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Дубовик С.Г., Мосійчук Д.О.
Київський університет імені Бориса Грінченка 

ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ  
БУДУВАТИ ТЕКСТИ РІЗНИХ СТИЛІВ

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність підготовки вчителів початкової школи до формування в 
учнів уміння будувати тексти різних стилів. Розглянуто методичні засади формування в молодших шко-
лярів текстотворчих умінь на уроках української мови. Подано загальні рекомендації щодо організації 
роботи над текстами різних стилів у початковій школі. Конкретизовано стилі текстів, які розглядаються в 
початковому курсі української мови. Схарактеризовано особливості побудови текстів різних стилів. Зазна-
чено пріоритетні напрями роботи вчителя на уроках формування в молодших школярів умінь створювати 
тексти різних стилів. Визначено основні завдання уроків із формування в учнів уміння будувати тексти 
різних стилів. Описано основні підходи до організації роботи з формування в молодших школярів уміння 
створювати тексти різних стилів на уроках української мови в початковій школі. Визначено види вправ і 
завдань, які доцільно застосовувати під час навчання учнів складати тексти різних стилів. 
Ключові слова: текст, стилі текстів, текстотворчі вміння, формування вміння будувати тексти різних 
стилів.

Dubovyk Svitlana, Mosiichuk Darya
Borys Grinchenko Kyiv University

FORMATION IN JUNIOR STUDENTS` ABILITY  
TO BUILD TEXTS OF DIFFERENT STYLES

Summary. The article is based on the need to prepare primary school teachers to work on the formation of 
younger students' ability to build texts of different styles. The main issue is the need to develop skills to build 
texts of different styles to students during Ukrainian language lessons in modern schools. It is implied that the 
article describes the modern methods of teaching the Ukrainian language in primary school and pays enough 
attention to the motivational formation of improvement and use of texts of different styles. The appropriate 
level of formation of the ability to build texts of different styles, skills and abilities shows how students can use 
them during the lesson and in everyday life. In this article, there are factors that contribute to the successful 
formation of skills and abilities to build texts of different styles in Ukrainian language lessons in primary 
school. There are also indicators of the development of productive skills to form texts that were shown in prac-
tical classes. This article focuses on the importance of developing skills in creating texts of different styles; 
formation of text-forming skills in junior schoolchildren. The methodical bases of formation of text-making 
skills in junior schoolchildren at Ukrainian language lessons are considered. General recommendations for 
the organization of work on texts of different styles in primary school are given. The styles of texts that are 
considered in the initial course of the Ukrainian language are specified. Features of construction of texts of 
different styles are characterized. The priority directions of the teacher's work in the lessons of formation of 
junior schoolchildren's ability to create texts of different styles are indicated. The main tasks of the lessons on 
the formation of students' ability to build texts of different styles are determined. The main approaches to the 
organization of work on the formation of junior students' ability to create texts of different styles in Ukrainian 
language lessons in primary school are described. The types of exercises and tasks that should be used when 
teaching students to compose texts of different styles are identified.
Keywords: text, text styles, text-making skills, formation of ability to build texts of different styles.

Постановка проблеми. Уміння зв’язно 
висловлюватися є найважливішими під 

час комунікації сучасної культурної людини, яка 
прагне стати успішною соціально-розвиненою 
особистістю. Навчати школярів спілкуватися 
і висловлювати свої думки, сформувати в них ко-
мунікативну компетентність – актуальні питан-
ня теорії і практики навчання української мови 
в початковій школі. 

Робота з текстами є важливим складником 
початкового вивчення рідної мови. Перед учи-
телем початкових класів постає завдання на-
вчити молодших школярів ефективно комуні-
кувати, майстерно володіти українською мовою 
і створювати зв’язні висловлювання. Проблема 
формування в молодших школярів уміння буду-
вати тексти різних стилів є однією з актуальних 
у методиці навчання української мови в почат-
ковій школі.

