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Вучоны-метадыст В.У. Протчанка неаднаразова падкрэсліваў, што 
толькі тая педагагічная тэорыя мае вартасць, якая рэальна ўвасабляецца 
ў школьнай практыцы. Камунікатыўна-маўленчы аспект выкладання 
беларускай мовы дэкларуецца ў «Канцэпцыі вучэбнага прадмета 
«Беларуская мова», гэта дэкларацыя пераносіцца ў вучэбную праграму 
па беларускай мове і на сучасным этапе моўнай адукацыі робіць першыя 
спробы рэалізацыі ў школьных падручніках. 
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ФАНЕТЫЧНЫ ПРЫНЦЫП БЕЛАРУСКАГА ПРАВАПІСУ 
І МЕТОДЫКА ЯГО РЭАЛІЗАЦЫІ Ў НАВУЧАННІ ШКОЛЬНІКАЎ 

Роля і месца беларускай мовы ў жыцці грамадства дазваляюць 
гаварыць пра неабходнасць захавання адзінства арфаграфічных нормаў, 
чым у значнай ступені забяспечваецца стабільнасць у сферы моўнай 
камунікацыі. Таму зразумела, што навучанне пісьмовай форме мовы (а 
значыць і пісьму як віду маўленчай дзейнасці), не можа ажыццяўляца ў 
адрыве ад арфаграфічнага аспекта. 

Паміж веданнем моўных сродкаў (фанетычных, графічных і 
арфаграфічных, лексічных і граматычных) і авалоданнем рознымі відамі 
маўленчай дзейнасці (успрыманне на слых, чытанне, пісьмо, гаварэнне), 
акрамя адносін сродку і мэты навучання, існуюць яшчэ адносіны часткі і 
цэлага. На думку вучоных, “фанетычныя і графічныя навыкі, 
арфаграфічныя, лексічныя і граматычныя ўменні і навыкі ўключаюцца 
непасрэдна ў комплексныя маўленчыя ўменні як іх неад’емныя 
інтэгральныя кампаненты” [2, с. 135].  
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З перадачай маўлення на пісьме звязаны два раздзелы навукі пра 
мову – графіка і арфаграфія. Нягледзячы на тое, што гукі можна 
перадаць рознымі літарамі, выбар графічных сродкаў ажыццяўляецца на 
аснове пэўных заканамернасцей, ці прынцыпаў. Паводле В.Ф. Івановай, 
“арфаграфічныя прынцыпы – гэта рэгулюючыя ідэі выбару літар там, дзе 
гук (фанема) можа быць абазначаны варыятыўна” [1, с. 135]. 

У якасці асноўных прынцыпаў беларускай арфаграфіі 
вызначаюцца фанетычны і марфалагічны (фанематычны) прынцыпы. 
Фанетычны прынцып з’яўляецца вядучым прынцыпам беларускай 
арфаграфіі. Беларускае пісьмо, можна сказаць, у цэлым з’яўляецца 
фанетычным, таму што ў ім гукі адпавядаюць “сваім” літарам. Такое 
пісьмо называецца гука-літарным ці літарна-гукавым. Паводле 
фанетычнага прынцыпу напісанне таго ці іншага слова поўнасцю 
адпавядае яго вымаўленню. Напрыклад, словы ліст [л׳іст], дзень 
[дз׳ень], вавёрка [вав׳орка], пухавіцкі [пухавіцкі] і іншыя пішуцца ў 
адпаведнасці з вымаўленнем.  

Пры фанетычным прынцыпе дакладна перадаюцца на пісьме 
арфаэпічныя нормы беларускай мовы. Фанетычны прынцып збліжае 
пісьмовую мову з вуснай, дае магчымасць “перадаць на пісьме такія 
спецыфічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы, як аканне і 
яканне, дзеканне і цеканне, цвёрдасць шыпячых і р, падаўжэнне 
зычных” [5, с. 169].  

