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КАРОТКІЯ ЎВОДЗІНЫ

Арфаграфічная пісьменнасць як састаўная частка агульнай моўнай
культуры чалавека забяспечвае дакладнасць выражэння думкі і
ўзаемаразуменне пры пісьмовых зносінах. Таму арфаграфія як раздзел навукі аб
мове была і застаецца аб’ектам увагі беларускіх лінгвістаў (З. І. Бадзевіч,
В. І. Іўчанкаў, Я. М. Камароўскі, І. У. Кандраценя, У. І. Куліковіч,
Л. П. Кунцэвіч, А. А. Лукашанец, А. Я. Міхневіч, А. І. Падлужны, П. П. Шуба і
інш.) і лінгваметадыстаў (Г. М. Валочка, В. У. Зелянко, В. А. Ляшчынская,
З. М. Сазоненка і інш.).

Праблема навучання   арфаграфіі актуалізавалася яшчэ   ў 20-я   гады
мінулага стагоддзя: настаўнікі, метадысты адзначалі нізкі ўзровень
арфаграфічнай пісьменнасці вучняў, імкнуліся эмпірычным шляхам вызначыць
змест навучання, акрэсліць тыпалогію памылак, устанавіць шляхі іх узнікнення
і прадухілення. Намаганні практыкаў, безумоўна, аказвалі пэўны ўплыў на
павышэнне пісьменнасці, аднак не вырашалі праблемы ў цэлым, паколькі
адсутнічала яе навукова-метадычнае забеспячэнне.

Навуковыя даследаванні асобных аспектаў названай праблемы пачалі
праводзіцца толькі ў 1980 – 1990-я гады. Л. П. Падгайскім былі распрацаваны
навукова-тэарэтычныя асновы навучання беларускай мове як роднай у
пачатковай школе,  вызначаны заканамернасці  засваення малодшымі
школьнікамі моўных адзінак, абгрунтаваны змест, паслядоўнасць і прыѐмы
работы па развіцці мыслення і маўлення. Пры гэтым арфаграфічная
пісьменнасць вучняў разглядалася ў агульным кантэксце вывучэння граматыкі
без дыферэнцыяцыі метадаў і сродкаў навучання ў залежнасці ад тыпу
арфаграм і механізму фарміравання арфаграфічнага навыку. Лінгваметадычныя
асновы навучання беларускай арфаграфіі былі вызначаны З. М. Сазоненка,
аднак толькі ў дачыненні да V класа. Усѐ гэта дазволіла скарэкціраваць змест і
методыку навучання арфаграфіі ў школах з беларускай мовай навучання на
пэўны гістарычны перыяд.

Праблемам навучання рускай арфаграфіі прысвечаны даследаванні
сучасных расійскіх і беларускіх вучоных (Т. В. Аўсяннікава, Л. М. Бажэнка,
А. В. Гадустава, Т. В. Карашкова, З. П. Ларскіх, А. А. Нікалаева і інш.).
Асаблівасці пачатковага навучання рускай арфаграфіі ў школах Беларусі
раскрыты А. А. Гулецкай і Н. Л. Жалудзенка. Аднак вышэйназваныя
даследаванні ў рускай лінгваметодыцы не могуць вырашыць праблемы
навучання беларускай арфаграфіі, паколькі беларуская арфаграфічная сістэма
мае сваю спецыфіку.
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Комплексная методыка навучання беларускай арфаграфіі на І ступені
атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ў сітуацыі руска-беларускага двухмоўя
да гэтага часу не была прадметам мэтанакіраванага навуковага даследавання:

– адсутнічае навуковае абгрунтаванне зместу навучання арфаграфіі
(арфаграфічны мінімум) у пачатковых класах;

– для аб’ектыўнага вызначэння ўзроўню арфаграфічнай пісьменнасці
вучняў не выкарыстоўваюцца валідныя методыкі;

– сучасная тэхналогія навучання зарыентавана на выкарыстанне
аднатыпных арфаграфічных практыкаванняў у асноўным рэпрадуктыўнага
характару без належнай сістэмы і ўліку  механізму  фарміравання
арфаграфічнага навыку;

– не знаходзяць актыўнага ўкаранення сучасныя электронныя
адукацыйныя рэсурсы, якія садзейнічаюць арганізацыі самастойнай працы па
фарміраванні арфаграфічнага навыку і павышаюць матывацыю вучэбнай
дзейнасці.

Названыя акалічнасці, а таксама актыўная інфарматызацыя адукацыйнага
працэсу пацвярджаюць неабходнасць распрацоўкі навукова абгрунтаванай
комплекснай методыкі навучання беларускай арфаграфіі ў пачатковых класах.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі (праектамі) і
тэмамі. Дысертацыйнае даследаванне праводзілася ў межах планавай тэмы
кафедры беларускага і рускага мовазнаўства БДПУ “Беларуская і руская мовы ў
сінхраніі, дыяхраніі, узаемадзеянні і ў сучаснай адукацыйнай прасторы”
(2011 – 2015 гг., дзяржаўны рэгістрацыйны нумар 20120309), галіновай
навукова-тэхнічнай праграмы “Распрацоўка электронных адукацыйных
рэсурсаў для дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай, вышэйшай
педагагічнай і дадатковай адукацыі педагагічных работнікаў” (“Электронныя
адукацыйныя рэсурсы”) (заданне: распрацаваць даведачна-інфармацыйныя,
кантрольна-дыягнастычныя і інтэрактыўныя модулі электронных вучэбна-
метадычных комплексаў для пачатковай адукацыі, 2012 – 2014 гг., дзяржаўны
рэгістрацыйны нумар 20122243), навукова-даследчай работы па гранце
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь для дактарантаў, аспірантаў,
студэнтаў “Інавацыйная методыка навучання беларускай арфаграфіі ў
пачатковай школе” (дзяржаўны рэгістрацыйны нумар 20130409, нумар тэмы
748).

Мэта і задачы даследавання. Мэта даследавання – навукова
абгрунтаваць, распрацаваць комплексную методыку навучання беларускай
арфаграфіі ў ІІ – ІV класах у адзінстве мэтавага, тэарэтыка-метадалагічнага,
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зместавага, тэхналагічнага, дыягнастычнага кампанентаў і праверыць яе
эфектыўнасць.

Дасягненне пастаўленай мэты патрабуе вырашэння наступных задач:
1.     Вызначыць тэарэтычныя асновы (тэарэтычныя напрамкі, падыходы,

прыватнаметадычныя прынцыпы, псіхалагічныя механізмы) навучання
беларускай арфаграфіі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму.

2. Навукова абгрунтаваць змест навучання беларускай арфаграфіі для
ІІ – ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання
(вызначыць арфаграфічны мінімум).

3. Правесці комплексную дыягностыку арфаграфічнай пісьменнасці
вучняў на этапе заканчэння І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстановах
адукацыі з рускай мовай навучання, выявіць тыпалогію арфаграфічных
памылак і іх прычыны.

4. Распрацаваць комплексную методыку навучання беларускай
арфаграфіі ў ІІ – ІV класах і эксперыментальна праверыць яе эфектыўнасць.

