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У довіднику «Українська мова. Пам’ятка робо-
ти над помилками» запропоновано перевірену на 
практиці систему профілактики і корекції недоліків 
письма молодших школярів. Ретельно дібраний 
і поданий у лаконічній формі матеріал сприятиме 
організації продуктивної самостійної роботи уч-
нів над помилками, допоможе закріпити навички 
правильного написання слів, засвоїти алгоритми 
(послідовність дій) стосовно конкретних орфограм.

Наприклад, опрацьовуючи помилки на орфо-
граму «Ненаголошені [е], [и]», учні користуються 
наступним алгоритмом.

1. Випиши слово правильно.
2. Зміни його або добери спільнокореневе так, 

щоб ненаголошений склад став наголошеним.
3. Підкресли букву, що позначає ненаголоше-

ний голосний звук.
4. Добери два слова на цю орфограму.
Весна’ — ве’сни, крило’ — кри’ла;
зеле’ний, зима’.
Багаторічний досвід організації самостійної ро-

боти над помилками за поданою в довіднику схемою 
свідчить, що в учнів виробляється орфографічна 
пильність, формується відповідальне став лення 
до письма та прагнення грамотно висловлювати 
свої думки.

ПЕРЕДМОВА
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1  Перевiр написане слово, вiдшукай помилку.

2  Визнач, на яку орфограму зроблено по-
милку.

3  Попрацюй над цим словом за поданим ал-
горитмом.

4  Якщо помилку допущено в словниковому 
словi, то вiдшукай його в словнику, а далi 
працюй за алгоритмом.

Як ВикОнуВАти РОбОту нАД ПОМилкАМи
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1. Пропуск букв, за-
міна одних букв 
іншими.

1. Випиши слово правиль-
но.

2. Визнач, скільки в цьо-
му слові букв, скільки 
звуків.

3. Поділи слово на скла-
ди; підкресли букви, 
що позначають голосні 
звуки.

4. Склади з цим словом 
речення.

2. Перенос слів. 1. Випиши слово правиль-
но.

2. Поділи його на склади.
3. Поділи на склади для 

переносу.
4. Покажи всі можливі 

способи переносу цьо-
го слова.

Ма-ленький, малень-кий, мале-нький.



6 орфограма алгоритм  роботи

3. Правопис слів із 
буквосполучен-
нями дж, дз.

1. Випиши слово правиль-
но.

2. Добери два слова на 
те буквосполучення, 
у якому допущена по-
милка.

3. Покажи всі можливі 
способи переносу цих 
слів.

Дзво-ник, дзве-ніти, дзвені-ти. 
Джміль, хо-джу.

4. Правопис слів 
з буквосполучен-
нями йо, ьо (після 
голосного пиши 
йо, після приго-
лосного — ьо).

1. Випиши слово правиль-
но.

2. Добери два слова на 
те буквосполучення, 
у якому допущена по-
милка.

3. Покажи всі можливі 
способи переносу цих 
слів.

Ма-льок, льо-дяник, льодя-ник.
Га-йок, зна-йомий, знайо-мий.
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5. Правопис слів 
з подовженими 
приголосними 
звуками.

1. Випиши слово правиль-
но. 

2. Запиши два слова з тим 
подовженим приголо-
сним звуком, на який 
допущена помилка.

3. Склади з цим словом 
речення.

Знання, коріння; життя, багаття.

6. Правопис слів 
з ненаголошени-
ми [е], [и].

1. Випиши слово правиль-
но.

2. Зміни його або добери 
спільнокореневе так, 
щоб ненаголошений 
склад став наголоше-
ним.

3. Підкресли букву, що по-
значає ненаголошений 
голосний.

4. Добери два слова з не-
наголошеними [е], [и].

Весло — ве’сла, зеленіють — зе’лень, зеле’ний.
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7. Правопис слів з 
ненаголошеними 
[е], [и], що не 
перевіряються 
наголосом.

1. Випиши слово правиль-
но, перевіривши себе за 
словником.

2. Запиши два слова з не-
наголошеними [е], [и], 
що не перевіряються 
наголосом.

3. Склади з одним із цих 
слів речення.

Очерет, черемха, абрикос, кишеня.

8. Позначення м’я- 
кості приголо-
сних звуків на 
письмі буквами 
я, ю, є, і, ь.

1. Випиши слово правиль-
но.

2. Добери два слова з м’я- 
кими приголосними 
звуками.

3. Підкресли букви, що по-
значають м’якість по-
передніх приголосних 
звуків на письмі.

Пісня, люди, синє, тінь.


