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піДГОтОВКа майбутніх учителіВ пОчатКОВОї ШКОли  
ДО ОзнайОмлення учніВ із елементами ДілОВОГО мОВлення 

(лінГВОСтиліСтичний аСпеКт)
анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі теорії та методики викладання української мови в пе-
дагогічних закладах вищої освіти – формуванню комунікативно-стилістичної та лінгводидактичної компе-
тентностей майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано сутність основних понять і категорій стилістики 
сучасної української літературної мови; обґрунтовано важливість їх засвоєння майбутніми вчителями для 
проведення пропедевтичного ознайомлення учнів початкових класів із елементами ділового мовлення на 
уроках української мови. Визначено, що робота зі стилістики й культури мовлення в початковій школі має 
будуватися на основі таких розділів сучасного мовознавства, як лінгвістика й стилістика тексту, функці-
ональна та практична стилістики. Для забезпечення ефективності процесу розвитку ділового мовлення 
школярів необхідно чітко розмежовувати поняття «стилістика мови» і «стилістика мовлення», «стиль мови» 
і «стиль мовлення», «стиль» і «текст». Лінгвістичну основу методики ознайомлення учнів із елементами ді-
лового мовлення становлять відомості про текст як форму реалізації офіційно-ділового стилю, його призна-
чення, структуру, характерні екстралінгвістичні та інтралінгвістичні стилеутворювальні чинники, підстилі 
й жанри мовлення, якими повинні оволодіти майбутні вчителі початкової школи.
Ключові слова: стилістика, стилістика мови, стилістики мовлення, стиль, офіційно-діловий стиль, текст. 
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traininG Of future primarY SchOOl teacherS tO intrODuce the aSpectS 
Of buSineSS Speech tO YOunG learnerS (linGuOStYliStic aSpect)

Summary. The article deals with the crucial issue of the theory and methodology of teaching the Ukrainian 
language at teacher training higher education institutions. The issue is as follows: future primary school teach-
ers’ communicative, stylistic and linguodidactic competences formation. The fundamental notions, concepts 
and categories of stylistics of the contemporary standard Ukrainian language have been clarified. The paper 
has substantiated the importance of mastering stylistics by future primary school teachers for the propaedeutic 
introduction of the aspects of business speech to young learners at the Ukrainian language classes. It has been 
proven that at the Ukrainian language classes at primary school work on stylistics and speech culture should 
be based on the scientific data of the following branches of contemporary philology: 1) text linguistics and text 
stylistics with the focus on the text and its stylistic features; 2) functional stylistics, which, from the point of 
view of the practical necessity and accessibility of stylistic theory, gives young learners the minimum necessary 
knowledge and promotes stylistically differentiated speech formation while mastering course content within 
the curriculum; 3) practical stylistics, the ultimate tasks of which are to educate young learners’ speech culture 
and language taste, to provide the propaedeutic introduction to the stylistic norms of the contemporary stand-
ard Ukrainian language and develop the gift of word, the sense of language and intuition of language as crucial 
psycholinguistic factors of young learners’ stylistic competence formation. It is essential to clearly differentiate 
«style» from «text», «language stylistics» and «language style» from «speech stylistics» and «speech style» in 
order to ensure effective work on young learners’ business speech development. It is important that future 
primary school teachers should master the study of text as a key unit of formal business style implementation, 
its purpose, structure, extralinguistic features and intralinguistic peculiarities, substyles and speech genres.
Keywords: stylistics, language stylistics, speech stylistics, style, formal business style, text.

