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Monke E.S. The author's tales of foreign literature as a mean of moral and spiritual upbringing of pre-school children 

Abstract. The article presents the definition of moral and spiritual education of pre-school children, emphasizes its connection with 

emotional development, which is an indicator of the formation of the spiritual sphere and moral qualities of the child. It is empha-

sized that the tale contributes the occurrence in children an emotional attitude to the described reality there, and thus forms the first 

moral and spiritual values, moral and ethical views and evaluation. Also represented the definition of the author's tales, some of the 

features of selection of the author tales for preschoolers. Emphasized the priority of the author's tales included in the classics of for-

eign literature in the context of moral spiritual education of modern children. The author's tales of foreign literature are presented 

with the release of their fundamental moral and spiritual imperatives; tales of recommendation list of foreign literature, compiled in 

chronological order, with the definition of the age of readers (listeners) 

Keywords: Moral and spiritual education of a child of preschool age, the author's tale of Foreign Literature 

 

Монке Е.С. Авторские сказки зарубежной литературы как средство морально-духовного воспитания детей дошко-

льного возраста 

Аннотация.  В статье представлено определение морально-духовного воспитания дошкольников, подчеркнута его связь с 

эмоциональным развитием, которое является показателем становления духовной сферы и моральных качеств ребёнка. Под-

черкнуто, что сказка способствует возникновению у детей именно эмоционального отношения к описываемой в ней дейст-

вительности, и таким образом формирует первые моральные и духовные ценности, морально-этические представления и 

оценки. Также представлено определение авторской сказки, некоторые особенности подбора авторских сказок для дошко-

льников. Подчеркнута приоритетность авторских сказок, вошедших в классику зарубежной литературы в контексте мораль-

но духовного воспитания современных детей. Представлены авторские сказки зарубежной литературы с выделением в них 

основных моральных и духовных императивов; рекомендационный список сказок зарубежной литературы, составленный в 

хронологическом порядке, и с определением возрастной аудитории читателей (слушателей). 

Ключевые слова: морально-духовное воспитание, ребенок дошкольного возраста, авторская сказка зарубежной лите-

ратуры. 
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Анотація. У статті визначено і схарактеризовано основні орфографічні поняття (орфограма, написання, орфографічне пра-

вило, орфографічний словник) у структурі шкільного курсу морфології. На основі аналізу чинних підручників української 

мови для 6–7 класів з’ясовано методику роботи над засвоєнням цих понять у процесі навчання морфології української мови 

в основній загальноосвітній школі. 

Ключові слова: шкільна морфологія, орфограма, правопис, написання, орфографічне правило, орфографічний словник, 

орфографічні вміння. 

 

Постановка проблеми. Ознайомлення учнів з мов-

ною системою й формування на цій основі базових 

лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і 

правописних умінь і навичок, здатності школярів до 

аналізу й оцінки мовних явищ і фактів є одним із про-

відних напрямів навчання української мови в основ-

ній школі на сучасному етапі. Так, шкільний курс 

морфології української мови передбачає розв’язання 

низки завдань: навчити учнів диференціювати слова 

за частинами мови; з’ясовувати лексичне й граматич-

не значення слів; визначати морфологічні ознаки й 

синтаксичну роль частин мови; засвоїти основні гра-

матичні норми і правила; сформувати практичні вмін-

ня й навички відмінювати та дієвідмінювати слова; 

утворювати слова різними способами тощо.  

Водночас вивчення теоретичних відомостей про 

частини мови повинно бути організовано так, щоб 

знання з морфології учні могли максимально викори-

стати з метою формування й удосконалення орфогра-

фічних умінь і навичок. Тому важливим складником 

навчання морфології української мови в основній 

школі є засвоєння школярами орфографічних норм, 

пов’язаних із правописом частин мови. Відповідно до 

чинної й нової програми з української мови для шкіл з 

навчанням українською мовою [8], [12] вимоги до рі-

вня мовної компетентності учнів 6–7 класів передба-

чають формування, крім граматичних, також і орфог-

рафічних умінь і навичок, як-от: правильно писати 

частини мови з вивченими орфограмами; пояснювати 

їх, користуючись правилом; доречно вживати літери 

на позначення голосних і приголосних звуків у суфік-
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сах і закінченнях різних частин мови; відмінювати й 

дієвідмінювати самостійні частини мови відповідно 

до норм українського правопису; знаходити орфогра-

ми в словах, що належать самостійним і службовим 

частинам мови; знаходити й виправляти орфографічні 

помилки на вивчені правила тощо. У зв’язку з цим у 

розділі програми "Морфологія. Орфографія" значну 

увагу приділено правописному компоненту. Таке 

структурування змісту навчання морфології в основ-

ній школі забезпечує можливість систематичного роз-

витку мовної компетентності не лише в граматично-

му, а й у правописному аспекті. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми і на 

