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Мета статті – аналіз теоретичних джерел і практичного досвіду для здійснення опису засобів 

формування правописної компетентності майбутніх учителів початкових класів Нової 

української школи. Методи дослідження: аналіз і синтез під час опрацювання педагогічної та 

лінгводидактичної літератури; теоретичне осмислення й узагальнення досвіду роботи над 

формуванням правописної компетентності студентів; спостереження й аналіз занять з 

дисципліни «Практикум з українського правопису» для студентів спеціальності «Початкова 

освіта». Резюмуємо: в умовах модернізації вищої освіти особливої актуальності набувають 

інноваційні засоби навчання – електронні освітні ресурси, графічні організатори і т.п. 
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компетентність майбутніх учителів початкової школи, засоби навчання, електронні освітні 

ресурси, графічні редактори. 

 

 

MEANS OF PROFESSIONALLY  

ORIENTED UKRAINIAN SPELLING LEARNING  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Vitіuk Valentyna, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of 

Primary Education Theory and Methods, Lesia Ukrainka Eastern European National University. 

ORCID: 0000-0003-4981-9925 

E-mail: vityuk-valentyna@ukr.net 

 
The article is focused on the relevance of spelling the training of future primary school teachers at the 

present stage of the modernization of higher education in Ukraine. It is noted that one of the promising 

areas of increasing the spelling of students’ literacy is the use of effective teaching aids that contribute 

to the development of cognitive activity, independent thinking, and the ability to critically evaluate 

information from the different sources. The purpose of the article is to analyze theoretical sources and 

practical experience for the implementation of the inventory of teaching tools that are used or can be 

used in the process of forming the spelling of the competence of future primary school teachers of the 

New Ukrainian School. To achieve the goal, the following research methods were used: theoretical – 

analysis and synthesis in the processing of linguistic, pedagogical and methodological literature on the 

problem under study; theoretical understanding and generalization of the experience of philologists and 

their own work experience to determine the state of work on the formation of the spelling of the 

competence of future primary school teachers; empirical – observation and analysis of classes in the 

discipline “Workshop on Ukrainian spelling” for students majoring in “Primary education”. 
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As a result of the problem analysis, we came to the conclusion that in the conditions of modernization of 

education, updating its content and structure, innovative teaching tools, including electronic 

educational resources, graphic organizers, etc., becomes especially relevant. Effective implementation 

of modern teaching aids in the educational process will ensure the implementation of personality-

oriented and communicatively competent approaches in the process of forming the spelling competence 

in future primary school teachers of the New Ukrainian School. 

Keywords: spelling, orthography, punctuation, spelling literacy, spelling competence of future primary 

school teachers, teaching aids, electronic educational resources, graphic editors. 

 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів Нової української школи 

вимагає впровадження в систему підготовки випускників закладів вищої освіти 

сучасних засобів навчання, що сприяють фаховому зростанню студентів за допомогою 

засобів усемережжя. Нині виклики інформаційного суспільства, вимоги Нової 

української школи, поява електронних засобів навчання нового покоління потребують 

фахівців, які володіють новою технікою та інноваційними технологіями в 

інформаційно-освітньому середовищі. Обґрунтовуючи необхідність оволодіння 

майбутніми педагогами основ сучасних засобів навчання, Е. Тоффлер стверджує, що 

«У ХХІ столітті безграмотним вважається вже не той, хто не вміє читати і писати, а 

той, хто не вміє вчитися, доучуватися й переучуватися» [1]. Тому особливої 

актуальності у наш час набуває питання впровадження в лінгвометодичну підготовку 

майбутніх учителів початкової школи сучасних засобів навчання, оскільки рівень 

комунікативної компетентності, зокрема правописної грамотності студентів сучасних 

вишів залишається невисоким. Відтак одним із шляхів удосконалення вивчення 

правопису в закладах вищої педагогічної освіти вважаємо впровадження електронних 

освітніх ресурсів, інформаційно-комунікаційних комплексів, створення інформаційно-

освітнього середовища. 

Питання засобів навчання, освітніх ресурсів, інформаційно-комунікаційних 

технологій описано в працях В. Бикова, М. Жолдака, М. Кадемії, І. Кучерук, 

Г. Корицької, О. Семеног, Л. Струганець та ін. У наш час лінгводидакти (О. Біляєв, 

Л. Симоненкова, М. Вашуленко, М. Бардаш, Н. Шкуратяна, О. Хорошковська, І. Хом’як, 

Л. Райська, О. Коломійченко, О. Караман, С. Яворська, М. Николин, О. Антончук та ін.) 

