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Орфографічна і пунктуаційна грамотність становить надзвичайно 

важливий і необхідний у житті кожної людини ступінь до опанування мовних 
скарбів, усіх багатств культури, створених людством. 

В.О. Сухомлинський, дбаючи про орфографічну і пунктуаційну 
грамотність учнів, ще в середині сорокових років на сторінках районної 
газети ”Ударна праця” ділиться своїми думками і спостереженнями щодо 
письмових робіт школярів. Він бачив, що більшість учителів граматичні 
визначення і правила повторюють тільки усно, підкреслюючи їх прикладами, 
взятими з підручника і давно відомими учням. Ні зорове, ні моторне 
сприймання часто-густо не беруть участі в такому повторенні. Наслідком 
такого „методу” і є той факт, що деякі учні, навіть у старших класах, роблять 
грубі орфографічні і пунктуаційні помилки. 

Невтомного вчителя турбувало, „чому учні, навіть з середніми 
скромними здібностями, вже в 4-му класі бездоганно знають таблицю 
множення? Тому, що на кожному кроці застосовують її на практиці, 
користуються нею. А чому ж учень 8 чи 10 класу в роботі пише частку НЕ 
разом з дієсловом, або прийменник разом з іменником? Справа в тому, що 
багато вчителів не займаються систематичним і повсякденним повторенням” 
[1]. І далі В.О. Сухомлинський слушно зауважує, що грамотність учнів 
залежить перш за все від глибини знань учителя, його майстерності, від уміло 
організованого повторення вивченого, належної підготовки вчителя до 
уроків. 

У книзі „Сто порад учителеві” В.О. Сухомлинський говорить про шляхи 
успішного навчання учнів, зокрема і про формування у них орфографічної і 
пунктуаційної грамотності. Успішне навчання дитини в школі залежить від 
того, наскільки швидко і свідомо вона навчилася писати в молодших класах, і 
як розвивалася це вміння в середніх і старших класах. „Поряд з читанням 
письмо – це інструмент, за допомогою якого дитина оволодіває знаннями. 
Від того, в якому стані цей інструмент, залежить успіх і раціональність 
витрати часу” [2]. 

Учителі повинні досягти того, щоб учні початкових класів оволоділи 
швидким, грамотним, напівавтоматичним письмом – лише за цієї умови вони 
будуть успішно вчитися. 

На початку 50-х років у статті „Мовчазне читання і письмо у початкових 
класах” [3] В.О. Сухомлинський накреслює шляхи підвищення грамотності, 
зокрема грамотності орфографічної”. 

У навчанні письма важливе значення має вміння читати мовчки, щоб 
учні, записуючи слово, повторювали його вголос, виразно вимовляючи 
кожний склад. Це промовляння допомагає краще розібратися в звуковому 
складі слова і правильно передати його на письмі. Поступово учні 



привчаються повторювати слово пошепки, а згодом виробляється звичка до 
мовчазного читання. 

Навички мовчазного читання повинні бути підготовкою до наступного 
етапу роботи – мовчазного письма, тобто до тихого читання під час запису 
під диктовку. 

Читання мовчки відіграє велику роль і у відтворенні змісту прочитаного 
на письмі. В.О. Сухомлинського непокоїла думка про те, чому учні, 
передаючи усну мову на письмі, допускають значну кількість помилок. 
Причину  цього явища він пояснював тим, що учні не вміють мовчки читати. 

На засіданні методоб’єднання вчителів української мови і літератури, 
куди запрошували і вчителів початкових класів, було визначено такі вимоги 
до мовчазного читання: 

1. Учням, які не вміють читати мовчки, треба давати завдання читати 
вголос. 

2. Від читання вголос треба поступово переходити до тихого читання. 
3. З метою забезпечення уважного аналізу тексту при мовчазному 

читанні учням треба пропонувати визначити наголос у слові, логічний 
наголос у реченні. 

