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У статті  здійснено спробу визначити рівень змістовної готовності

школярів  до  проведення  стилістичного  аналізу  складних  синтаксичних

конструкцій,  що  заснований  на  теорії  мовленнєвої  діяльності  і  включає

комунікативно-стилістичні  уміння,  необхідні  для  розвитку,  формування  й

удосконалення навичок у процесі вивчення синтаксису; доведено залежність

ефективності процесу вдосконалення граматичного ладу мовлення учнів від

використання вправ, побудованих з урахуванням рівня засвоєння і розуміння

учнями теоретичних відомостей, уміння застосувати теоретичні знання на

практиці,  сталості  навичок  у  процесі  вільного  висловлювання  думок  на

письмі.

Ключові  слова:  готовність,  діяльність,  стилістичний  аналіз,

стилістична  вправність,  складні  синтаксичні  конструкції,  удосконалення

граматичного ладу мовлення, група вправ.

В  статье  осуществлена  попытка  определить  уровень

содержательной  готовности  школьников  к  проведению  стилистического

анализа  сложных  синтаксических  конструкций,  основанного  на  теории

речевой  деятельности,  и  включает  коммуникативно-стилистические

умения,  необходимые  для  развития,  формирования  и  усовершенствования

навыков  в  процессе  изучения  синтаксиса;  доказана  зависимость

эффективности процесса усовершенствования грамматического строя речи

учащихся  от  использования  упражнений,  построенных  с  учетом  уровня



усвоения и понимания учениками теоретических сведений, умения применить

теоретические  знания  на  практике,  постоянных  навыков  в  процессе

свободного высказывания мыслей на письме.

Ключевые слова: готовность, деятельность, стилистический анализ,

стилистическая  сноровка,  сложные  синтаксические  конструкции,

усовершенствование грамматического порядка речи, группа упражнений.

The  article  attempts  to  determine  the  level  of  pupil’s  preparedness  for

stylistic  analysis  of  complex  syntactical  constructions  based  on  the  theory  of

speech  activity  and  including  communicative  and  stylistic  skills  required  for

developing,  forming  and  improving  skills  during  syntax  studies.  The  author

manages  to  prove  dependence  of  effectiveness  of  improving  the  grammatical

aspect  of  speech on the use of  exercises designed with account of  the level  of

pupils’ acquisition and understanding of theoretical information, as well as their

skills in applying theoretical knowledge in practical activities and the consistency

of skills retained in the process of free writing. 
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Постановка  проблеми.  На  сучасному  етапі  навчання  української

мови  в  школі  комунікативно-діяльнісний  підхід  є  одним  із  провідних,  що

зафіксовано  в  Концепції  мовної  освіти  в  Україні,  Державному  стандарті

змісту  шкільного  предмета  “Українська  (рідна)  мова”,  у  світлі  вимог

державної національної програми “Освіта” (Україна.  ХХІ століття).  Пошук

шляхів формування комунікативної особистості пов’язаний з дослідженням

комплексу  питань,  одним  з  яких  є  вдосконалення  граматичного  ладу

мовлення учнів загальноосвітньої школи. Дослідження питань стилістичного

аналізу  синтаксичних  конструкцій  національної  мови  є  однією  з



найважливіших  частин  методики  викладання  синтаксичної  теорії  у

загальноосвітній школі.

Проблему вивчення в середній школі речень з різними видами зв’язку,

їх  стилістичної  ролі  в  мові  неодноразово  досліджували  і  продовжують

досліджувати  вчені-методисти  і  вчителі-словесники,  зокрема:  розробляють

теоретичні положення та втілюють їх практично (С. Ареф’єва, І. Дацюк, С.

Дорошенко,  С.  Єрмоленко,  М.  Зарицький,  С.  Омельчук,  К.  Плиско,  О.

Пономарів);  підкреслюють  важливість  знань  із  галузі  функціональної

стилістики  для  розвитку  граматичного  ладу  мовлення,  пропонують

ефективний  дидактичний  матеріал,  побудований  на  базі  стилів  (Л.

Гончаренко,  Г.  Горяна,  С.  Марич,  В.  Мельничайко,  М.  Пентилюк,  О.

Потапенко, Г. Шелехова); пропонують дидактичний матеріал для формування

навичок  пунктуаційного  оформлення  синтаксичних  конструкцій  (О.

