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ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

У статті розглядається питання формування орфографічних навичок у школярів молодших класів при вивченні англійської мови. 

Розкрито особливості графемо-фонемних відповідностей іноземної мови, які становлять значні труднощі для учнів. 

Запропоновано тренувальні вправи, які є головною запорукою успішного формування орфографічних навичок. Рекомендовано 

методику навчання англійського правопису слів, які не викликають особливих труднощів у учнів, а також слів, які потребують 

особливої уваги для написання. Стаття може бути корисною для вчителів початкових шкіл, в яких вивчення іноземної мови 

здійснюється з першого класу. 

Ключові слова: орфографія, англійський правопис, орфографічні вправи, орфографічні навички, графемо-фонемні відповідності 

іноземної мови.  

 

На сьогодні ситуація освіти в Україні 

неперервно знаходиться у розвитку. Кожного 

року вносяться корективи у навчальні плани та 

засоби навчання, головним чином у робочі 

підручники. З’являються нові підходи та 

методи роботи з дітьми, які необхідно вміти 

правильно та ефективно використовувати. За 

останні роки все більше необхідності набуває 

вивчення іноземних мов, як головної 

передумови всебічно та полікультурно 

розвиненої особистості.  

Сучасною стратегічною метою вивчення 

англійської мови у початкових класах є 

формування іншомовної комунікативної 

компетентності. Ця мета обумовлена як 

соціальним запитом суспільства щодо мовної 

освіти громадян, так і реальністю її досягнення 

учнями у конкретних умовах навчання.  

Іншомовна комунікативна компетентність 

передбачає і навчання  письму. Майстерне 

оволодіння правописом є важливим елементом 

загальної підготовки учнів. Сформованість у 

школярів орфографічних навичок позитивно 

впливає на мовленнєвий розвиток, сприяє 

запам’ятовуванню лексико-граматичного 

матеріалу. Аналіз стану навчання письма у 

школі показує, що, на відміну від інших видів 

мовленнєвої діяльності, йому приділяється 

значно менше уваги як з боку методистів, так і 

вчителів. Це свідчить про недооцінювання 

письма як ефективного засобу навчання. Так, 

на навчання письма в сучасній школі 

приділяється лише близько 10 % урочного 

часу, на аудіювання та говоріння по 35 %, а на 

читання 20 % часу. Хибне розуміння письма 

як другорядного виду мовленнєвої діяльності 

призвело до того, що письмові вправи майже 

зовсім виключені з уроку. 

Проблема формування навичок письма 

молодших школярів завжди була актуальною. У 

першому класі їх необхідно сформувати, а у 

наступних вдосконалювати. Тож, формуванню 

навичок письма потрібно присвячувати не менше 

уваги, ніж іншим видам мовленнєвої діяльності. 

Навчання орфографії завжди цікавило 

педагогів, лінгводидактів, а також учителів-

практиків. Проблемою формування навичок 

письма займались такі відомі вчені та науковці, 

як Я. М. Колкер [1], С. Ю. Ніколаєва [3], Т. Г. 

Удод [4], Л. В. Щерба [5], Т. М. Єскалієва [1], а 

також такі викладачі-методисти, як 

О. В. Котенко [2], А. В. Соломаха [2] та інші. 

Орфографічні знання, уміння й навички є 

невід’ємним складником грамотності молодших 

школярів, яка вимагає систематичної цілеспрямованої 

роботи на кожному уроці англійскої мови в 1–

4 класах. Формування цих навичок, на відміну 

від каліграфічних, триває весь період навчання 

в школі паралельно з накопиченням 

лексичного запасу. Навчання орфографії має 

на меті, по-перше, оволодіння звуко-буквеними 

та букво-звуковими відповідностями, по-друге, 

написання слів відповідно до правил орфографії 

англійської мови [3, с.165]. 

На початковому етапі навчання техніки 

письма для вчителя важливо враховувати 
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особливості графемно-фонемних відповідностей 

іноземної мови, оскільки вони становлять 

значні труднощі для учнів. До них належать: 

 відсутність кількісної відповідності між 

звуком і буквосполученням: [ə] — bird, her, learn;  

 полісемія букв, тобто одна буква може 

передавати декілька звуків: s - [s] (see), [z] (was); 

 відсутність звучання «німих» літер. 

