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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
ВМІННЯ БУДУВАТИ РІЗНІ ТИПИ ТЕКСТІВ

Анотація. У статті розглянуто методичні засади формування в учнів початкової школи вміння будувати 
різні типи текстів на уроках української мови. Подано загальні рекомендації щодо організації роботи над 
зв’язним висловлюванням у початковій школі. Конкретизовано типи текстів, які розглядаються в почат-
ковому курсі української мови. Схарактеризовано особливості побудови текстів різних типів. Зазначено 
пріоритетні напрями роботи вчителя на уроках формування текстотворчних умінь молодших школярів. 
Визначено основні завдання уроків із формування в учнів уміння будувати різні типи текстів. Описано 
основні підходи до організації роботи з формування в молодших школярів уміння створювати тексти різ-
них типів на уроках української мови в початковій школі. Визначено види мовленнєвих вправ і завдань, 
які доцільно застосовувати під час навчання учнів складати різні типи текстів. 
Ключові слова: текст, типи текстів, розповідь, опис, міркування, текстотворчі вміння, формування 
вміння будувати різні типи текстів.

Dubovyk Svitlana, Perepelytsia Liliia 
Borys Grinchenko Kyiv University

FORMATION OF THE SKILLS TO BUILD THE TEXTS  
OF DIFFERENT TYPES BY THE PRIMARY SCHOOL PUPILS

Summary. The methodological bases of formation of the skills to build the texts of different types by the pri-
mary school pupils in the lessons of Ukrainian language have been studied. The construction of the texts of 
different types has been characterized. The types of texts that are included to the programme of Ukrainian lan-
guage in the primary school have been specified. The recommendations on the organization of work to improve 
the coherent speech of primary school pupils have been given. Three stages of the organizational and method-
ological system of work have been introduced. In particular, at the first stage, the teacher must explain to the 
children the principles of the topic related to the type of text, and clarify the nature of each type of text, using 
specific examples. The second stage has been revealed as the stage of practical learning and the acquisition of 
skills related to the pupils’ ability to recognize the types of texts. The third stage has been presented as the final 
process of mastering the material, in which the pupils learn how to create various types of texts without help. 
The types of exercises and tasks that are advisable to use on the lessons to teach the children to compose vari-
ous types of texts have been determined. The first type of exercises is related to the reading small fragments of 
texts and the characteristics of this text. The second type of exercise is a multiple choice exercise. It has been 
stressed that information technologies should be involved in the creation of tests, in particular, Google services, 
which are freely available. The third type of exercises is creative exercises related to the tasks of writing a text 
of a certain type (story, description, reasoning, essay). The prospects for further research on the problem of 
forming the ability of primary school students to build different types of texts have been outlined. In particular, 
it has been noted the importance of the question of development of new expedient methods and techniques of 
work that will activate the process of forming text-making skills. The elaboration of the system of exercises 
and tasks, which is aimed at developing in elementary school pupils the skills to build various types of texts, 
has been indicated as a challenge. The use of modern information and telecommunication technologies for the 
formation of text-making skills of pupils has been underlined as an inevitable necessity.
Keywords: text, types of texts, story, description, reasoning, text-making skills, the formation of the ability to 
build various types of texts.

Постановка проблеми. Навчання україн-
ської мови в початковій школі є складним 

процесом, що вимагає врахування багатьох фак-
торів, які пов’язані з розвитком мовлення дити-
ни, формуванням її як мовної особистості, яка не 
тільки знає мову, а й уміє нею користуватися як 
засобом спілкування, пізнання і вирішення най-
важливіших життєвих задач. Вивчення рідної 
мови є важливим не лише з погляду мовної осві-
ти, а й для світоглядного становлення особистос-
ті молодшого школяра, виховання громадянина 
своєї держави. 

На нашу думку, для ефективного навчання 
української мови необхідне розроблення органі-
заційних і методичних заходів щодо формування 
в учнів насамперед текстотворчих умінь, передба-
чених типовою освітньою програмою української 

мови для початкової школи. Один із актуальних 
напрямів, що потребує розроблення нових орга-
нізаційно-методичних засад, пов’язаний із мов-
леннєвим розвитком учнів, формуванням уміння 
будувати різні типи текстів. 