Постановка проблеми. Відповідно до 
Державного стандарту початкової освіти 

(2018) основна мета навчання рідної мови в по-
чатковій школі полягає у формуванні комуніка-
тивної компетентності, яка виявляється у здат-
ності учнів успішно послугуватися мовою в різних 
життєвих ситуаціях і сферах спілкування, між-
культурному діалозі. Саме тому важливим ас-
пектом лінгводидактичної підготовки студентів 
спеціальності 013 Початкова освіта – майбутніх 
учителів початкової школи – є забезпечення по-
слідовної реалізації компетентнісного і функ-
ціонально-стилістичного підходів до вивчення 
мовних явищ, усвідомлення закономірностей їх 
добору та вживання в текстах різних типів, сти-
лів і жанрів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти розв’язання проблеми розвитку 
стилістично диференційованого мовлення учнів 
початкової школи розглядалися зарубіжними 
(Асташов М., Колесова О., Львов М.) і вітчизня-
ними методистами (Бадер В., Варзацька Л., Гро-
на Н., Пентилюк М., Собко В., Сугейко Л., Янко Н. 
та ін.). У дослідженнях науковців здійснюються 
спроби схарактеризувати поняття «комунікатив-
но-стилістичні вміння», визначити їх класифі-
каційну структуру; обґрунтувати принципи, ді-
брати ефективні технології, методи і прийоми, 
систематизувати вправи, які б сприяли форму-
ванню комунікативно виправданого, стилістич-
но доцільного, виразного мовлення здобувачів 
початкової освіти. Науково-теоретичний аналіз 
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наявних дисертаційних досліджень і публікацій 
дає підстави стверджувати, що більшість із них 
стосується питань навчання стилістики і куль-
тури мовлення, у тому числі й офіційно-ділового, 
учнів 5-11 класів (Кордун П., Кучеренко І., Ма-
рун М., Пентилюк М. та ін.), декілька досліджень 
присвячено формуванню стилістичної вправності 
майбутніх педагогів (Баранник Н., Каліш В., По-
ворознюк С., Попова О., Попович А.). 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз стану проблеми 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до ознайомлення учнів із елементами ділового 
мовлення в теорії й практиці вищої педагогіч-
ної освіти підтверджує її актуальність. Спосте-
реження за освітнім процесом на уроках укра-
їнської мови в початковій школі, анкетування 
і контрольні зрізи знань студентів спеціальності 
013 Початкова освіта, бесіди з вчителями почат-
кової школи дають можливість зробити висновок, 
що робота з ознайомлення молодших школярів 
із елементами ділового мовлення не проводить-
ся на належному рівні. Суттєвими причинами 
відсутності систематичної роботи над текстами 
офіційно-ділового стилю є недостатній рівень 
знань фахівців початкової школи зі стилістики 
сучасної української літературної мови, обмеже-
на кількість навчально-методичної літератури 
з цієї проблеми.

мета статті. Головною метою статті є теоре-
тичне обґрунтування лінгвостилістичних засад 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до ознайомлення учнів із елементами ділового 
мовлення.

Виклад основного матеріалу. Ефективна 
підготовка майбутніх учителів початкової школи 
до ознайомлення учнів із елементами ділового 
мовлення можлива за умови опанування ними 
теоретичних засад курсу стилістики української 
літературної мови, засвоєння основних понять 
і категорій цієї науки. Найбільш важливими з 
них, на нашу думку, є такі: стилістика, стиліс-
тика мови, стилістика мовлення, стиль, офі-
ційно-діловий стиль, текст.

Ретроспективний аналіз наукової літератури 
з досліджуваної проблеми засвідчив, що термін 
«стилістика», був запозичений з французької 
мови ще в середині ХІХ ст., однак дослідники ще 
й сьогодні по-різному трактують його. Як ствер-
джує Н. Бабич, «одні вчені ототожнюють стилісти-
ку з культурою мови, інші відносять до літерату-
рознавчих дисциплін, а ще інші намагаються по-
єднати лінгвостилістику з текстологією» [1, с. 5].  
Найбільш обґрунтованим і прийнятим для на-
шого дослідження вважаємо тлумачення понят-
тя, подане в енциклопедії «Українська мова» (за 
ред. І. Муромцева): «Стилістика – розділ мовоз-
навства, що вивчає: а) закономірності існування 
і структурну будову суспільно зумовлених різно-
видів мови – функціональних стилів; б) мовні 
одиниці щодо їх додаткового експресивно-сти-
льового забарвлення; в) взаємодію різних рівнів 
словесно-виразових засобів у конкретному тексті, 
зв’язок їх з позамовними чинниками; г) типоло-
гію стильової специфіки текстів» [12, с. 347].

