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Про роботу над жанром есе на уроках 

української мови у початковій школі 

 

М е т о д и ч н і   р е к о м е н д а ц і ї 

 

Час потребує виховання активної особистості, яка вміє не тільки знайти 

інформацію, а й грамотно, зв’язно, логічно, дохідливо та чітко сформулювати свою думку 

щодо будь-якого питання. Розвязанню цього завдання сприяють уроки української мови, 

зокрема уроки розвитку зв’язного мовлення.  

Найбільш вдалим жанром  письмової роботи, що сприяє розвитку креативних умінь 

учнів, є есе.  Такий вид роботи, в першу чергу, спрямований на активізацію навчально-

пізнавальної діяльності, розвиток творчого потенціалу особистостей та продуктивного, 

критичного їхнього мислення. Залучаючи школярів до написання есе, учитель розвиває 

їхнє самостійне мислення, навчає чітко й грамотно формулювати власні думки, 

структурувати інформацію, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, ілюструвати 

поняття відповідними прикладами,  удосконалювати стиль письма тощо.  

Есе (з французької  означає «проба», «спроба», «начерк», «досвід») – невеликий за 

обсягом твір, що має довільну композицію і  виражає підкреслено індивідуальну точку 

зору автора та враження з конкретного приводу чи питання й не претендує на вичерпне та 

визначальне трактування теми.   Завданням есе, на відміну від розповіді, є інформація або 

пояснення, а не драматичне зображення або переказ якої-небудь життєвої ситуації. Есе 

досягає своєї мети за допомогою прямого авторського вислову, для чого не вимагається 

створення ні вигаданих персонажів, ні сюжету, що пов’язує їх.  Це твір, який базується на 

творчому підході людини до розкриття поставленої в початковому тексті завдання, яке 

необхідно підтверджувати аргументами і фактами.   

Есе – це  суб’єктивний, індивідуальний, самостійний простір, де формуються 

позиції, висловлюються думки, передбачення. 

Введення есе до оновленої програми (2016 р.) з української мови в початковій 

школі зумовлено необхідністю формування в молодших школярів умінь креативно 

мислити; зв’язно, послідовно й грамотно висловлювати свої думки, погляди, оцінні 

судження; передавати словами власні почуття, пояснювати їх.  

Під час створення есе дитина має можливість думати не так, як усі, виявляти свою 

індивідуальність у вираженні неординарних думок. Есе – це розмірковування у довільній 

формі на будь-яку знайому тему.  

Ознайомлення молодших школярів з есе розпочинається в 3 класі. Згідно з 

програмовими вимогами у процесі вивчення розділу «Текст» третьокласники мають 

засвоїти термін есе; навчитися відрізняти есе від розповіді й опису; складати есе усно (під 

керівництвом учителя). 

Методичні рекомендації щодо реалізації програмових вимог (за Пономарьовою К.І.) 
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Робота над есе в 3 класі передбачає зіставлення розповіді, опису й есе; визначення 

суттєвих ознак есе; формулювання правила про есе; побудову есе (під керівництвом 

учителя). 

Для ознайомлення третьокласників з есе пропонуємо порівняти три тексти.  

• Прочитайте тексти. Визначте, який із них є розповіддю, який – описом.  

Текст 1. 

Біля нашої школи росте кучерявий клен. Учителька розповідала нам, що він 

ровесник школи. Його посадили тоді, коли школу збудували, й перші учні переступили її 

поріг.  

З того часу минуло багато років. Клен бачив усіх учнів, які навчались у школі. Він і 

сьогодні щоранку зустрічає школярів, бажає їм успішного дня. А після уроків проводжає 

їх додому.  

Шкільний клен – свідок усіх шкільних подій. 

• Який це текст – розповідь чи опис?   

• Визначте тип наступного тексту.   

Текст 2. 

Клен біля школи аж палахкотів. Це осінь запалила його вогняними кольорами. 

Яких тільки відтінків не було на ньому. І блідо-жовтий, і насичений золотистий, і яскраво-

помаранчевий, і багряний, і бордовий. А між ними деінде ще ховався зелений колір літа. 

Час від часу з кленового полум’я, ніби іскри, відривались зіркоподібні листочки й 

падали додолу. У цю мить клен нагадував великий бенгальський вогонь. 

• Прочитайте (послухайте) ще один текст.  

Текст 3. 