Наприклад, в англійській мові не вимовляють 

кінцеву букву е у словах з умовно відкритим 

складом: take, late, line, а також h - у 

буквосполученні gh: high, eight, bright;  

 подвоєння приголосних в англійській 

мові як показник короткості: Holland, middle. 

Враховуючи труднощі звуко-буквених і 

букво-звукових відповідностей, навчання 

іншомовного правопису слід починати зі слів, 

які пишуться за фонетичним принципом, 

поступово переходячи до слів з морфологічним 

та історичним принципами написання.   

Головною запорукою успішного формування 

орфографічної навички є систематична організація 

тренувальних вправ, а саме: 

1. Вправи на впізнавання і порівняння орфограм. 

 Ці рецептивні мовні вправи є перехідною 

ланкою між каліграфією та орфографією і 

передбачають звуко-буквений аналіз слів, 

виявлення розбіжностей між написанням та 

звучанням. Наприклад: 

 прочитати слова по буквах і 

підрахувати, скільки в них букв і звуків. 

Наприклад, ball [bɔːl] – 4 букви, 3 звуки; child 

[ʧaɪld] – 5 букв, 6 звуків;  

 пояснити написання слів: kind [kaɪnd]; 

spoon [spuːn]. 

2. Вправи на відтворення орфограм.  

До цих репродуктивних мовних вправ 

належать вправи на списування, виписування, 

дописування слів, речень, текстів. Бажано, 

щоб списування відбувалось не механічно, а 

супроводжувалось додатковими завданнями 

(підкреслити чи виділити рамкою 

буквосполучення, що читаються не за 

правилами, нову орфограму, голосну, що 

стоїть під наголосом тощо).  

Такі вправи є некомунікативними, проте 

надання їм ігрової форми, наприклад, 

проведення їх у формі змагань, робить 

виконання вправ учнями початкової школи 

вмотивованим та виправдовує їх використання 

в сучасному навчальному процесі, який 

характеризується комунікативною спрямованістю 

та вмотивованістю дій учнів [4,126]. Так, 

наприклад, кросворди, гра в «поле чудес», 

головоломки будуть цікавими дітям і навіть 

дуже ефективними. 

 списати слова, згрупувавши їх за 

орфограмами: plate, spoon, lake, mistake, look, 

cake, cool. 

I. Plate, lake, mistake, cake; 

II. Spoon, look, cool. 

 відгадати та дописати слова за першою 

і останньою буквами (можна з опорою на 

малюнки): b _ s (bus); d _ _ r (door). 

 дописати слова-рими: bus- u _ (us); cry- 

t _ _(try). 

 розташувати правильно літери у 

словах, записати їх та прочитати вголос.  

 Наприклад, вивчення написання осінніх 

місяців: eptmesber (September), berctoo 

(October), mberonve (November). 

 Також можна використовувати вправу, яка 

полягає в тому, що вчитель перемішав літери 

англійської, а учень має виокремити слова з 

активної лексики. Наприклад, з поданих літер 

скласти назви цифр до 5: eiuouewetrfntoheorfv 

(one, two, three, four, five). 

 скласти якомога більше слів, 

використовуючи склади слів зі змійки. 

Наприклад:pinkyellowgreygreenblackwhitepu

rple (pink/yellow/grey/green/black/white/purple). 

 спробувати відновити слова, вставити 

літери у листі, отриманому з Великої Британії, 

на який випадково потрапила вода 

(репродуктивна умовно-комунікативна вправа); 

 допомогти другові, який написав листа 

до Великої Британії, але не впевнений у 

написанні деяких слів, виправити помилки 

(репродуктивна умовно-комунікативна вправа). 