які спирається автор. До відбору базових понять 

орфографії в сучасній лінгвометодиці вчені підходять 

по-різному. Так, І. Хом’як до них зараховує орфогра-

му, тип орфограми, варіант орфограми, розпізнавальні 

ознаки орфограми, умови вибору орфограми, орфог-

рафічне правило [14]. Автори "Методики навчання 

української мови в середніх освітніх закладах" основ-

ними науковими орфографічними термінами вважа-

ють орфограму, орфографічне правило, орфографічну 

дію, орфографічні вміння, орфографічні навички, ор-

фографічну "пильність", орфографічну помилку [6].  

Більш повний перелік понять, що визначають зміст 

роботи з орфографії в основній школі, запропонували 

свого часу М. Баранов, П. Івченков, Н. Іпполітова, 

Т. Ладиженська, М. Львов. Учені-лінгводидакти поді-

лили всі орфографічні поняття на дві групи: 1) понят-

тя, що засвоюють учні (написання, орфограма, неор-

фограма, помилка, літерна орфограма (орфограма-

літера), нелітерна орфограма, дефіс (орфограма-

дефіс), написання разом, роздільне написання (орфог-

рама-пропуск), риска при переносі (орфограма-

рисочка), вид орфограми, орфограма, що перевіряєть-

ся, орфограма, що не перевіряється, умова вибору ор-

фограми, розпізнавальні ознаки орфограми, орфогра-

фічне правило, орфографічний словник); 2) поняття, 

на які спирається вчитель, організовуючи навчальний 

процес (принцип орфографії, тип орфограми, вид ор-

фограми, варіант орфограми, варіантна орфограма, 

безваріантна орфограма, актуальна орфограма, неак-

туальна орфограма, важка орфограма, легка орфогра-

ма, важкий випадок у застосуванні правила) [7]. У 

свою чергу, зазначені поняття вчені-методисти гру-

пують на лінгвістичні (орфограма, неорфограма, лі-

терна орфограма, нелітерна орфограма, орфограма-

дефіс, написання разом, орфограма-пропуск, орфог-

рама-рисочка, орфограма, що перевіряється, орфог-

рама, що не перевіряється та ін.), психологічні (ак-

туальна орфограма, неактуальна орфограма, важка 

орфограма, легка орфограма та ін.) і методичні (умо-

ва вибору орфограми, розпізнавальні ознаки орфогра-

ми та ін.).   

Тож метою нашої розвідки є визначити і схаракте-

ризувати основні орфографічні поняття в структурі 

шкільного курсу морфології та на основі аналізу чин-

них підручників української мови для 6–7 класів 

з’ясувати методику роботи над засвоєнням цих понять 

у процесі навчання морфології в основній школі. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів. Насампе-

ред визначимо поняття, що становлять основу орфог-

рафічних знань учнів у процесі навчання морфології в 

основній школі. У програму з української мови для 6–

7 класів (розділ "Морфологія. Орфографія") введено 

чотири поняття: орфограма, орфографічне правило, 

орфографічна помилка, орфографічний словник, які 

зафіксовано у вимогах до рівня мовної компетентнос-

ті учнів мовної змістової лінії. Наприклад: учень зна-

ходить вивчені орфограми й пояснює їх; аргументує 

написання орфограм; пише правильно дієприслівники з 

вивченими орфограмами; застосовує правила право-

пису прийменників; знаходить і виправляє орфографі-

чні помилки на вивчені правила; користується орфо-

графічним словником тощо [8].  

Вивчаючи морфологію української мови в основній 

школі, учні 6–7 класів мають засвоїти 56 орфограм, 

пов’язаних із написанням частин мови, а саме:  

– 12 орфограм на правопис іменника (велика літера 

у власних назвах; велика літера і лапки у власних на-

звах; чергування приголосних в іменниках І відміни 

однини у формі давального й місцевого відмінків пе-

ред закінченням -і; літери -о, -е(-є) в закінченнях 

іменників І відміни однини у формі орудного відмін-

ка; літери -о, -е(-є), -ю в закінченнях іменників І від-

міни однини у формі кличного відмінка; літери -а(-я), 

-у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ від-

міни однини; літери -у(-ю), -е в закінченнях іменників 

ІІ відміни однини у формі кличного відмінка; подов-

ження приголосних в іменниках ІІІ відміни однини у 

формі орудного відмінка; літери и, е(є) в іменникових 

суфіксах -ичк, -ичок, -ечк (-єчк,) -ечок (-єчок); літери 

и, і, е(є) в іменникових суфіксах -инн(я), -інн(я), -енн(-

єнн)(я); літери и, е в іменникових суфіксах -ив(о), -

ев(о); уживання іменникових суфіксів -ович, -івн(-

ївн)(а) у чоловічих і жіночих іменах по батькові; не з 

іменниками; написання складних іменників разом або 

через дефіс); 