На аснове прынцыпаў арфаграфіі фармулююцца арфаграфічныя 
правілы. Мэтазгодна засяродзіць увагу на розніцы паміж 
арфаграфічнымі нормамі і арфаграфічнымі правіламі. На думку А.Д. 
Шмялёва, “арфаграфічная норма дазваляе ахарактарызаваць тое ці іншае 
напісанне як “пісьменнае” ці “непісьменнае”, у той час як арфаграфічнае 
правіла фармулюе крытэрыі, якія дазваляюць ажыццявіць такія 
суадносіны” [6, с. 70]. 

Прывядзём прыклады арфаграм і адпаведных правіл, што 
вывучаюцца ў агульнаадукацыйных навучальных установах і 
грунтуюцца на фанетычным прынцыпе арфаграфіі. 

1. Правапіс галосных о, э, а (рачны, гарады, шніцаль); 2. 
Правапіс галосных е, ё, я (зямля, вясенні, шэсцьдзясят). 3. Правапіс 
спалучэнняў галосных іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у іншамоўных словах 
(афіцыянт, біёлаг, ёгурт). 4. Правапіс прыставак без- (бяс-), з- (с-), раз- 
(рас), уз- (ус-) (беззямельны, бясспрэчна, схадзіць, узгорак). 5. Правапіс 
прыстаўнога в (возера, вокны, вучань, вуліца). 6. Правапіс й, ы пасля 
прыставак (пайсці, зыходны, зайграць, падысці). 7. Правапіс д і дз, т і ц 
(дэпутат, дзяўчаты, тэлефон, цеплыня). 8. Правапіс падоўжаных 
зычных (збожжа, жыллё, калоссе). 9. Правапіс спалучэнняў зычных 



 303 

(здн, згн, стл, стн, рдц, жс, шс, хс) (кантрасны, сэрца, кампосны). 10. 
Правапіс ў (заўважыць, ва ўніверсітэце, шоўмэн) і іншыя.  

У сувязі з тым, што з 1 верасня 2010 года ўступіў у сілу закон 
Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, 
пытанне эфектыўнасці навучання арфаграфіі з’яўляецца адным з 
асноўных у практыцы выкладання беларускай мовы. Як вядома, 
арфаграфія – самастойны раздзел, які мае свае прынцыпы навучання, 
сваю сістэму паняццяў, што дае магчымасць вывучаць яе кампактна да 
засваення ці пасля засваення граматыкі. Аднак сувязь арфаграфіі з усімі 
раздзеламі мовазнаўства не дазваляе рэалізаваць такі падыход у 
практыцы навучання школьнікаў. Традыцыйна арфаграфічны матэрыял 
(арфаграмы і адпаведныя ім арфаграфічныя правілы) падаецца 
паралельна з матэрыялам па фанетыцы, арфаэпіі і графіцы (раздзел 
“Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія”), саставе слова і 
словаўтварэнні (раздзел “Склад слова. Словаўтварэнне і арфаграфія”), 
марфалогіі (“Марфалогія і арфаграфія”). Пры гэтым варта памятаць пра 
тое, што арфаграфічныя ўменні і навыкі ўдасканальваюцца пры 
вывучэнні лексікі і фразеалогіі, сінтаксісу, напісанні творчых работ, 
засваенні курса “Культура вуснага і пісьмовага маўлення” на апошнім 
этапе вывучэння беларускай мовы ў агульнаадукацыйнай школе. 

Рэалізацыя асноўнай мэты навучання арфаграфіі – фарміраванне 
адноснай арфаграфічнай пісьменнасці – ажыццяўляецца на аснове 
агульнадыдактычных (навуковасць, сістэмнасць, паслядоўнасць, 
даступнасць і інш.) і прыватнаметадычных (прынцып сувязі арфаграфіі з 
фанетыкай і арфаэпіяй, прынцып сувязі арфаграфіі з марфемікай і 
марфалогіяй, прынцып сувязі арфаграфіі з развіццём маўлення вучняў, 
прынцып свядомасці і аўтаматызму) прынцыпаў навучання. У сувязі з 
тым, што большасць правілаў напісання галосных і некаторых зычных 
заснавана на фанетычным прынцыпе беларускай арфаграфіі, адным з 
асноўных пры фарміраванні арфаграфічных уменняў і навыкаў 
з’яўляецца прынцып сувязі арфаграфіі з фанетыкай і арфаэпіяй.  