В українській лінгводидактиці науковці 
приділяють велике значення проблемі розви-
тку в учнів молодшого шкільного віку усного 
та писемного мовлення. Основною одиницею 
мови та мовлення є текст. Саме завдяки сис-
темній роботі над формуванням текстотворчих 
умінь і навичок учні початкової школи з часом 
зможуть навчитися зв’язно висловлювати свої 
думки, створювати різні за стилями власні тек-
сти в усній і писемній формах. Таким чином, ро-
бота з вивчення текстів різних стилів має бути 
послідовною та систематичною. 

Методична система роботи з формування в мо-
лодших школярів уміння будувати тексти різних 
стилів насамперед має передбачає оволодіння 
основними знаннями про текст, які в подальшо-
му стануть базовими для розвитку текстотворчих 
умінь. Загальновідомо, що залежно від комуні-
кативного завдання та мети науковці розрізня-
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ють типи текстів – розповідь, опис, міркування, 
кожен із яких має свої структурні й мовні осо-
бливості. Зазначимо, що завдання вчителя по-
чаткової школи – навчити учнів створювати не 
тільки різні типи текстів, а сформувати вміння 
будувати тексти різних стилів. Отже, необхідно 
обґрунтувати й розробити методику формуван-
ня в учнів початкової школи вміння створювати 
тексти різних типів і стилів, яка передбачала б 
застосування доцільних методів, прийомів, форм 
і засобів навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток зв’язного мовлення молодших школя-
рів, формування текстотворчих умінь молодших 
школярів під час вивчення розділу «Текст» ви-
вчала К. Пономарьова, ознайомлення учнів зі 
стилістичними різновидами текстів досліджу-
вала В. Бадер, навчання мови та мовлення на 
основі тексту розглядала Л. Варзацька, ознайом-
лення молодших школярів із засобами зв'язності 
тексту описала Н. Гац, розвиток умінь складати 
тексти-міркування вивчала І. Головко. Над роз-
глядом питань, пов’язаних із роботою із текстами 
різних стилів, працювали вчені М. Вашуленко, 
М. Плющ, О. Савченко, О. Мироненко, Р. Шиян, 
М. Пентилюк, С. Єрмоленко та інші.

Аналіз результатів досліджень і публікацій 
лінгводидактів уможливив формулювання ви-
сновку про те, що проблема розвитку текстотвор-
чих умінь молодших школярів є своєчасною і по-
требує детального розгляду. Зокрема, вивчення 
і подальшого розроблення потребують питання, 
що стосуються формування в учнів початкової 
школи вміння будувати тексти різних стилів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Здобувач освіти взаємодіє 
з іншими особами усно, сприймає і використовує ін-
формацію для досягнення життєвих цілей у різних 
комунікативних ситуаціях; сприймає, аналізує, ін-
терпретує, критично оцінює інформацію в текстах 
різних видів, медіатекстах та використовує її для 
збагачення свого досвіду; висловлює думки, почут-
тя та ставлення, взаємодіє з іншими особами пись-
мово та в режимі реального часу, дотримується 
норм літературної мови; досліджує індивідуальне 
мовлення для власної мовної творчості, спостерігає 
за мовними явищами, аналізує їх [2].

У сучасній методиці розвитку мовлення недо-
статньо розроблено перелік конкретних текстот-
ворчих умінь, які формуються в учнів у процесі 
роботи над написанням текстів різних стилів. 
Відповідно до цього нові підручники та навчаль-
но-методичні комплекти з української мови для 
початкової школи не в повній мірі містять на-
вчальний матеріал із розвитку таких умінь.

Основна мета уроків розвитку мовлення 
в початковій школі – забезпечити усвідомлен-
ня учнями комунікативної функції мови, тому 
більшість мовних і мовленнєвих вправ має ви-
конуватися під час комунікації та спілкування. 
Безпосередньо сюди належить і створення мов-
леннєвих ситуацій для побудови учнями корот-
ких монологічних та діалогічних висловлювань 
у різних стилях і розвиток мотивації до таких 
висловлювань, орієнтування їх на слухача або 
читача, і вироблення вмінь накопичувати для 
цього мовний матеріал, і робота над удоскона-
ленням власних висловлювань.