В українській мові існує три типи текстів: роз-
повідь, опис і міркування. У текстах-розповідях 
передають дію в розвитку, у часовій послідов-
ності; у текстах-описах характеризують статичні 
картини, передають їх деталі; у текстах-мірку-
ваннях подають розвиток думок щодо предмета 
промови. Усі типи текстів широко використову-
ються під час мовлення і спілкування. На нашу 
думку, дуже важливим завданням учителя по-
чаткової школи на уроках української мови є на-
самперед навчання молодших школярів само-
стійно складати тексти різних типів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування в учнів початкової школи 
текстотворчих умінь висвітлена в наукових працях 
багатьох учених-педагогів, зокрема Миколи Вашу-
ленка, Олени Лобчук, Надії Луцан, Катерини По-
номарьової, Наталії Богданець-Білоскаленко, Те-
тяни Кохно, а також інших дослідників [1–7].

Аналіз результатів досліджень науковців до-
зволив зробити висновок про те, що проблема 
розвитку текстотворчих умінь молодших школя-
рів є актуальною і потребує глибинного розгля-
ду. Зокрема, детального вивчення і подальшого 
розроблення потребують питання, що стосуються 
формування в учнів початкової школи вміння 
будувати різні типи текстів. 

Мета статті. Головною метою статті є розро-
блення методичної системи роботи щодо оволо-
діння учнями початкових класів умінням ство-
рювати тексти різних типів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Уміння створювати власні висловлювання 
набувають надзвичайно важливого значення 
в умовах сучасного інформаційного суспільства. 
Уміння самостійно складати різні типи текстів 
є базовим у системі текстотворчих умінь учнів 
початкових класів. 

Текстотворчі вміння – це насамперед уміння 
будувати тексти, працювати з текстом, розрізняти 
тему тексту, добирати заголовок, визначати осно-
вну думку, ключові слова, формулювати висновок 
на основі прочитаного (почутого) тексту. Важли-
вими є також й інші вміння, необхідні для роботи 
з текстом, – «уміння орієнтуватися в побудові тек-
сту і ділити текст на смислові частини, уміння ана-
лізувати кожну частину тексту і передавати зміст 
кожної з них, уміння виділяти головне і визначати 
фактичну й емоційну інформацію» [8, с. 35].

Зазначимо, що текстотворчі вміння дослідни-
ки розподіляють на групи [7]: уміння наповню-
вати текст змістом, що вимагає від учня знання 
матеріалу, про який він планує писати текст; 
уміння правильно будувати текст, що забезпе-
чує якість його сприйняття читачем; індивіду-
альні мовленнєві вміння і навички, що пов’язані 
з різними аспектами мовлення: правильність 
висловлювань, ясність висловленої думки, багат-
ство і краса мовлення; уміння учня працювати 
над текстом із метою його вдосконалення, розши-
рення або скорочення.

У наукових працях вітчизняних дослідників 
детально розкрито сутність і зміст зазначених 
текстотворчих умінь, зазначається, що ці вмін-
ня є надзвичайно важливими для мовленнєвого 
розвитку учнів початкової школи, формування 
в них комунікативної компетентності [7]. 

Розглянемо методичні аспекти проблеми фор-
мування в учнів початкової школи вміння буду-
вати різні типи текстів. Цей процес передбачає 
наступні етапи: осмислення змісту тексту, оцін-
ку його змістових складників, виділення осно-
вної думки та ключових слів. Така робота над 
створенням текстів спрямована на формування 
в учнів умінь, які пов’язані з загально-філософ-
ськими методами дослідження: «учні набувають 
такі вміння: аналізувати, синтезувати, порівню-
вати інформацію; оцінювати навчальні дії відпо-
відно до поставлених завдань; працювати з алго-
ритмом редагування тексту» [9, с. 128].

Робота з формування вміння створювати різ-
ні типи текстів є надзвичайно важливим склад-
ником методики навчання української мови 
і мовлення. Проте, у сучасній початковій школі 
на уроках цьому питанню приділяється недо-
статньо уваги, що призводить до того, що учні не 
завжди звертають увагу на те, над яким типом 
тексту вони працюють і не замислюються над 
змістом створюваного тексту. Таким чином, одне 
з основних завдань учителя початкової школи на 
уроках української мови – сформувати в молод-
ших школярів уміння будувати різні типи тек-
стів (розповіді, описи, міркування). 