Заболотний, С. Омельчук); загострюють увагу на необхідності комплексного

дослідження синтаксичних одиниць (В. Адмоні, Н. Арутюнова, Г. Золотова,

Л.  Мацько,  К.  Плиско);  питання  теорії  мови  супроводжують  смисловою і

стилістичною  характеристиками  синтаксичних  явищ   (В.  Ващенко,  С.

Давнюк, О. Козіцька, Л. Пархонюк, М. Пентилюк, М. Симулик, Т. Шкарбан,

К. Шульжук).

Методиці формування стилістичної вправності учнів, у тому числі й під

час вивчення синтаксису, присвячено ряд дисертаційних досліджень, що в різні

роки здійснено на матеріалі російської та української мов. Лінгводидактичний

аспект проблеми збагачення й увиразнення мовлення  учнів основної школи

висвітлено в дослідженнях Н. Веніг, І. Гамрецького, С. Давнюк, О. Козіцької,

О. Кузьмич, В. Лободи, С. Омельчука. Однак у названих дисертаціях відсутня

система роботи зі стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій.

Мета статті: визначити сутність змістовного боку розумової готовності

школярів  до  стилістичного  аналізу  складних  синтаксичних  конструкцій;

шляхом аналізу специфіки вправ зі  стилістичного аналізу ССК показати їх



значення  та  місце  в  удосконаленні  граматичного  ладу  мовлення  учнів

основної школи.

Завдання  статті  – науково  обґрунтувати  змістовний  бік  розумової

готовності  школярів  до  проведення  стилістичного  аналізу  ССК,  з’ясувати

роль  і  дидактичні  можливості  вправ,  спрямованих  на  оволодіння  учнями

основної школи мовленнєво-комунікативними вміннями у процесі вивчення

ССК.

Виклад  основного  матеріалу. Ураховуючи  результати  наукових

надбань  українських  та  зарубіжних  учених,  можемо  стверджувати,  що

проблеми  стилістичного  аналізу  складних  речень,  засобів  зв’язку,  типів

регулярних  і  нерегулярних  ланок,  структури  цих  речень  залишаються

недостатньо  дослідженими.  Поза  увагою  залишилися  такі  питання:

можливості  складних  синтаксичних  конструкцій  для  забезпечення

стилістичної  виразності,  емоційної  та  смислової  підкресленості  змісту

висловлювання; незалежність типу речень від їх розміру; комунікативна роль

складних синтаксичних конструкцій у стилях української літературної мови.

Не  дослідженим,  хоча,  на  наш  погляд,  досить  цікавим,  є  аспект

використання  прийомів  стилістичного  аналізу  в  організації  складних

синтаксичних конструкцій.

Інтерес  учених  [3;  5;  6;  8],  спрямований  на  вивчення  стилістики

складного речення, пояснюється передусім тим, що саме в реченні міститься

той об’єкт, розкриттю природи якого присвячено різноаспектні дослідження. 

Під час виконання творчих робіт трапляється, що учень поставлений

перед необхідністю висловлюватися на різноманітні, часом не досить складні

теми, і, не маючи до цього  належної підготовки, запозичує готові фрагменти,

прийоми  з  текстів,  з  якими  краще  ознайомлений.  Тому,  для  формування

стилістичних  навичок  першою  передумовою  є  систематичне  застосування

вправ, що передбачають стилістичний аналіз синтаксичних конструкцій.

Уміння  проводити  стилістичний  аналіз  тексту  формується  в  учнів

порівняно  легко.  Стилістичний  аналіз  передбачає  вмотивування  відбору



автором мовленнєвих одиниць відповідно до мети та умов висловлювання.

Діти швидко, а часто навіть інтуїтивно, визначають стиль тексту. Однак, як

свідчить практика, учні неохоче аналізують ознаки стилю. Потрібна система

теоретичних знань про особливості стилів мовлення і вміння спостерігати й

аналізувати  мовні  явища,  яких  учні  набувають  під  час  вивчення  інших

розділів шкільного курсу української мови [12, c. 9-12]. 

Ми  спробували  визначити  змістовну  готовність  школярів  до

проведення  стилістичного  аналізу  складних синтаксичних конструкцій,  що

заснована  на  теорії  мовленнєвої  діяльності  і  включає  комунікативно-

стилістичні  уміння,  необхідні  для  розвитку,  формування  й  удосконалення

навичок у процесі вивчення синтаксису складного речення.  Спираючись на

мовну  складову,  вона  охоплює  систему  певних  мовленнєвих  умінь

(сприйняття,  відтворення  та  продукування  усних  і  письмових  висловлень

різних  типів  і  жанрів),  необхідних  учням  в  різних  життєвих  ситуаціях

залежно від цілей, мотивів і завдань спілкування.