Мета статті. Головною метою цієї наукової 
статті є пошук оптимальних методів, прийомів, 
форм і засобів навчання української мови, які до-
зволять сформувати в молодших школярів умін-
ня будувати тексти різних стилів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Створення текстів різних стилів відіграє 
важливу роль в усному та писемному мовлен-
ні. Розглянемо сутність і зміст основних понять. 
Текст (від лат. textus – «тканина», «з'єднання») – 
загалом зв'язана і повністю послідовна сукуп-
ність знаків [3].

У процесі практичних спостережень та аналі-
зу текстів в учнів поступово мають сформуватися 
такі уявлення: текст – це зв’язне висловлюван-
ня; текст має певну будову, тобто складається із 
зачину, головної частини і кінцівки; у тексті ви-
ражається певний зміст, що є його темою; текст 
можна назвати (дати йому заголовок); зв’язне ви-
словлювання створюється з певною метою (тобто 
має комунікативне призначення): повідомити, 
розповісти про щось, заперечити або ствердити, 
описати предмет, подію чи явище, дати пораду 
чи визначити порядок дій, висловити міркування 
тощо; текст може складатися з одного або кількох 
абзаців, пов’язаних між собою за змістом; у тексті 
є важливі для вираження основної думки слова, 
визначення яких полегшує розуміння висловле-
ного, і їх необхідно вимовляти з більшою силою 
голосу (тобто виділяти логічним наголосом) [4]. 

У тексті виділяють три логічні частини – за-
чин, основну частину та кінцівку. Зачин – це 
початок тексту, в якому найчастіше стисло ви-
значається тема висловлювання. Основна части-
на – це найпоширеніша частина тексту, в якій 
розкривається весь зміст висловлювання. Кін-
цівка – це своєрідний висновок з усього сказано-
го [5, с. 312]. Кожен текст має тему – те, про що 
розповідають усі речення разом; тема часто на-
зивається в заголовку [6, с. 43].

Детально розглянемо стильове розмаїття різ-
них типів текстів, яке вчитель початкової школи 
має взяти до уваги у роботі з формування в молод-
ших школярів уміння будувати тексти різних сти-
лів. Стилі поділяють на розмовні і книжні (офі-
ційно-ділові, наукові, публіцистичні та художні). 

Розмовний стиль виконує важливу роль та ви-
користовується у повсякденному житті під час 
спілкування у побуті та родині. Цей стиль ви-
конує комунікативно-інформаційну функцію. 
Розмовний стиль характеризується такими озна-
ками, як: спонтанність, непідготовленість, образ-
ність, емоційність, експресивність, використання 
міміки, жестів, інтонації [7]. Саме через ці озна-
ки спілкування стає невимушеним, відбувається 
живий обмін думок. 

До мовних особливостей розмовного стилю на 
лексичному рівні відносять: використання роз-
мовної лексики, уживання жаргонізмів, застосу-
вання діалектної лексики, уживання лайливих 
слів, використання фразеологізмів.

До мовних особливостей розмовного стилю на 
граматичному рівні відносять: уживання збірних 
іменників з такими суфіксами як -в-, -н-, -от-, ужи-
вання слів зі зменшено-пестливими суфіксами 
та збільшено-згрубілими, широке використання 
звуків, речення повні та не повні, обірвані, ужи-
вання питальних та окличних речень [8]. 
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Офіційно-діловий стиль застосовується під 

час офіційного спілкування у державних, гро-
мадських та законодавчих установах. Його мож-
на використовувати як в усній так і письмовій 
формі (ділові папери). Він виконує інформа-
тивно-вольову функцію. Характеризується цей 
стиль такими ознаками, як: стандартизованість, 
логічність, точність, однозначність, відсутність 
емоційності [8]. Він використовується для регу-
лювання офіційно-ділових стосунків.

