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КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
 

На сучасному етапі суспільного розвитку, коли існує гостра потреба в 
запровадженні в навчально-виховний процес нових інформаційних 
технологій, важливу роль відіграє підвищення рівня алгоритмічної культури 
молодших школярів. Перед докладним з’ясуванням сутності та властивостей 
цього складного процесу визначимо його основні компоненти, серед яких: 

· усвідомлення суті алгоритму та його властивостей; 
· розуміння суті мови як засобу для запису алгоритму; 
· знання про основні типи алгоритмічних процесів (лінійний, 

розгалужений, циклічний); 
· розуміння алгоритмічного характеру методів навчальних предметів; 
· розуміння суті поняття “алгоритмічна модель”; 
· розуміння суті поняття “виконавець”, системи команд виконавця, 

режимів його роботи; 
· варіативні усвідомлені способи алгоритмічної діяльності; 
· уміння вибирати виконавця відповідно до алгоритмічної моделі; 
· володіння певним спектром логічних умінь; 
· володіння операційним стилем мислення, до характеристик якого 

належать вміння правильно й однозначно формулювати думку, аналізувати 
процеси та явища, планувати послідовність дій, потрібних для досягнення 
поставленої мети, вибирати раціональні способи діяльності. 

Отже, алгоритмічна культура – це сукупність специфічних знань, умінь і 
навичок, потрібних для розкриття сутності та властивостей алгоритму, 
оволодіння способами його запису, основними типами алгоритмічних 
процесів, що на сучасному етапі розвитку суспільства мають бути 
невід’ємною складовою загальної культури кожної людини. 

Процес формування алгоритмічної культури учня потрібно розділити 
на ряд послідовних етапів. Це пов’язано не лише з рівнем його загальної 
підготовки, характером навчального матеріалу, складністю виконуваних 
завдань, а й зі особливостями мислення дітей відповідних вікових груп. 

Окремі аспекти формування алгоритмічної культури, зокрема 
психологічне обгрунтування проблеми використання алгоритмів у процесі 
пізнавальної діяльності, розкрито у працях психологів (Д.М.Богоявленський, 
П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Є.М. Кабанова-Меллєр, О.М. Леонтьєв, 
Н.О.Менчинська, Н.Ф. Тализіна та ін.). 

Принципи побудови навчальних алгоритмів відображено у працях 
дидактів (Ю.К. Бабанський, М.О. Данилов, Л.В. Занков, І.Я. Лернер, 
М.І.Махмутов, В.Ф. Паламарчук, М.М. Скаткін, А.В. Усова). 



Учені-методисти (І.М. Антипов, В.Г. Болтянський, В.М. Монахов, 
Р.Ніколов, С. Пейперт, Б.Сендов, А.А. Столяр, І.Ф. Тесленко, С.І.Шварцбурд, 
М.І. Шкіль та ін.) велику увагу приділяли розробленню методики 
застосування алгоритмів у навчальному процесі. 

Проблеми, пов’язані з формуванням алгоритмічної культури з 
використанням нових інформаційних технологій, досліджували спеціалісти з 
кібернетики, обчислювальної техніки та програмування (В.М. Глушков, А.П. 
Єршов, М.І. Жалдак, Ю.А. Первин, С.І. Шапіро та ін.). 

Основний компонент алгоритмічної культури – алгоритм. У математиці 
та педагогіці це поняття розглядають із різною мірою точності. У сучасній 
науці алгоритм – це система правил для розв’язання певного класу задач. 
Характерними властивостями алгоритму є масовість, визначеність, 
результативність. Як бачимо, точного визначення цього поняття в науковій 
літературі немає. Знаходимо лише описові означення, взяті з досвіду. 
Суттєвий елемент алгоритмічної культури – мова як засіб для запису 
алгоритму. Вибір мови в кожному окремому випадку визначається сферою 
застосування алгоритму. 

На відміну від машинного, навчальний алгоритм – це послідовність 
мислительних операцій, а не розрахункових процесів. Ця логічна побудова 
розкриває зміст і структуру мислительної діяльності учня в процесі 
розв’язування завдань і є практичним керівництвом для вироблення навичок 
та формування понять. “Кроки” навчального алгоритму будуються з 
урахуванням фактичного рівня розвитку учнів та їхньої попередньої 
підготовки. Послідовність операцій визначається не лише логіко-
граматичними або логіко-математичними, а й дидактичними принципами. 
Навчальний алгоритм характеризується такими чинниками: варіативністю 
умов (одна й та сама мета дій може виникнути за великої кількості вихідних 
даних); багатозначністю й варіативністю загального результату (він може 
бути достатнім, хоча індивідуальні результати дій кількісно та якісно різні); 
досягненням оптимального варіанта або часткового результату (в математиці 
він має бути повним і достовірним). Отже, алгоритмічний припис допускає 
велику свободу в характері використання його учнями, а дії, що ним 
описуються, є варіативними й багатозначними. 