Засяродзімся на тым, як гэты прынцып рэалізуецца пры вывучэнні 
раздзела “Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія” ў пятым класе, дзе 
і пададзена большасць арфаграфічных правілаў, заснаваных на 
фанетычным прынцыпе напісання. 

Так, вывучэнне правапісу галосных о, э, а напрамую звязана з 
уменнем вымаўляць зацвярдзелыя зычныя і ўсведамленнем таго, што 
пасля літар, што выкарыстоўваюцца для перадачы зацвярдзелых гукаў 
на пісьме, ніколі не пішуцца галосныя е, ё, ю, я, і. Засваенне моўнай 
з’явы грунтуецца на ўменні вызначаць націск у словах, адрозніваць 
націскныя і ненаціскныя склады. Пры вывучэнні гэтай тэмы першымі 
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вырашаюцца графіка-арфаэпічныя, а затым арфаграфічныя задачы. 
Спачатку вучні назіраюць над вусным маўленнем, удасканальваюць 
веды пра адметнасць беларускай фанетыкі, а потым вучацца 
адлюстроўваць вывучаныя моўныя з’явы на пісьме (засвойваюць 
арфаграму “Галосныя о, э – а”). Засвойваючы правілы вымаўлення і 
адлюстравання на пісьме [о], [э], [а], вучні ўсведамляюць, што гэтыя гукі 
вымаўляюцца пасля цвёрдых зычных і на пісьме абазначаюцца літарамі 
о, э, а. Нягледзячы на тое, што ў аддаленых ненаціскных складах [а] 
чуецца не вельмі выразна, яно не губляе сваёй якасці і вымаўляецца, як 
гук [а]. Таму лічыцца парушэннем літаратурнай нормы вымаўленне 
іншых гукаў на месцы гука [а] (морэ, пішым, новуй) і адлюстраванне 
памылковага вымаўлення на пісьме. Разам з тым мэтазгодна памятаць 
пра тое, што правапіс о, э – а будзе выклікаць цяжкасці ў дзяцей, чыя 
гаворка адносіцца да паўднёва-заходняга дыялекту. Так, у некаторых 
раёнах Брэсцкай і Гомельскай абласцей замест нарматыўнага акання 
назіраецца оканне, што абавязкова трэба ўлічваць пры засваенні тэмы, 
пашыраючы колькасць арфаэпічных практыкаванняў. 

Пры дапамозе літары я ў беларускай мове графічна перадаецца 
такая фанетычная з’ява, як яканне, сутнасць якой заключаецца ў 
вымаўленні на месцы гукаў [о], [э] пасля мяккіх зычных у першым 
складзе перад націскам гука [а]: вёсны – вясна ([в׳о]сны --[в׳а]сна), 
землі– зямля ([з׳э]млі -- [з׳а]мля). Засваенне правапісу галосных е, ё, я 
немагчыма без правільнага вымаўлення галосных гукаў і ўдасканалення 
акцэнтуацыйных навыкаў. Пры вывучэнні гэтай тэмы, як і пры засваенні 
папярэдняй, важную ролю адыгрываюць графіка-арфаэпічныя задачы.  

Асаблівую цяжкасць будзе складаць навучанне яканню дзяцей, у 
якіх маўленне фарміруецца пад уплывам мясцовых дыялектаў. Так, для 
паўночна-ўсходняга дыялекту характэрна дысімілятыўнае яканне 
([в׳і]сна, [з׳і]мля), а некаторыя рэгіёны паўднёва-заходняга дыялекту 
вызначаюцца еканнем ([в׳е]сна, [з׳е]мля). Таму з першых урокаў 
вывучэння напісання слоў з ё, е – я ў цэнтры ўвагі настаўніка -- 
нарматыўнае беларускае вымаўленне. 

Пры вывучэнні беларускай мовы ў пятым класе не адбываецца 
знаёмства з паняццямі “слабая і моцная пазіцыя”, аднак паслядоўна 
праводзіцца думка, што не выклікае сумненняў абазначэнне на пісьме 
толькі націскнога галоснага гука, а ва ўсіх іншых выпадках неабходна 
думаць пра напісанне арфаграмы.  