Час показав, що самостійна перевірка учнями письмових робіт, 
виконаних на уроці, аналіз складу слова і речення дали позитивні результати. 
Учням, яким мовчазне читання давалося важко і які писали гірше, 
визначалися додаткові завдання. Школярі почали серйозніше ставитися до 
самостійної роботи і перевірки написаного, в їх роботах стало значно менше 
помилок, пов’язаних з пропусками букв і неправильно побудовою речень. 
Зовсім зникли такі помилки, як пропуск членів речення. У переказах і 
диктантах майже не стало помилок, пов’язаних з переносом слів. Це 
переконало вчителя і його однодумців у тому, що методично правильна 
організація систематичного тренування учнів в аналізі слів при мовчазному 
читанні, зокрема під час перевірки письмових робіт, сприяє піднесенню рівня 
їхньої грамотності. У результаті зроблено такі висновки: 

1. У перший період навчання письма велику роль відіграє звуковий 
аналіз слова. Для того, щоб правильно написати слово, треба вимовити його 
вголос. Артикуляція допомагає встановити зв’язок між звуковим 
подразненням і умовним зображенням звука на письмі. Доки дитина не 
навчиться передавати на письмі всі звуки рідної мови, вчитель повинен 
використовувати звуковий аналіз як засіб, що допомагає зрозуміти слово.  

2. Поступово оволодіваючи навичками письма, учень перестає 
відчувати потребу в звуковій артикуляції. Від звукового читання він 
переходить до читання тихого, читання мовчки. Тихе читання – це 
відтворення слухових уявлень на базі досвіду, набутого в процесі тривалого 
навчання грамоті. 

3. Перехід від звукової артикуляції до тихого читання має велике 
значення для оволодіння процесом письма. Коли треба мовчазне читання 
перетворити на вміння аналізувати слово, вчитель повинен уважно стежити 
за тим, щоб цей перехід відбувався поступово доти, поки учень набуде 



міцних практичних навичок в аналізі слова. Не можна заборонити учням 
першого і другого класів повторювати (на різних етапах) вголос чи пошепки 
слова, які вони пишуть. Це початки самостійного аналізу слова. 

4. Учитель повинен пам’ятати, що дітей уже в першому і другому 
класах треба вчити читати мовчки. Дуже важливо показати їм, що значить 
читати мовчки. Треба проводити вправи з поділу окремих слів на склади і 
звуки без вимовлення слова вголос – у цьому полягають перші навички 
мовчазного читання. 

5. У другому і третьому класах під час написання диктантів і особливо 
самодиктантів треба домагатися того, щоб учень диктував сам собі мовчки. 
Правильне читання про себе при виконанні письмових робіт дає змогу 
усунути помилки, що трапляються в роботі учнів молодших класів, особливо 
помилки, пов’язані з пропусками букв. 

6. У п’ятому-сьомому класах учитель повинен поєднувати читання про 
себе з роботою над переказом. Переказ тексту з попереднім мовчазним 
читанням дає змогу усунути ряд типових описок і помилок, допомагає учням 
правильно будувати речення. Попереднє читання мовчки перед написанням 
переказу організовує і впорядковує думку учнів, учить їх формулювати 
речення заздалегідь у думці. 

7. Велику роль у поліпшенні писемного мовлення відіграє мовчазне 
читання під час перевірки написаних учнями робіт (переказів, диктантів). Це 
читання не тільки робить дітей уважнішими, але й допомагає їм правильно 
будувати речення [3]. 

Багаторічний досвід роботи вчителя дав можливість побачити, що 
основною причиною недостатньої грамотності учнів, які закінчують 
початкову школу, є відсутність планомірної роботи над попередженням 
орфографічних і пунктуаційних помилок. 

В.О. Сухомлинський доводить, що вже в початкових класах учні 
повинні не лише ґрунтовно засвоїти граматику, але і виробити практичні 
вміння і навички. Попередження орфографічних помилок треба починати 
тоді, коли дитину вчать читати. Помилки в учнівських роботах є наслідком 
запам’ятання неправильних написань, які стають звичними. Він радить не 
допускати, по змозі, помилок на письмі, попереджувати їх. 

Проаналізувавши роботи учнів 3-4 класів, В.О. Сухомлинський дійшов 
висновку, що найбільше помилок трапляється на правопис ненаголошених 
голосних у словах, які не перевіряються наголосом. Із цих слів було складено 
словничок, користуючись яким, учні мали засвоїти правильне написання їх 
ще на початковому етапі навчання. 

Під час навчання грамоти – читання і письма – вчитель уважно стежить 
за тим, аби в словах, які не перевіряються наголосом не було жодної 
помилки. Проаналізувавши буквар, книгу для читання і збірник задач з 
арифметики, В.О. Сухомлинський з’ясував, де і коли учні зустрічаються зі 
словами, в яких припускаються типових орфографічних помилок. 

