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ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В 

МОВНОМУ ГУРТКУ 
 
Першочергове завдання у практичній роботі школи – відкрити в уч-

неві творця, поставити його на шлях інтелектуальної праці. Кожна дитина 
має до чогось нахил, талант, тільки його треба виявити і розвивати. 
В.О.Сухомлинський говорив, що в кожній дитині дрімають задатки яки-
хось здібностей, ці задатки, як порох: щоб їх запалити потрібна іскра, та-
кою іскрою є натхнення, захоплення майстерністю товариша [61; 343]. 

Позакласна робота нерозривно зв’язана з навчально-виховною робо-
тою, яка проводиться на уроках. За браком часу, внаслідок різного рівня 
підготовленості учнів словесник практично не має змоги часто використо-
вувати на уроках проблемні завдання, розв’язування лінгвістичних задач 
тощо. Безперечно, характер матеріалу, що вивчається, багатоплановість 
мети, завдань уроку також не дають великої можливості для цього. Гурт-
кові ж заняття покликані не лише поглиблювати знання з теорії, історії рі-
дної мови, а й формувати практичні вміння та навички, розвивати інтелект, 
вольову, емоційну сферу особистості учня, її культуру, вміння спілкувати-
ся. Саме на засіданнях гуртка, до складу якого входять зацікавлені школя-
рі, можна створити ситуацію пошуку, розв’язання проблем. 

Однією із причин недостатнього інтересу до української мови є те, 
що словесник показує мову в «одній площині», як явище несуперечливе, у 
якому все доведене, систематизоване. Інший підхід має бути на гурткових 
заняттях. Тільки ознайомлення учнів з різними гіпотезами, лінгвістичними 
парадоксами мовних явищ, що суперечать даним сучасного мовознавства, 
може сформувати у них стійкий професійний інтерес, який, можливо, ста-
не стимулом для вибору майбутнього фаху. 

В умовах реформи школи на перший план виступає принцип поси-
лення практичної спрямованості гурткових занять з мови. Він забезпечує 
більш ефективне формування практичних умінь і навичок, що виробля-
ються на уроках української мови. Керуючись ним, учитель повинен на за-
няттях приділяти увагу вдосконаленню орфографічних, пунктуаційних на-
вичок, комунікативних умінь, роботі зі словниками, конспектуванню. Реа-
лізація цього принципу виявляється в тісному зв’язку поглибленого ви-
вчення мови з життям. Він ставить також вимогу залучати гуртківців до 
суспільно-корисної діяльності. 

Ще одним принципом гурткової роботи в умовах реформи школи 
має бути використання міжпредметних зв’язків. Це, по-перше, зумовлено 



об’єктивною необхідністю, а саме: розвитком лінгвістики у тісному союзі з 
психологією, інформатикою, логікою, літературознавством. По-друге, мі-
жпредметний матеріал сприяє активізації діяльності учнів, зацікавлює їх 
гуртковими заняттями і розширює кругозір, ерудицію.  

Принцип емоційності навчання у умовах, коли треба підвищувати ін-
терес до навчання, має вагоме значення. У одній із робіт 
В.О.Сухомлинський наголошував: «Спостереження за розумовою працею 
дітей усе більше переконували мене в тому, що емоційні імпульси (почуття 
схвильованості, захоплення, подиву) нібито пробуджують клітини кори, 
які дрімали, активізують їх діяльність» [61;125]. Видатний педагог при-
страсно закликав учителів відкрити перед дитиною радість праці, запалити 
іскорку подиву. 

Завдання словесника – проводити заняття на такому емоційному рів-
ні, щоб запалити їх і не дати згаснути вогнику допитливості. 

Тому керівник гуртків зобов’язаний дбати про високий емоційний 
тонус занять, добір мовних фактів і явищ, які б зацікавили дітей, методів і 
прийомів, які б пробуджували думку. Для гурткових занять особливо не-
припустимий шаблон, жорстка регламентація. 

Принцип професійної спрямованості гуртків можна вважати окре-
мим, специфічним. Враховуючи його, керівник гуртка покликаний ознайо-
млювати учнів із професіями, організовувати роботу з фаховими журнала-
ми, додатковою літературою – все це сприяє профорієнтації школярів. 

До принципів організації мовного гуртка також відносять принцип 
добровільності, принцип інтересу, принцип самодіяльності [11;23]. 

Здійснюється удосконалення і урізноманітнення видів гурткових ро-
біт, їх профорієнтаційна спрямованість. 

Одним із основних видів діяльності гуртківців є гра, яка сприяє ство-
ренню у школярів інтересу до знань. Значне місце у гуртковій роботі за-
ймають елементи «цікавої науки»: і ефектні досліди, цікаві запитання і за-
дачі, розв’язання і складання ребусів, шарад, задачок. 

Одним із видів роботи мовного гуртка є виготовлення таблиць, мов-
них плакатів. Гуртківці під керівництвом учителя розробляють зміст і ви-
готовляють орфоепічні і орфографічні таблиці «Стеж за наголосом і вимо-
вляй», «Говори правильно» та інші. Виготовляють словники, в яких пода-
ють слова-терміни і звороти, які потрібно запам’ятати. Так само популяри-
зується використання приказок і прислів’їв про працю, дружбу («Куточок 
мови»). 

Загалом, як показали результати експерименту, найбільший ефект в 
організації гурткової роботи досягається внаслідок застосування таких 
форм роботи, як розповідь вчителя про мовні явища, реферативні повідом-
лення учнів, спостереження над мовними явищами, бесіди, вправи та мовні 
ігри. 
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