Одним із складових такої готовності є  сприйняття тексту “на слух”.

Сприймаючи текст, учень повинен уміти: а) визначати складні синтаксичні

конструкції  у  зв’язному  мовленні,  кількість  простих  речень  та  способи

зв’язку  (сполучниковий,  безсполучниковий,  сполучниково-

безсполучниковий)  у  складному  багатокомпонентному;  б)  визначати,

зіставляти,  класифікувати  складні  багатокомпонентні  речення,

використовувати  прийоми  зв’язного,  логічного  й  послідовного  викладу

матеріалу;  в)  усвідомлювати  комунікативно-стилістичну  функцію  таких

одиниць у тексті як однієї зі складових мовленнєвої діяльності.

Відтворюючи текст, учень повинен уміти: а) усвідомлювати зв’язок та

визначати  залежність  ланцюгової  моделі  зміст-конструкція-інтонація-

пунктуаційне  оформлення речень  з  різними  видами  зв’язку;  б)  уміти

визначати  інтонацію,  що  намагався  передати  автор,  використовуючи

результати  змістового  й  структурного  аналізу  складних  синтаксичних

конструкцій;  в)  зважаючи на мовленнєву ситуацію,  засобами перестановки



простих  речень  у  складному  та  засобами  інтонування  уміти  змінювати

змістову  наповненість  висловлювання;  г)  усвідомлювати  вплив

екстралінгвістичних  факторів  (умови  спілкування,  повідомлення,

сприймання,  комунікативна  спрямованість)  на  використання  складних

синтаксичних конструкцій; ґ) доцільно використовувати вказані синтаксичні

одиниці відповідно до мети та завдань висловлювання, уміти розрізняти та

обирати відповідні відтінки значення; д) переказуючи текст, виражати власну

позицію, зберігаючи при цьому особливості авторського стилю. 

Продукування тексту включає уміння: а) будувати речення з різними

видами  зв’язку  і  тексти  з  відповідними  синтаксичними  одиницями,

ураховуючи  мету  та  умови  комунікації;  б)  використовуючи  прийоми

логічного  мислення,  уміти  виділяти  головну,  другорядну та  допоміжну

інформацію,  послідовність  та  відтінки  висловлювання;  в)  створювати

відповідну тональність мовлення, відчутну в змісті тексту; г) використовуючи

ССК,  удосконалювати  написане;  ґ)  виправляти  помилки  та  неточності  в

граматичному,  лексичному  та  стилістичному  оформленні  речень;  д)

дотримуватись  відповідності  стилю  й  типу  мовлення,  гармонійності

композиції,  зв’язності  й  послідовності  висловлювання,  комунікативної

спрямованості.

Відповідно до конкретних умінь і навичок, що передбачають вихід на

зв’язне  мовлення,  аналіз  взаємодії  усного,  писемного  та  внутрішнього

мовлення,  урахування  факторів  впливу  навколишнього  мовленнєвого

середовища  на  продуктивність  мовленнєвої  діяльності  школяра  [10],  ми

виділили  групи  вправ,  що  сприяють  розвиткові  здібностей  школярів

проводити стилістичний аналіз синтаксичних конструкцій.

Ступенем  ефективності  відбору  вправ  був:  1)  рівень  засвоєння  й

розуміння учнями теоретичних відомостей; 2) уміння застосувати теоретичні

знання на практиці; 3) сталість навичок у процесі вільного висловлювання

думок на письмі  (робота з  готовим текстом;  видозміна мовного матеріалу;

самостійна  побудова  висловлювань;  удосконалення  тексту);  4)  розвиток  і



вдосконалення  мовленнєвих  умінь  і  навичок,  необхідних  у  продуктивній

комунікативній діяльності.

Перша  група  вправ – аналітичні –  забезпечує  пізнавальну  й

психологічну підготовку до сприйняття нового матеріалу, активізує в учнів

практичний  досвід  (залежність  інтонаційного  оформлення  речень  від

смислових  відношень  між  його  частинами,  орієнтація  на  розвиток

інтонаційного слуху, пам’яті, слухового самоконтролю), аналітичне мислення

(сприйняття  та  оцінка  інтонаційної  побудови  висловлювання  (речення)  з

погляду його милозвучності та звукової виразності); 

До другої групи – репродуктивні – належать вправи, що активізують

аналітико-синтетичне  мислення  (відтворення  інтонаційного  малюнка

складного  речення  з  різними  видами  зв’язку,  відпрацювання  навичок

порівняння  інтонаційного  та  пунктуаційного  оформлення  складних

синтаксичних  одиниць,  побудова  графічних  схем  інтонаційного  малюнка,

урахування  граматичної  та  смислової  наповненості  речення  під  час

інтонування  відповідно  до  намірів  того,  хто  говорить  (пише);   побудова

конструкцій відповідно до інтонації).  

