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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗІ СТИЛІСТИКИ В 

ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ У 5 КЛАСІ 

 

Невід’ємним компонентом змісту мовної освіти учнів є системне 

опанування ними стилістичних явищ української мови. У 5 класі учні 

вивчають розділ «Лексикологія», в процесі опрацювання якого 

розглядають основні лексико-стилістичні явища. Ґрунтовною є робота із 

вивчення стилів мовлення української мови на уроках розвитку зв’язного 

мовлення. 

Методику навчання стилістики української мови в загальноосвітніх 

навчальних закладах розробляли Н. Бабич, В. Бадер, З. Бакум, Н. Баранник, 

О. Біляєв, В. Ващенко, Г. Волкотруб, П. Дудик, С. Єрмоленко, Г. Їжакевич, 

О. Караман, С. Караман, А. Капелюшний, А. Коваль, В. Коптілов, П. 

Кордун, Л. Кравець, І. Кучеренко, В. Луценко, І. Мамчур, Л. Мацько, В. 

Новосьолова, І. Олійник, С. Омельчук, М. Пентилюк, О. Пономарів, Л. 

Рожило та інші [4]. 

Мета нашої розвідки – простежити основні напрями роботи зі 

стилістики в шкільному курсі української мови, зокрема у 5 класі. 

У 5 класі розпочинається системна робота над словом, що є 

важливим об’єктом стилістики. Необхідним завданням для школярів є 

добір до певних лексем синонімів, антонімів, омонімів, розмежування 

загальновживаних (стилістично нейтральних) і стилістично забарвлених 

одиниць, доцільне використання слів у прямому й переносному значеннях. 

На вивчення розділу «Лексикологія» програмою відводиться 9 годин [5, с. 

29]. 

Відомий лінгвіст О. Банзерук стверджує, що лексика володіє 

найбільшим стилістичним потенціалом, який зумовлений 

багатоманітністю лексичних значень слів, унікальністю їх семантичної 

природи. Тому вивчення стилістичних явищ на уроках української мови – 

важлива умова навчання і виховання всебічної гармонійно розвиненої 

особистості [1]. 

Як вважає лінгвометодист О. Караман, робота зі стилістики 

спрямована на ознайомлення з функцінуванням мовних одиниць у різних 

сферах спілкування, а також усвідомлення багатства мовних засобів й 

ґрунтується на знаннях учнів про текст, його структуру, про типи 

мовлення [3]. 

Упродовж вивчення розділу «Лексикологія» вчителеві української 

мови важливо пропонувати учням виконувати вправи на закріплення 

вивченого матеріалу. Наприклад:  



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 165 - 

1. Прочитайте словосполучення. Вкажіть, у якому випадку 

багатозначні слова вжиті у властивому їм (прямому) значенні, у якому – в 

переносному. Подібність яких ознак предметів чи явищ стала основою 

вживання слів у переносному значенні?  

Гарячий чай, гарячий прийом; дитина йде, сніг іде; медовий пиріг, 

медовий погляд; крила сокола, крила пісні; м’яка вовна, м’який клімат.  

У якому стилі слова в переносному значенні вживаються 

найчастіше? [2, с. 223]. 

Методичний коментар. Учні повинні розуміти різницю між прямим 

і переносним значенням слова. Спочатку учитель-філолог пояснює учням 

теоретичний матеріал, який вміщено у підручнику. А саме: багатозначні 

слова можуть вживатися в прямому і переносному значеннях. Пряме 

значення – це властиве слову звичайне значення. Переносне значення – 

образна назва ознаки предмета, явища, дії. Переносним його називають 

тому, що мовець свідомо переносить назву предмета (ознаки, явища) на 

інше, тому що ці предмети чимось подібні одне до одного [2, с. 222]. 

Уживання слів у переносному значенні робить мовлення образним, 

поетичним. Найчастіше слова у переносному значенні вживаються у 

художньому стилі мовлення [2, с. 223]. 

2. Прочитайте. Укажіть, до якої групи лексики відносяться 

стилістично забарвлені слова.  

1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, а також указами Президента 

України та постановами Верховної Ради України(З газети). 2. Людство 

перебуває на стадії переходу до інформаційних технологій (З підручника) 

[2, с. 227]. 

Методичний коментар. Перед виконанням цієї вправи, учні повинні 

опрацювати теоретичний матеріал. До стилістично забарвлених слів 

належить:  

1. наукова лексика – слова, що вживаються в галузі науки, освіти, 

техніки: кисень, вітамін, іменник, складне речення; 

2. політична лексика – слова, що вживаються в політичному, 

громадському житті: Верховна Рада, президент, депутат, вибори, мітинг; 

3. розмовна лексика – слова, які використовуються в усному 

невимушеному, переважно побутовому спілкуванні: базіка, мобільник, 

велик [2, с. 227]. 