У поняття “алгоритм” у педагогіці входять зміст діяльності учня в 
умовах її виконання, воно базується на індивідуальному досвіді людини й 
вимагає “послаблення”. Одна з форм послаблення поняття “алгоритм” – 
поняття “припис алгоритмічного характеру” [1, 10]. Для того, щоб 
підкреслити особливість застосування алгоритмів у педагогіці, було 
запропоновано два терміни: “навчальний алгоритм” і “припис 
алгоритмічного типу”. Перший – вказує на сферу застосування в процесі 
навчання, другий – містить тавтологію [2, 69]. 

У багатьох випадках важко побудувати алгоритм машинного типу, 
проте можна скласти припис із суттєвими рисами математичного алгоритму. 
Враховуючи різницю між поняттям “алгоритм” у математиці та педагогіці, 
зауважимо, що в цілому алгоритм у психолого-педагогічному розумінні – це 



загальнозрозумілий припис про виконання в певній послідовності 
елементарних операцій для розв’язання будь-якого завдання деякого класу. 

Наголосимо, що “... за умови використання одного й того самого 
вихідного матеріалу будь-хто, виконавши в однаковій послідовності одні й ті 
самі дії, отримає один і той же результат” [3, 261]. 

У педагогіці існує багато різних класифікацій навчальних алгоритмів. 
М.М. Ржецький виокремлює такі види алгоритмів: за призначенням; за 
підпорядкованістю; способом діяльності; характером зв’язків тощо [4, 96]. 

В.Д. Голіков пропонує класифікувати алгоритми за такими ознаками: 
1) управління практичними й розумовими діями; 
2) кількість операцій (однокрокові й багатокрокові); 
3) предметний зміст: математичний, граматичний, хімічний тощо; 
4) рівень узагальнення: загальний і частковий; 
5) за кінцевим результатом: розпізнання й перетворення [5, 16]. 
У педагогіці для запису алгоритмів використовуються два словесні 

способи: 
· словесні розгорнуті описи, в яких виділено дискретні етапи у 

вигляді пунктів, що виражають підсумкову програму дій; 
· словесні згорнуті приписи, в яких дискретні етапи не виділяються 

пунктами [6, 7]. 
Методика використання алгоритмів у загальному вигляді така: 
· підготовчий етап; 
· основний етап (пояснення правила, складання алгоритму, вправи на 

розвиток мислення); 
· скорочення операцій. 
Фундаментальним дослідженням у галузі використання алгоритмів у 

системі розпізнання граматичних явищ є праця Л.Н. Ланди “Алгоритмізація в 
навчанні” [7]. Підвищення якості знань, умінь та навичок у процесі 
мовленнєвої діяльності можливе за умови: 

· оптимізації аналітико-синтетичних прийомів розумової діяльності 
школярів; 

· удосконалення методики формування граматичних понять та 
орфографічних навичок; 

· управління процесом мовленнєвої діяльності на основі застосування 
алгоритмів, що усувають розрив між знанням окремих правил і 
використанням їх на практиці. 

Важливим завданням педагогічної науки в цьому аспекті є: 
· визначення ролі алгоритмів в управлінні мислительною діяльністю 

учнів; 
· розроблення й апробування алгоритмів для оптимізації процесу 

формування граматичних понять та орфографічних навичок; 
· обгрунтування психолого-педагогічного й науково-методичного 

значення алгоритмічної стратегії у процесі мовленнєвої діяльності. 



Теоретичні основи вдосконалення методики навчання розкрито у 
працях С.І. Архангельського, В.П. Безпалько, Ю.К. Бабанського, 
Л.О.Варзацької, М.С.Вашуленка, А.І. Власенкова, І.П. Гудзик, 
І.Т.Огороднікова, О.Ю. Прищепи. Педагогічне, психологічне розроблення 
проблеми алгоритмізації навчання базувалося на концепціях 
Л.С.Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Д.М. Богоявленського, 
Н.Ф. Тализіної, О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна. 

Методичною основою для визначення принципів формування 
алгоритмічного підходу в навчанні є праці А.І. Власенкова, Г.Г. Граник, Л.Н. 
Ланди. Зокрема, Л.Н. Ланда підкреслював: “На основі гіпотетичного 
уявлення про те, як повинно працювати мислення людини у процесі 
розв’язування певного класу задач, які мислительні операції їй потрібно 
виконувати, складається припис про виконання цих операцій. Це – система 
вказівок (команд), що і як потрібно робити, щоб розв’язати ту чи іншу 
задачу” [8, 22]. 

У процесі вивчення орфографічних правил на основі алгоритмічних 
приписів виникають суперечності: 

· алгоритм як метод навчання потребує узагальнень, тому варто 
змінити послідовність вивчення матеріалу; 

· алгоритми застосовуються лише у процесі вивчення орфограм, 
вживання яких регулюється чітко сформульованими правилами; 

· вправи з алгоритмами мають механістичний характер, тому разом із 
ними має проводитися робота, пов’язана з розкриттям творчих здібностей 
учнів. 