– 7 орфограм на правопис прикметника (літери и, 

і(ї) в прикметникових суфіксах -ичн(ий), -ічн(-їчн)(ий); 

літери е, о, є в прикметникових суфіксах -ев(ий), -

ов(ий), -єв(ий); знак м’якшення в прикметникових су-

фіксах -ськ(ий), -зьк(ий), -цьк(ий), -еньк(ий), -

есеньк(ий), -ісіньк(ий), -юсіньк(ий); чергування приго-

лосних [к] // [ц′], [ч] // [ц′], [г] // [з′], [ж] // [з′], [х] // 

[с′], [ш] // [с′] перед прикметниковим суфіксом -

ськ(ий); не з прикметниками; н і нн у прикметниках; 

написання складних прикметників разом або через 

дефіс); 

– 3 орфограми на правопис числівника (знак 

м’якшення в числівниках; написання складених чис-

лівників окремо; написання порядкових числівників з 

-тисячний разом); 

– 4 орфограми на правопис займенника (пристав-

ний н у формах непрямих відмінків особових займен-

ників; написання заперечних займенників разом; на-

писання неозначених займенників разом і через дефіс; 

написання неозначених і заперечних займенників із 

прийменниками окремо.); 

– 13 орфограм на правопис дієслова й особливих 

його форм – дієприкметника й дієприслівника (літери 

е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін; 

чергування приголосних [г] // [ж], [к] // [ч], [х] // [ш], 

[з] // [ж], [с] // [ш] і под. в особових дієслівних фор-
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мах; правопис -ться, -шся в кінці дієслів; знак 

м’якшення в дієсловах наказового способу; частки б, 

би в дієсловах умовного способу; не з дієслова-

ми;правопис літер на позначення голосних звуків у 

суфіксах дієприкметників; чергування приголосних 

[г] // [ж], [к] // [ч], [з] // [ж], [д] // [дж] і под. при тво-

ренні дієприкметників; н у дієприкметниках і нн у 

прикметниках дієприкметникового походження; не з 

дієприкметниками;літера и в суфіксах дієприслівни-

ків; літери у(ю), а(я) в суфіксах дієприслівників; не з 

дієприслівниками); 

– 6 орфограм на правопис прислівника (літери н та 

нн у прислівниках; не з прислівниками; ні з прислів-

никами; и та і в кінці прислівників; написання прислі-

вників разом, через дефіс та окремо; написання при-

слівникових сполучень окремо); 

– 3 орфограми на правопис прийменника (чергу-

вання прийменників у // в // уві; чергування приймен-

ників з // зі // із //зо; написання похідних прийменни-

ків разом, через дефіс та окремо); 

– 2 орфограми на правопис сполучника (чергування 

сполучників і // й; написання похідних сполучників 

разом і окремо); 

– 3 орфограми на правопис часток (написання час-

ток з різними частинами мови разом, через дефіс та 

окремо; не з різними частинами мови; ні з різними ча-

стинами мови); 

– 1 орфограма на правопис вигуку (дефіс у вигу-

ках).  

На основі кількісного аналізу орфограм у шкільно-

му курсі морфології української мови констатуємо, 

що більшу частину орфограм становлять літерні 

(60,7 %), меншу частину – нелітерні (39,3 %) (див. 

табл. 1). До нелітерних орфограм належить правопис 

не та інших часток з усіма самостійними частинами 

мови, а також написання складних слів разом, через 

дефіс та окремо. 
Таблиця 1. 

Кількісний аналіз орфограм у шкільному курсі морфо-

логії української мови 

Клас Частини мови 
Орфограми Загальна кі-

лькість літерні нелітерні 

6 клас 

Іменник  12 2 14 

Прикметник  5 2 7 

Числівник  1 2 3 

Займенник  1 3 4 

7 клас 

Дієслово  10 3 13 

Прислівник  2 4 6 

Прийменник  2 1 3 

Сполучник  1 1 2 

Частка  - 3 3 

Вигук  - 1 1 

Усього  34 22 56 

 

Класифікуючи орфограми в шкільному курсі мор-

фології української мови за принципами орфографії, 

зазначимо, що переважають орфограми морфологіч-

ного принципу (28 орфограм), які становлять 50 %, 

решту 50 % орфограм розподілено між смисловим 

(або семантико-диференційним) принципом (24 орфо-

грами; 42,9 %) і фонетичним (4 орфограми; 7,1 %). 