Більшість вітчизняних лінгвістів (Білодід І. 
[11], Дудик П. [3], Кучеренко І., Мамчур Л. [5], 
Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. [6], Поно-

марів О. [9] та ін.) зазначають, що основною ме-
тою стилістики є обґрунтування стилістич-
ної системи української мови, встановлення спів-
відношення між функціональними й експресив-
ними стилями, з’ясування стилеутворювальних 
чинників, а також визначення способів добору, 
поєднання і використання мовних засобів усіх 
рівнів у різних сферах уживання мовлення. На 
думку дослідників, основні завдання науки 
полягають не лише у розширенні та поглибленні 
наших знань про природу і сутність літературної 
мови, її художньо-естетичну цінність, стилістич-
ну організацію, а й у навчанні мовців усвідомле-
но послугуватися стилістичними засобами мови 
для вираження думки відповідно до змісту, мети 
і сфери спілкування, у підвищенні рівня загаль-
ної мовленнєвої культури нашого суспільства. 

У процесі розвитку стилістичної системи на-
ціональної мови розрізняють «три кола дослід-
жень» (за В. Виноградовим): стилістику мови, 
стилістику мовлення і стилістику художньої лі-
тератури. Вони, як зазначають автори сучасно-
го підручника зі стилістики української мови, є 
тісно пов’язаними, співвідносними між собою, 
але мають свої проблематику, поняття і категорії  
[6, с. 21]. Спираючись на наукові розвідки І. Бі-
лодіда [11], П. Дудика [3], І. Кучеренко, Л. Мам-
чур [5], Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько [6] 
та ін., коротко схарактеризуємо їх.

У стилістиці мови вивчаються «стилістич-
ні варіанти ресурсів мови, починаючи звуками 
і закінчуючи синтаксичними конструкціями»  
[5, с. 89]. Основними завданнями цього напряму 
стилістики є дослідження стилістичної структу-
ри української мови, тобто опис, класифікація 
наявних у ній мовних одиниць різних рівнів та 
їх варіантів, що дають змогу вибору потрібних у 
конкретній ситуації мовлення; а також вивчення 
історії розвитку та особливостей стилів і підсти-
лів літературної мови, типів мовлення, специфі-
ки колоритів [5; 6; 11].

Як стверджують дослідники, стилістика 
мовлення має прикладний характер. Предме-
том її дослідження є закономірності функціону-
вання стилістичних засобів мови різних рівнів 
у суспільній (або індивідуальній) мовленнєвій 
практиці залежно від мети і завдань комунікації, 
з урахуванням сфери, форми й типу мовлення  
[3; 5; 6]. Зауважимо, що в дослідженнях Н. Ба-
бич [1], І. Білодіда [11], П. Дудика [3], Л. Мацько,  
О. Сидоренко, О. Мацько [6], Л. Сугейко [10] та ін. 
наголошується на тому, що між стилістикою мови 
та стилістикою мовлення, як і між мовою та мов-
ленням, існує діалектичний зв’язок: вони не мо-
жуть бути протиставлені, а є взаємопов’язаними 
й доповнюють одна одну. Стилістика мови «по-
стачає» лексичні засоби, граматичні форми і син-
таксичні конструкції для їх реалізації в конкрет-
них актах комунікації. «У свою чергу, стилістика 
мовлення, відображаючи стихію живого мовлен-
ня, збагачує стилістику мови новими стилістич-
ними елементами, є джерелом розвитку та вдо-
сконалення стилів мови» [6, с. 22–23].

У стилістиці художньої літератури 
розглядаються елементи стилю літературно-
го твору, індивідуального стилю письменника, 
стилю певного літературного напряму з погляду 
експресивно-естетичної функції мови. Основне 
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завдання цього напряму стилістики – представи-
ти читачеві найкращі надбання сучасної україн-
ської мови, подати «зразки художнього викорис-
тання мовних скарбів» [6, с. 22]. 

Вважаємо, що успішна реалізація мети нашо-
го дослідження потребує насамперед оволодіння 
майбутніми вчителями початкової школи основни-
ми поняттями й категоріями стилістики мовлення. 

