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Коли говорять про художній стиль, то звичайно мають на увазі мову художніх творів для 
дорослих. А твори для дітей? Якою мовою пишуться вони? Поряд з іншими 
функціональними стилями — розмовно-побутовим, науковим, офіційно-діловим, стилем 
масової інформації, — що зумовлені різними сферами спілкування, художній стиль 
обслуговує сферу естетично-образного вживання слова. Естетично-образне спілкування 
властиве й дітям, і починається воно з маминої колисанки, забавлянки, казки, тобто із 
народнопоетичної творчості. Літературні твори розвивають і поглиблюють, доповнюють 
новими гранями естетично-образний світ дитини. 

Пишучи для малят, письменник має врахувати реальний запас (активний і пасивний) слів 
дітей та поріг розуміння ними нових понять. Важливо й те, що малюки ще не включені в усі 
сфери спілкування дорослих. Для них звичне побутове і естетично-образне спілкування. 
Отже, реалією дитячої мови є розмовно-побутове мовлення (стиль), котре позначене на 
окремих територіях місцевим колоритом (діалектом), і художній стиль, котрим діти 
користуються у вигляді запам’ятовуваних віршів, скоромовок, переказуваних казок, а крім 
того, що особливо цікаво, у вигляді цитованих, перефразованих, а подекуди й стилізованих 
фрагментів творів у грі і навіть побутових ситуаціях. Отже, у художньому стилі творів для 
дошкільнят об’єктивно зумовлене вживання таких мовних засобів, як власне художні, 
елементи розмовно-побутового стилю, а також діалектного мовлення. 

Правда, у старшому дошкільному віці починається знайомство дітей з науковою сферою 
спілкування та із сферою масової інформації. Перша з них втілюється у стилі, близькому до 
науково-популярного, друга — у стилі, близькому до художньо-публіцистичного. 

Говорячи про власне художній стиль, можна помітити виразні індивідуально-авторські 
відмінності у вживанні елементів різних стилів. Розгляньмо для прикладу твори двох поетів 
— Т. Коломієць і М. Стельмаха. Т. Коломієць переважно веде розповідь від «я» дитини. 
Мабуть, тому переважає стилізація живої мови дитини з використанням мовних засобів 
різних рівнів (лексичних і граматичних). Письменниця тонко вловлює межу між пасивним і 
активним запасом слів і синтаксичних конструкцій дитини, орієнтуючись переважно на 
останній. Це слова й вирази, звичні для різних побутових ситуацій, причому помітно 
переважають стилістично нейтральні засоби. Напр.: Візьму вербову гілочку, а в ній проріжу 
дірочку; Я по вулиці іду; Пече із вишнями пиріг. Природна мова персонажа-дитини 
передається порядком слів, використанням часток. Пор. експресивний вислів: В тижні днів 
аж цілих сім і нейтральний: У тижні сім днів. Або ще: Гуляю й думаю усе; Ти чого заліз 
сюди? тощо. 

Звичайно, мова в устах персонажа-малюка не просто фотографія мови конкретної дитини. 
В ній чимало й такого, що швидше можна зарахувати до пасиву, зокрема експресивні засоби 
розмовно-побутового стилю, у доречності вживання яких дитина ще добре не орієнтується. 
Мабуть, з уваги на це слова типу зирити, забіяка, сплюха, навтікача становлять буквально 
одиничні вкраплення, так само як і експресивні синтаксичні конструкції на зразок І я 
стружу — не одірвусь; А у нас такі ляльки — любо подивитися! Необтяжливо 
сприймаються слова й вирази з дещо книжним відтінком, як-от: Я несу лише добро; Зла 
нікому не завдам. Трапляються й нетипові для мови малят означення-прикметники на зразок 
невсипущі їжаки, Круті борти (пароплава), Дзвінки співаночки, У гайок росистий побіжу. По 
суті, це вже ознаки власне художнього стилю. До них належать випадки переносно-
образного вживання слів: (буря) котить гори хвиль, засмаглий маслючок; фольклоризма: 
Попід вербицею: Ляльчине убраннячко. Загалом же подібних «відступів» від живої мови 
дітей небагато. 

Лексичні й граматичні засоби барвистіші у мові авторській. Багатшою стає й її 
стилістична палітра. Тут цілком звичне використання поетизмів типу вечір зазорів; У 
весняному розмаї; фольклоризмів — насунув шапку-бирку; Ішла весна-красна; Диво-дивнеє 



везе; Як сонечко, яснесенька, в тому числі синтаксичних — що корови, що воли — то рогаті 
все жуки; Сійся, родися, сонцем засвітися. У таку мову вільніше проникають слова, 
забарвлені розмовною експресією на зразок чимчикувати (чимчикує Жабунець); дременути 
(завзято по стежині Дременув); всипати (всипав я Жуку); отакечки (Отакечки вистукують 
хай ратички); хвартушинка (Хвартушинки Заросились). Поширені розмовні конструкції: Ну 
ж бо, лису, утікати!, Як загавиться — біда! В авторській мові та мові персонажів 
повноправно вживаються означення-прикметники Світлий ранок, темний ліс, Наймодніші 
капелюхи, сиві хмари, слова у переносно-образному значенні Заглядає сонце у сад; Клен у 
ранку роси пив, Вишиванку покропив; То вітрисько на горищі В бузинову дудку свище тощо. 