приділяють значну увагу вивченню правопису в закладах загальної середньої та вищої 

освіти. Проте незважаючи на певні здобутки в методиці навчання правопису 

української мови, проблема формування правописної компетентності в студентів 

закладів вищої педагогічної освіти потребує подальшого вирішення. Аналіз 

лінгводидактичної літератури підтверджує доцільність та актуальність пошуку 

оптимальних шляхів удосконалення правописної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів Нової української школи. 

Мета статті ‒ на основі аналізу теоретичних джерел і практичного досвіду 

здійснити огляд засобів навчання, які використовуються або можуть бути використані у 

процесі формування правописної компетентності майбутніх учителів початкових класів 

Нової української школи. 

Сучасні вимоги до професійної підготовки конкурентноспроможного фахівця 

передбачають мовно-мовленнєву компетентність у процесі професійної діяльності, що 

у свою чергу актуалізує широке впровадження інноваційних методів, прийомів і засобів 
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навчання. Загальновідомо, що добре продумані засоби навчання сприяють підвищенню 

ефективності кожного з методів і прийомів навчання. 

У педагогіці та лінгводидактиці спостерігаємо різні підходи до класифікації 

засобів навчання. С. Терепищий вважає, що «види засобів навчання досить 

різноманітні, їх склад залежить від рівня розвитку науки, техніки та інформаційних 

технологій» [2, с. 84]. О. Новиков поділяє засоби навчання на 1) матеріальні; 

2) інформаційні; 3) мовні; 4) логічні; 5) математичні [3, с. 120‒121]. В. Краєвський, 

А. Хуторський пропонують класифікувати засоби навчання за такими ознаками: склад 

об’єктів (матеріальні та ідеальні); складність (прості і складні); спосіб використання 

(динамічні та статичні); характер впливу (візуальні, аудіальні, аудіовізуальні); носії 

інформації (паперові, магнітооптичні, електронні та лазерні); відношення до 

технологічного процесу (традиційні, сучасні та перспективні) засоби навчання  

[4, с. 269‒270]. М. Пентилюк до дидактичних засобів навчання відносить «підручники, 

дидактичний матеріал, наочність, технічні засоби» [5, с. 87]. 

Вагомими ідеальними засобами формування правописної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи вважаємо зразкове мовлення викладача, 

стилістично довершені тексти художньої та науково-популярної літератури. 

Мовлення викладача має бути чітким, виразним, розміреним, із підвищенням 

сили голосу під час уведення нових понять, із дотриманням норм орфоепічної вимови, 

із логічно зв’язним описово-розповідним чи проблемним викладом матеріалу. 

Важливу роль у формуванні правописної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи відіграють навчальні тексти, бажано об’єднані однією тематикою, 

різних мовних стилів: художнього (народна творчість і художня література), наукового 

(наукові статті, уривки текстів із науково-популярних посібників), публіцистичного, 

офіційно-ділового, розмовно-побутового. На прикладі готових текстів студенти мають 

змогу побачити, як орфографічні та пунктуаційні норми функціонують у мовленні, або 

ж за завданням викладача студенти самостійно творять зв’язні тексти відповідно до 

призначення, цільової аудиторії, форми подачі інформації, дотримуючись правописних 

правил сучасної української мови. 

Невід’ємною складовою засобів навчання в закладах вищої освіти є навчальні 

підручники, посібники, словники, наукові праці, методичні рекомендації, фахові 

періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій, різні засоби 

комунікації (чати, форуми, електронна пошта, блоги) тощо. У «Методичних 

рекомендаціях щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників 

для вищих навчальних закладів» зазначено, що «основний текст підручника 

(навчального посібника) – це дидактично та методично оброблений і систематизований 

автором навчальний матеріал. Викладання матеріалу в навчальній книзі має 

характеризуватися об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. 

Композиція підручника, подання термінів, прийоми введення до тексту нових понять, 

використання засобів наочності повинні бути направлені на те, щоб передати 

студентові певну інформацію, навчити його самостійно користуватися книгою, 

викликати інтерес до предмета, що вивчається» [6]. 

Впродовж останніх років особливого поширення набувають електронні освітні 

ресурси – «навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали й засоби, що 
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розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або 

розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних 

цифрових технічних засобів і використовуються для забезпечення навчальної 

діяльності здобувачів освіти» [7]. Так, на лінгвістичному порталі MOVA.info 

(http://www.mova.info) розміщені електронні словники, лінгвокалендар, читальна зала 

(наукові статті з різних галузей мовознавства) і т. ін. [8]. Цінними є електронна 

енциклопедія «Українська мова» (розробники – Інститут мовознавства ім. О. О. 