3. Вправи на записування слів, речень, 

тексту (диктанти): 

 самодиктант (написати по пам’яті 

певну кількість слів з певною орфограмою чи 

записати текст або вірш, вивченого 

напам'ять). Про майбутній диктант слід 

попереджати заздалегідь, бо установка на 

навмисне запам'ятовування правил орфографії 

сприяє закріпленню форми написання та 

усуненню типових для даного класу 

помилок. Базові навички в області техніки 

письма формуються, як вже згадувалося, на 

початковому етапі навчання. На просунутих 

етапах вони закріплюються і вдосконалюються 

як умови розвитку писемного мовлення); 



Альманах науки 

 

32 

 зоровий диктант (учні читають текст із 

книжки або дошки, потім текст забирають, а 

учні записують його по пам’яті). Аналогічну 

роботу можна провести з друкованим текстом 

після прочитання і аналізу: книги закриваю-

ться, і учні пишуть зорово сприйнятий текст 

під диктовку так, як вони його запам'ятали; 

 зорово-слуховий диктант (учні читають 

текст, аналізують орфограми, потім пишуть під 

диктовку вчителя без зорової опори на наочність) 

Після завершення роботи проводиться перевірка 

правильності тексту, записаного школярами в 

зошитах, і аналіз помилок; 

 слуховий диктант (учні пишуть під 

диктовку вчителя, попередньо усунувши 

можливі труднощі); 

 слуховий пояснювальний диктант (учні 

пишуть під диктовку вчителя, потім 

пояснюють складні орфограми); 

 диктант-переклад (із рідної мови на 

іноземну); 

 контрольний диктант [2]. 

На початковому ступені навчання 

орфографічні письмові вправи є обов’язковим 

компонентом домашньої і класної роботи 

учнів. На уроці рекомендовано регулярно 

проводити з учнями короткі (5 – 6 хв.) 

словникові диктанти з метою перевірки 

засвоєння слів і правильного їх написання. 

Водночас один або два учні можуть 

записувати слова на дошці для подальшого 

контролю та самоконтролю. 

Інтенсивна практика в написанні слів на 

уроках іноземної мови забезпечить 

формування міцних навичок техніки письма. 

Коли учні привчаться писати швидко і 

правильно, іншомовне письмо допомагатиме 

їм у навчанні іноземної мови, а не 

гальмуватиме його. 

Отже, до закінчення навчання в початковій 

школі учень повинен навчитися не тільки 

грамотно скопіювати текст англійською 

мовою за дотриманням прийнятих норм 

графіки та орфографії, але й вставляти в нього 

слова та словосполучення згідно з навчальною 

ситуацією, а також самостійно писати 

листівку, повідомлення.  

За словами міністра освіти України Лілії 

Гриневич, у 2018–2019 учбовому році 

першокласники підуть учитися до школи за 

новими програмами. Загальна ідея нової 

української школи базується на 

компетентному підході до навчання. Отже, 

будуть і новації щодо навчання іноземних мов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

В статье рассматривается вопрос формирования орфографических навыков у школьников младших классов при изучении 

английского языка. Раскрываются особенности графемно-фонемных соответствий иностранного языка, которые 

представляют трудности для учащихся. Предлагаются тренировочные упражнения, которые помогут школьникам овладеть 

орфографией английского языка. В статье предложена методика обучения английского правописания слов, которые не 

вызывают особых трудностей у учащихся, а также слов, которые требуют особого внимания для написания. Статья может 

быть полезна для учителей начальных школ, в которых изучение иностранного языка осуществляется с первого класса. 

Ключевые слова: орфография, английское правописание, орфографические упражнения, орфографические навыки, графемно-

фонемные соответствия иностранного языка. 
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SPELLING SKILLS FORMING IN ENGLISH CLASSES IN PRIMARY SCHOOL 

The article deals with the student`s spelling skills forming while learning English. The features of grapheme-phoneme correspondences of a 

foreign language are revealed, which present difficulties for students. There are training exercises that will help students master English 

spelling. The article suggests the method of teaching English spelling of those words that do not cause special difficulties for students, as well 

as those words that require special attention for writing. The article can be useful for primary school teachers. 

Keywords: spelling, English spelling, spelling exercises, spelling skills, the features of grapheme-phoneme correspondences of a foreign language.   
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