Орфографічну роботу на уроці доречно починати, 

на думку І. Хом’яка, з характеристики графічного ви-

гляду орфограми [14]. З цією метою ми проаналізува-

ли чинні підручники української мови [2; 3], [4; 5], 

[10; 11] щодо зазначення в змісті параграфів орфог-

рам, які, за традицією, оформлюють у рамках (див. 

табл. 2). 
Таблиця 2 

Кількісний аналіз орфограм, поданих у чинних підруч-

никах української мови 

Клас 
Частини 

мови 

Кількість орфограм у чинних підручни-

ках для шкіл з навчанням українською 

мовою 

Глазова О., 

Кузнецов Ю. 

Єрмоленко С., 

Сичова В. 

Пентилюк М., 

Гайдаєнко І.,  
Ляшкевич А., 

Омельчук С. 

6 клас 

Іменник 11 - 6 

Прикметник 5 - 3 

Числівник 1 - - 

Займенник 2 - - 

7 клас 

Дієслово 8 - 7 

Прислівник 5 - 6 

Прийменник 1 - 1 

Сполучник 1 - 1 

Частка 3 - 1 

Вигук 1 - 1 

Усього  38 0 26 

 

На підставі кількісно-якісного аналізу орфограм, узя-

тих у рамки в чинних підручниках української мови, 

ми виділили дві тенденції. Перша – різна кількість 

орфограм, які автори подають у рамках у змісті пара-

графів (38 орфограм у підручниках О. Глазової  і 

Ю. Кузнецова [2; 3], 26 – у підручниках за заг. редак-

цією М. Пентилюк [10; 11] і жодної орфограми – у пі-

дручниках С. Єрмоленко і В. Сичової [4; 5]). У підру-

чниках С. Єрмоленко і В. Сичової орфограми згаду-

ються лише в самих завданнях до окремих вправ, як-

от: знайдіть у підручнику "Українська література" 

десять іменників з орфограмами "Букви е, и, і в суфік-

сах -інн(я), -енн(я), -нн(я), -инн(я), -ів(о), -ев(о)" (впр. 

319) [4, с. 125]; складіть із двома парами прикметни-

ків (на вибір) речення. Прокоментуйте орфограму 

"Написання прикметникових суфіксів" (впр. 408) [4, 

с. 169]; знайдіть у тексті слова, за допомогою яких 

можна прокоментувати орфограму "Букви н і нн у 

прикметниках і прислівниках" [5, с. 121] і под. 

Друга тенденція – варіантність у формулюванні 

самих орфограм. Наприклад, "Подвоєні літери перед 

закінченням орудного відмінка однини іменників ІІІ ві-

дміни" [2, с. 161] і "Одна та дві букви перед закінчен-

ням орудного відмінка однини іменників ІІІ відміни" 

[10, с. 110], "Правопис вигуків" [3, с. 273] і "Дефіс у 

вигуках" [11, с. 268].  

Важливо відзначити, що автори чинних підручни-

ків української мови для 6–7 класів пропонують різні 

види робіт з орфограмами в процесі засвоєння учнями 

морфології. На рівні знання це завдання, пов’язані із 

знаходженням орфограм у словах, що належать до рі-

зних частин мови. Наприклад: назвіть орфограми, 

пов’язані з написанням прикметників, ужитих у цьо-

му тексті (впр. 309) [10, с. 179]; назвіть орфограму в 

дієприкметниках, що в рамці (впр. 224) [11, с. 125]; 

з’ясуйте орфограми в словах у рамці (впр. 92) [11, 

с. 55] позначте в словах орфограму "Велика літера у 

власних назвах" (впр. 321) [2, с. 168]; позначте в 

утворених формах дієслів вивчені орфограми 

(впр. 151) [3, с. 95]; підкресліть вивчені орфограми 

(впр. 153) [3, с. 95]; визначте орфограми у виділених 
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словах (впр. 365) [2, с. 180]; виділіть орфограму "Де-

фіс у прислівниках" (впр. 344) [11, с. 183] та ін. 