Слід також зазначити, що в сучасній лінгвіс-
тиці науковці розрізняють декілька стилістичних 
наук та їх розділів: загальну, або її ще називають 
теоретична, стилістику, яка містить стилістику 
засобів мови і функціональну стилістику; прак-
тичну стилістику, стилістику тексту, порівняль-
ну стилістику, історичну стилістику та ін. Зі-
ставлення кола їх дослідження дає підстави нам 
стверджувати, що для ефективної роботи з озна-
йомлення учнів початкової школи з елементами 
ділового мовлення важливими є наукові дані:  
1) функціональної стилістики, яка дає 
учням мінімум необхідних знань і сприяє форму-
ванню стилістично диференційованого мовлен-
ня; 2) практичної стилістики, завданнями 
якої є виховання культури мовлення, мовного 
смаку школярів, розвиток у них дару слова, чут-
тя мови; 3) стилістики тексту, у якій вивча-
ється текст і його стилістичні особливості.

Як уже зазначалося вище, основним поняттям 
стилістики є стиль. Це слово багатозначне, по-
ходить від грецького stylos, латинського stilus –  
«загострена паличка для письма» – спеціальне 
знаряддя, яким писали у давнину та середні 
віки на дерев’яних дощечках, вкритих воском. У 
мистецтві поняття «стиль» трактується як «сукуп-
ність ознак, які характеризують мистецтво пев-
ного часу та напряму або індивідуальну манеру 
художника стосовно ідейного змісту й худож-
ньої форми» [8, с. 429]. У художній літературі –  
це «сукупність прийомів у використанні засобів 
мови, властива якому-небудь письменникові або 
літературному творові, напряму, жанрові та ін.» 
[8, с. 429]. Словом «стиль» також послуговуються 
на позначення «прийомів, характерних рис якої-
небудь діяльності, поведінки, методу роботи» (ав-
торитарний стиль керівництва), «характерної 
манери поводитися, говорити, одягатися і т. ін., 
моди, фасону, крою» (стиль інтелігента, стиль 
фасону Casual, діловий стиль одягу, стиль крою 
oversize) та способу-назви літочислення (но-
вий стиль – Григоріанський календар, старий 
стиль – Юліанський календар) [8, с. 429].

Щодо визначення мовного стилю, то й досі 
в лінгвістиці не існує усталеного, загальноприй-
нятого тлумачення поняття. На думку Л. Маць-
ко, О. Сидоренко, О. Мацько [6], така ситуація 
зумовлена насамперед тим, що поняття стилю 
багатопланове і визначається дослідниками за 
кількома критеріями різного порядку [6, с. 140]. 
Більшість науковців (Бабич Н. [1], Дудик П. [3], 
Кучеренко І., Мамчур Л. [5], Шевчук С., Климен-
ко Н. [13] та ін.) наголошує на необхідності роз-
різнення термінів «стиль мови» і «стиль мовлен-
ня». Як стверджують науковці, стиль мови – це 
суспільно необхідний, історично сформований 
різновид, видозміна літературної мови; один із 
своєрідних способів використання мови в різних 
сферах, умовах, формах (усній і писемній) спіл-
кування. Під поняттям стиль мовлення ро-

зуміють сукупність прийомів добору й поєднан-
ня мовних одиниць різних рівнів (фонетичних, 
лексичних, граматичних тощо), функціонально 
зумовлених змістом, метою й обставинами спіл-
кування [1, с. 6; 3, с. 57; 5, с. 90–91; 13, с. 106].

Як бачимо, ці два поняття поєднують у собі як 
спільні, так і відмінні риси. Стиль мови є явищем 
тільки соціальним, спільним для всіх носіїв мови, 
а стиль мовлення, або функціональний стиль, – 
явище як соціальне (за сутністю і змістом), так 
суто особистісне, тому що кожен учасник у своєму 
усному чи писемному мовленні користується мо-
вою в межах усіх її стилів індивідуально [3, с. 58]. 
Оскільки мовлення є формою реалізації мовної 
системи, то і стилі мовлення є своєрідною реалі-
зацією стилів мови. У процесі спілкування в пев-
ній галузі людської діяльності «мовці реалізують 
принципи відбору й організації мовного матеріа-
лу в мовленні відповідного функціонального сти-
лю і закріплюють його у текстах» [6, с. 157].