На нашу думку, на першому етапі робота 
вчителя має бути спрямована на навчання мо-
лодших школярів розпізнавати типи текстів. Це 
творчий процес, який вимагає уважної, зосеред-
женої роботи учнів над змістом текстів різних ти-
пів. Учень має прочитати текст, усвідомити його 
зміст, дати відповіді на окремі запитання, що сто-
суються його сутності. Глибоке осмислення тек-
сту розвиває у дітей уміння і навички, пов’язані 
з аналізом тексту, критичним мисленням, тощо. 
Робота над текстом і, зокрема, над визначенням 
його типу, до якого він належить, сприяє насам-
перед формуванню в учнів уміння зосереджува-
тися, бути уважними, а також мовленнєвому роз-
витку молодших школярів у цілому.

Ми вважаємо, що процес формування в мо-
лодших школярів уміння розпізнавати типи тек-
стів має здійснюватися шляхом усвідомлення 
учнями змісту та проведення аналізу всього 
тексту та його смислових частин. З цією метою 
вчитель має пояснити дітям, що кожен із типів 
текстів означає, дібрати приклади таких текстів. 
Детально розглянемо кожен із трьох типів тек-
стів та їхні основні характеристики. 

Текст-розповідь повідомляє про певні події, 
які відбулися, або відбуваються. У цьому типі тек-
сту використовуються дієслова минулого або тепе-
рішнього часу; розповідь може йти від першої, або 
другої особи. За змістом такий тип тексту має пев-
ні смислові частини, які умовно можна поділити 
на зав’язку (початок подій), кульмінацію (основну 
частину) й розв’язку (завершення події).

У тексті-описі відображаються характеристи-
ки певного предмета, явища, людини, тощо. Голов-
ною метою такого типу тексту є створення в уяві 
читача образа про об’єкт, що описується, таким 
чином, аби він відповідав творчому задуму автора. 
На відміну від тексту-розповіді, текст-опис може 
не мати чіткої структури. Головним інструментом 
у даному випадку є майстерність автора у володін-
ні словом і вміння художньо висловити побачене, 
почуте, або відчуте. Проте, як зазначає Олена Лоб-
чук [1], деякі логічні частини також можуть бути, 
зокрема: частина з загальним описом, частина 
з деталізацією ознак предмета, що підтверджують 
загальну характеристику, підсумкова частина. 

Текст-міркування – це текст, у якому за допо-
могою логічної побудови відбувається розкриття 
сутності теми. Такий текст має бути структурова-
ним, з певною ідеєю, яка закладається на почат-
ку, з частиною, яка містить обговорення ідеї, або 
її доведення, якщо це можливо, і обов’язково з за-
ключною частиною. Такий тип тексту характер-
ний для наукових публікацій, ділової переписки 
й інших сфер діяльності.
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На цьому етапі роботи з метою формуван-

ня в учнів початкової школи вміння розрізняти 
типи текстів рекомендуємо вчителеві застосову-
вати такі види роботи: аналіз допоміжних мате-
ріалів для написання текстів; аналіз усього тек-
сту, його смислових частин, окремих фрагментів; 
аналіз власного тексту. Надзвичайно важливо, 
щоб учні на всіх етапах вивчення української 
мови навчалися будувати різні типи текстів, удо-
сконалювали власні мовленнєві вміння вислов-
лювати власні думки, уміли знаходити помилки 
і виправляти їх під час редагування текстів.

Деталізуємо систему організаційно-методич-
ної роботи, яка може бути застосована вчите-
лем початкової школи на уроках вивчення теми 
«Типи текстів» (розповідь, опис, міркування, есе). 
Підкреслимо, що серед головних завдань запро-
понованої системи є не лише робота з ознайом-
лення учнів із різними типами текстів, а й робота 
з опанування ними вміннями й навичками ство-
рювати тексти різних типів. Таким чином, запро-
понована система роботи може бути використана 
в освітньому процесі на уроках української мови 
в початковій школі з метою формування текстот-
ворчих умінь молодших школярів.

Організаційно-методична система роботи пе-
редбачає три етапи. На першому етапі вчитель 
пояснює дітям основний навчальний матеріал 
щодо розрізнення типів тексту і на конкретних 
прикладах розкриває сутність кожного з ти-
пів тексту. Даний етап вимагає від учителя по-
чаткової школи ґрунтовної підготовки до уроку 
і майстерного пояснення навчального матеріалу. 
Педагог має здійснити ретельний відбір мето-
дичних матеріалів із урахуванням індивідуаль-
них особливостей кожного учня. 