Важливо, щоб діти брали участь у формулюванні правила й складанні 
алгоритмічного припису. У такому випадку вони осягають зміст кожного 
кроку алгоритму й легше запам’ятовують послідовність дій. Для цього дітям 
треба подати й закріпити шляхом повторень приклад усного мислення за 
алгоритмом. Для закріплення орфографічних навичок у процесі письма 
потрібно промовляти про себе (або вголос) алгоритмічний припис і графічно 
відображати його (стрілками, крапками, виділенням окремих частин слова, 
підкресленням певних букв). Для автоматизації орфографічних навичок 
потрібно виконувати вправи у процесі часткового й повного згортання 
алгоритму. 

Якщо точно дотримуватися всіх “кроків”, то алгоритм завжди приведе 
до правильного розв’язку, глибокого засвоєння правил. 

“Основною одиницею сучасної методики опанування правил 
правопису є орфограма, тобто написання, що потребує перевірки. 
Орфограмою може бути окрема буква, сполучення букв, морфема, позиція 
між словами, місце поділу слова під час переносу на інший рядок” [9, 17]. 

“Для перевірки кожної окремої орфограми потрібен визначений 
простір – орфографічне поле. Наприклад, для перевірки правильності 
вживання букви “у” в слові “почуття” достатньо сполучення “чу”, тобто 
мінімального орфографічного поля – сполучення з двох букв. У процесі 
перевірки ненаголошеного приголосного в особовому закінченні дієслова 



мінімальне орфографічне поле має забезпечити визначення часу, особи й 
числа дієслова. У реченні “Швидко тане пухкий сніг” для перевірки 
орфограми в слові “тане” потрібне поле “тане сніг”, тому що цього 
сполучення достатньо для визначення часу, особи та числа дієслова. Термін 
“орфографічне поле” учням не повідомляється, але в практичній роботі з 
перевірки орфограм вони користуються ним, не усвідомлюючи цього” [9, с. 
33]. Як підкреслює Н.М.Алгазіна, “орфографічне правило є семантичною, 
фонетичною, граматичною характеристикою відповідних орфографічних 
явищ” [10, 4]. 

“Орфографічне правило було пояснено індуктивним методом. Суть 
цього методу полягає в тому, що вчитель ставить перед класом ряд запитань і 
домагається від учнів самостійної відповіді на них. Запитання вчителя – це 
теж проблеми-задачі” [10, 5]. 

У початкових класах для набуття орфографічних навичок 
використовуються правила, що ефективні в разі їх точного, доречного і 
швидкого застосування. 

Існує така класифікація правил: 
· правило-вказівка або заборона, що не потребує глибокого 

усвідомлення. Приклад такого правила – правопис голосних звуків після 
шиплячих: [жи], [ши], [шчи], [ча], [шча], [чу], [шчу]. Алгоритм його 
складається з однієї дії – “кроку”; 

· правило-результат спостереження за мовою, що потребує 
граматичного й орфографічного спостереження. Наприклад, “загальна 
частина споріднених слів називається коренем, загальна частина 
споріднених слів пишеться однаково”; 

· правило-вказівка для вибору найоптимальнішого з двох можливих 
написань. 

Для вибору правила написання потрібна опора на значення слова, 
розбір слова або граматичний чи фонетичний аналіз. Правило цього типу має 
свій алгоритм – не менше двох дій (кроків). Наприклад, правило про імена, по 
батькові й прізвища пишуться з великої букви. 

Алгоритм за цим правилом має такий вигляд: 
1 крок: прочитати речення. Про кого, про що в ньому йдеться? 

2 крок: назвати ім’я, по батькові або прізвище. Яка перша буква в імені, 
по батькові, прізвищі? 

· граматичні правила (означення). 
Правила з орфографічних вказівок створюють граматичну основу для 

орфографії. Граматичні правила мають свої алгоритми, іноді дуже складні – з 
3–5 кроків. Розглянемо приклад алгоритму розпізнавання префікса з метою 
його правильного написання: 

1 крок: знайти в слові корінь. 
2 крок: визначити в цьому слові префікс, назвати його. 
3 крок: визначити, яке слово утворене за допомогою префікса, від 

якого слова його утворено? 



4 крок: вимовити префікс чітко – за буквами. Запам’ятати, що він 
пишеться завжди однаково (4 крок – орфографічний). 

5 крок: правило-припис для виконання дії. 
Правило не вказує написання або його варіантів, а показує прийом 

перевірки. Алгоритми правил 5-ої групи надто складні. Зокрема, щодо 
перевірки ненаголошеного голосного звука в корені: 

1 крок: перевірити, в якій частині слова голосний, що перевіряється. 
2 крок: знайти в слові наголошений склад. 
3 крок: дібрати до слова кілька споріднених слів або змінити його 

форму. 
4 крок: порівняти слово, що перевіряється, з перевірним словом. 