До мовних особливостей офіційно-ділового 
стилю на лексичному рівні відносять: уживання 
слів у прямому значенні, відсутність уживання 
жаргонізмів, діалектизмів та пестливих слів, 
уживання лексики тільки із забарвленням офі-
ційно-ділового стилю. 

До мовних особливостей офіційно-ділового 
стилю на граматичному рівні відносять: широке 
використання складених похідних прийменни-
ків, іменники, які означають посади та звання 
і вживаються лише у формі чоловічого роду, чис-
лівники пишуться цифрами, за винятком грошо-
вих документів, часто використовуються форми 
теперішнього часу дієслова у значенні розпо-
рядження, переважне вживання інфінітива по-
рівняно з іншими дієслівними формами, ужива-
ються прості речення з однорідними членами, 
часте вживання пасивних конструкцій, широко 
вживаються складні речення, використовується 
прямий порядок слів[8].

Існують такі підстилі офіційно-ділового стилю, 
як: законодавчий – закони, укази, постанови, ста-
тути; дипломатичний – міжнародні угоди, повідо-
млення, звернення; адміністративно-канцеляр-
ський – накази, розпорядження, довідки, заяви. 
Для правильного використання слів ділової кому-
нікації необхідно перевіряти їх за нормативними 
словниками: тлумачними, термінологічними, ен-
циклопедичними, іншомовних слів тощо. 

Науковий стиль використовується у дослі-
дженнях, наукових працях, а також у сферах на-
уки та техніки. Поняття науковий стиль об’єднує 
мову різних галузей науки. У наукових роботах 
займенник я змінюється на займенник ми. Ха-
рактеризується цей стиль такими ознаками, як: 
абстрактність, логічність, інформативна насиче-
ність, об’єктивна насиченість [7].

До мовних особливостей наукового стилю на 
лексичному рівні відносять: значна кількість тер-
мінів, широке використання абстрактної лексики.

До мовних особливостей наукового стилю на 
граматичному рівні відносять: іменний харак-
тер мовлення, використання іменників у формі 
однини, перевага відносних прикметників над 
якісними, перевага форм недоконаного виду дієс-
лів над формами доконаного виду, не вживають-
ся форми 1 особи однини дієслів і займенник я,  
уживання дієслів-зв’язок, широке вживання 
простих поширених і складнопідрядних речень, 
уживання простих поширених і складнопідряд-
них речень, частотними є неозначено-особові 
та безособові речення, речення зі складеним 
іменним присудком, поширені речення з підряд-
ним означальним і з’ясувальним означальним 
серед складнопідрядних речень, використання 
вставних слів і словосполучень, ускладнення ре-
чень дієприкметниковими і дієприслівниковими 
зворотами, уточнювальними членами [8]. 

Для наукового стилю характерним є оформ-
лення текстів шляхом членування на розділи, 
підрозділи, параграфи, введення формул, діа-
грам, схем, таблиць тощо. 

Публіцистичний стиль використовується для 
того, щоб справити враження на читача, впли-
нути на нього та переконати. Цьому стилю при-
таманні короткі, прості речення, часто питальні 
або окличні, звертання, вигуки. Дуже часто пу-
бліцистичні тексти мають діалогічну форму. Ха-
рактеризується такими ознаками, як: образність, 
експресивність, емоційність.

До мовних особливостей публіцистичного сти-
лю на лексичному рівні відносять: уживання 
поряд із нейтральною лексикою слів, що мають 
емоційно-експресивне забарвлення, фразеоло-
гізми публіцистичного стилю, уживання слів 
у переносному значенні.

До мовних особливостей публіцистичного сти-
лю на граматичному рівні відносять: уживання 
у формі множини іменників, що не піддаються 
лічбі, частотними є спонукальні і наказові фор-
ми дієслова, серед часових форм найбільш час-
тотними є форми теперішнього і минулого часу, 
часто вживаними є частки не, ж, адже, ось, на-
віть, лише, уживання похідних складених при-
йменників, наявні питання-відповіді, риторичні 
питання, повтори, характерною є інверсія [8].