Конструктивні  вправи  належать  до  третьої  групи.  Це  вправи,  що

забезпечують  рецептивну  і  продуктивну  діяльність  учнів  (смисловий,

структурний,  порівняльний,  пунктуаційний,  стилістичний  аналізи;

трансформація,  складання  прикладів  за  аналогією,  комбінування  й

групування  складних  сполучниково-безсполучникових  речень;  добір  та

заміна одних речень іншими;  утворення речень з різними видами зв’язку на

основі поданого завдання), стилістичний експеримент; вправи на видозміну

та  доповнення  висловлювання;  різноманітні  види  переказів;  мовленнєві

завдання  (передача  змісту  висловлювання  іншими  мовними  засобами  та

виявлення  засобів,  що  властиві  іншому  стилю;  обґрунтування  доцільності

вибору  автором  тих  чи  інших  мовних  засобів;  власний  вибір  відповідних

мовних  засобів  під  час  складання  висловлювань  різних  жанрів  і  типів

мовлення тощо);



Вправи четвертої групи – продуктивно-творчі –  сприяють збагаченню

граматичної  будови  мовлення  учнів,  свідомому  використанню  складних

сполучниково-безсполучникових речень у власному мовленні, усвідомленню

їх  комунікативної  мети,  синтаксичних  і  стилістичних  функцій  у  мовленні

(аналіз текстового матеріалу; стилістична трансформація тексту, пов’язана з

видозміною мети  висловлювання  чи  стилю мовлення;  редагування  тексту;

творчі завдання зіставного характеру; складання монологічних висловлювань

з  використанням  складних  синтаксичних  конструкцій,  їх  зіставлення  з

діалогічними;  завдання  творчого  характеру  певного  стилістичного

спрямування  (складання  творів-мініатюр,  словесних  портретів,  творів-

роздумів тощо).

Зміст  такої  системи  вправ  спрямований  на  послідовну,  поступово

ускладнену  діяльність  учнів,  свідоме  і  систематичне  засвоєння  ними

складних  сполучниково-безсполучникових  речень,  отримання   додаткових

відомостей про ті чи інші мовні явища, більш глибоке оволодіння навичками

стилістичного  аналізу  складних  синтаксичних  конструкцій, удосконалення

граматичного ладу мовлення.

Отже, формування змістовного боку розумової готовності школярів до

проведення  стилістичного  аналізу  складних  синтаксичних  конструкцій

забезпечується  шляхом  усвідомлення  учнями  граматичних  і  стилістичних

функцій  синтаксичних  конструкцій,  умінь  моделювати  та  конструювати

речення,  здійснювати  елементи  стилістичного  аналізу  речень  за  схемою:

визначення стилю, з’ясування сфери вживання, визначення  стилістичної ролі

членів речення, визначення їх функцій  у текстах різних стилів. 

Виділені нами групи вправ (аналітичні, репродуктивні, конструктивні,

продуктивно-творчі) побудовані з урахуванням основних етапів становлення

вмінь і навичок. Вправи першої групи сприяють актуалізації раніше здобутих

знань, умінь і навичок, розвитку слухових і вимовних умінь. Вправи  другої

групи спрямовані на усвідомлення відповідних понять і правил, вироблення

вмінь  і  навичок  застосовувати  теоретичні  знання  на  практиці.  Вправи



третьої  групи сприяють  закріпленню  вмінь  і  навичок,  усвідомленню

смислових  і  виражальних  можливостей  складних  сполучниково-

безсполучникових  речень.  Мета  четвертої  групи вправ  –  вирішення

проблемних завдань практичного характеру із застосуванням базових знань,

умінь  і  навичок  у  певній  ситуації,  збагачення  мовлення  учнів  цими

синтаксичними одиницями, підвищення культури мовлення.

Проведене   дослідження  не  охоплює  всіх  аспектів  порушеної

проблеми.  У  перспективі  варто  виділити  розробку   шляхів   формування

процесуальної,  мотиваційної,  вольової  особистісної  готовності  школярів  до

проведення стилістичного аналізу складних   сполучниковобезсполучникових

речень.
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