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў:
– адборы на аснове навуковых крытэрыяў зместу навучання арфаграфіі

ў ІІ – ІV класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання
(арфаграфічнага мінімуму);

– вызначэнні на падставе выкарыстання комплексу дыягнастычных
метадаў узроўню развіцця арфаграфічнай пісьменнасці (каэфіцыент
арфаграфічнай пісьменнасці) вучняў пачатковых класаў устаноў агульнай
сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання, тыпалогіі арфаграфічных
памылак і іх генезісу;

– распрацоўцы і апрабацыі комплекснай методыкі навучання
арфаграфіі;

– распрацоўцы вучэбна-метадычнага забеспячэння працэсу навучання
арфаграфіі ў ІІ – ІV класах: вучэбных дапаможнікаў, метадычных парад,
электронных адукацыйных рэсурсаў.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону.
1. Навучанне беларускай арфаграфіі ў пачатковай школе ва ўстановах

агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання арыентавана на
фарміраванне культуры маўлення і функцыянальнай граматнасці вучняў на
аснове сістэмна-ўзроўневага, білінгвальнага, камунікатыўна-дзейнаснага
падыходаў і спецыфічных прыватнаметадычных прынцыпаў (апоры на нормы
літаратурнага вымаўлення, апоры на марфемную структуру слова, апоры на
веды па марфалогіі, уліку асаблівасцей рускай арфаграфіі пры навучанні
беларускаму правапісу, перманентнага засваення арфаграфіі, камунікатыўнай
накіраванасці навучання арфаграфіі). Механізм фарміравання арфаграфічнага
навыку ўключае пяць узаемазвязаных паслядоўных этапаў: знаѐмства з
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арфаграмай і яе апазнавальнымі прыметамі, разуменне сутнасці арфаграфічнага
дзеяння, запамінанне спосабу арфаграфічнага дзеяння, фарміраванне
арфаграфічнага ўмення, аўтаматызацыя арфаграфічнага ўмення.

2. Мэта навучання арфаграфіі на І ступені атрымання агульнай сярэдняй
адукацыі заключаецца   ў авалоданні вучнямі базавымі арфаграфічнымі
ўменнямі і навыкамі як асновай далейшага эфектыўнага засваення сістэмы
арфаграфічных нормаў пры вывучэнні фанетыкі і арфаэпіі, складу слова і
словаўтварэння, марфалогіі.

Змест навучання беларускай арфаграфіі для ІІ – ІV класаў устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання ўключае арфаграфічны
мінімум, у склад якога ўваходзяць: наменклатура арфаграм, базавыя моўныя
веды і вучэбна-моўныя ўменні, неабходныя для засваення арфаграм, лексічнае
напаўненне з ліку найбольш частотных уласнабеларускіх лексем.

3. Узровень арфаграфічнай пісьменнасці вучняў пачатковых класаў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання адносна
невысокі: каэфіцыент арфаграфічнай пісьменнасці складае 0,51. Рэйтынгавая
характарыстыка арфаграфічных памылак вучняў пачатковых класаў устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання: памылкі ў правапісе ў,
о, э – а, прыставак на зычны, раздзяляльных знакаў, падоўжаных зычных, т – ц,
д – дз.

Арфаграфічныя памылкі вучняў тлумачацца наступнымі прычынамі:
лінгвадыдактычнымі (несфарміраванасць уменняў выкарыстоўваць
арфаграфічныя правілы на практыцы), прыватнаметадычнымі (недастатковае
засваенне нормаў беларускага літаратурнага вымаўлення; недастатковае
засваенне базавых моўных ведаў і несфарміраванасць адпаведных уменняў),
псіхалінгвістычнымі (арыентацыя вучэбнай дзейнасці вучняў на першыя тры
этапы фарміравання арфаграфічнага навыку; інтэрферэнцыя; нізкі ўзровень
сфарміраванасці арфаграфічнай пільнасці; слаба развітыя маўленчы слых і
зрокавая памяць).

4. Комплексная методыка навучання арфаграфіі вучняў пачатковых
класаў прадугледжвае фарміраванне арфаграфічнай пісьменнасці малодшых
школьнікаў на аснове інтэграцыі базавых моўных ведаў, вучэбна-моўных
уменняў па фанетыцы, марфеміцы, марфалогіі і пяціўзроўневай сістэмы
фанетыка-арфаграфічных, марфеміка-арфаграфічных,  граматыка-
арфаграфічных практыкаванняў у  сукупнасці з алгарытмізацыяй,
сенсаматорным метадам і электроннымі адукацыйнымі рэсурсамі (электронныя
інфармацыйна-даведачны, трэніруючы, інтэрактыўны, кантрольна-
дыягнастычны модулі; электронныя арфаграфічныя гульні-трэнажоры).
Комплексная методыка грунтуецца на сучасных тэарэтыка-метадалагічных
асновах і ўдакладненым змесце навучання.
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Асабісты ўклад саіскальніка. Дысертацыйнае даследаванне з’яўляецца
самастойна выкананай работай. У дысертацыі:

– раскрыты тэарэтычныя напрамкі і падыходы, вызначаны
псіхалагічныя механізмы і прыватнаметадычныя прынцыпы навучання
беларускай арфаграфіі ва ўмовах руска-беларускага двухмоўя;

– вызначаны арфаграфічны мінімум для ІІ – ІV класаў устаноў агульнай
сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання;

– устаноўлены ўзровень (каэфіцыент) арфаграфічнай пісьменнасці
вучняў пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай
навучання, вызначана тыпалогія арфаграфічных памылак, іх прычыны;

– распрацавана і апрабавана комплексная методыка навучання
арфаграфіі ў ІІ – ІV класах.

Методыка навучання арфаграфіі, распрацаваная дысертантам, у 2013 г.
адзначана грантам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Методыка навучання беларускай арфаграфіі прадстаўлена ў:
– вучэбна-метадычным дапаможніку для настаўнікаў: “Дыктанты і

спісванні па беларускай мове: 2–4 класы” (2014);
– вучэбных дапаможніках для вучняў: “Слоўнікавыя словы. 2 клас.

Карткі-заданні” (2013), “Слоўнікавыя словы. 3 клас. Карткі-заданні” (2013),
Слоўнікавыя словы. 4  клас. Карткі-заданні” (2013), “Памяткі па рабоце над
памылкамі. 2 клас” (2013), “Трэнажор па беларускай мове. 2 клас” (2015),
“Трэнажор па беларускай мове. 3 клас” (2015);

– электронным адукацыйным рэсурсе па арфаграфіі (у межах вучэбнага
прадмета “Беларуская мова”), выкананым у сістэме дыстанцыйнага навучання
Moodle;

– мультымедыйных дадатках да навукова-метадычнага часопіса
“Пачатковая школа” (электронныя арфаграфічныя гульні-трэнажоры).

У сумесных публікацыях уклад суаўтараў не суадносіцца з прадметам
дысертацыйнага даследавання, выкананага саіскальнікам асабіста.