Вядома, што паспяховае фарміраванне правапісных уменняў і 
навыкаў забяспечваецца разуменнем правапісу як сістэмы, неад’емнай 
часткай якой з’яўляюцца выключэнні. Аднак скіраванасць новай 
рэдакцыі правіл на пашырэнне фанетычнага прынцыпу напісання 
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дазваляе зменшыць колькасць такіх выключэнняў, што, безумоўна, 
будзе садзейнічаць павышэнню арфаграфічнай пісьменнасці вучняў. 
Так, паводле правапісу 2008 года, правілы перадачы якання на пісьме 
больш паслядоўна распаўсюджваюцца на напісанне лічэбнікаў 
(сямнаццаць, дзявяты, пяцьдзясят і інш.); правілы правапісу ў значна 
пашырыліся на вялікую колькасць слоў, якія паводле правіл 1959 года 
былі выключэннямі (ва ўніверсітэце, пры ўніверсаме і інш.). 

Разам з тым трэба адзначыць, што, якімі б дасканалымі ні былі 
арфаграфічныя правілы, яны заўсёды аказваюцца няпоўнымі, і “часта 
бывае так, што ў саміх правілах ўтрымліваецца адсылка да 
арфаграфічнага слоўніка (“напісанне такіх слоў вызначаецца па 
слоўніку”)” [6, c. 70]. А якраз арфаграфічны слоўнік і фіксуе 
арфаграфічную норму безадносна да якіх-небудзь правіл. 

У сувязі з гэтым усе лексічныя адзінкі, што вывучаюцца на ўроках, 
падзяляюцца на словы, што ўтрымліваюць арфаграмы, якія рэгулююцца 
арфаграфічнымі правіламі, і словы, напісанне якіх немагчыма 
праверыць. Да вывучэння такіх слоў прапануюцца розныя методыкі, 
таму што пад увагу бярэцца тое, што першая мае справу з вялікай 
колькасцю слоў, напісанне якіх вызначаецца адным правілам, а другая – 
з адзінкавымі словамі.  

Пры засваенні правіл напісання арфаграм, заснаваных на 
фанетычным прынцыпе, напісанне якіх рэгулюецца правіламі, 
выкарыстоўваюцца традыцыйныя метады і прыёмы навучання. Так, пры 
азнаямленні вучняў з умовамі выбару арфаграмы эфектыўныя як 
дэдуктыўныя (паведамленне настаўніка, аналіз тэксту і інш.), так і 
эўрыстычныя метады навучання (гутарка, назіранне за лінгвістычным 
матэрыялам, пытанні і заданні праблемна-пошукавага характару і інш.). 
Падчас фарміравання ўмення пісаць словы з вывучанымі арфаграмамі 
выкарыстоўваецца метад практыкаванняў. Сістэма практыкаванняў 
пададзена як спецыяльнымі (няўскладненае і ўскладненае спісванне, 
дыктанты, арфаграфічны разбор), так і неспецыяльнымі (творчыя і 
свабодныя дыктанты, сачыненні, пераказы і іншыя творчыя работы) 
практыкаваннямі. 

Методыка працы над словамі, напісанне якіх немагчыма 
праверыць, арыентуе на выкарыстанне такіх прыёмаў, як паскладовае 
прамаўленне слоў, шматразовы паўторны запіс лексічнай адзінкі, падбор 
адкаранёвых слоў, праца з арфаграфічным слоўнікам і інш. Дастаткова 
эфектыўнай для засваення слоў з неправяральнымі арфаграмамі будзе 
праца па адгадванні і складанні загадак, прамаўленні скорагаворак, а 
таксама задачы тыпу шарад, метаграм, анаграм, лагагрыфаў, заснаваныя 
на якіх-небудзь зменах і пераменах у саставе загаданых слоў. 



 306 

Такім чынам, прымяненне фанетычнага прынцыпу пісьма ў пятым 
класе садзейнічае замацаванню вывучанага ў пачатковай школе, больш 
эфектыўнаму засваенню новага матэрыялу і дазваляе ўдасканальваць 
вымаўленчыя навыкі, арфаграфічную пільнасць, развіваць памяць і 
моўнае чуццё вучняў. 
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