Важливо зазначити, що добір матеріалу має 
передбачати не лише використання конкретних 
прикладів текстів, а також містити ілюстрації – 
рисунки, аудіо та відео записи тематичної спря-
мованості. Це дасть змогу вчителеві побудувати 
роботу на уроці української мови в невимушеній 
ігровій атмосфері, що забезпечить максимально 
ефективне сприйняття інформації. Наприкінці 
уроку вчитель має підбити підсумок і шляхом 
опитування учнів зрозуміти для себе рівень за-
своєння навчального матеріалу та проблеми, які 
виникли у дітей в розумінні теми уроку.

На другому етапі має відбуватися практич-
не засвоєння учнями матеріалу теми та набуття 
навичок, що пов’язані з умінням розпізнавати 
типи текстів. З цією метою учням пропонується 
виконати вправи і завдання, спрямовані на ро-
боту з текстами різних типів. Підготовка вправ 
може здійснюватися вчителем із використанням 
матеріалів, які наявні в лінгводидактичній літе-
ратурі, а також можуть бути розроблені педаго-
гом власноруч. Очікується, що вправи, розробле-
ні вчителем особисто, будуть більш ефективними 
і сприятимуть засвоєнню матеріалу, оскільки під 
час їх укладання вчитель може враховувати ре-
зультати опитування учнів за результатами пер-
шого етапу. 

У сучасних умовах учитель, укладаючи комп-
лекс вправ, має враховувати наявні у школі 
і в дітей можливості застосування інформацій-
них та телекомунікаційних технологій. Зокре-
ма, педагог може створювати вправи на різних 

платформах із використанням програмного за-
безпечення, що знаходиться у вільному доступі, 
наприклад, популярні сервіси Google.

На третьому етапі учні навчаються створю-
вати різні типи текстів. Беручи до уваги ті знання 
і вміння, якими молодші школярі оволоділи під 
час вивчення типології текстів, учні потенційно 
можуть самостійно складати тексти різних типів. 
Робота учнів на даному етапі є значною мірою 
творчою і вимагає застосування різних мовлен-
нєвих умінь і глибинних навичок, здобутих про-
тягом усього періоду навчання української мови. 
Тому не слід очікувати, що всі учні в однаковій 
мірі добре зможуть складати тексти різних типів. 

У зв’язку з цим головним завданням учителя 
на цьому етапі є проведення ретельної роботи 
з добору і створення комплексу вправ та завдань 
для учнів, які враховують індивідуальні особли-
вості кожної дитини. Головним принципом у та-
кій роботі є не складність і витонченість побудови 
вправ, а саме доступність у розумінні для кожного 
конкретного учня. За результатами даного етапу 
кожен учень на своєму рівні має оволодіти новою 
для себе компетенцією – умінням створювати 
тексти різних типів. При цьому має бути забез-
печений той рівень знань, текстотворчих умінь 
і компетенцій, аби надалі кожен учень уже міг са-
мостійно їх розвивати й удосконалювати.

З боку організаційно-методичної реалізації 
запропонованої системи роботи, головним за-
вданням якої є формування в учнів молодшого 
шкільного віку вміння будувати різні типи тек-
стів, ключову роль відіграють вправи і завдання, 
які вчитель використовує під час уроку. Добір 
вправ є одним із найважливіших елементів під-
готовки до уроку і вимагає досвіду й певної педа-
гогічної інтуїції вчителя початкової школи. Слід 
зазначити, що педагог може також розробляти 
зміст вправ власноруч, що значно покращить рі-
вень сприйняття навчального матеріалу і його 
засвоєння. 

Детально розглянемо типи вправ, які доціль-
но застосовувати на уроках української мови 
з метою формування таких текстотворчих умінь 
учнів початкової школи.

Перший тип вправ пов’язаний із читанням 
невеликих за обсягом фрагментів текстів і ха-
рактеристикою цього тексту. При цьому важливо 
не обмежуватися короткою відповіддю на запи-
тання, який це тип тексту. Потрібно, щоб учні 
давали розгорнуту відповідь, у якій зазначали б 
смислові частини тексту, характеризували кож-
ний його фрагмент і формулювали основну ідею 
тексту. У вправах цього типу можуть використо-
вуватися як письмові тексти, так і аудіо- та відео-
записи різних фрагментів тексту. Застосування 
відеозаписів сприятиме формуванню в учнів пев-
них асоціацій між текстами різного типу й їхніми 
зображеннями, що, як правило, покращує сприй-
няття навчального матеріалу. Проте, важливо 
зазначити, що використання відео- та аудіо-ма-
теріалів під час пояснення нового матеріалу має 
бути допоміжним інструментом і ніякою мірою 
не має повністю замінювати письмовий текст. 