Я поверталася зі школи додому. Проходила біля кучерявого клена. Раптом переді 

мною закружляв жовтий кленовий листок. Я зловила його й подумала – напевно це клен 

зробив мені подарунок. А за що? 

Можливо, щоб підняти мій настрій. А може хотів нагадати про осінь. Чи захотілося 

клену, щоб я звернула увагу на його красу. А може просто в ту мить, коли я проходила під 

кленом, вітер зірвав з нього листок, і він випадково потрапив до моїх рук.  

Але, як би не було, я зраділа такому подарунку.  

Після ознайомлення з текстами учитель ставить питання:  

• Яку особливість має третій текст? (У ньому авторка висловлює свої думки 

(розмірковування) про те, чому до її рук упав кленовий листок.) 

• Такий текст називається есе.  

Формулювання правила про есе. 
• Спробуємо сформулювати правило, що таке есе.  

• Спочатку пригадаємо, який текст називаємо розповіддю? (У якому про щось 

розповідається.)  

• Який текст називаємо описом? (У якому щось описується.)  

• А що висловлюється в есе? (Власні думки, розмірковування про щось.)  

• Отже, есе – це текст, у якому висловлено розмірковування (думки автора) 

про якийсь предмет, подію, вчинок, власні почуття. 

Ознаки цього жанру: 

1) невеликий обсяг;  

2) виклад власних думок, свого ставлення до того, про що говорите (пишете); 

3) все має здивувати, зацікавити слухача (читача); 

4) текст має бути зрозумілим слухачеві (читачеві). 

Після формулювання визначення есе, адаптованого для молодших школярів, 

доцільно формувати в учнів уміння будувати есе. Будова есе нагадує будову гамбургера: 

1) вступ («нижня булка»)  - одне речення, яке пояснює тему есе; 2) основна частина 

(«салат, сир, м'ясо») – кілька речень, у яких викладені факти, власні думки; 3) висновок, 

якого може і не бути («верхня булка»), - одне підсумкове речення.  



Уміння будувати есе можна досягти шляхом виконання певних завдань. 

Види завдань для формування умінь складати есе. 

 побудова есе за зразком; 

 складання есе за поданим планом; 

 побудова есе за даним початком; 

 створення есе на задану тему. 

Наведемо зразки таких завдань. 

Побудова есе за зразком. 
• Послухайте (прочитайте) текст. Чи можна назвати його есе? Доведіть свою думку. 

Андрійко сумує, що літо закінчується, і треба йти до школи. А я дивуюсь, як можна 

не хотіти в школу?  

Звичайно, навчатись нелегко. Потрібно багато працювати, думати. Але на кожному 

уроці дізнаєшся про щось нове. Як порівняю свій зошит для письма з першого класу із 

теперішнім зошитом з української мови, то бачу, як багато я навчився у школі. І хочеться 

ще більше знати й уміти.  

А крім навчання в школі ще так багато цікавого! Хіба вас не захоплюють шкільні 

свята, походи, екскурсії? Ми з нашою вчителькою майже кожного місяця кудись 

подорожуємо. Цікаво, де побуваємо в цьому році? 

Не розумію, чому Андрійкові не хочеться до школи?   

• Склади есе про свій настрій перед 1 вересня. 

Створення есе за планом. 
• Склади есе за поданим планом. 

1. Які добрі справи я зробив (зробила) у своєму житті? 

2. За які вчинки мені соромно? 

3. Який висновок я роблю для себе? 

Складання есе за даним початком. 
• Побудуй есе за поданим початком. 

Марійка любить уроки української мови. Сергійкові вони не дуже подобаються, бо 

треба багато писати. 

А мені … 

Побудова есе на задану тему 
• Прочитай текст.   

Хлопчики домовились зустрітися в неділю на стадіоні, щоб пограти у футбол. Але 

Сашко полюбляє вранці поспати. Тому, прокинувшись, почав розмірковувати – йти йому 

на стадіон, чи краще поніжитися в ліжку під ковдрою. 

• Як ти порадиш вчинити Сашкові? 

• Чи траплялися з тобою такі випадки? 

• На основі прочитаного тексту побудуй есе на тему «Що для тебе важливіше, 

домовленість із друзями чи власні бажання?».  

У 4 класі продовжується робота над есе. 

Відповідно до програмових вимог четвертокласники мають уміти розпізнавати есе 

серед інших текстів; розрізняти есе й міркування; усно будувати есе (під керівництвом 

учителя). 