Функціональні стилі забезпечують реаліза-
цію однієї з функцій мови – спілкування, пові-
домлення або вплив – та розрізняються за та-
кими ознаками: сфера вживання; призначення; 
позамовні (екстралінгвістичні) ознаки; власне 
мовні (інтралінгвістичні) особливості; підстилі й 
жанри мовлення. Вважаємо, що для організації 
ефективної роботи з розвитку ділового мовлення 
на уроках української мови в початковій школі 
майбутні вчителі мають усвідомити такі загаль-
ні особливості функціональних стилів:

– в основу функціонально-стилістичного роз-
межування мовлення покладено екстралінгвіс-
тичні чинники (де використовується, з якою ме-
тою, кому адресований тощо) та інтралінгвістич-
ні (власне мовні) чинники;

– вивчення особливостей певного стилю пе-
редбачає аналіз як екстралінгвістичних чинни-
ків, так і мовних засобів усіх рівнів (фонетично-
го, лексичного, граматичного);

– функціональні стилі – це системи, яким 
характерні як нейтральні (міжстильові), так і 
стилістично забарвлені мовні засоби. Добір, по-
єднання й організація мовних одиниць здійсню-
ється з урахуванням специфіки стилю;

– оскільки суспільні функції мови нерідко пе-
реплітаються, то й функціональні стилі не ста-
новлять замкнутих систем: вони перебувають у 
постійній взаємодії та взаємозв’язку, тому один 
стиль може містити елементи іншого;

– залежно від адресата мовлення і конкрет-
них завдань у межах кожного стилю виокрем-
люють кілька різновидів – підстилів і жанрів 
мовлення. 

В історії розвитку мовознавства обґрунтовува-
лися різні класифікації стилів, принципи їх гру-
пування, вказувалася різна кількість їх. У сучас-
ній українській літературній мові більшість до-
слідників (Бабич Н. [1], Кучеренко І., Мамчур Л. 
[5], Мацюк З., Станкевич Н. [7], Мацько Л., Си-
доренко О., Мацько О. [6] та ін.) виділяє шість 
основних стилів: науковий, офіційно-діловий, 
художній, публіцистичний, розмовний, конфе-
сійний (або релігійний). Н. Бабич пропонує по-
ділити всі функціональні стилі на три групи:  
1) книжні (науковий, публіцистичний, офіційно-
діловий, художній); 2) розмовний і 3) книжно-
розмовний (конфесійний).
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З огляду на мету нашого дослідження, роз-

глянемо детальніше характерні ознаки й мовні 
особливості офіційно-ділового стилю.

Офіційно-діловий стиль – один із най-
давніших функціональних різновидів мовлен-
ня. Його ознаки знаходимо ще в документах  
XI–XII ст. («Мстиславова грамота», 1130 р.; пра-
вовий кодекс «Руська правда», «Устав Володими-
ра Мономаха»), в українсько-молдавських грамо-
тах, українських грамотах XIV і XV ст., літописах 
(Галицько-Волинський, поч. ХІІІ ст.; Лаврентіїв-
ський, 1377 р.; Іпатіївський, 1425 р.), статутах, 
угодах тощо.

Офіційно-діловий стиль сучасної української 
літературної мови пов’язаний із адміністратив-
но-правовою й адміністративно-господарською 
сферами діяльності; задовольняє потреби офіцій-
ного спілкування між державами, установами, 
приватною особою та регулює їх ділові відносини.

Цей стиль належить до книжного стилю літе-
ратурної мови й існує в писемній (мова ділових 
паперів) та усній (розмова з відвідувачами, про-
ведення нарад, прес-конференції, бесіди, теле-
фонні розмови тощо) формах.

Основна функція стилю – повідомлення.
Призначення стилю – регулювання офіцій-

но-ділових відносин, забезпечення обміну інфор-
мацією в державно-правовій і суспільно-вироб-
ничій сферах, у громадському й економічному 
житті людей. 