Апрабацыя вынікаў дысертацыі. Асноўныя палажэнні і вынікі,
атрыманыя ў працэсе даследавання, былі прадстаўлены на рэспубліканскай
навукова-метадычнай канферэнцыі “Намінатыўныя і функцыянальныя аспекты
вывучэння мовы і маўленчай дзейнасці ў школе і ВНУ” (Брэст,
28 красавіка 2011 г.), міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных “V Машеровские чтения” (Віцебск,
29–30 верасня 2011 г.), V навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных
“Образование  и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы
развития в XXI веке” (Мінск, 25 мая 2012 г.), ІІ Міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі “Подготовка учителя начальных классов: проблемы и
перспективы” (Мінск, 24 лістапада 2011   г.), ІІІ Міжнароднай навукова-
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практычнай канферэнцыі “Подготовка учителя начальных классов: проблемы и
перспективы” (Мінск, 14 лістапада 2013 г.), Міжнароднай навуковай
канферэнцыі “Cедьмые научные Карповские чтения” (Мінск, 15–16 сакавіка
2013 г.), VІ навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных “Образование
и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы развития в XXI веке”
(Мінск, 17 мая 2013 г.), VІІ навукова-практычнай канферэнцыі маладых
вучоных “Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы   и
перспективы развития в XXI веке” (Мінск, 5 лістапада 2014 г.), рэспубліканскім
семінары “Использование электронных образовательных ресурсов на I ступени
общего среднего образования” (27 студзеня 2015 г.), абмяркоўваліся на
пасяджэннях кафедры беларускага і рускага мовазнаўства ўстановы адукацыі
“Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэта імя Максіма Танка”.

Апублікаванасць  вынікаў. Асноўныя палажэнні і вынікі
дысертацыйнага даследавання адлюстраваны ў 40 публікацыях: 9 навуковых
артыкулах (2 з іх у суаўтарстве) (7,02 аўт. арк.), якія адпавядаюць
патрабаванням пункта 18 “Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і
прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь”; 5 артыкулах у зборніках
навуковых прац (1,08 аўт. арк.); 11 метадычных артыкулах (1 з іх у суаўтарстве)
(6,97 аўт. арк.); 3 артыкулах у зборніках матэрыялаў канферэнцый (1 з іх у
суаўтарстве) (0,32 аўт. арк.); 7 вучэбных дапаможніках (у   суаўтарстве)
(7,93 аўт. арк.); 5 электронных арфаграфічных гульнях-трэнажорах у
мультымедыйных дадатках да навукова-метадычнага часопіса “Пачатковая
школа”.

Электронны адукацыйны рэсурс па арфаграфіі (у межах вучэбнага
прадмета “Беларуская мова”) размешчаны на сайце http://moodle.edu.by.

Структура і аб’ѐм дысертацыі. Дысертацыя складаецца з уводзін,
агульнай характарыстыкі даследавання, трох  глаў, заключэння,
бібліяграфічнага спісу  і дадаткаў. Поўны аб’ѐм дысертацыі складае 316
старонак, у тым ліку 21 табліца на 18 старонках, 23 малюнкі на 7 старонках,
бібліяграфічны спіс (156 назваў выкарыстаных крыніц і 40 назваў публікацый
саіскальніка) на 17 старонках, дадаткі на 168 старонках, аформленыя асобнай
кнігай.
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АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫІ

У першай главе “Тэарэтычныя асновы методыкі навучання беларускай
арфаграфіі” навукова абгрунтаваны   асноўныя тэарэтычныя напрамкі і
падыходы, прыватнаметадычныя прынцыпы методыкі навучання арфаграфіі,
разгледжаны псіхалагічныя механізмы фарміравання арфаграфічных навыкаў,
вызначаны змест навучання арфаграфіі (арфаграфічны мінімум па беларускай
мове для ІІ – ІV класаў).

Арфаграфічная пісьменнасць у лінгваметодыцы разглядаецца як частка
моўнай культуры (М. Т. Баранаў, М. Р. Львоў, Г. Н. Прыступа,
М. С. Раждзественскі, М. М. Разумоўская і інш.). Авалоданне ѐю неабходна
кожнаму чалавеку, што вызначаецца функцыяй мовы як сродку зносін паміж
людзьмі ў розных сферах дзейнасці. Адпаведна і методыка навучання
арфаграфіі арыентавана на фарміраванне культуры маўлення асобы – засваенне
арфаграфічных нормаў у комплексе з іншымі нормамі беларускай літаратурнай
мовы.

Сучасная адукацыя скіравана на фарміраванне функцыянальнай
граматнасці (А. Л. Андрэеў, І. А. Зімняя, А. П. Лебедзева, А. В. Хутарскі і інш.).
Паколькі вынікам развіцця функцыянальнай граматнасці з’яўляецца авалоданне
вучнямі сістэмай ключавых кампетэнцый, якія дазволяць эфектыўна прымяняць
веды, уменні і навыкі ў практычнай дзейнасці, паспяхова выкарыстоўваць іх у
працэсе сацыяльнай адаптацыі, то менавіта гэта акалічнасць у методыцы
навучання арфаграфіі прадугледжвае  фарміраванне арфаграфічнай
пісьменнасці з наступным свабодным валоданнем арфаграфічнымі ведамі,
уменнямі і навыкамі, неабходнымі для прадуцыравання ўласных тэкстаў,
перадачы інфармацыі ў пісьмовай форме.

Тэарэтычныя асновы працэсу фарміравання арфаграфічных навыкаў
вызначаюцца сістэмна-ўзроўневым, білінгвальным  і камунікатыўна-
дзейнасным падыходамі да арганізацыі працэсу навучання. Сістэмна-
ўзроўневы падыход мае на мэце раскрыццѐ цэласнасці арфаграфічнай сістэмы і
механізмаў, якія яе забяспечваюць, вызначэнне тыповых сувязей паміж
элементамі арфаграфічнай сістэмы і прадстаўленне іх ва ўзаемасувязі з іншымі
ўзроўнямі мовы. Білінгвальны падыход прадугледжвае ўстанаўленне такіх
сувязей паміж беларускай і рускай арфаграфіяй, пры якіх веды, уменні і навыкі,
першапачаткова набытыя на ўроках рускай мовы, стануць апорай для
фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў на беларускай мове.
Камунікатыўна-дзейнасны падыход патрабуе фарміравання арфаграфічных
навыкаў ва ўзаемасувязі з развіццѐм маўлення вучняў.