Робота над есе в 4 класі передбачає повторення знань про есе (що таке есе, його 

суттєві ознаки); зіставлення есе й міркування;  складання есе (під керівництвом учителя). 

Зіставлення есе й міркування пропонуємо здійснити на прикладі поданих текстів. 

• Прочитайте тексти. Визначте, який із них есе, а який міркування.  

Текст 1. 

Коли я повертаюсь зі школи, мене завжди зустрічає Рекс. А сьогодні він не вибіг 

мені назустріч. 



Це тому, що в тата розпочалася відпустка. І він на кілька днів поїхав на озеро 

порибалити. Узяв палатку, рюкзак з речами і Рекса. Щоб він теж побував на природі. Та й 

татові з Рексом не буде самотньо.  

Ось чому сьогодні мій чотирилапий друг мене не зустрів. 

Текст 2. 

Я повертався зі школи. Сподівався, що мене зустріне Рекс. Але він не вибіг мені 

назустріч. 

Я захвилювався. Що могло статися? Може він захворів? Ні, напевно поїв з 

насолодою бабусиного борщу з кісткою й задрімав. А можливо тато забрав його з собою 

на озеро порибалити. Ой, а чи бува хтось не вкрав мого чотирилапого друга? 

Треба швидше запитати в бабусі, де Рекс. А то різні тривожні думки починають 

мене хвилювати.  

• Поясніть, чим міркування відрізняється від есе?  

Відмінність між есе і міркуванням. 

Міркування розпочинається з твердження, яке доводиться чи пояснюється. У кінці 

міркування робиться висновок.  

В есе нічого не доводиться. У ньому висловлюються лише думки, розмірковування, 

якісь здогади. У кінці есе не обов’язковий висновок.  

Протягом навчального року варто продовжувати формувати в учнів уміння 

будувати есе. Для цього рекомендуємо орієнтовну тематику текстів-есе.  

Орієнтовна тематика текстів-есе: 

 Якби я був (була) чарівником, я б … 

 Що дає мені навчання в школі? 

 Для чого маю вивчати українську мову? 

 Що дасть мені знання іноземної мови? 

 Ким хочу стати, коли виросту. 

 Що я думаю про свою Батьківщину? (Як я ставлюся до своєї Батьківщини? 

Що я бажаю своїй Батьківщині?) 

 Кого б я вибрав (вибрала) собі в друзі? 

 Що б я змінив (змінила) у своїй школі? 

 Чи можуть пишатися мною мої батьки?  

 Як я навчився … (плавати, кататися на ковзанах) 

 Про що шепотіла  верба? 

 Подорож краплі води 

 Я став на рік дорослішим 

 Чому хмари плачуть? 

 Літопис одного дня 

 Для чого потрібні правила? 

 Учитель може запропонувати четвертокласникам такі поради «Як писати есе» 

1. Пиши про те, що тебе дійсно цікавить, тобто вибери цікаву тему. 

2. Потім треба сісти і подумати – а що я взагалі знаю по цій темі? Що читав? Що чув? 

3. Згадай випадки з життя і з книг,  які підходять до цієї теми. При бажанні можна 

придумати свої випадки – ніхто не забороняє. 

4. Пиши про те, що дійсно відчуваєш і думаєш, тобто визначися з думками. Вони 

можуть бути суперечливими, як за, так і проти. 

5. Подумавши, все це потрібно почати записувати у вигляді речень, уривків. Пиши 

так, як хочеться тобі. Речення можуть бути короткі й навіть незавершені. Можна 

використовувати запитання й окличні речення.  

6.  Після того, як буде записано все, що прийшло в голову, потрібно це кілька разів 

перечитати і побудувати з цього зв'язний текст.  



7. Мова повинна бути виразною, можна використовувати образні слова, порівняння 

тощо. 

8. Памятай: есе має налаштовувати людину на добрі вчинки.  

Для навчання написання есе, розвитку креативного мислення молодшого 

школяра можна використовувати такі види робіт на уроках української мови: 

     1. Виділіть основну думку (основні думки) автора у запропонованому тексті. 

Підкресліть у тексті опорні (ключові) слова і фрази, необхідні для його розуміння. 

     2. Словникова робота «Хто більше?»: запишіть визначення до слова, як можна сказати 

по-іншому? Придумайте свої визначення запропонованого слова. 

    3. Ти журналіст,  якому належить взяти інтерв'ю з теми «. . . ?» Які питання ти 

поставиш? Знайдіть в книгах або в Інтернеті таку інформацію і підготуйте повідомлення 

для класу. 