На рівні розуміння завдання з правопису передба-

чають: 1) пояснення орфограм, наприклад: поясніть 

орфограму "Не з іменниками" (впр. 307) [4, с. 122]; 

поясніть орфограми в словах італійською, францу-

зькою, німецькою (впр. 407) [4, с. 168]; за зразком 

утворіть і запишіть усі можливі форми поданих діє-

слів. Поясніть орфограми (впр. 171) [11, с. 97] та ін.; 

2) коментування орфограм, наприклад: прокомен-

туйте орфограму "Написання не з прикметниками" 

на прикладах із записаного тексту (впр. 413) [4, 

с. 171]; спишіть словосполучення, розкриваючи дуж-

ки. Прокоментуйте орфограму "Написання похідних 

прийменників разом, окремо й через дефіс" (впр. 396) 

[11, с. 205] та ін. 

Ефективними, на наш погляд, є завдання на засво-

єння орфограм, основна мета яких – сформувати в уч-

нів уміння добирати слова з вивченими орфограмами 

й правильно вживати їх у власному мовленні. Напри-

клад: доберіть до фотоілюстрації назву, яка б міс-

тила прислівник з орфограмою "Літери и, і в кінці 

прислівників" (впр. 414) [3, с. 223]; складіть і запи-

шіть міні-твір на тему "Моя улюблена музика" (5-7 

речень), використовуючи слова з орфограмою "На-

писання н і нн у прикметниках" (впр. 424) [4, с. 174]; 

складіть і запишіть словосполучення, додавши до по-

даних слів потрібні за змістом прислівники з орфог-

рамою "Букви н і нн у прислівниках" (впр. 319) [11, 

с. 173] та ін.  

До орфографічних понять, якими оперує учень і які 

входять у зміст навчання орфографії на морфологіч-

ній основі, належить поняття "написання", а також 

синонімічне до нього поняття "правопис" у значенні 

"дотримання правильного написання слів" [1, с. 1101]. 

Їх представлено в змісті навчального матеріалу розді-

лу "Морфологія. Орфографія" чинної й нової програ-

ми з української мови у рубриці "Правопис" (напи-

сання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, 

імен по батькові, правопис складних іменників; напи-

сання НЕ з прикметниками; роздільне написання 

складених числівників; правопис заперечних займен-

ників і под.).  

Крім того, орфографічні поняття "написання" і 

"правопис" досить широко використано і в завданнях 

до вправ у підручниках для 6–7 класів (див. табл. 3).  

Сучасна методика навчання орфографії, у т.ч. у 

процесі вивчення учнями морфології, передбачає 

знання не лише самих орфограм, а й уміння застосо-

вувати орфографічні правила на різних етапах: 1) під 

час ознайомлення з відповідною правописною нор-

мою; 2) формуючи орфографічні дії; 3) на етапі конт-

ролю нормативного правопису слова. 

Таблиця 3 

Орфографічні поняття "написання" і "правопис"  

у завданнях до вправ підручників української мови для 6–7 класів 
Орфографічне 

поняття 
Мисленнєва дія Зразки завдань до вправ 

Написання 
запам’ятати 

Спишіть, запам’ятовуючи написання (впр. 213) [4, с. 89]. 

Правопис Запам’ятайте правопис складених сполучників, поданих у рамці (впр. 430) [11, с. 227]. 

Написання з’ясувати З’ясуйте написання слів у рамці й назвіть орфограму (впр. 82) [11, с. 48]. 

Написання 

пояснити 

Поясніть написання дієслів із не (впр. 114) [5, с. 64]. 

Правопис 
Спишіть. Підкресліть дієприкметники. Поясніть правопис виділених дієприкметників (впр. 146) [5, 

с. 83]. 

Написання коментувати Знайдіть у тексті власні назви, прокоментуйте їх написання (впр. 209) [10, с. 125]. 

Написання порівняти  
(зіставити) 

Порівняйте написання прислівників у правому і лівому стовпчиках. У якому з них можливе інше напи-
сання, що змінить лексичне значення? (впр. 249) [5, с. 132]. 

Зіставте написання складних прикметників, поданих у правій і лівій колонках (впр. 433) [4, с. 178]. 

Правопис Порівняйте наголошування і правопис слів у рамці (впр. 351) [11, с. 186]. 

Написання 

обґрунтувати 

Перепишіть. Обґрунтуйте написання складних прикметників (впр. 466) [2, с. 218]. 
Визначте прислівники, обґрунтуйте їхнє написання (впр. 379) [3, с. 208]. 

Правопис 

Доберіть з орфографічного словника по десять іменників чоловічого роду ІІ відміни, які в родовому ві-

дмінку мають закінчення -а, -я або -у, -ю. Запишіть їх. Обґрунтуйте правопис закінчень (впр. 284) [4, 

с. 114]. 