Визначити правильне написання. 
5 крок: записати слово, перевірити написане. 
Правила можуть засвоюватися школярами в готовому вигляді (з 

підручника), а також можуть бути виведені індуктивним шляхом. Наприклад, 
перед учнями ставиться проблема: “У Колі є собачка, вона така кругленька, 
він її назвав Кулька.” 

– Як же треба написати слово “Кулька”, кличку собаки, щоб відразу 
відрізнити від слова “кулька” – іграшка? Першокласники висловлюють 
здогад: “Пишеться з великої букви!” 

Узагальнюючи викладене вище, формулюємо правило: “Клички 
тварин, імена людей пишуться з великої букви”. Потім сформульоване 
правило “звіряють” із поданим у підручнику й запам’ятовують. 

Робота з орфографічним правилом сприяє розумовому розвитку учнів, 
адже потребує постійного аналізу й синтезу: зіставлень і протиставлень, 
узагальнення й конкретизації, осмислення й доказів. 

У процесі вивчення орфографії застосовуються такі різновиди 
алгоритмів: 

· алгоритми пошуку, що забезпечують правильне виокремлення 
граматичних ознак і безпомилкове, швидке виявлення в тексті тих місць, де 
треба застосовувати один із них; 

· алгоритми – засоби розмежування подібних написань та 
граматичних категорій і форм. 

Алгоритми будуються за принципом побудови завдань з одним або 
кількома альтернативними запитаннями. Алгоритми розв’язання різнорідні за 
обсягом: від 3–4 кроків до 30–40 й більше. 

Алгоритми з широким охопленням орфографічних правил називають 
узагальнюючими. Основна перевага цих алгоритмів полягає в тому, що у 
процесі вивчення матеріалу учням вдається легко сформулювати правило. 
Такого типу алгоритми сприяють правильному пошуку відповідей у процесі 
розв’язування навчально-пізнавальних завдань. 

Ефективність використання узагальнюючих алгоритмів значною мірою 
визначається простотою й доступністю, рівнем подібності всіх засобів опису 
моделей у загальному ланцюжку: правило – алгоритм – схема – усне 
мислення – приклади усного мислення – графічна фіксація розумових дій під 



час мотивування орфограм. Усі ці дії ефективно впливають лише в 
комплексі, тому опора на приклади обгрунтування орфограм або лише на 
схеми алгоритмічних приписів помітно знижує ефективність використання 
раціональних прийомів застосування знань. 

У практиці вивчення правил орфографії часто використовуються 
моделі дихотомічного алгоритму – шляхом застосування “дерева” ознак з 
альтернативними відповідями: “так” – “ні”. Використовуючи дихотомічні 
алгоритми, учень мислено просувається зверху вниз, поступово здійснюючи 
операції вибору з двох можливих варіантів: “так” або “ні”. Такий підхід до 
виконання завдань дає можливість обрати правильний варіант потрібної 
орфограми. 

Рідше використовуються моделі політомічних алгоритмів, що 
виконують функції як розпізнавача, так і приписів. Ці моделі дуже корисні у 
процесі формування вмінь і навичок. 

Під час вивчення орфографії політомічна модель припису полегшує 
роботу учнів на етапі застосування знань, проте не усуває багатьох 
труднощів, що виникають під час роботи з дихотомічними алгоритмами. 

Використання таких моделей впливає на якість знань і рівень 
розумового розвитку учнів. Проте робота за алгоритмами, що мають більше 
трьох ярусів, викликає в учнів значні ускладнення. Цим зумовлена потреба 
пошуку й удосконалення моделей алгоритмічного припису. 

Політомічній моделі алгоритму властива така форма опису: вхід, кілька 
маршрутів, що йдуть паралельно вниз і відображають повний набір ознак, а 
також вихід, тобто позначення орфограм, визначення яких є метою і 
результатом пошуку. Щоб ці дві моделі узагальнюючих алгоритмів можна 
було представити наочніше, оформимо їх стисло, без словесних відповідей і 
вказівок.  

Досвід застосування моделей-приписів, які описала О.Г. Шатова, 
показав, що політомічний алгоритм значно компактніший, краще 
проглядається й запам’ятовується [11]. 

Проте, на нашу думку, в початкових класах перевагу слід надавати 
іншим видам алгоритмів, тому що молодші школярі не в змозі охопити 
загальну картину, відображену в політомічному алгоритмі. Їм легше 
простежити логіку роботи за правилом, використовуючи модель 
дихотомічного припису. 

Там, де можливо, розпорядження дихотомічного й політомічного типів 
замінюють різними моделями алгоритм-формули. Алгоритм-формула – певна 
система знаків (букв, цифр, графічних позначень), що відображають 
структуру й зміст орфографічних правил, а також прийомів та прикладів їх 
застосування. Саме така модель виявилася найефективнішою. 