До підстилів публіцистичного стилю нале-
жать: стиль засобів масової інформації (радіо, 
телебачення, газети, журнали), художньо-публі-
цистичний стиль (нариси, фейлетони, памфле-
ти), науково-публіцистичний (критичні статті, 
огляди літератури). Зазначимо, що публіцистич-
ний стиль завжди виражає протистояння певних 
сил. Це його обов’язкове призначення й головна 
ознака.

Художній стиль використовується в художній 
творчості. Реалізується через драму, прозу, пое-
зію, які розподіляються на відповідні жанри. Ха-
рактеризується такими ознаками, як: образність, 
поетичність, широке використання художніх за-
собів, різноманітність лексики, уживання різних 
видів синонімів, антонімів, омонімів, викорис-
тання фразеологізмів, авторська індивідуаль-
ність, різноманітність побудови речень – прості 
(повні й неповні) та складні речення [9].

До підстилів художнього стилю відносимо: 
епічні (роман, повість, оповідання), ліричні (по-
ема, балада, пісня, поезія), драматичні (драма, 
трагедія, комедія, мелодрама).

Загальне уявлення про стилі мовлення в учнів 
формується в період роботи над текстами різних 
типів. Для учнів доступним є розмежування сти-
лів. До вимог програми учні початкових класів 
спостерігають за ознаками художніх, науково-
популярних і ділових текстів. Будь-який текст 
є висловлюванням певного стилю, то і під час 
аналізу текстів, і у процесі їх побудови слід про 
це пам’ятати. Від стилю залежить і структура ви-
словлювання. 

Складаючи план, добираючи мовні засоби, 
слід принагідно звертати увагу учнів на стиліс-
тичні особливості мовного оформлення тексту. 
Практичне усвідомлення молодшими школяра-
ми специфіки текстів різних стилів стане запо-
рукою успіху в роботі з розвитку їхнього зв’язного 
мовлення. 
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Розглянемо методичні засади формування 
в учнів початкової школи вміння будувати тек-
сти різних стилів. Зазначимо методи, що забез-
печують формування як лінгвістичної компетен-
ції, так і мовленнєвих умінь та навичок учнів; 
що сприяють розвитку в молодших школярів 
уміння створювати тексти різних типів і стилів: 
1) методи здобування теоретичних знань із мови 
(пізнавальні); 2) методи формування мовлен-
нєвих умінь і навичок (тренувальні); 3) методи 
перевірки знань і вмінь (контрольно-перевірні). 
З огляду на мету і завдання нашої наукової стат-
ті до пізнавальних методів ми відносимо пояс-
нювально-ілюстративний, частково проблемний 
методи; до тренувальних – репродуктивний, опе-
ративний, комунікативний; до контрольнопере-
вірних – контрольно-оперативний і контрольно-
комунікативний методи. 

На нашу думку, під час роботи над формуван-
ням текстотворчих умінь учнів будувати тексти 
різних стилів доцільним є застосування спеці-
альних методів і прийомів роботи над текстом, 
які сприятимуть виробленню в молодших шко-
лярів стилістичної компетентності. Зазначимо 
такі методи і прийоми роботи: 1) методи, з якими 
пов’язані вправи аналітичного характеру (спо-
стереження за текстами різних стилів і їх осо-
бливостями, різні види стилістичного аналізу 
тексту або його фрагменту); 2) методи, з якими 
пов’язані синтетичні, творчі вправи (стилістич-
не редагування, стилістичне конструювання 
речень, перефразування, перекази мініатюри зі 
стилістичним завданням, написання стилістич-
них етюдів і творів). 

Наведемо приклади орієнтовних вправ, які 
доцільно застосовувати на уроках української 
мови з метою формування в молодших школярів 
уміння будувати тексти різних стилів.

