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Особливості частотності вживання самостійних частин мови 

в текстах підручників для початкової школи 

Саніна Софія 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор О. В. Джежелей 

 

Розвиток мовлення – провідний принцип навчання в початковій школі. 

Один з основних шляхів розвитку мовлення молодших школярів – опанування 

мовленнєвих зразків. Словниковий граматичний склад російської мови, за 

матеріалами  «Частотного словаря русского языка», визначає такий розподіл 

самостійних частин мови за частотністю: іменники, дієслова, прикметники.  

За даними О.М.Гвоздева і М.П.Феофанова, діти дошкільного віку 

засвоюють спочатку іменники і дієслова, потім їх мова поступово збагачується 

займенниками і прикметниками. 

Нашим завданням було з'ясувати чи відповідає літературний навчальний 

матеріал підручників частотності використання різних частин мови. Узявши 

для вивчення класичні твори, які читають діти в підручниках, та зразки текстів 

для переказів для 4 класу (використавши матеріали інтернет-ресурсів), ми 

підрахували кількість самостійних частин мови (іменники, прикметники та 

дієслова) в кожному тексті, оскільки ці частини мови є основою навчання 

граматики в початкових класах. 

Отримані результати представлені в таблиці. 

 

Класичні твори Іменники Прикметники Дієслова 

Пушкин А.  

«У лукоморья  

51 19 22 

Толстой Л. «Орёл» 48 3 42 

Гайдар А. «Совесть» 50 15 36 

Михалков С. 

«Весёлый турист» 

67 23 45 

Разом: 216 60 145 

  

Твори для переказу Іменники Прикметники Дієслова 

«Орёл и кошка» 32 12 21 

«Северный олень» 29 23 13 

«Дикая яблонька» 22 18 14 

«Кто хозяин?» 33 10 17 

Разом: 116 63 65 

 

Порівнявши співвідношення класичних творів і навчальних тестів, 

встановили, що класичні твори дитячої літератури більше відповідають 

частотності вживання частин мови в російській мові. У методичних творах 

збережено тенденцію розподілу частотності частин мови. Можна констатувати, 

що матеріал відповідає повноцінному розвитку мовлення учнів. 


