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Передмова

Поряд із педагогікою, психологією і логікою методика 
викладання української мови суміжна передусім із мо-
вознавством, об’єктом вивчення якого є українська мова 
“як єдине ціле, де кожний елемент виявляє себе лише 
у взаємозв’язках з іншими елементами і явищами” [13, 
256]. Однією з таких складових частин є орфографія, спе-
ціальним, або специфічним, принципом вивчення якої є 
зв’язок із різними розділами української мови, що являє 
собою “співвідношення …, засновані на взаємозалежнос-
ті і взаємообумовленості” [39, 744]. Найважчий право-
писний матеріал можна засвоїти порівняно швидко, якщо 
встановлювати внутрішню близькість правописних явищ 
із специфічними факторами кожного з виучуваних розді-
лів курсу української мови. Правильне визначення спів-
відношень між лінгвістичними фактами дозволяє раціо-
нально застосовувати раніше засвоєні знання, підводити 
одні поняття під інші, вивільняти в такий спосіб час для 
комунікативно-практичної діяльності.
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