У першому реченні стилістично забарвленими словами є: Кабінет 

Міністрів України, Конституція, Президент України, Верховна Рада 

України (офіційно-діловий стиль). У другому – інформаційні технології 

(науковий стиль). 

3. Серед поданих слів випишіть загальновживані.  

Будинок, бібліотека, друзяка, дівчина, дорослий, матуся, лоботряс, 

ін’єкція, висновок, брат, діагноз, соратник… [2, с. 227 – 228].  
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Методичний коментар. Загальновживані (міжстильові слова) 

використовуються в повсякденному усному й писемному мовленні всіма 

людьми: будинок, бібліотека, дівчина, дорослий, брат та ін.  

4. Прочитайте, визначте синоніми. Якими частинами мови вони є?  

1. Ой говори, балакай, розмовляй! (Мазуренко). 2. Ти з матір’ю 

погомони, Іване (А. Малишко).  

Визначте стилістично нейтральні та стилістично забарвлені слова [2, 

с. 230]. 

Методичний коментар. Учителеві української мови потрібно 

донести учням інформацію, що дієслова говорити, розмовляти й балакати є 

синонімами, зокрема перші два є стилістично нейтральними, а останнє – 

стилістично забарвлене, характерне для художнього стилю.  

П’ятикласники ознайомлюються з усіма стилями мовлення, проте із 

розмовним, художнім, науковим більш детально. Цей процес є цілісно 

необхідним у курсі вивчення рідної мови, адже учні опановують матеріал 

із стилістики, що є важливим для розвитку мовлення. Важливою є робота 

щодо виявлення стилістичних помилок та їх виправлення.  

О. Глазова (автор підручника української мови для 5 кл.) значну 

увагу приділяє урокам розвитку зв’язного мовлення. Під час вивчення 

стилів мовлення для виконання пропонуються різноманітні вправи, 

зокрема:  

Подані речення прочитайте в такій послідовності: 1) доцільні в тексті 

наукового стилю; 2) речення художнього стилю; 3) речення, звичні для 

побутового спілкування, тобто такі, що належать до розмовного стилю. 

1. Синку, завтра зі школи бігом додому, бо ж ідемо на день 

народження до бабуні! 2. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся, 

теплим диханням зігрію снігом вибілені коси. 3. Необхідність збереження 

активного життя і здоров’я в літньому віці одна з тем сучасних наукових 

досліджень. 

Поясніть, чим ви керувалися, розрізняючи речення наукового, 

художнього та розмовного стилів [2, с. 70]. 

Методичний коментар. Перед виконанням цієї вправи учні повинні 

чітко усвідомити різницю між певними стилями мовлення (а саме 

науковим, розмовним та художнім), з’ясувати їх загальностильові ознаки, 

лексичні та граматичні особливості.  

Перше речення доцільне в тексті розмовного стилю, тому що вжито 

значну кількість загальновживаних слів (школа, додому, ідемо), а також 

представлена лексика емоційно-експресивного плану (слово синок, 

бабуня). Друге – в тексті художнього стилю, оскільки йому властива 

образність, емоційність, поетичність, естетика мовлення, експресивність як 

інтенсивність вираження; наведено метафору «снігом вибілені коси». 

Третє – у тексті наукового стилю, оскільки цьому реченню притаманні 

стильові риси: однозначність, логічність, понятійність, узагальненість, 
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переконливість. Відсутня емоційна та експресивна лексика, властива 

перевага іменникового типу висловлювання, зокрема вживання 

віддієслівного іменника збереження тощо. У словотворенні наявна 

стильова визначеність абстрактного іменника необхідність із суфіксом -

ість.  

Таким чином, уроки української мови у 5 класі спрямовані на  

засвоєння здобувачами освіти важливих стилістичних аспектів. Учитель 

сучасної школи повинен докладати максимум зусиль для того, щоб учні, 

починаючи із 5 класу, чітко усвідомлювали роль стилістики як засобу 

образності, емоційності, увиразненості мови.  
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 Фразеологія традиційно вважається немоделюючою системою, в 

якій кожна фразеологічна одиниця (далі ФО) є одиничним, унікальним 

утворенням. Однак сучасний масовий приплив фразеологічних новотворів 

у різних мовах змушує задуматися про якісні зміни в системі фразеології і 

знову піднімає питання про модельовання цієї системи [3, с. 31]. 