До основних (екстралінгвістичних) 
ознак стилю мовознавці відносять:

1) офіційність (характер і зміст інформаційних 
зв’язків між учасниками ділового спілкування ре-
гламентуються чинними правовими нормами);

2) документальність і стабільність (кожний 
офіційний папір повинен мати характер доку-
мента, тобто бути об’єктивним, достовірним, збе-
рігати тривалий час традиційні форми);

3) адресність (офіційний автор і адресат доку-
мента завжди вказуються і є відомими);

4) наявність реквізитів (обов’язкових, розта-
шованих у певному порядку елементів докумен-
та). У різних видах ділових паперів їх склад нео-
днаковий; він зумовлений змістом документа, 
його призначенням і способом оброблення;

5) смислова точність, лаконічність і послідов-
ність викладу фактів;

6) однозначність формулювань, достовірність 
і гранична чіткість у висловленні;

7) високий ступінь стандартизації мовних за-
собів (характерне широке вживання усталених 
словесних формул (кліше): з метою, у зв’язку з, 
відповідно до, з огляду на, залежно від, на під-
ставі; повторюваність слів, мовних форм, і кон-
струкцій як прагнення до однотипності виражен-
ня думки);

8) відсутність індивідуальних авторських рис, 
емоційності та образності;

9) сувора регламентація тексту (для чіткої 
організації текст поділяють на частини – пара-
графи, пункти тощо) [4, с. 111; 5, с. 107; 7, с. 247;  
13, с. 108–109].

Офіційно-діловий стиль мови має такі під-
стилі й жанри: 

а) законодавчий (призначений для викорис-
тання в законодавчій сфері; реалізується в Кон-
ституції, указах, постановах, законах); 

б) дипломатичний (призначений для ви-
користання у сфері міждержавних офіційно-ді-
лових відносин; реалізується в міжнародних 
угодах (конвенціях), повідомленнях (комюніке), 
зверненнях (нотах), протоколах, меморандумах, 
ультиматумах, заявах тощо); 

в) адміністративно-канцелярський (призна-
чений для використання в професійно-виробни-
чій сфері, правових відносинах і діловодстві; реа-
лізується в різних видах ділових паперів – служ-
бових листах, наказах, розпорядженнях, контр-
актах, інструкціях, звітах, дорученнях, довідках, 
заявах, розписках тощо).

Мовну своєрідність стилю формують властиві 
йому лексико-граматичні засоби мови:

– лексичні: лексика здебільшого нейтраль-
на, обмежене використання слів у переносному 
значенні; широке вживання суспільно-політич-
ної, професійно-виробничої, адміністративно-
канцелярської лексики, професійних термінів; 
спеціальна фразеологія (брати участь, оголо-
сити подяку, порушити питання); значна кіль-
кість стандартних висловів – мовних штампів і 
кліше (довести до відома, з огляду на ситуацію, 
за розпорядженням ректора, відповідно до пла-
ну, згідно з наказом, у відповідь на та ін.); відсут-
ність емоційно забарвленої лексики, будь-якої 
мовної індивідуальності автора; мінімальне ви-
користання синонімів, багатозначних слів; ужи-
вання номенклатурних назв, складноскорочених 
слів, абревіації;

– морфологічні: висока частотність уживан-
ня віддієслівних іменників (виконання, відпо-
відь, опис, розподіл), форм інфінітиву (підготу-
вати, обґрунтувати, створити, заслухати), 
теперішнього часу дієслова зі значенням нака-
зовості (пропоную, зобов’язую, наказую), безосо-
бових форм дієслова на но-, то– (заборонено, під-
писано, укладено); обмежене вживання займен-
ників і прикметників (більш характерні відносні 
прикметники у стійких словосполученнях типу 
матеріальна допомога, державна скарбниця, 
соціальний захист та ін.); надається перевага у 
використанні числівників у словесно-цифровій 
формі (125 тисяч, 2 жовтня, 1995 року); висока 
частотність уживання відіменних похідних при-
йменників і складних сполучників (з метою, за 
рахунок, у разі, відповідно до, на підставі; уна-
слідок того, що та ін.);

– синтаксичні: чітко регламентоване роз-
міщення частин тексту, його рубрикація; тенден-
ція до використання простих з граматичного по-
гляду, але поширених, ускладнених конструкцій 
(з однорідними і відокремленими членами ре-
чення, вставними словами); висока частотність 
уживання односкладних, зокрема інфінітивних і 
безособових, речень; уживання складних речень, 
що передають логічне підпорядкування одних 
фактів іншим; синтаксичні конструкції здебіль-
шого розповідного й спонукального типу; пря-
мий порядок слів у реченні; пропуск слів (слова) 
у реченнях майже не допускається.