Потебні, Інститут української мови НАН України), словники з культури мови 

(http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com) [9]. Л. Струганець розробила навчально-

методичний комплекс «Культура мови» в освітньому середовищі Moodle [10]. 

Переваги електронного підручника визначив Л. Скуратівський, стверджуючи, 

що такий підручник «розкриває нові можливості щодо підвищення грамотності в 

процесі систематичного використання інформаційних технологій, оскільки передбачає 

окремі модулі для перевірки грамотності студента, які запропоновано у двох варіантах: 

а) у межах шкільної програми; б) повному академічному, створюючи необхідні умови 

для досконалого опанування правописними нормами всіма, хто цього бажає» [11, с. 9]. 

Заслуговує на увагу думка І. Захарової про «особливу популярність тих електронних 

підручників, які побудовані на гіпертекстовій основі, що дає змогу рухатися 

гіперпосиланнями, спеціально представленими у вигляді малюнка або специфічного 

виділення слова й супроводжується звуковим, відео- й медіасупроводом навчальної 

інформації, [12, с. 30], що в цілому розширює необхідний обсяг інформації, дає змогу 

повертатися до вже вивченого, не залишаючи попередньої сторінки, прослухати 

аудіозаписи й переглянути медіасюжети для кращого сприйняття навчального 

матеріалу. 

Загальновідомими нині є online ресурси: Лайфхаки із української мови від  

EdEra (https://bit.ly/2TGcG3Q) [13], Тренажер із правопису української мови 

(https://webpen.com.ua/) [14], Мова – ДНК нації (https://ukr-mova.in.ua/) [15], Classtime 

(https://www.classtime.co/) [16], Kahoot (https://kahoot.com/b/) [17] та ін. 

Вимогою часу є використання на лекційних і практичних заняттях інтерактивної 

дошки (SMART Board), що дозволяє презентувати відео-медіаматеріали, звукозаписами, 

статистичні зображення (схеми, таблиці, фрагменти електронних підручників) тощо. 

Універсальним поліфункційним технічним засобом є комп’ютер, який може 

надати «будь-яку навчальну інформацію, довідковий матеріал, дає можливість 

програмувати різні види вправ, завдань проблемного характеру, запитальників для 

самоперевірки» тощо [18, с. 160]. Комп’ютер дозволяє інтегрувати зорову наочність зі 

слуховою, застосовувати мультиплікації, поєднувати колір, динаміку, що в цілому 

покращує можливості подачі навчальної інформації та підсилює мотивацію студентів 

до навчання, сприяє більш якісному й свідомому засвоєнню навчального матеріалу, 

надає науково-пізнавальній діяльності студентів дослідницького, творчого характеру, 

продовжуючи формувати у майбутніх учителів початкової школи вміння й навички 

самостійної роботи. 

Актуальним нині є створення персональних сайтів учених, які містять 

інформацію про особистість, науково-професійну діяльність, контакти, підручники  

та посібники, статті, мультимедійні презентації тощо. Наприклад, персональний  

http://www.mova.info/
http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/
https://bit.ly/2TGcG3Q
https://webpen.com.ua/
https://ukr-mova.in.ua/
https://www.classtime.co/
https://kahoot.com/b/
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сайт Сергія Омельчука – http://omelchuk.ks.ua [19], школа Івана Ющука – 

https://ushchuk.wordpress.com [20]. Одним із способів презентації сайту є блог 

викладача, головний зміст якого ˗ записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно 

додаються. Наприклад, блог Галини Корицької «Камертон філолога» [21] містить опис 

досвіду творчих учителів, відеофрагменти конференцій і т.ін. 

Ми погоджуємось із думкою Н. Голуб про ефективність традиційних, 

перевірених часом, засобів навчання таких як: логічні схеми, таблиці, графіки, 

діаграми, алгоритми, що набули нових форм графічних організаторів, зберігаючи при 

цьому свою сутність [22, с. 235]. 

Під графічними організаторами ми розуміємо графічне представлення 

інформації на папері або моніторі у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо. Графічні 

організатори спонукають студентів глибоко вникнути в суть теми, зрозуміти її, 

осмислити, проаналізувати, узагальнити матеріал і візуально його представити. 

Види графічних організаторів є різними. Вони розрізняються за завданнями і за 

організацією освітнього процесу. Наявні графічні організатори для збирання 

інформації, послідовності, систематизації й структурування понять, ідей, уявлень або 

когнітивні графічні організатори категоризації, класифікації відношень, оцінки, 

розв’язання проблем, вибору кращого рішення, підготовки проєкту, структурування 

тексту, підготовки творчого письмового завдання тощо [23]. 