Навчальне завдання – це основна мета активізації пізнавальної 
діяльності. Навчальне завдання, як правило, містить запитання (визначальна 
частина задачі), умови виконання, порядок виконання (план розв’язання або 
алгоритм) і результат розв’язання – відповідь. Метод розв’язання граматико-
орфографічних завдань застосовується до всіх орфограм, що перевіряються, 



але типи цих завдань, порядок розв’язку різні. Зокрема, М.Р. Львов, М.М. 
Розумовська наголошують на тому, що розв’язуючи орфографічне завдання, 
школяр повинен виконати такі дії: 

· знайти орфограму в слові, словосполученні, тексті; 
· визначити її вид: перевіряється чи ні; якщо так, то до якої 

граматико-орфографічної теми належить; пригадати правило; 
· дібрати спосіб розв’язання завдання залежно від типу орфограми та 

відповідного правила; 
· визначити “кроки”, етапи розв’язання та їх послідовність, тобто 

скласти (відновити в пам’яті) алгоритм розв’язання завдання; 
· розв’язати завдання, тобто виконати послідовні дії за алгоритмом, 

не пропустивши жодної і не помилившись на певному етапі; отримати 
результат-висновок про правильність написання; 

· записати слово відповідно до розв’язку завдання і здійснити 
самоперевірку [12]. 

Така загальна структура дій учня, що перевіряє правильність вживання 
тієї чи іншої орфограми за допомогою зазначених вище правил. Ці дії є надто 
складними для 8-9-річної дитини. Як правило, недотримання встановленого 
порядку стає причиною до виникнення помилок. 

Дещо інший порядок дій приписів пропонує Н.М. Алгазіна: 
1) учень повинен назвати орфограму (пізнавальний етап аналізу); 
2) з’ясувати, яке орфографічне правило потрібно використовувати в 

конкретному випадку (вибірковий етап аналізу); 
3) відповісти на запитання про конкретне написання, виділивши істотні 

ознаки, потрібні й достатні для застосування орфографічного правила 
(підсумковий етап аналізу) [13, 34]. 

Ідеї моделювання й алгоритмізації розумової діяльності школярів усе 
більше реалізуються у шкільній практиці. На допомогу учневі 
виготовляються пам’ятки, вказівки у вигляді плаката-інструкції, де подано 3–
4 рекомендації щодо застосування певних “кроків” у потрібній послідовності. 

Навчання учнів ефективно використовувати алгоритми проходить у 3 
етапи. 

1. Пропедевтичний етап – підготовка бази для роботи з новим 
навчальним матеріалом, актуалізація навичок, на яких грунтується 
застосування алгоритму, формування нової навички. Учні мають бути добре 
підготовлені до виконання елементарних операцій алгоритму. 

2. Основний етап: 
а) розпочинається з моменту пояснення правила. Учні беруть активну 

участь у складанні й записі алгоритму. Учитель проводить бесіду, під час 
якої на дошці здійснюється запис алгоритму, що полегшує розуміння й 
засвоєння правила; 

б) далі за схемою розглядаються 2–3 приклади; 
в) роздаються картки з записом алгоритму або навчання проводиться за 

загальною таблицею. Зміст зачитує один учень. Потім виконуються 



тренувальні вправи (спочатку – колективно, потім – самостійно). Потрібно 
здійснювати жорстку фіксацію розумових дій (наприклад, у формі таблиці); 

г) розгорнуте коментування (картки закриваються); 
д) діти намагаються працювати самостійно (у разі потреби можуть 

використати картки та вказівки). 
Тренувальний матеріал, використовуваний на цьому етапі: вправи 

підручника, спеціально дібрані слова й тексти, запис під диктовку й 
самостійно з підручника (словосполучення, речення або вибіркове слово). 

3. Етап скорочення операцій. 
На цьому етапі відбувається процес автоматизації навички: деякі 

операції здійснюються за аналогією, інші – інтуїтивним шляхом, без 
напруження пам’яті. Процес згортання відбувається не одночасно, а різними 
шляхами в різних учнів. 

Своєчасному згортанню алгоритму сприяють скорочені коментарі та 
приклади. Коментарі ефективні тоді, коли викладені системно й пов’язані 
між собою загальними ознаками, подані в певній послідовності. 

Для поліпшення засвоєння моделі алгоритму існують спеціальні 
прийоми: 

1) виконати вдома вправи за алгоритмами й запам’ятати послідовність 
операцій; 

2) записати кілька речень із використанням алгоритму без схеми 
(одному з учнів можна запропонувати постановку альтернативних запитань, 
а другому – дати відповіді на них); 

3) запитати учнів: “Що записуватимемо, якщо отримаємо дві відповіді 
“так” і чотири “ні”?” 