Навучанне беларускай арфаграфіі на І ступені атрымання агульнай
сярэдняй адукацыі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму ажыццяўляецца на
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аснове наступных прынцыпаў: апоры на нормы літаратурнага вымаўлення,
апоры на марфемную структуру слова, апоры на веды па марфалогіі, уліку
асаблівасцей рускай арфаграфіі пры навучанні беларускаму правапісу,
перманентнага засваення арфаграфіі, камунікатыўнай накіраванасці навучання
арфаграфіі. Прынцып апоры на нормы літаратурнага вымаўлення патрабуе
вывучэння правіл  арфаграфіі, заснаваных на  фанетычным прынцыпе
беларускага правапісу, ва ўзаемасувязі з фарміраваннем фанетычных ведаў і
ўменняў, арфаэпічных навыкаў. Прынцып апоры на марфемную структуру
слова вызначае авалоданне навыкамі правапісу значымых частак слова на
аснове ведаў  і  вучэбна-моўных уменняў па марфеміцы. Прынцып апоры на
веды па марфалогіі прадугледжвае фарміраванне пэўных арфаграфічных
навыкаў на  аснове размежавання часцін  мовы  і іх граматычных катэгорый.
Прынцып уліку асаблівасцей рускай арфаграфіі пры навучанні беларускаму
правапісу прадугледжвае выкарыстанне ў метадычна апраўданых выпадках
супастаўленняў і параўнанняў з мэтай выяўлення падобных і адметных прымет
у блізкароднасных мовах. У іншым выпадку працэс фарміравання многіх
арфаграфічных уменняў і навыкаў будзе ўскладняцца, а навыкі валодання
дзвюма арфаграфічнымі сістэмамі – змешвацца. Прынцып перманентнага
засваення арфаграфіі прадугледжвае паўтарэнне арфаграм на працягу ўсяго
перыяду навучання на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі з
паступовым ускладненнем матэрыялу па арфаграфіі ў межах асобных тэм.
Прынцып камунікатыўнай накіраванасці навучання арфаграфіі вызначае
фарміраванне трывалых арфаграфічных навыкаў для прымянення ў творчых
заданнях, пісьмовым маўленні.

Навучанне беларускай арфаграфіі арганізуецца з улікам псіхалагічных
заканамернасцей фарміравання арфаграфічнага навыку. Гэты працэс уключае
пяць паслядоўных узаемазвязаных этапаў: знаѐмства з арфаграмай і яе
апазнавальнымі прыметамі, разуменне сутнасці арфаграфічнага дзеяння,
запамінанне спосабу арфаграфічнага дзеяння, фарміраванне арфаграфічнага
ўмення, аўтаматызацыя арфаграфічнага ўмення.

Як паказаў канстатуючы эксперымент, сучасны змест навучання
беларускай арфаграфіі, вызначаны вучэбнай праграмай і канкрэтызаваны ў
падручніках, не забяспечвае належнага ўзроўню арфаграфічнай пісьменнасці
на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. Па гэтай прычыне быў
распрацаваны арфаграфічны мінімум, у   якім акрэслены мінімальны і
дастатковы аб’ѐм  арфаграфічных з’яў, засваенне  якіх садзейнічае
фарміраванню арфаграфічных навыкаў у  адпаведнасці з мэтай і задачамі
моўнай адукацыі на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва ўмовах
руска-беларускага білінгвізму. Арфаграфічны мінімум адабраны з улікам:
арфаграфіі як сістэмы напісанняў; прынцыпаў беларускай арфаграфіі;
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спецыфічных асаблівасцей беларускай мовы ў супастаўленні з рускай;
частотнасці выкарыстання арфаграм; тыповых цяжкасцей засваення арфаграм
беларускай мовы вучнямі пачатковых класаў устаноў адукацыі з рускай мовай
навучання; базавых моўных ведаў і вучэбна-моўных уменняў, неабходных для
фарміравання арфаграфічных навыкаў; лексічнай напаўняльнасці арфаграм.

Вызначаны арфаграфічны мінімум з’яўляецца інавацыйным па змесце і
форме прад’яўлення. Ён уключае: арфаграмы, заснаваныя на розных
прынцыпах беларускай арфаграфіі; базавыя моўныя веды і вучэбна-моўныя
ўменні, неабходныя для свядомага фарміравання арфаграфічных навыкаў;
лексемы.

У другой главе “Арфаграфічная пісьменнасць вучняў пачатковых класаў
(канстатуючы эксперымент)” апісваецца арганізацыя канстатуючага
эксперымента, прыводзіцца комплексная дыягностыка ўзроўню арфаграфічнай
пісьменнасці вучняў пачатковых класаў, вызначаецца тыпалогія арфаграфічных
памылак (рэйтынгавая характарыстыка) і іх прычыны.

Вывучэнне ўзроўню арфаграфічнай пісьменнасці вучняў пачатковых
класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання было
праведзена ў 2010 – 2011 навучальным годзе. У канстатуючым эксперыменце
ўдзельнічала каля 400 вучняў ІV класаў.

У працэсе правядзення канстатуючага эксперымента выкарыстаны
наступныя метады даследавання: педагагічнае назіранне, аналіз пісьмовых
работ дыягнастычнага характару, навучальных работ, вучэбных праграм і
падручнікаў па беларускай мове для ІІ – ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з рускай мовай навучання, анкетаванне настаўнікаў, індывідуальныя
гутаркі, статыстычны аналіз вынікаў эксперымента.

Вынікі канстатуючага эксперымента дазволілі ўстанавіць   адносна
невысокі ўзровень арфаграфічнай пісьменнасці вучняў пачатковых класаў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. На аснове
атрыманых эксперыментальных даных вызначаны каэфіцыент арфаграфічнай
пісьменнасці, які складае 0,51 (найвышэйшы паказчык раўняецца 1,0).

У працэсе комплекснага аналізу дыягнастычных заданняў  і пісьмовых
навучальных работ устаноўлена рэйтынгавая характарыстыка тыповых
арфаграфічных памылак вучняў пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з рускай мовай навучання: памылкі ў правапісе ў; о, э – а; прыставак
на зычны; раздзяляльных знакаў; падоўжаных зычных; т – ц; д - дз.

Як сведчыць праведзенае даследаванне, арфаграфічныя памылкі вучняў
тлумачацца наступнымі прычынамі: лінгвадыдактычнымі (несфарміраванасць
уменняў выкарыстоўваць арфаграфічныя правілы на практыцы),
прыватнаметадычнымі (недастатковае засваенне нормаў беларускага
літаратурнага вымаўлення; недастатковае засваенне базавых моўных  ведаў і
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несфарміраванасць адпаведных уменняў), псіхалінгвістычнымі (арыентацыя
вучэбнай дзейнасці вучняў на першыя тры этапы фарміравання арфаграфічнага
навыку; інтэрферэнцыя; нізкі ўзровень сфарміраванасці арфаграфічнай
пільнасці; слаба развітыя маўленчы слых і зрокавая памяць).

У сувязі з атрыманымі эксперыментальнымі данымі ѐсць падставы
сцвярджаць пра неабходнасць удакладнення зместу навучання беларускай
арфаграфіі на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстановах
адукацыі з рускай мовай навучання, распрацоўкі комплекснай методыкі
навучання арфаграфіі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму.

У трэцяй главе “Эксперыментальная методыка навучання арфаграфіі ў
ІІ – ІV класах” сфармуляваны мэта і задачы навучальнага эксперымента,
раскрыта комплексная методыка навучання арфаграфіі на І ступені атрымання
агульнай сярэдняй адукацыі.