Другий тип вправ – тестові завдання з варі-
антами відповіді. Виконання вправ такого типу 
має займати в учнів небагато часу і має бути 
спрямоване на те, щоб кожний учень міг закріпи-
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ти почуту на уроці інформацію про типи текстів, 
а вчитель мав змогу оцінити рівень сприйняття 
навчального матеріалу про типологію текстів. 

Важливо, що організаційно-методична реалі-
зація даного типу вправ можлива із залученням 
сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій і може здійснюватися дистанційно. 
Зокрема, створення тестів можливе за допомогою 
опитувальників, закладених у сервіси Google, 
які є у вільному доступі. Таким чином, учні, про-
слухавши навчальний матеріал про типи текстів 
(перший етап запропонованої системи організа-
ційно-методичної реалізації), можуть відповісти 
на запитання тестів у будь-який зручний для 
них час і у будь-якому зручному місці, що, з од-
ного боку, буде економити час уроку, а, з іншого 
боку, полегшить учителеві процес перевірки тес-
тових завдань, який може здійснюватися в авто-
матичному режимі: учитель одержує одразу під-
сумкові результати, що генеруються програмою.

Третій тип вправ – творчі вправи, пов’язані 
з завданнями написати текст певного типу (роз-
повідь, опис, міркування, есе). Під час засто-
сування такого типу вправ учитель має бути 
готовий до того, що в класі завжди будуть учні, 
для яких написання різних типів текстів не ви-
кликатиме значних труднощів, але також будуть 
і такі діти, для яких такі завдання будуть занад-
то складними. Це є природнім, оскільки процес 
формування текстотворчих умінь у молодших 
школярів відбувається неоднаково і вимагає пев-
ного часу. У цьому випадку учням можна запро-
понувати спочатку написати план тексту і попро-
сити їх розповісти текст за складеним планом. 
Як наступний крок, школярам можна запропо-
нувати створити текст за поданим планом відпо-
відно до своєї розповіді.

Важливим елементом такої роботи є обгово-
рення й аналіз виконаних учнями завдань, на-
писаних школярами текстів. На нашу думку, 
така колективна робота забезпечить розуміння 
навчального матеріалу тими учнями, які підго-
тували власний текст і разом з усіма його аналі-
зують, а також тими учнями, які беруть участь 
в обговоренні тексту, що написаний іншими.

Зазначимо, що в даному випадку така робота 
вчителя вимагає особливих зусиль як на стадії 
підготовки навчальних матеріалів для уроку, 

так і на самому уроці. Адже матеріал має бути 
поданий цікаво і доступно для учнів початкової 
школи. На уроці української мови вчитель має 
майстерно пояснювати тему уроку і забезпечува-
ти сконцентрованість уваги учнів протягом необ-
хідного періоду часу. Для цього рекомендуємо 
педагогові поєднувати ті фрагменти уроку, які 
вимагають зосередженої індивідуальної робо-
ти учня, з тими фрагментами, коли учень може 
працювати в ігровій формі колективно. 

Висновки і пропозиції. Робота над різними 
типами текстів має важливе значення для розви-
тку мовленнєвих умінь і навичок учнів початко-
вої школи. У сучасній початковій школі цей на-
прям роботи недостатньо розроблений і потребує 
особливої уваги. На нашу думку, учителі мають 
формувати в молодших школярів текстотворчі 
вміння на кожному уроці української мови. 

Достатній рівень сформованості вміння буду-
вати різні типи текстів свідчить про належний 
рівень мовленнєвого розвитку, якого має досягти 
в навчанні української мови кожен учень. Ро-
бота над текстами різних типів, яка передбачає 
навчання створювати власні висловлювання, 
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 різні типи текстів вима-
гає особливої уваги й подальших досліджень. Зо-
крема, варто зазначити питання, що потребують 
подальшого висвітлення:

– пошук нових доцільних методів і прийомів 
роботи, які активізують процес формування тек-
стотворчих умінь;

– розроблення системи вправ і завдань, яка 
спрямована на формування в учнів початкової 
школи вміння будувати різні типи текстів;

– застосування сучасних інформаційних тех-
нологій на уроках формування текстотворчих 
умінь і навичок учнів.
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