Допоміжні алгоритми (формування граматичних понять) не 
потребують особливих прийомів роботи, адже засвоюються без використання 
наочних схем і карток. Побудовані вони на основі аналізу граматичного 
значення і граматичних форм слова. Спочатку розрізняють слова за 
значенням (предмет: хто? що?). Паралельно формуються практичні навички 
щодо визначення граматичних форм: 

число (один – багато), особа (я – ти – він) тощо. 
Потім складається алгоритм для визначення частин мови. 
1. Встанови зв’язок слів. 
2. Що означає слово? 
3. Що означає його закінчення (суфікс)? 
4. Як змінюється слово? 
5. На які запитання воно відповідає? 
Система роботи з підвищення алгоритмічної культури передбачає 

оволодіння алгоритмами пошуку. Існують алгоритми навчального курсу, що 
охоплюють усі вивчені правила орфографії, вказують на головні типи 
орфограм і зобов’язують учнів всебічно перевіряти текст. Кожний пункт 
цього алгоритму розгортається в самостійний алгоритм пошуку, а той, у свою 
чергу, інколи теж розпадається на елементарні підалгоритми. 



Під час використання алгоритму пошуку можна виконувати такі 
вправи: 

1) повний або вибірковий орфографічний розбір із різноманітними 
завданнями: 

· позначити відповідними цифрами всі орфограми; 
· позначити орфограми вибірково (наприклад, лише з цифрами 3, 4, 

5); 
2) коментований запис з одночасним позначенням цифрами 

відповідних орфограм; 
3) запис слів за рубриками або рядками, що відповідають 

послідовності виконання “кроків” цього алгоритму. 
Важливо, щоб у складанні алгоритму брали участь усі учні класу, адже 

це сприятиме ефективному запам’ятанню моделі застосування правила. 
“Отже, навчаючись писати, учень здійснює фонетичний розбір слова й 

аналізує його склад. Це привчає його помічати всі види орфограм, виявляти, 
де треба писати, як чуєш, де перевірити себе правилом, де візуально або на 
слух визначити правильність написання. 

Особливо корисні такі вправи для посередніх і відстаючих учнів” [14, с. 
23]. 

Таблиці з успіхом можна замінити графічними засобами: крапки; 
стрілки; запитання; опорні слова; літерні позначення, подані перед 
перевірними словами, після них і на полях. 

У результаті темпи роботи підвищуються. Але перейти до порядкової 
(нетабличної) форми фіксації не можна до того часу, поки учні не опанують 
навичок чіткої розумової діяльності. 

Для визначення умов, потрібних для успішного використання 
алгоритмів у процесі вивчення відомостей із розділу “Орфографія” в 
початковій школі ми розробили систему уроків, де охарактеризовано етапи 
згортання алгоритму. Мета проведення експерименту – вивчення 
ефективності застосовування алгоритмічних приписів у початкових класах. 
Кожний етап формування в молодших школярів орфографічних навичок 
вимагає активізації різних видів усного мислення за алгоритмом. 

Подаємо фрагмент уроку з пояснення і первинного закріплення нового 
матеріалу. 

Тема уроку: “Правило написання апострофа”. 
Мета: ознайомлення учнів із правилами правопису апострофа, 

складання алгоритму та формування вмінь його використання в навчально-
пізнавальній діяльності. 

Хід уроку 
I. Організаційний момент. 
II. Пояснення нового матеріалу. 

– Як ми вже знаємо, багато слів української мови пишуться через 
апостроф. 

– Діти, гляньте на дошку, де записано пари слів: обідати – об’їдати, сів – 
з’їв. У перших словах апострофа немає, у других – є. 



– Між якими частинами слова він стоїть? (Між префіксом і коренем). 
– На який звук закінчується префікс – приголосний чи голосний? 
– З якої букви розпочинається корінь? 
– А тепер наведіть кілька прикладів слів з апострофом (учитель записує 

приклади на дошці, виділяючи префікс, підкреслюючи в ньому приголосний 
звук, і голосний у корені). 

– У всіх цих словах є префікси, що закінчуються приголосним звуком, і 
корінь, що розпочинається з букв “я”, “ю”, “є”, “ї”. А тепер скажіть, коли ж у 
словах вживається апостроф? 

– Апостроф пишеться після букв “б”, “п”, “в”, “м”, “ф”, “р” та префіксів 
із кінцевим твердим приголосним перед буквами “я”, “ю”, “є”, “ї”, що 
позначають звуки [йа], [йу], [йе],[йі]. 

– Правильно. Це і є наше правило. Прочитайте його в підручнику. Хто 
може його повторити? (2–3 учні за бажанням). 

– А тепер визначимо порядок застосування цього правила, тобто 
складемо алгоритм. 

– Головне для нас знати, чи є в слові префікс або одна з букв (“б”, “п”, 
“в”, “м”, “ф”, “р”). Це буде наш перший крок. (Учитель записує: 1. Є 
префікс?) 