Перед уроком першого знайомства зі словом учитель записував на 
дошці речення, наприклад: у полі росте пшениця. І пояснював, що у слові 



пшениця після Ш  пишеться буква Е. Потім на дошці прикріплював листок, 
на якому гарними , великими буквами написано слово ПШЕНИЦЯ. Цей 
допоміжний засіб відіграв значну роль: слово ще міцніше закріплювалося у 
зоровій пам’яті, зорове сприйняття поєднувалося зі слуховим, з рухом руки 
під час письма.  

Для того, щоб учні правильно писали слово з ненаголошеними 
голосними, треба виробити в них уже в першому класі вміння добирати 
спільнокореневі слова і визначити наголос. На конкретних прикладах 
учитель показував, що голосний звук може бути під наголосом і 
ненаголошеним. Шляхом вправ, які виконувалися на уроках мови і читання, 
він добивався того, щоб учні безпомилково знаходили наголос у будь-якому 
слові. Це вміння закріплювалося і в наступних класах. 

Навчаючи дітей читати і писати, В.О. Сухомлинський з метою 
попередження орфографічних помилок, звертав увагу на роздільне написання 
прийменників, наочно показував. що слова на,  в,  за,  до є окремими, 
добираючи до них іменники. 

Важливим засобом попередження помилок. на думку  
В.О. Сухомлинського, є використання текстів віршів, які учні вивчають 
напам’ять. На жаль, такі багаті можливості часто ігноруються, вивчаючи 
вірші напам’ять, учні не запам’ятовують написання слів. 

В.О. Сухомлинський проаналізував словник віршів і побачив, що у них є 
орфограми на всі правила, які вивчаються у даному класі. 

Після вивчення кожної поезії він виписував на дошці слова з певними 
орфограмами. Учні читали слово по складах, визначали наголос, записували 
до словничка, запам’ятовуючи його написання. 

Після багаторічних спостережень і експериментів у статті 
„Предупреждение орфографических ошибок в І – ІV классах” В.О. 
Сухомлинский робить такі висновки: 

1. Основна мета і завдання в навчанні грамотного письма полягають у 
тому, щоб не допустити закріплення неправильних написань на перших 
етапах навчання мови. 

2. У підготовці учнів до свідомого засвоєння орфографічних правил 
велике значення мають попередні практичні навички правильного написання 
слова. 

3. Попередження помилок у написанні ненаголошених голосних 
залежить від того, наскільки вчитель зуміє виробити в учнів практичні 
навички визначення наголосу в словах. До роботи над закріпленням цих 
навичок треба приступати з першого класу. 

4. Учителеві треба прагнути до того, щоб у виробленні міцних 
практичних навичок учнів активну участь брала зорова пам’ять. 

5. З метою формування міцних орфографічних навичок та 
попередження помилок учитель повинен використовувати набуті учнями 
навички повільного читання та знання віршів напам’ять. 

Узагальнення двадцятирічного досвіду навчання дітей читати і писати 
дало змогу директорові Павлиської школи стверджувати, що: 



- учень, який відмінно володів умінням вільно читати і вільно писати в 
початкових класах, ніколи не буває невстигаючим у середніх і старших 
класах; 

- чим раніше вироблене вміння вільно читати і писати, тим вища якість 
знань у середніх і старших класах, тим більше в учня вільного часу, який 
використовується для всебічного розвитку; 

- чим міцніше вміння вільно писати, здобуте в початкових класах, тим 
вища грамотність у середніх і старших класах. 

Щоб виробити в учнів міцну орфографічну і пунктуаційну грамотність, 
необхідне осмислення фактів живої мови, якою спілкуються учні в школі і 
вдома, яку чують від батьків, родичів, усіх оточуючих, якою вони 
висловлюють те, що бачать навколо себе в природі, у праці, у стосунках між 
людьми. 

Слід намагатися, щоб учень постійно думав над тим, що він сприйняв, 
перевірив, наскільки правильно зрозумів матеріал, пробував застосувати 
набуті знання на практиці. 

У виробленні правильного письма велике значення має домашня 
практична робота: читання, періодичне виконання вправ на те саме правило. 
Усвідомлення правил поєднується із вправами, самостійним поясненням із 
вправами, самостійним поясненням фактів живої мови. Пояснюючи факти і 
явища, учні поступово усвідомлюють суть узагальнення (правила). Для 
кращого запам’ятовування вчитель добирає до кожного правила систему 
вправ, розрахованих на тривале виконання, а також на додаткову 
індивідуальну роботу з тими, хто має усвідомити правило лише продумавши 
більше фактів. Тим учням треба давати картки з текстом, насиченим 
орфограмами. 