Написання 
зробити  

висновок 

Прочитайте і запам’ятайте слова в рамці на с. 148. Зробіть висновок про їх написання (впр. 266) [11, 

с. 149]. 

 

Традиційно орфографічне правило школярі засвою-

ють як текстовий припис (розповідне стверджувальне 

речення або кілька речень), що визначає обов’язкове 

написання і спосіб перевірки його. Наприклад: частку 

не з дієприкметником, якщо він є означенням (а не 

присудком) і не має при собі пояснювальних слів, 

пишемо разом (незакінчена праця, нез’ясовані питан-

ня) [13]. При цьому досить поширеним у шкільній 

практиці залишається явище, коли учні чітко засвою-

ють формулювання правила, можуть назвати його, але 

правильно застосувати не можуть. На думку 

М. Разумовської, "заучування формулювань, правил 

не дає можливості учневі дієвого знання, тобто такого 

знання, яке слугувало б засобом визначення правиль-

ного написання" [9, с. 5]. Внутрішню сутність орфог-

рафічного правила відображають граматичні поняття 

(морфеми, форми слів, частини мови і под.), які вка-

зують на ознаку, що визначає написання. Наприклад:  
 

Орфограма Орфографічне правило 
Граматичне поняття, яке вказує на 

ознаку, що визначає написання 

Літери е, и в особових закін-
ченнях дієслів І і ІІ дієвідмін 

Дієслова першої дієвідміни в усіх особових закінченнях мають 
літери е або є (їдеш, малюєш), а дієслова другої дієвідміни – лі-

тери и або ї (лежиш, стоїш). 

Дієвідміна дієслова 
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Тож учневі необхідні міцні знання як з орфографії, 

так і з граматики, адже "дослідження орфограм у 

зв’язку з явищами … морфології та інших розділів є 

визначальними для застосування принципу системно-

сті в навчанні правопису" [15, с. 41]. У шкільних під-

ручниках для 6–7 класів запропоновано різноманітні 

види робіт, пов’язаних із засвоєнням учнями орфог-

рафічних правил або застосуванням їх. Це: 

– ознайомлення з правилом (наприклад, ознайом-

теся з правилом і таблицею відмінювання числівників 

(впр. 504) [2, с. 234]);  

– пригадування правила (наприклад, поясніть на-

писання відмінкових закінчень поданих іменників в 

орудному відмінку однини. Пригадайте правила вжи-

вання подвоєних букв та апострофа (впр. 186) [10, 

с. 109]); пригадайте правила правопису складних слів 

через дефіс. Випишіть з-поміж поданих слів прислів-

ники, поясніть їх правопис (впр. 338) [11, с. 181]); 

– з’ясування орфографічного правила (наприклад, 

спишіть речення, розкриваючи дужки. З’ясуйте пра-

вила написання не і ні з різними частинами мови 

(впр. 472) [11, с. 252]); 

– формулювання правила (наприклад, сформулюй-

те правило правопису займенника всякий – усякий 

(коли на початку вживається в, а коли – у) (впр. 404) 

[10, с. 225]); на основі інформації з рубрики "За-

пам’ятайте" і правила на с. 62 сформулюйте правило 

написання не з дієприслівниками. Запишіть його 

(впр. 182) [5, с.103]); сформулюйте правило вживання 

дефіса в прислівниках. Свої висновки перевірте за 

таблицею (впр. 338) [11, с. 181]); від поданих прик-

метників за зразком утворіть прислівники префікса-

льно-суфіксальним способом. Сформулюйте правило 

написання прислівників через дефіс (впр. 340) [11, 

с. 182]); 

– обґрунтування написання слів за допомогою ор-

фографічних правил (наприклад, визначте слова з 

орфограмою "Подвоєні літери". Написання цих слів 

обґрунтуйте орфографічним правилом (впр. 269) [2, 

с. 156]); позначте в словах орфограму "Н і нн у при-

слівниках". Написання слів обґрунтуйте відповідним 

правилом (впр. 424) [3, с. 226]; прочитайте слова. 

З’ясуйте, за яким правилом прислівники пишуться ра-

зом з не (впр. 329) [11, с. 178]); 

– добір власних прикладів до відповідних орфог-

рафічних правил (наприклад, розкажіть про напи-

сання ні з різними частинами мови, використовуючи 

матеріал таблиці. На кожне правило доберіть і за-

пишіть свої приклади (впр. 469) [11, с. 251]); 

– застосування орфографічних правил у практичній 

діяльності (наприклад, випишіть власні назви, групу-

ючи їх за правилами (впр. 213) [10, с. 126]). 