– Немає. 
– Апостроф не пишеться. 
– А якщо префікс є, то яким він повинен бути? 
– Він має закінчуватися на приголосний звук. 
– Правильно. Це наш другий крок (на дошці: 2. Префікс закінчується на 

приголосний звук). 
– Якщо він закінчується на голосний, то чи ставиться апостроф? 
– Ні. 
– А якщо в слові є префікс, що закінчується на приголосний звук, то яка 

умова має виконуватися, щоб ми змогли вжити апостроф? 
– Він має закінчуватися твердим приголосним звуком. 
– Яку ще умову слід виконувати? 
– Корінь повинен розпочинатися однією з букв: “я”, “ю”, “є,” “ї”. 
– Правильно. Це наш третій крок. (на дошці записуємо: 3. Після 

префікса або букв “б”, “п”, “в”, “м”, “ф”, “р” – перед “я”, “ю”, “є,” “ї”). 
– Якщо таких букв на початку кореня немає, ставитимемо апостроф? 
– Ні. 
– Правильно. (На дошці: апостроф не пишеться). 
– А якщо корінь розпочинається однією з цих букв? 
– Ставимо апостроф. 
– Правильно. (На дошці: ставимо апостроф). 
– Потім складаємо алгоритмічний припис на основі правила написання 

апострофа й виконуємо вправи на закріплення. 
III. Первинне закріплення матеріалу. 
– Спробуємо, використовуючи алгоритм, ще раз сформулювати правило 

й виконати кілька вправ на закріплення матеріалу. 



IV. Підсумки уроку. 
– З яким новим правилом ми ознайомилися? (Учні формулюють 

правило). 
– Що ми зробили, щоб краще запам’ятати правило? (Склали за ним 

алгоритм). 
– Який перший крок у ньому ? (Визначити, чи є в слові префікс або одна 

з букв: “б”, “п”, “в”, “м”, “ф”, “р”). 
– Якщо є, то який другий крок? (З’ясувати, чи закінчується префікс 

твердим приголосним). 
– Якщо так, то який третій крок? (Визначити, чи є після префікса або 

букв “б”, “п”, “в”, “м”, “ф”, “р” букви “я”, “ю”, “є,” “ї”). 
– Якщо є, то ставимо апостроф? (Так). 

У процесі експериментальної роботи було встановлено такі етапи 
згортання алгоритму: повне осмислення; часткове згортання; максимальне 
згортання. 

У розв’язанні орфографічного завдання виділяємо такі операції: 
· існування орфограми й визначення її типу; 
· визначення порядку розв’язання завдання в загальному вигляді, 

побудова його моделі; 
· перевірка цієї моделі; 
· запис перевірного слова, словосполучення. 

Перша операція не підлягає згортанню в початкових класах. Її можна 
скоротити лише у формулюваннях. Від учня достатньо вимагати лише 
одного слова або письмового скорочення (апостроф), а не повної назви 
правила. 

Друга операція підлягає найбільшому скороченню. Її можна поєднати з 
перевіркою побудованої моделі. 

Згортання третьої операції відбувається поступово. 
Подаємо деякі приклади алгоритмічних приписів мовленнєвої 

діяльності учнів (розбір слова за будовою, орфографічний розбір, 
морфологічний розбір, синтаксичний розбір, виконання вправ тощо). 

Алгоритмічний припис розбору слова за будовою. 
1. Змінюючи форму слова, відділити закінчення від основи. 
2. Добираючи спільнокореневі слова, визначити суфікси, префікси, 

сполучні звуки. 
3. Визначити корінь. 
Алгоритмічний припис орфографічного розбору. 
1. Знайти орфограму (чи орфограми) у слові. 
2. Співвіднести орфограму з відповідним правилом, сформулювати 

його. 
3. Графічно виділити орфограму у слові. 
Алгоритмічний припис перевірки орфограм, що пишуться за 

морфологічним принципом, передбачає: 
· розуміння значення слова або словосполучення, що перевіряється, 



адже без цього неможливо дібрати споріднене слово, визначити відмінкову 
форму тощо; 

· аналіз морфологічного складу слова, вміння визначити місце 
орфограми – в корені, префіксі, закінченні, суфіксі, що важливо для вибору і 
застосування правила; 

· фонетичний аналіз, визначення кількості складів у слові, 
наголошених і ненаголошених складів, виділення голосних і приголосних 
звуків, з’ясування слабких і сильних позицій фонем, позиційних чергувань та 
їх причин; 

· граматичний аналіз слова (словосполучення) – визначення частин 
мови, форми слова. 