Вправа 1. Прочитайте текст. Визначте, який 
це текст: художній чи науковий. Обґрунтуйте 
свою думку.

Ну й півень! Гребінь – розкішна корона, мов 
із червоного корала вирізьблена, очі – із щирого 
золота, шия поблискує жовтогарячим шовком, 
а хвіст!.. Колесо! Темно-зелене блискуче колесо 
виграє проти сонця всіма барвами райдуги. І но-
сить свого хвоста півень так гордовито, що гля-
неш на нього і скажеш: ні, рівного йому на світі 
нема! (Лариса Письменна). 

Вправа 2. Прочитайте текст. Доведіть, що цей 
текст є науковим описом.

Ховрашок – невелика тваринка з роду гризу-
нів. Довжина тіла дорослого ховраха від 18 до 
30 сантиметрів. 

Вони населяють степи й лісостепи України. 
Живляться степовими рослинами, насінням. 
Живуть у норах, які самі викопують. 

Вправа 3. Складіть власне оголошення за 
зразком, у якому повідомте, що у вашому класі 
відбудуться батьківські збори. 

Вправа 4. Прочитайте текст. Зазначте, це на-
уковий чи художній опис. Спишіть другий абзац 
тексту. Підкресліть слова, які вказують на те, що 
та кого можна описувати. 

Ви, мабуть, знаєте, що художник малює 
фарбами, а письменник творить словами. Щоб 
писати цікаві тексти, необхідно пізнавати се-
крети слів.

Сьогодні ми ознайомимося з описом. Описи бу-
вають різні: зображати можна людей, тварин, 
будинки, вулиці, природу, події та явища. Опису-
ючи, ми словесно малюємо. Якщо це добре зробле-
но, тоді легше уявити, про що йдеться в тексті.

Вправа 5. Прочитайте текст. Визначте тип 
тексту. Поясніть, який це текст за стилем. Спи-
шіть текст. Зверніть увагу на розділові знаки до 
і після виділених слів. 

Ну, думаю, покинули нас лелеки. Поперше, 
їхнього гнізда немає. Подруге, нового не поба-
чили. Я був переконаний, що лелеки нас поки-
нули. Аж раптом дивлюся, спускаються й сіда-
ють на нове гніздо. І клекочуть весело. [10].

Висновки і пропозиції. Робота над побудо-
вою текстів різних стилів має важливе значення 
для розвитку мовленнєвих умінь і навичок учнів 
початкової школи. У сучасній початковій школі 
цей напрям роботи недостатньо розроблений і по-
требує особливої уваги. На нашу думку, учителі 
мають формувати в молодших школярів текстот-
ворчі вміння на кожному уроці української мови. 

Достатній рівень сформованості вміння буду-
вати тексти різних стилів свідчить про належ-
ний рівень мовленнєвого розвитку, якого має до-
сягти в навчанні української мови кожен учень. 
Робота над текстами різних стилів, яка передба-
чає навчання створювати власні висловлюван-
ня, визначення основних характеристик текстів, 
уміння аналізувати їх структурні частини й усві-
домлювати головну думку, що висловлюється 
в тексті, розвиває в учнів уміння застосовувати 
загально філософські методи аналізу та син-
тезу й критично мислити. Така робота сприяє 
розвитку культури мовлення учнів, підвищує 
загальний інтелектуальний рівень молодших 
школярів, посилює вже існуючі вміння і навички 
й відкриває можливості для оволодіння новими.

Проблема формування в учнів початкової 
школи вміння будувати тексти різних стилів ви-
магає особливої уваги й подальших досліджень. 
Зокрема, варто зазначити питання, що потребу-
ють подальшого висвітлення:

– пошук доцільних методів і прийомів роботи, 
які активізують процес формування вмінь будувати 
тексти, які різняться стильовими особливостями;

– розроблення системи вправ і завдань, яка 
спрямована на формування в учнів початкової 
школи вміння будувати тексти різних стилів;

– застосування сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій на уроках формування 
в учнів уміння будувати тексти різних стилів.
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