Распрацаваная методыка ўкаранялася ў практыку навучання беларускай
мове ў дзяржаўных установах адукацыі: СШ № 27 г. Мінска, СШ № 175
г. Мінска, СШ № 31 г. Віцебска, гімназіі № 7 г. Віцебска, СШ № 8 г. Кобрына,
Дзівінскай СШ Кобрынскага раѐна, гімназіі № 3 г. Маладзечна, СШ № 1
г. Лагойска. У навучальным эксперыменце ўдзельнічалі 280 вучняў пачатковых
класаў.

Вывучэнне напісанняў, заснаваных на фанетычным і марфалагічным
прынцыпах беларускага правапісу, ажыццяўляецца на аснове інтэграцыі
фанетычных, марфемных ведаў, уменняў і пяціўзроўневай сістэмы фанетыка-
арфаграфічных і марфеміка-арфаграфічных практыкаванняў у сукупнасці з
алгарытмізацыяй. Пры гэтым адбываецца фарміраванне арфаграфічных
навыкаў ва ўзаемасувязі з удасканаленнем нормаў літаратурнага вымаўлення,
развіццѐм фанематычнага слыху вучняў, засваеннем марфемнага складу слова.
Выкарыстанне  алгарытмізацыі садзейнічае асэнсаванню паслядоўнасці
дзеянняў для вызначэння правільнага напісання.

Засваенне правапісу склонавых канчаткаў назоўнікаў і прыметнікаў,
асабовых канчаткаў дзеясловаў абапіраецца на першапачаткова сфарміраваныя
граматычныя (марфалагічныя, марфемныя) веды і ўменні, у некаторых
выпадках – фанетычныя, лексічныя веды  і ўменні. Інтэграцыя адзначаных
ведаў, уменняў і пяціўзроўневай сістэмы граматыка-арфаграфічных
практыкаванняў з прымяненнем алгарытмізацыі, апорных табліц склонавых і
асабовых канчаткаў, садзейнічае не толькі свядомаму  фарміраванню
адпаведных навыкаў правапісу, але і паглыбленню ведаў з розных раздзелаў
школьнага курса мовы, удасканаленню адпаведных уменняў.

Навучанне арфаграфіі ў ІІ – IV класах прадугледжвае засваенне правапісу
слоўнікавых слоў, якія можна падзяліць на пяць груп: словы, у якіх няма
арфаграм; напісанні, выбар якіх рэгулюецца правіламі, што вывучаюцца ў
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ІІ – IV класах; напісанні, якія не рэгулююцца арфаграфічнымі правіламі;
напісанні, якія цяжка правяраюцца; напісанні, выбар якіх рэгулюецца
арфаграфічнымі правіламі, што не вывучаюцца ў ІІ – IV класах. Адпаведна для
засваення слоўнікавых слоў патрабуецца выкарыстанне пэўных метадаў і
прыѐмаў.

У працэсе работы са слоўнікавымі словамі, акрамя традыцыйных
арфаграфічных практыкаванняў, арыентаваных на механічнае запамінанне і
ўстаўку прапушчаных літар у словы, выкарыстоўваецца сенсаматорны метад,
які рэалізуецца праз прыѐмы, заснаваныя на актывізацыі дзейнасці слыхавой,
рухальнай, зрокавай памяці: арфаэпічнае прагаворванне, паскладовае
арфаграфічнае прагаворванне, прыѐмы мнематэхнікі  (выкарыстанне апорных
малюнкаў і асацыяцый) і інш.

Фарміраванне навыкаў правапісу вялікай літары, прыставак і
прыназоўнікаў, не з дзеясловамі ажыццяўляецца на  аснове базавых моўных
ведаў і вучэбна-моўных уменняў з розных раздзелаў школьнага курса мовы ў
залежнасці ад арфаграмы: марфемных (вызначэнне марфемнага складу слова);
марфалагічных (размежаванне агульных і ўласных назоўнікаў, дыферэнцыяцыя
часцін мовы); лексічных (веданне лексічнага значэння слова). Інтэграцыя
базавых моўных ведаў, вучэбна-моўных уменняў і пяціўзроўневай сістэмы
арфаграфічных практыкаванняў, у некаторых выпадках з прымяненнем
алгарытмізацыі, садзейнічае фарміраванню трывалых арфаграфічных навыкаў.

Адным з перспектыўных кірункаў сучаснай лінгваметодыкі з’яўляецца
стварэнне электронных сродкаў навучання. У працэсе даследавання
распрацаваны электронны адукацыйны рэсурс па арфаграфіі (у   межах
вучэбнага прадмета “Беларуская мова”) з выкарыстаннем сістэмы
дыстанцыйнага навучання Moodle, а  таксама электронныя арфаграфічныя
гульні-трэнажоры (мультымедыйныя дадаткі да навукова-метадычнага часопіса
“Пачатковая школа”), што з’яўляецца інавацыйным кампанентам у навучанні
арфаграфіі на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі.

Электронны адукацыйны рэсурс па арфаграфіі змяшчае некалькі
ўзаемазвязаных паміж сабой модуляў: даведачна-інфармацыйны, трэніруючы,
інтэрактыўны, кантрольна-дыягнастычны. Такая структура рэсурсу
прадугледжвае падрабязнае, схематычнае прадстаўленне арфаграфічнага,
фанетычнага і граматычнага матэрыялаў, якія садзейнічаюць фарміраванню
арфаграфічных уменняў і навыкаў; магчымасць адпрацоўкі арфаграфічных
уменняў і навыкаў у працэсе выканання разнастайных па змесце заданняў;
кантроль і дыягностыку сфарміраванасці арфаграфічных уменняў і навыкаў;
забеспячэнне магчымасці дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі навучання.

Акрамя электроннага адукацыйнага рэсурсу па арфаграфіі з модульнай
арганізацыяй, распрацаваны электронныя арфаграфічныя гульні-трэнажоры.
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Праца з гульнямі-трэнажорамі дазваляе актывізаваць розныя віды памяці:
слыхавую (гукавое суправаджэнне), зрокавую (рух, перамяшчэнне аб’ектаў),
тактыльную (выкананне дзеянняў з камп’ютарам), эмацыянальную
(прымяненне займальнасці, гульнявых прыѐмаў).

Выкарыстанне арфаграфічных гульняў-трэнажораў у працэсе навучання
стварае магчымасці трывалага запамінання арфаграфічнага матэрыялу,
актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў, прымянення ведаў на практыцы,
што садзейнічае павышэнню якасці ведаў вучняў, выпрацоўцы адпаведных
арфаграфічных навыкаў. Акрамя таго, гульні-трэнажоры ўключаюць заданні не
толькі на выпрацоўку пэўнага арфаграфічнага навыку, але і прадугледжваюць
кантроль засваення вучнямі арфаграфічнага матэрыялу: у працэсе выканання
задання на экране фіксуецца колькасць правільных і памылковых адказаў.

Названыя электронныя сродкі навучання прымяняліся як на ўроках
беларускай мовы (пры наяўнасці тэхнічных умоў), так і пры правядзенні
падтрымліваючых і стымулюючых заняткаў, а таксама ў працэсе самастойнай
працы дома.