У 7-8 класах учитель пропонує давати творчі і зорові диктанти, 
виконуючи які, учні за роки навчання кілька разів повторюють найважливіші 
орфографічні правила. 

Аналізуючи програми і розумову працю школярів,  
В.О. Сухомлинський разом із колегами визначив „кістяк” освіти і розумової 
праці – „ті елементарні знання, що їх слід обов’язково зберігати в пам’яті, 
вміти, коли потрібно, користуватися пам’яттю – коморою знань” [2]. 

З української мови це передусім міцне збереження в пам’яті 
орфографічного мінімуму, що складає 2000 слів – орфограм, які охоплюють 
найважливіші орфографічні правила. Для того, щоб учні міцно запам’ятали 
якнайбільше орфограм, учителі повинні продумати на весь навчальний рік і 
на кілька наступних років такий вид роботи як словниковий диктант. На 
кожному уроці учні записують і повторюють правопис кількох слів. Ці 
записи ведуться в орфографічному словнику, який у школяра завжди під 
рукою. Протягом року кожне слово повторюється кілька разів, при цьому 
пригадуються відповідні правила. 

Вирішальною умовою грамотності учнів, вважав В.О. Сухомлинський, є 
раціональне використання навчального часу. Якщо на вивчення м’якого 



знака передбачено 2 години в 1 – 4 і 3 години в 5 – 8 класах, то як би 
продуктивно не використовувався цей час, учні грамотними не бувають. 

„Граматика потребує не такого розподілу часу. Вправи на правопис 
м’якого знака треба проводити в початкових класах на 15 – 20 уроках і в  
5-8 класах на 25-30 уроках” [5]. 

Матеріал для вправ необхідно добирати з таким розрахунком, щоб на 
численних фактах живої мови учні з кожним уроком глибше осмислювали 
суть правил і поступово запам’ятовували їх. На виконання таких вправ 
доцільно відводити кожного разу певну частину уроку. Мовний матеріал слід 
добирати так, щоб на ньому пояснювати раніше вивчене. Зокрема приклади з 
синтаксису насичуються словами з „важкими” орфограмами. 

Ніяка програма не може передбачити й визначити, які вправи і скільки 
разів треба проводити – все це повинен бачити тільки вчитель, що добре знає 
сили, здібності, особливості розумової праці кожного учня. 
Запам’ятовування, що ґрунтується на глибокому осмисленні мовних явищ і 
фактів, є, по суті, застосуванням знань. Оволодіваючи знаннями, учень 
застосовує їх, а, застосовуючи знання, оволодіває ними – пише грамотно. 

Важливо, щоб кожен школяр умів гарно читати й одночасно думати, 
домагатися того, щоб учень умів читати думаючи і думати читаючи. 

Особливі вимоги у В.О. Сухомлинського були до учнівських зошитів. 
Зошит з української мови, за його визначенням, − це своєрідне дзеркало, де 
яскраво відбивається ставлення учня як до самого предмета, так і загалом до 
навчання. Разом із колегами він вимагав від учнів чітких, охайних і 
каліграфічних записів, безпомилкового виконання завдань і вправ. 

В.О. Сухомлинський вважав, що всім учням необхідно періодично 
давати спеціальні вправи на вироблення темпу письма, каліграфічності, 
уважності. Хоч, на перший погляд  ці якості і не є основними, проте без них 
не можна, мабуть, і думати про успіхи дітей у навчанні мови. 

В.О. Сухомлинський вважав, що завдання вчителя початкових класів та 
вчителя-словесника виховувати в учня „пристрасне бажання вчитися”, 
„бачити мету навчання”, бо саме в цьому запорука підвищення якості знань 
учнів не тільки з мови, а й з інших навчальних предметів. 

 

Список використаних джерел 
1. Сухомлинський В.О. Деякі висновки з аналізу письмових робіт / 

Ударна праця. – 1946. – 15 квітня. 
2. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / Вибрані твори. – К.: Рад. 

школа, 1976 – Т. 2. С. 444. 
3. Сухомлинський В.О. Мовчазне читання і письмо у початкових 

класах / Укр. мова в школі. – 1953. - №4. – С. 57 – 61. 
4. Сухомлинський В. А. Предупреждение орфографических ошибок в  

І – ІV классах // Нач. школа. – 1952. - №2. – С. 16  - 21. 
5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори К.: Рад. школа, 1977. – Т 4. – 

С. – 572. 



6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори К.: Рад. школа, 1977. – Т 5. – 
С. – 227. 

 
 
 
 
 
 
 

 