Офіційно-діловий стиль мовлення реалі-
зується в тексті (від лат. textum, що означає 
тканина, побудова, зв’язок). Майбутні вчителі 
початкової школи мають усвідомити, що «стиль» 
і «текст» – це нерівнозначні поняття. «В одно-
му тексті можуть використовуватися мовні за-
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соби різних стилів, і стиль не в кожному тексті 
виявляється як сукупність усіх притаманних 
йому ознак» [10, с. 20]. Слід також зазначити, 
що в сучасній лінгвістиці текстом називають аб-
солютно різні висловлювання, не співвідносні ні 
за структурою, ні за обсягом, ні за способом ви-
кладу. З одного боку текст – це висловлювання, 
що складається з одного або декількох речень, 
які є окремим елементом комунікації (прислів’я: 
Діло майстра величає; заклики: Любіть Украї-
ну!; крилаті вислови: Учитесь, читайте, і чужо-
му научайтесь, й свого не цурайтесь; загадки: 
Через воду він проводить, а сам з місця вік не 
сходить та ін.), а з іншого – складне структурно-
семантичне утворення на зразок повісті, епопеї 
тощо. У шкільній граматиці цей термін найчасті-
ше застосовується для позначення відрізку мов-
лення, що характеризується смисловою і грама-
тичною цілісністю, функціонально-стилістичною 
спрямованістю. А отже, текст – це комунікативна 
одиниця найвищого рівня; продукт мовленнєвої 
діяльності, розуміння, відтворення та створення 
якого є основною метою розвитку стилістично ди-
ференційованого мовлення здобувачів початко-
вої освіти.

Висновки і пропозиції. Ретроспективний 
аналіз сучасних досліджень із проблем стилісти-
ки й культури мовлення дає підстави для таких 
загальних висновків:

– для забезпечення ефективної підготовки 
студентів спеціальності 013 Початкова освіта 
до ознайомлення учнів із елементами ділового 
мовлення важливими є теоретичні відомості та-
ких розділів мовознавчої науки, як лінгвістика 

й стилістика тексту, функціональна і практична 
стилістики;

– результативність роботи з розвитку ділового 
мовлення учнів початкової школи залежить від 
рівня засвоєння майбутніми вчителями основ-
них понять і категорій науки: стилістика мови 
і стилістика мовлення, стиль, функціональний 
стиль, офіційно-діловий стиль, текст.

– офіційно-діловий стиль використовується 
у законодавчій, державно-політичній, суспіль-
но-виробничій сферах діяльності, громадському 
й економічному житті та задовольняє потреби офі-
ційного спілкування між державами, установами, 
приватними особами, регулює їх ділові відносини;

– характерними ознаками офіційно-ділового 
стилю є писемна (рідше – усна) форма мовлення; 
монолог (рідше – діалог, полілог); офіційність, 
документальність, адресність, тематична обме-
женість, смислова точність, гранична чіткість, 
лаконічність у висловленні, висока стандартиза-
ція, відсутність індивідуальних авторських рис;

– офіційно-діловому мовленню властиві такі 
стилістичні засоби мови: канцелярська терміно-
логія, мовні штампи, спеціальна фразеологія, 
відсутність емоційно забарвлених слів, обмеже-
на синонімія, уживання безособових форм дієс-
лова, інфінітива; уживання простих ускладне-
них речень, прямий порядок слів та ін.

Проведене дослідження не претендує на оста-
точне розв’язання проблеми й зумовлює подаль-
ше вивчення її. Перспективність вбачаємо в роз-
робленні лінгводидактичної моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до ознайом-
лення учнів із елементами ділового мовлення.
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