Кантрольны зрэз на выяўленне эфектыўнасці распрацаванай методыкі
навучання арфаграфіі на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі
праводзіўся ў ІV класе. Былі атрыманы наступныя вынікі: 83,57% вучняў
эксперыментальных класаў прадэманстравалі сярэдні, дастатковы і высокі
ўзроўні сфарміраванасці арфаграфічнай пісьменнасці, 16,43% – здавальняючы і
нізкі; 48,04% вучняў кантрольных класаў прадэманстравалі сярэдні, дастатковы
і высокі ўзроўні сфарміраванасці арфаграфічнай пісьменнасці, 51,96% –
здавальняючы і нізкі. Атрыманыя даныя апрацаваны з выкарыстаннем метаду
матэматычнай статыстыкі – крытэрыю . Вынікі аналізу сукупнасці
дыягнастычных заданняў дазволілі зрабіць вывад аб эфектыўнасці
распрацаванай комплекснай методыкі навучання арфаграфіі, належным узроўні
арфаграфічнай пісьменнасці вучняў на этапе заканчэння пачатковай школы.

З мэтай верыфікацыі вынікаў эксперымента падлічаны каэфіцыент
арфаграфічнай пісьменнасці (КАП)  і рэйтынг  арфаграфічнай пісьменнасці
(РАП) для эксперыментальных і кантрольных класаў: КАПэксп = 0,84;
КАПк = 0,48; РАПэксп = 6,74; РАПк = 4,56. Супастаўляльны аналіз атрыманых
вынікаў сведчыць аб тым, што КАП і РАП вучняў эксперыментальных класаў
вышэй за аналагічныя паказчыкі вучняў кантрольных класаў. Гэта яшчэ раз
пацвярджае эфектыўнасць распрацаванай методыкі навучання арфаграфіі на І
ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва ўмовах блізкароднаснага
білінгвізму.
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі:
1. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы навучання арфаграфіі ў сітуацыі

руска-беларускага двухмоўя грунтуюцца на  актуальных тэарэтычных
напрамках (фарміраванне культуры маўлення і функцыянальнай граматнасці
асобы) і падыходах (сістэмна-ўзроўневым, білінгвальным і камунікатыўна-
дзейнасным). Сістэмна-ўзроўневы падыход прадугледжвае вывучэнне
арфаграфіі ў сістэмна-комплексным, сістэмна-структурным, сістэмна-
інтэграцыйным і сістэмна-камунікатыўным аспектах. Білінгвальны падыход
вызначае навучанне арфаграфіі ў сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму, пры
якім арганізацыя разумовай дзейнасці вучняў арыентавана на ўсведамленне
асаблівасцей дзвюх моў – беларускай і рускай. Камунікатыўна-дзейнасны
падыход прадугледжвае авалоданне   арфаграфічнымі нормамі з мэтай іх
творчага прымянення на пісьме, забеспячэння патрэб камунікацыі ў пісьмовай
форме.

Навучанне  арфаграфіі адбываецца  з улікам псіхалагічных
заканамернасцей выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў. Працэс
фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў уключае пяць узаемазвязаных
этапаў: першы – знаѐмства з арфаграмай і яе апазнавальнымі прыметамі, мае
на мэце  фарміраванне ведаў пра арфаграму, яе апазнавальныя прыметы;
другі – разуменне сутнасці арфаграфічнага дзеяння, накіраваны на
ўсведамленне паслядоўнасці арфаграфічнага дзеяння з мэтай вызначэння
правільнага напісання; трэці – запамінанне спосабу арфаграфічнага дзеяння,
звязаны з практычнай дзейнасцю па засваенні этапаў арфаграфічнага дзеяння,
выкананні дзеянняў па ўзоры; чацвѐрты – фарміраванне арфаграфічнага
ўмення, прадугледжвае выкананне тыповых практычных дзеянняў на аснове
засвоеных ведаў і набытых уменняў; пяты – аўтаматызацыя арфаграфічнага
ўмення, мае на мэце канструяванне новых спосабаў дзейнасці, выкананне
творчых работ.

З вызначаных падыходаў вынікаюць прынцыпы навучання арфаграфіі.
Прынцып апоры на нормы літаратурнага вымаўлення мае на мэце вывучэнне,
у першую чаргу, напісанняў, заснаваных на фанетычным прынцыпе беларускай
арфаграфіі, на аснове фанетычных ведаў і ўменняў, арфаэпічных навыкаў.
Прынцып апоры на марфемную структуру слова патрабуе разглядаць правапіс
значымых частак слова з апорай на марфемныя веды і ўменні. У працэсе
вывучэння некаторых арфаграм неабходна прытрымлівацца прынцыпу апоры на
веды па марфалогіі, які прадугледжвае размежаванне часцін мовы, веданне іх
граматычных катэгорый. Прынцып уліку рускай арфаграфіі пры навучанні
беларускаму правапісу вызначае засваенне арфаграфіі ва ўмовах руска-
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беларускага білінгвізму з выкарыстаннем у метадычна апраўданых выпадках
супастаўленняў і параўнанняў, калі арфаграфічныя веды, уменні і навыкі,
першапачаткова набытыя на ўроках рускай мовы, з’яўляюцца асновай для
фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў на беларускай мове. Сутнасць
прынцыпу перманентнага засваення арфаграфіі заключаецца ў замацаванні і
практычным пашырэнні набытых арфаграфічных ведаў, уменняў і навыкаў на
працягу ўсяго перыяду навучання ў ІІ – ІV класах. Прынцып камунікатыўнай
накіраванасці навучання арфаграфіі мае на мэце арганізацыю адукацыйнага
працэсу, калі фарміраванне арфаграфічных уменняў і навыкаў звязана з
развіццѐм маўлення вучняў, на аснове чаго адбываецца  засваенне
арфаграфічных нормаў беларускай мовы і авалоданне ѐй як сродкам зносін [1;
4; 5; 6; 7; 10; 12; 26; 27].

2. Эфектыўнае навучанне арфаграфіі на І ступені атрымання агульнай
сярэдняй адукацыі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму патрабуе з улікам
вызначанай мэты навуковага абгрунтавання зместу – арфаграфічнага мінімуму.
Мэта навучання арфаграфіі ў пачатковых класах – фарміраванне базавых
арфаграфічных уменняў і навыкаў для далейшага засваення сістэмы арфаграфіі
на ІІ ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. Адбор арфаграфічнага
мінімуму ажыццяўляўся з улікам арфаграфіі як сістэмы напісанняў; прынцыпаў
беларускай арфаграфіі; спецыфічных асаблівасцей беларускай мовы ў
супастаўленні з рускай; частотнасці выкарыстання арфаграм у маўленчай
практыцы; тыповых цяжкасцей засваення арфаграм беларускай мовы вучнямі
пачатковых  класаў устаноў адукацыі з рускай мовай навучання; базавых
моўных ведаў і вучэбна-моўных уменняў, неабходных для фарміравання
арфаграфічных навыкаў; лексічнай напаўняльнасці арфаграм. На падставе
гэтых крытэрыяў упершыню вызначаны арфаграфічны мінімум для ІІ – ІV
класаў, які ўключае: пералік арфаграм; базавыя моўныя веды і вучэбна-моўныя
ўменні, неабходныя для засваення арфаграм; лексічнае напаўненне [2; 11].