Рекомендуємо під час вивчення правопису української мови застосовувати 

алгоритми, концептуальні таблиці, зведені таблиці, Т-таблиці, діаграми Венна, 

дискусійні сітки Елвермана, картографування тексту, кластери, фішбоуни, 

відеоскрайбінги, скрайбінг-презентації, хмари тегів (слів-термінів-орфограм-

пунктограм), кроссенси та ін. 

Ефективним засобом підвищення правописної грамотності студентів є 

алгоритми, які забезпечують цілеспрямовану організацію мисленнєвої діяльності та 

розвиток логічного мислення. М. Пентилюк визначає алгоритм як «систему правил для 

розв’язування певних навчальних завдань, як чітко визначену логічну та послідовну 

систему аналітичних дій і окремих операцій, мета яких – вибрати правильну відповідь» 

[18, с. 12]. 

Концептуальну таблицю використовуємо для того, щоб навчити студентів 

узагальнювати матеріал, розвиваємо у них вміння аналізувати та порівнювати два чи 

більше правописних понять, правил тощо. 

Концептуальну таблицю укладаємо за таким алгоритмом: 

1. По горизонталі записуємо те, що аналізується, порівнюється, а по вертикалі – 

лінії порівняння. Ці лінії порівняння студенти формулюють самостійно. 

2. По горизонталі записуємо пропозиції студентів стосовно ліній порівняння. 

Колективно можна укласти одну лінію порівняння, а інші лінії студенти 

укладають самостійно. 

Наприклад, під час вивчення теми «Правопис частки» пропонуємо студентами 

опрацювати нову редакцію українського правопису [24, с. 32‒47] та заповнити подану 

концептуальну таблицю 1. 

  

http://omelchuk.ks.ua/
https://ushchuk.wordpress.com/
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Таблиця 1 

Лінії порівняння Пишемо разом Пишемо із дефісом Пишемо окремо 

частка не    

частка ні    

частка що    

частка то    

частка би (б)    

частка же (ж)    

частки аби-, ані-,  

де-, чи-, що-, як- 

   

частка –ся (-сь)    

частки бо-, -но, -от, -то, -таки    

частки будь-, -будь, -небудь, 

казна-, хтозна-, бозна- 

   

 

Хмара тегів (слів-термінів) – це візуальне подання списку категорій (тегів, 

ключових слів). За допомогою хмар слів можна візуалізувати правописну термінологію, 

щоб швидко та правильно їх запам’ятати. Наприклад, розкрити зміст поданих термінів-слів: 

 

 
 

Кластер має на меті навчити графічній організації матеріалу, що дозволяє 

унаочнити думки, які виникають щодо певної теми, у процесі читання тексту, пошуку 

взаємозв’язків між окремими поняттями, спільного дослідження інформаційного поля 

теми. 

Алгоритм укладання кластера: 

1. У центрі чистого аркуша паперу (дошки), документу Word, слайду Power 

Point записуємо назву орфограми чи пунктограми. 

2. Навколо назви орфограми чи пунктограми пишемо правила. 

3. До записаних правил добираємо приклади слів, речень. 

Результат роботи − структура, схема, яка графічно відображає міркування 

студента щодо висвітлення конкретної правописної теми. Рекомендуємо застосовувати 

кластер під час вивчення орфографічного та пунктуаційного матеріалу. Наприклад, 

пропонуємо студентам продовжити поданий початок кластера (схема 1), відтворивши 

та узагальнивши правила написання букв на позначення голосних звуків у префіксах, 

коренях, суфіксах, закінченнях, складних словах (сполучні голосні). Правила потрібно 

проілюструвати прикладами. 
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Схема 1 

 
 
Отже, в умовах модернізації вищої освіти, оновленні її змісту та структури 

особливої актуальності набувають сучасні засоби навчання, зокрема електронні освітні 
ресурси, графічні організатори і т. под. Ефективне впровадження в освітній процес 
сучасних засобів навчання забезпечить реалізацію особистісно орієнтованого та 
комунікативно компенентнісного підходів у процесі формування правописної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів Нової української школи. 

Перспективою подальших досліджень є впровадження сучасних засобів 
навчання для цілісного вивчення змін у новій редакції українського правопису, 
апробація, експериментальна перевірка ефективності застосування засобів навчання 
для формування правописної компетентності студентів закладів вищої педагогічної 
освіти. 
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