Окремо скажемо про неологізми. Вони становлять прикметну рису творів Т. Коломієць, 
що є своєрідним відгуком на вікову особливість мови дітей — вигадувати нові слова. Але й 
тут поетеса дотримується обраного принципу: в уста персонажів-малят вкладає переважно 
типові для них слова й вирази, тому новотворів не так уже й багато, як-от: крано-вертоліт, 
Хиталочко-гойдалочко, Кричалочко, вовчисько-м’ясолюб. Зате у мові інших персонажів і 
особливо в авторській мові подібних слів чимало, напр.: хмарунці, променята, ліхтарчата, 
травенята, маченята, помагальнице, малятком-товстенятком (про горня), Дбайко, 
Невидайко, Посипайко, Посмішайко, сніжку-перебіжку, лису-лисовину. Є також випадки 
переосмислення загальновживаного слова: — Ану спинись, не гарячись! — гукають ложки 
до гарячої води. Трапляються й синтаксичні неологізми: Нароблю багато грому, і усталені 
вирази наробити шуму, гвалту, крику. 

Інші прикмети має почерк М. Стельмаха. При доборі мовних засобів форма оповіді 
(тобто, від якої особи вона ведеться) не важить так багато, як у Т. Коломієць. Згадаймо хоча 
б вірш «Ми любимо весну». Всього у десяти рядках по три слова в кожному є поетизми 
(грімниця, тучі, май), фольклоризми (луки широкі, ріки глибокі), інші мовні засоби, типові 
саме для художнього стилю, а не для усного мовлення дітей, як-от слова чудесний (Ми 
любимо весну Зелену, чудесну), співучий (І дощик співучий). Та й синтаксис вірша, де багато 
означень-прикметників й однорідних членів речення (а саме додатків), досить-таки далекий 
від розмовних інтонацій дитини. В інших віршах-оповідях від особи малюка також часто 
знаходимо прикмети власне художнього стилю. Це, зокрема, вживання слів у переносно-
образному значенні. Напр.: Літо стернями пішло, Входить осінь у село; Сонце в річку спать 
лягає. У подібних віршах поет ніби бере маленького слухача собі у співавтори, ніби вчить 
його бути поетом. 

Є у М. Стельмаха й такі вірші, де розповідь персонажа-малюка максимально наближена 
(стилізована) до живого усного мовлення. Ось рядки з таких поезій: А у мене є сестричка; У 
нас гуси не сердиті, бо ми вмієм їх любити; Ми полили огірочки тощо. Звичайно, й тут не 
обходиться без «дорослих» слів і виразів типу (раки) замовлень не приймають; Шлях 
спинити сніговію; дні жниварські славні тощо. У віршах, де оповідь веде автор або хтось із 
персонажів (бобер, їжак, заєць, грибки та ін.), як і в оповідях від особи малюка, теж 
співіснують дві стильові тенденції: власне художнього стилю і стилізації розмовно-
побутового стилю. Ознаки власне художнього стилю відчуваємо, наприклад, при переносно-
образному вживанні слів: Грає сонце промінцями; Заєць шубу скинув білу, Одягнувсь у свиту 
сіру; Проти сонця гріють спини Жовтобокі спілі дині. Цікаво використовує поет 
фольклоризми: то у традиційно-поетичному ключі: Стрівся Зайчик-Побігайчик з їжачком, 
то жартівливо: Без борщу лишилась птиця, то іронічно: Це ж, дивися, Ненароком, Попаде 
росиця в око. 

Фольклорний струмінь взагалі дуже сильний у поезії М. Стельмаха. І це виявляється не 
лише в залученні фольклоризмів, а й у загальній орієнтації на мову (і образи) дитячого 
фольклору, причому в усіх формах оповіді (тобто і від автора, і від особи малюка, і від особи 
будь-якого іншого персонажа), напр.: мурий кіт — Тихо вибрався на пліт; Він (баранець) 
приніс в своїй торбині Для журавлика хлібину. Розлилися води на чотири броди, — так 
починає свою розповідь маленький мамин помічник з вірша «Розлилися броди». А ось 
розповідь про сестриччин городець: А на грядці — огірочки І кавун в рябій сорочці, Сім 



головок маку. Трохи пастернаку. 
Прикмети розмовного стилю виразно передає експресивна лексика: Шпарить котик на 

рибалку і нейтральне іде на рибалку. Або ще: Та якраз вперіщив дощ і пішов дощ; Сів і хлипає 
їжак і плаче їжак; Потім встав, ум’яв пиріг і з’їв пиріг. Стилістично вагомі й експресивні 
синтаксичні конструкції, як-от: Носом тук — і згинув жук; Та й у річку — бух із кладки!; — 
За відро — і до ріки, — каже борсук; — Це не чуб — якийсь клубок, — сміється лис з їжака. 
Експресивно забарвлених засобів — лексичних і синтаксичних — так багато, що вони 
створюють особливий колорит у віршах. Разом з тим, вплітаючи подібні слова і вирази 
переважно в авторську та мову різних персонажів, поет ніби віддаляє виражальні засоби від 
активного словникового і граматичного запасу дитини. 

Різний стиль творів Т. Коломієць і М. Стельмаха по-різному впливає на мовний розвиток 
дитини. Твори Т. Коломієць сприяють формуванню відчуття норми і розмовно-побутового і 
художнього стилів. Натомість твори М. Стельмаха здебільшого розвивають у читачів смак 
художнього стилю. 
 