Ураховуючи практичну спрямованість шкільної 

орфографії, уважаємо, що важливим з методичного 

погляду є процес самостійного формулювання прави-

ла (або за участі вчителя) на основі спостереження за 

мовним матеріалом чи в процесі опрацювання теоре-

тичних відомостей, поданих схематично, наприклад, у 

формі алгоритмів, таблиць, схем. Орфографічні знан-

ня учнів, на переконання М. Разумовської, повинні ві-

дображатися "не стільки у формі вивчених на пам'ять 

правил і визначень, скільки в опануванні адекватних 

змістові цих правил способів дії" [9, с. 6]. У такий 

спосіб школярі не механічно запам’ятовують певний 

спосіб написання слова, а усвідомлюють змістову 

сутність правила. Запропоновані зразки видів робіт, 

які в методиці навчання української мови називають 

вправами на "відкриття" правил, "активізують навча-

льну діяльність учнів, сприяють виробленню навичок 

грамотного письма" [6, с. 220], а також формують ра-

ціональну основу правописної компетентності за до-

помогою семантико-граматичних понять, що станов-

лять зміст правил написання.  Формування в учнів по-

треби й уміння користуватися орфографічним слов-

ником у процесі навчання морфології в основній шко-

лі також є одним із провідних завдань розвитку нале-

жної орфографічної грамотності. Орфографічний сло-

вник дає можливість школярам, по-перше, перевіряти 

правильність написання слів (наприклад, перепишіть, 

подані в дужках іменники ставлячи в потрібній фор-

мі. Звіртеся з орфографічним словником (впр. 287) [2, 

с. 155]); по-друге, знаходити слова з відповідними 

орфограмами (наприклад, доповніть перелік іменни-

ків, об’єднаних у групи за відмінами. Скористайтеся 

орфографічним словником (впр. 252) [4, с. 103]; випи-

шіть з орфографічного словника по п’ять прислівни-

ків з и та і в кінці слів (впр. 232) [5, с. 125]). Також 

учні самі можуть укладати орфографічні словнички зі 

слів відповідно до завдання (наприклад, складіть сло-

вничок найуживаніших прислівників, написання яких 

вам потрібно запам’ятати насамперед (впр. 415) [3, 

с. 223]). Для цього школярі повинні бути обізнані з 

правилами оформлення реєстру слів, структурою сло-

вникової статті тощо. 

Висновки. Таким чином, більшість орфографічних 

норм, які засвоюють учні в процесі вивчення морфо-

логії в 6–7 класах, безпосередньо чи опосередковано 

ґрунтується на особливостях граматичної будови 

української мови. Значну кількість написання частин 

мови можна визначити лише з допомогою граматич-

ного аналізу. Без знання основних понять орфографії, 

а також без використання граматичних знань у проце-

сі виконання орфографічних вправ і завдань на уроках 

морфології української мови в основній школі не мо-

жливо ефективно формувати правописну компетент-

ність учня. 
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Омельчук С.А. Основные понятия орфографии в школьном курсе морфологии украинского языка 

Аннотация. В статье определена суть понятий "орфограмма", "написание", "орфографическое правило", "орфографический 

словарь", которые составляют основу орфографических знаний учащихся в процессе обучения морфологии в основной об-

щеобразовательной школе. На основе анализа действующих учебников украинского языка для 6-7 классов определена ме-
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Omelchuk S. The Basic Concepts of Orthography in the School Course of the Ukrainian Language Morphology 

Abstract. The sense of the following concepts: "writing", "orthographic rule", "spelling dictionary, that can present the basis of or-

thographic knowledge of students in the process of morphology studying at the secondary school are defined in the article. The 

methodology of mastering under these concepts is clarified on the basis of the operating textbooks in Ukrainian for 6-7 classes. The 

attention is accented on two main tendencies founded by the author – different amount of orthograms, given within the framework of 

paragraphs maintenance, and the variation in orthograms formulating. The different types of works with orthograms are analyzed in 

the process of morphology mastering by students at different levels of knowledge and understanding, and also the tasks related with 

orthographic rules studying. An important role is taken to the independent formulation of rule (or teacher’s participation) on the basis 

of supervision on language material or in the process of working at the theoretical information which is given schematically. The or-

thographic concepts "writing" and "spelling" are characterized on the basis of such cognitive actions, as: to memorize, to find out, to 

explain, to comment, to compare (to confront), to ground, to make a conclusion. The formation of students’ necessity and ability to 

use a spelling dictionary in the process of studying the morphology at the secondary school is also one of the leading tasks for the de-

velopment of the proper orthographic literacy. 
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тодика работы над усвоением этих понятий. Акцентируется внимание на выявленных автором двух тенденциях – разном 