Алгоритмічний припис морфологічного розбору (іменник). 
1. Назва частини мови. Загальне значення. 
2. Початкова форма (називний відмінок однини). 
3. Особливості лексичного значення: 
а) власна назва чи загальна; 
б) назва істоти чи неістоти. 
4. Морфологічні ознаки: 
а) рід; 
б) число; 
в) відмінок. 
г) відміна, група (якщо є). 
5. Синтаксичні ознаки: 
а) роль у словосполученні; 
б) роль у реченні. 
6. Особливості вимови й написання. 
Алгоритмічний припис синтаксичного розбору словосполучення: 
· виділити словосполучення з речення; 
· назвати головне й залежне слова, поставити запитання, вказати 

спосіб синтаксичного зв’язку; 
· визначити вид словосполучення за головним словом; 
· накреслити схему будови словосполучення. 
Алгоритмічний припис для виконання вправ. 
1.  Уважно прочитати умову виконання вправи. 
2.  Знайти й повторити правило, що допоможе виконати вправу. 
3.  Прочитати й виконати завдання. 
4.  Перевірити записане. 
5.  Виправити помилки. 
У формуванні алгоритмічної культури під час мовленнєвої діяльності 

учнів початкових класів важливу роль відіграє застосування інформаційних 
технологій. Використання комп’ютера на уроці дає можливість 
індивідуалізувати навчальний процес. Комп’ютерні програми, як правило, 
передбачають поділ завдань за рівнями складності. Учням пропонуються 
завдання доступного рівня. Основна проблема – доцільність застосування 



комп’ютера на уроці. Якщо граматичний розбір словосполучення, речення, 
редагування тексту можуть бути окремими компонентами уроку, то 
орфографічна робота, що виконується за допомогою комп’ютера 
перегукується з безпосереднім веденням записів у зошиті. 

Орфографічна робота за комп’ютером відіграє позитивну роль: 
вставляючи пропущені букви в словах, учні визначають тип орфограми, 
згадують відповідне правило, добирають перевірні слова. Проте це не може 
замінити звичайного диктанту або самостійної творчої роботи, коли діти 
повинні помічати в словах орфограму, вміло розподіляти увагу між формою і 
змістом, що записуються. 

Досконала організація та змістове наповнення комп’ютерного уроку, 
чіткість у переході від одного виду роботи до іншого – все це підвищує його 
інтенсивність. Різноманітні форми комп’ютерного контролю (малюнок – 
приз – оцінка (“тобі присвоюється звання професора”) – самоконтроль тощо) 
забезпечують об’єктивність і своєчасність у підведенні підсумків роботи. 

Алгоритми й програмоване навчання допомагають розвивати в учнів 
навички логічного мислення, формувати вміння правильно діяти в нових 
ситуаціях, уміння перевіряти себе. 

Отже, сучасний розвиток освіти, зростаючий потік інформації свідчать 
про те, що в наш час недостатньо використовувати лише традиційні засоби 
навчання, потрібно їх удосконалювати на основі новітніх досягнень науки і 
техніки. Один із шляхів такої модернізації – розроблення концепції 
алгоритмізованого навчання. 

Алгоритм може бути елементом програмованого навчання як системи 
навчальної роботи з опосередкованим програмним управлінням 
пізнавальною діяльністю учнів. Алгоритми доцільно використовувати під час 
розв’язування граматико-орфографічних завдань такої структури: запитання 
– умова – порядок розв’язання – відповідь. 

Для кращого розуміння учнями логічної моделі алгоритму потрібно, 
щоб складали його самі учні, звичайно, за допомогою вчителя. 

Під час мовленнєвої діяльності, спрямованої на формування 
алгоритмічної культури молодших школярів, потрібно, щоб діти 
дотримувалися визначеної послідовності виконання алгоритму, виділяли 
графічно основний зміст у ньому, а також поступово наповнювали модель 
новою якістю, окрім операцій, що швидко запам’ятовуються. 

Якщо точно виконувати всі “кроки”, то алгоритм завжди приводить до 
правильного розв’язку, глибокого засвоєння правил. 

Навчання учнів способам і прийомам виконання певного класу 
граматико-орфографічних завдань – ефективний засіб управління як 
лінгвістичними об’єктами, так і своїм мисленням. Використання алгоритмів 
сприяє успішному засвоєнню знань із мови, адже з їх допомогою: 

· мислительна діяльність розподіляється на елементарні порції; 
· визначається оптимальна структура послідовності виконання 

навчальних дій; 
· здійснюється пошук розв’язку завдання в певній покроковій 



діяльності. 
Вивчення граматико-орфографічного матеріалу з допомогою алгоритмів 

сприяє досконалій організації навчальної праці, спонукає учнів до точності, 
економності дій, формує в них алгоритмічний спосіб мислення. 

Виявивши теоретичні основи і принципи методики формування 
мовленнєвих навичок за допомогою алгоритмізації процесу навчання, 
обґрунтувавши ефективність застосування різноманітних видів 
алгоритмічних приписів у процесі засвоєння школярами правил і розробивши 
систему уроків із вивчення орфографічних тем, ми довели, що процес 
навчання орфографії може проходити інтенсивніше й бути 
результативнішим, якщо роботу, пов’язану з застосуванням алгоритмів-
правил та алгоритмів-дій, проводитиме вчитель систематично, і на стадії 
згортання вона буде близькою до автоматизму. 
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