3. Канстатуючы эксперымент паказаў адносна невысокі ўзровень
арфаграфічнай пісьменнасці вучняў на этапе заканчэння пачатковай школы:
каэфіцыент арфаграфічнай пісьменнасці складае 0,51.

У ходзе правядзення дыягностыкі ўзроўню арфаграфічнай пісьменнасці
вызначана рэйтынгавая характарыстыка арфаграфічных памылак вучняў
пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай
навучання: памылкі ў правапісе ў; о, э – а; прыставак на зычны; раздзяляльных
знакаў; падоўжаных зычных; т – ц; д – дз.

На падставе вынікаў канстатуючага эксперымента вызначаны прычыны
арфаграфічных памылак вучняў: лінгвадыдактычныя (несфарміраванасць
уменняў выкарыстоўваць арфаграфічныя правілы на практыцы),
прыватнаметадычныя (недастатковае засваенне нормаў беларускага
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літаратурнага вымаўлення; недастатковае засваенне базавых моўных  ведаў і
несфарміраванасць адпаведных уменняў), псіхалінгвістычныя (арыентацыя
вучэбнай дзейнасці вучняў на першыя тры этапы фарміравання арфаграфічнага
навыку; інтэрферэнцыя; нізкі ўзровень сфарміраванасці арфаграфічнай
пільнасці; слаба развітыя маўленчы слых і зрокавая памяць) [3; 13].

4. Комплексная методыка навучання арфаграфіі на І ступені атрымання
агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на аснове інтэграцыі базавых
моўных ведаў і вучэбна-моўных уменняў па фанетыцы, марфеміцы, марфалогіі
і пяціўзроўневай сістэмы фанетыка-арфаграфічных, марфеміка-арфаграфічных,
граматыка-арфаграфічных практыкаванняў у сукупнасці з алгарытмізацыяй,
сенсаматорным метадам і электроннымі адукацыйнымі рэсурсамі (электронныя
інфармацыйна-даведачны, трэніруючы, інтэрактыўны, кантрольна-
дыягнастычны модулі; электронныя арфаграфічныя гульні-трэнажоры).

Засваенне напісанняў, заснаваных на фанетычным і марфалагічным
прынцыпах беларускага правапісу, адбываецца  ў працэсе выканання
фанетыка-арфаграфічных і марфеміка-арфаграфічных практыкаванняў з
апорай на фанетычныя і марфемныя веды і ўменні. Вывучэнне правапісу
склонавых канчаткаў назоўнікаў і прыметнікаў, асабовых канчаткаў дзеясловаў
ажыццяўляецца з выкарыстаннем сістэмы граматыка-арфаграфічных
практыкаванняў, што прадугледжваюць прымяненне граматычных ведаў і
ўменняў. Вывучэнне правапісу вялікай літары ў словах, прыставак і
прыназоўнікаў, не з дзеясловамі патрабуе выкарыстання камбінаваных
арфаграфічных практыкаванняў на   аснове актуалізацыі ведаў з розных
раздзелаў курса мовы.

Вызначаныя арфаграфічныя практыкаванні прадстаўлены ў сістэме з
улікам псіхалагічных механізмаў фарміравання арфаграфічнага навыку. Яны
разлічаны на пяць этапаў засваення арфаграфічнага матэрыялу ў адносінах да
кожнай арфаграмы: ад практыкаванняў на знаѐмства з вывучаемай арфаграмай
да практыкаванняў па прымяненні ведаў у незнаѐмай, нестандартнай сітуацыі
для рашэння якасна новых задач [15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 34; 35].

Выкарыстанне алгарытмізацыі дазваляе па-новаму перагледзець і
ўдасканаліць традыцыйную методыку навучання арфаграфіі на І ступені
атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. Прымяненне алгарытмаў правапісу
садзейнічае фарміраванню ўмення свядома выкарыстоўваць арфаграфічныя
правілы на пісьме. Такія прыѐмы, як паўтарэнне, супастаўленне, аналіз і сінтэз,
з’яўляюцца асноўнымі ў рабоце над алгарытмамі, якія патрабуюць актуалізацыі
канкрэтных базавых моўных ведаў і вучэбна-моўных уменняў [29; 34; 35].

Адной з умоў дасягнення вучнямі адноснай арфаграфічнай пісьменнасці
з’яўляецца засваенне імі правапісу слоўнікавых слоў. Эфектыўнасць вывучэння
слоўнікавых слоў забяспечваецца выкарыстаннем сенсаматорнага метаду і
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прыѐмаў, праз якія ѐн рэалізуецца (арфаэпічнае прагаворванне; паскладовае
арфаграфічнае прагаворванне; прыѐмы, заснаваныя на мнематэхніцы (малюнкі,
асацыяцыі) і інш.) [8; 19; 28; 30; 31; 32].

Інавацыйным кампанентам у методыцы навучання арфаграфіі ў ІІ – ІV
класах з’яўляецца выкарыстанне электронных сродкаў навучання –
электроннага адукацыйнага рэсурсу па арфаграфіі з модульнай арганізацыяй,
які ўключае лагічна ўзаемазвязаныя модулі: даведачна-інфармацыйны,
трэніруючы, інтэрактыўны, кантрольна-дыягнастычны, а таксама электронных
арфаграфічных гульняў-трэнажораў. Прымяненне названых рэсурсаў
садзейнічае якаснаму засваенню тэарэтычных ведаў, неабходных для
фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў; выпрацоўцы арфаграфічных
уменняў і навыкаў, ажыццяўленню кантролю за ўзроўнем засваення арфаграм
[9; 14; 36; 37; 38; 39; 40].

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў
1. Вызначаны арфаграфічны мінімум для ІІ – ІV класаў устаноў агульнай

сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання можа быць прыняты за аснову для
ўдакладнення зместу навучання беларускай арфаграфіі на І ступені атрымання
агульнай сярэдняй адукацыі.

2. Распрацаваныя сістэма арфаграфічных практыкаванняў (фанетыка-
арфаграфічных, марфеміка-арфаграфічных, граматыка-арфаграфічных) і
алгарытмы правапісу могуць быць уключаны ў падручнікі па беларускай мове
для ІІ – ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай
навучання.

Практыкаванні па фарміраванні арфаграфічных уменняў і навыкаў,
выпрацоўцы навыку правапісу слоўнікавых слоў, якія прапануюцца для
засваення ў ІІ – ІV класах ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай
мовай навучання, алгарытмы, тэксты для спісванняў, дыктанты розных відаў,
памяткі па рабоце над памылкамі змешчаны ў вучэбных дапаможніках [29; 30;
31; 32; 33; 34; 35].

