видiленнi значущих
частин слова трапляються через
поверхове розумiння учнями по-
нять твiрної i похiдної основ. Учи-
телевi слiд звернути увагу шко-
лярiв на цi важливi чинники дери-
вацiї: основа, вiд якої утворюють-
ся новi слова, називається твiр-
ною; похiдною ж вважається та
основа, що твориться вiд iншої за
допомогою словотвiрних афiксiв.
Проведенi педагогiчнi спостере-
ження, аналiз письмових робiт
учнiв свiдчать про важливiсть
цiлеспрямованої роботи для за-
побiгання помилкам, спричи-
нених недостатнiм знанням спо-
собiв творення слiв, невмiнням
спiввiдносити правила зi слово-
твiрними афiксами i похiдними
словами, в яких виникають орфо-
грами внаслiдок словотворення.

Використанi автором конт-
рольнi зрiзи знань показують, що
результати письмових робiт мог-
ли б бути вищими, якби пiд час
виконання правописних дiй шко-
лярi вправнiше оперували базо-
вими орфографiчними поняття-
ми, як-от: орфограма, розпiзна-

вальнi ознаки орфограми, орфо-
графiчне правило. Оволодiвши
базовими словотвiрними понят-
тями, учнi осмислено сприйма-
тимуть виучуваний матерiал, на-
будуть правописних навичок на
основi свiдомого засвоєння ор-
фографiчних правил. 

У наступному параграфi все-
бiчно висвiтлено важливiсть вза-
ємозв’язку орфографiї та грама-
тики. 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, служ-
бових частин мови та вигука тощо.
Вживання орфограм залежить вiд
морфологiчного вираження сло-
ва, його вiдмiни, групи, числа,
iнших граматичних ознак. Вивчен-
ня граматики сприяє осмислено-
му засвоєнню закономiрностей
розвитку рiдної мови, що є запо-
рукою свiдомого формування в
учнiв правописних умiнь i навичок.
Унаслiдок нiвелювання грамати-
ки, що спостерiгається останнiм
часом, учнi поступово втрачають
умiння виконувати граматично-
правописнi дiї, якi передують ви-
бору правильних написань iз низ-
ки можливих. Часом, спираючись
лише на iндивiдуальний досвiд на
рiвнi здогадiв i суто механiчне за-
пам’ятовування правопису слiв,
вони допускають помилки на
письмi. 

Культура українського мов-
лення тiсно зв’язана з грамати-
кою, оскiльки саме граматика
вчить, як потрiбно писати i гово-
рити згiдно з чинними нормами
мовлення. Автор стверджує, що
стрижнем навчальної роботи на
уроках граматики є пояснення
фактiв i явищ живої мови у про-
цесi самостiйного виконання
вправ, що сприяють усвiдомлен-
ню сутi теоретичних узагальнень.
До кожного правила дiбрано си-
стему вправ, розрахованих на
колективне виконання i додатко-
ву iндивiдуальну роботу зi слаб-
шими учнями. Незнання частин
мови ускладнює процес розпiз-
навання орфограм та передачу їх
на письмi. Для запобiгання по-
милкам у посiбнику дано перелiк
вправ на диференцiювання мов-
них явищ, видiлення їх iз мов-
леннєвого потоку.

Серед принципiв навчання ор-
фографiї виокремлено принцип
опори на синтаксис, оскiльки мета
опанування синтаксису – навчити
дiтей грамотно висловлюватися,
додержуючи властивих лiтера-
турнiй мовi норм, зокрема орфо-
графiчних. Порiвняно з морфоло-
гiєю в синтаксисi спостерiгається
менше дiалектних невправностей,
однак учнiвськi речення органiзо-
ванi вiльнiше, анiж у лiтературнiй
мовi, у їхнiй структурi чимало дiа-
лектно маркованих вставних слiв,
часток, помiтне безприйменнико-
ве керування дiєслiв, використан-
ня протиставних сполучникiв у
значеннi єднальних, вживання
дiєслiвної зв’язки теперiшнього
часу в невластивому лiтературнiй
мовi значеннi i т. iн. 

Науково обFрунтованi мето-
дичнi поради щодо вивчення ор-
фографiї у зв’язку з роботою над
розвитком мовлення мiстяться у
прикiнцевому роздiлi посiбника.
Завершальними в системi орфо-
графiчних вправ є творчi роботи,
серед яких – конструювання,
вiльнi та творчi диктанти, перека-
зи, твори, редагування, вправи-
переклади тощо. 

Автор наголошує на основних
умiннях iз розвитку зв’язного мов-
лення: умiння вiльно орiєнтувати-
ся в усiх видах мовленнєвої дiяль-
ностi, добирати вiдповiднi засоби
для передачi почутого й побаче-
ного, усувати логiчнi невправ-
ностi, досягати мовленнєво-сти-
льової довершеностi висловлено-
го, швидко i грамотно писати,
вдосконалювати написане тощо.
У посiбнику проаналiзовано вимо-
ги щодо оформлення думок на
письмi, наведено приклади гра-
матико-орфографiчних вправ у
зв’язку з розвитком мовлення.

Аналiзована праця – резуль-
тат багаторiчної наукової та пра-
ктичної дiяльностi автора, його
педагогiчних спостережень та
глибоких узагальнень, що викри-
сталiзувалися в систему чiтких i
аргументованих методичних ре-
комендацiй, якi пiдпорядкованi
реальнiй мовнiй практицi й ди-
намiчнiй за своєю природою мо-
вленнєвiй реальностi. 

Андрiй ГЛУЩУК,
викладач ВКНЗ Дубенського 

медичного коледжу,
Рiвненська обл.
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