    4. Продовжте речення, виходячи зі змісту тексту. 

    5. Відновіть (усно) зміст тексту за даними тезами. 

    6. Висловіть (усно) свою думку з питання ... Аргументуйте її. 

    7. Робота над прислів'ями: як ви розумієте значення прислів'їв? Як вони пов'язані за 

змістом з текстом? 

    8.Трихвилинне есе . Крісло автора (вільне письмо) 

(Крок 1: підсумовуючи прочитаний текст, попросіть дітей написати протягом 3 хвилин те, 

що спадає їм на думку про прочитаний твір, вивчену тему. 

Крок 2: попросіть кількох бажаючих прочитати твори для усього класу в «Кріслі автора», 

яке виставляється посередині класу. 

Крок 3: викладання думок на папері не оцінюється щодо граматики та орфографії. Увага 

дітей зосереджується на вільному потоці думок. 

Крок 4: учні мають бути впевнені у своєму праві висловлювати думки вільно, а також у 

шанобливому ставленні аудиторії до їхніх думок. 

Крок 5: усі мають зрозуміти, що існує більше , а ніж одна правильна відповідь на 

запитання, і що їхні ідеї та способи вирішення є важливими. 

Крок 6: використовуйте відкриті запитання, де учні разом з учителем шукають відповіді і 

шляхи вирішення реальних проблем. 

Крок 7: отримавши відгуки на власні думки, учні мають широкі можливості для їх 

обговорення).  

9. Вправа «Асоціативний кущ»: добір якнайбільшої кількості слів, асоціативно  

пов’язаних із запропонованим учителем. Перемагає той, чий асоціативний ряд буде 

найдовшим, окремо можна відзначити тих, чиє завдання якісніше, тобто слова є 

художнішими, образнішими, асоціативний зв’язок є оригінальнішим. Оголошуючи слова, 

учні мають пояснити зв’язок між ними. Час обмежений (1- 3 хв.).  Наприклад, Мова – 

людина, народ, Бог, суспільство, держава,школа, урок, наука, вивчення, твір, спілкування, 

письмо,культура… або Небо – політ, синява, хмари, птахи, літаки, далечінь, висота, 

метелики, грім, блискавка, дощ, сніг, сонце, місяць, зорі, ракета, ніч, зірниця, 

недосяжність. Гра може мати зворотній характер: учитель подає перелік слів-асоціацій, а 

учні встановлюють висхідне слово. Наприклад, уроки, учні, вчителі, директор, розклад, 

математика, фізкультура, завуч, дзвінок, перерва, завдання, навчання, виховання, класи, 

їдальня, біологія, хімія, щоденник, оцінка, коридор. (Школа). 

10. Кубування: розгляньте предмет, явище різнобічно ( із позицій шести граней куба )  

за такими вказівками: 1) опишіть це; 2) порівняйте це; 3) встановіть асоціації; 

4)проаналізуйте це; 5) знайдіть застосування цьому; 6)запропонуйте аргументи « за» і 

«проти». 

11. Сенкан  - це  неримований вірш з п’яти рядків, мета якого – спонукати учня до  

розмірковування над темою та складається за схемою: 1-й рядок – одне слово – тема 

(іменник); 2-й   рядок – два слова – означення (прикметники); 3-й   рядок – три слова – 



активність, дія (дієслово); 4- й   рядок – фраза з чотирьох слів, яка виражає ставлення до 

теми; 5- й   рядок – одне слово – асоціація до теми (іменник). 

  Отже, плануючи роботу учнів над жанром есе, учитель повинен пам’ятати, що 

 діти від природи допитливі, прагнуть пізнавати світ, здатні розмірковувати над 

«серйозними» питаннями та висувати оригінальні ідеї; 

 роль вчителя – позиція вдумливого помічника, який скеровує самостійну 

пізнавальну діяльність дітей та стимулює творчу активність; 

 критичне мислення формується насамперед у дискусіях, при активній взаємодії з 

текстами, у процесі створення письмових робіт; 

 завдання вчителя – не передавати учням власне розуміння певної інформації, а 

надати допомогу у  розширенні та реструктуризації вже набутих знань під впливом 

одержаної нової інформації; у інтерпретації та розумінні нових явищ у світлі того, 

що учні вже знали; стимулювати школярів брати активну участь у пошуках 

відповідей на власні запитання. 

 

Завідувач ОРМК                                                                                                         О.В.Павлова 
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