количестве орфограмм, которые авторы учебников подают в рамках в содержании параграфов, а также на вариантности в 

формулировании самих орфограмм. Проанализированы различные виды работы с орфограммами в процессе усвоения уча-

щимися морфологии на уровне знания и понимания, а также задания, связанные с усвоением учащимися орфографических 

правил или применением их. Важная роль отведена самостоятельному формулированию правила (или при участии учителя) 

на основе наблюдения за языковым материалом или в процессе усвоения теоретических сведений, представленных схема-

тически. Охарактеризованы орфографические понятия "написания" и "правописание" на основе таких мыслительных дей-

ствий, как запомнить, определить, объяснить, прокомментировать, сравнить (сопоставить), обосновать, сделать вывод. 

Формирование у учащихся потребности и умения пользоваться орфографическим словарем в процессе обучения морфоло-

гии в основной школе также является одним из ведущих заданий развития надлежащей орфографической грамотности. 

Ключевые слова: школьная морфология, орфограмма, правописание, написание, орфографическое правило, орфографи-

ческий словарь, орфографические умения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы активизации учебно-познавательной деятельности студентов высшей школы 

при изучении высшей математики. Активизации учебно-познавательной деятельности студентов способствуют возбужде-

ния интереса к дисциплине, профессиональная направленность, наглядность обучения, использование межпредметных свя-

зей, методы активного обучения. Выявлены и описаны критерии активизации учебно-познавательной деятельности студен-

тов. Рассмотрены возможности для реализации прикладной направленности обучения высшей математики, уделено внима-

ние межпредметным связям математики с другими учебными дисциплинами, разобраны основные функции межпредметных 

связей, роль межпредметных связей в развитии самостоятельного и творческого мышления, в формировании познаватель-

ной активности и интереса к познанию математики. Сформулированы требования к составлению профессионально направ-

ленных и исследовательских задач, классифицированы их функции. Уделено внимание традиционным и нетрадиционным 

методам обучения, в этом контексте рассмотрены понятия методы активного обучение и активизирующие методы. В каче-

стве активизирующих методов обучения рассмотрены и классифицированы деловые игры, метод мозговой атаки и т.д.. По-

дробно рассмотрена проблема организации и управления самостоятельной работой студентов , а так же контроля за ее вы-

полнением. 

Ключевые слова: активизации, межпредметные связи, активное обучение, самостоятельная работа, профессиональная 

направленность 

 

Реализация принципов современной образователь-

ной парадигмы осуществляется в условиях развития 

Украины как независимого, демократического, пере-

дового европейского государства, в условиях высоко-

го динамизма научно-технического прогресса, 

сплошной информатизации и компьютеризации об-

щества. О необходимости обеспечения высококаче-

ственной подготовки специалистов высшими учеб-

ными заведениями отмечается в Государственной 

национальной программе “Образование. Украина XXI 

столетия”, (Державна національна програма ”Освіта. 

Україна XXI століття”), Законе Украины “О высшем 

образовании” (Закон України “Про вищу освіту”), 

Национальной доктрине развития образования Укра-

ины в XXI веке (Національна доктрина розвитку 

освіти України у XXI столітті). 

Подготовка высококвалифицированных, компе-

тентных, конкурентоспособных на рынке труда спе-

циалистов всегда, все больше требует высокого уров-

ня применения математики. Важным фактором обу-

чения, в частности, математике студентов является 

активизация их учебно-познавательной деятельности, 

ориентированная на получение знаний через препода-

вателя и самостоятельный поиск и получение знаний. 

“Активизация процесса обучения - совершенствова-

ние методов и организационных форм учебно-

познавательной деятельности учащихся, которое 

обеспечивает активную и самостоятельную теорети-

ческую и практическую деятельность школьников во 

всех звеньях учебного процесса” [1]. “Активизацию 

учебно-познавательной деятельности студентов сле-

дует понимать как мобилизацию преподавателем с 

помощью специальных средств их интеллектуальных, 

морально-волевых и физических усилий на достиже-

ние конкретных целей обучения, развития и воспита-

нии” [2] . 

Активизация учебного процесса в высшей школе 

имеет две составляющие: активизация деятельности 

преподавателя (совершенствование научных знаний,  

педагогического мастерства, содержания, форм и ме-

тодов обучения); активизация деятельности студен-

тов. 

Проблема активизации обучения известна еще со 

времен Сократа.  

Проблема активизации познавательной деятельно-

сти в процессе обучения сложная, в новых условиях 

развития образования недостаточно разработана, яв-

ляется многоаспектной. 

Критериями активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов по математическим дисци-
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