3. Электронны адукацыйны рэсурс па арфаграфіі для І ступені атрымання
агульнай сярэдняй адукацыі прадстаўлены ў сістэме дыстанцыйнага навучання
Moodle (http://moodle.edu.by), электронныя арфаграфічныя гульні-трэнажоры –
на дысках (мультымедыйныя дадаткі да часопіса “Пачатковая школа”) [36; 37;
38; 39; 40].
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РЭЗЮМЭ
Антановіч Наталля Міхайлаўна

Комплексная методыка навучання беларускай арфаграфіі ў ІІ – ІV класах

Ключавыя словы: арфаграфічныя ўменні і навыкі, арфаграфічны
мінімум,  арфаграфічныя практыкаванні,  алгарытмізацыя, комплексная
методыка навучання арфаграфіі, электронныя адукацыйныя рэсурсы.

Мэта даследавання – навукова абгрунтаваць, распрацаваць комплексную
методыку навучання беларускай арфаграфіі ў ІІ – ІV класах у адзінстве
мэтавага, тэарэтыка-метадалагічнага, зместавага, тэхналагічнага,
дыягнастычнага кампанентаў і праверыць яе эфектыўнасць.

Метады даследавання: аналіз навуковай літаратуры і нарматыўных
дакументаў, вывучэнне і абагульненне педагагічнага вопыту, вынікаў вучэбнай
дзейнасці, педагагічны эксперымент, колькасны і якасны аналіз з
выкарыстаннем метаду матэматычнай статыстыкі крытэрыю .

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Акрэслены тэарэтычныя напрамкі,
падыходы і прынцыпы навучання беларускай арфаграфіі; удакладнены змест
навучання арфаграфіі ў ІІ – ІV класах (арфаграфічны мінімум); вызначаны
ўзровень развіцця арфаграфічнай пісьменнасці (каэфіцыент арфаграфічнай
пісьменнасці) вучняў пачатковых класаў, рэйтынг арфаграфічных памылак і іх
генезіс; распрацавана і апрабавана  комплексная методыка навучання
арфаграфіі; падрыхтавана вучэбна-метадычнае забеспячэнне працэсу навучання
арфаграфіі ў ІІ – ІV класах: вучэбныя дапаможнікі, метадычныя парады,
электронныя адукацыйныя рэсурсы.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вызначаны арфаграфічны мінімум для
ІІ – ІV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання
можна разглядаць як аснову для ўдакладнення зместу навучання арфаграфіі.
Распрацаваная сістэма фанетыка-арфаграфічных, марфеміка-арфаграфічных,
граматыка-арфаграфічных практыкаванняў і алгарытмы могуць быць уключаны
ў падручнікі па беларускай мове для ІІ – ІV класаў. Электронныя сродкі
навучання па арфаграфіі для І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі
можна выкарыстоўваць як у вучэбным працэсе, так і ў пазаўрочны час.

Галіна прымянення. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў
працэсе навучання беларускай арфаграфіі ў ІІ – ІV класах, сістэме павышэння
кваліфікацыі настаўнікаў, выкладанні курса “Методыка выкладання беларускай
мовы і літаратурнага чытання” студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі.
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РЕЗЮМЕ
Антонович Наталья Михайловна

Комплексная методика обучения белорусской орфографии
во ІІ – ІV классах

Ключевые слова: орфографические умения и навыки, орфографический
минимум, орфографические упражнения, алгоритмизация, комплексная
методика обучения орфографии, электронные образовательные ресурсы.

Цель исследования – научно обосновать, разработать комплексную
методику обучения белорусской орфографии во ІІ – ІV класах в единстве
целевого, теоретико-методологического, содержательного, технологического,
диагностического компонентов и проверить ее эффективность.

Методы исследования: анализ научной литературы и нормативных
документов, изучение и обобщение педагогического опыта, результатов
учебной деятельности, педагогический эксперимент, количественный и
качественный анализ с использованием метода математической статистики
критерия .

Полученные результаты и их новизна. Определены теоретические
направления, подходы и принципы обучения белорусской орфографии;
уточнено содержание обучения орфографии во ІІ – ІV классах
(орфографический минимум); определен уровень развития орфографической
грамотности (коэффициент орфографической грамотности) учащихся
начальных классов, рейтинг орфографических ошибок   и их генезис;
разработана и апробирована комплексная методика обучения орфографии;
подготовлено учебно-методическое обеспечение процесса обучения
орфографии во ІІ – ІV классах: учебные пособия, методические рекомендации,
электронные образовательные ресурсы.

Рекомендации по использованию. Отобранный орфографический
минимум для ІІ – ІV классов учреждений общего среднего образования с
русским языком обучения можно рассматривать как основу для уточнения
содержания обучения орфографии. Разработанная система фонетико-
орфографических, морфемико-орфографических, грамматико-орфографических
упражнений и алгоритмы могут быть включены в учебники по белорусскому
языку для ІІ – ІV классов. Электронные средства обучения по орфографии для І
ступени получения общего среднего образования можно применять в учебном
процессе, а также в послеурочное время.

Область применения. Результаты исследования  могут быть
использованы в процессе обучения белорусской орфографии во ІІ – ІV классах,
системе повышения квалификации учителей, преподавании курса “Методика
преподавания белорусского языка и литературного чтения” студентам
учреждений высшего образования.
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SUMMARY
Antonovich Natalia Mikhailovna

Complex Methods of Teaching Belarusian Spelling in II – IV Grades

Key words: spelling skills, spelling minimum, spelling exercises,
algorithmization, complex methods of teaching spelling, electronic educational
resources.

The purpose of the research is to scientifically substantiate and develop
complex methods of teaching Belarusian spelling in grades ІІ – ІV in the unity of
target, theoretical and methodologіcal, content, technological and diagnostic
components and test their effectiveness.

Research methods: analysis of scientific literature and regulatory documents,
study and generalization of pedagogical experience, learning outcomes, pedagogical
experiment, quantitative and qualitative analysis using the method of mathematical
statistics of criterion .

The obtained results and their novelty. Theoretical directions, approaches
and principles of teaching Belarusian spelling are defined; the content of teaching
spelling in grades II – IV (spelling minimum) is specified; the level of spelling
literacy development (spelling literacy rate) of primary school pupils is defined,
spelling errors ranking and their genesis are determined; complex methods of
teaching spelling are developed and tested; methodological support of the teaching
spelling process in II – IV grades is prepared: teaching manuals, methodological
guidelines, electronic educational resources.

Recommendations on use. The selected spelling minimum for grades ІІ – ІV
of educational institutions with the Russian language of instruction can be considered
as a basis for verifying the content of teaching spelling. The developed system of
phonetic and spelling, morphemic and spelling, grammar and spelling exercises and
algorithms may be included in the Belarusian language textbooks for grades ІІ – ІV.
Electronic tutorials in spelling for stage I of general secondary education can be used
in the educational process, as well as in after school activities.

Application field. The results of the research can be used in the Belarusian
spelling teaching process in grades ІІ – ІV, the system of training teachers and while
teaching the course “Methodology of teaching the Belarusian language and literary
reading” for students of institutions of higher education.


