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Анотація. У статті розкривається суть понять «колективна творча справа», 

«позакласна робота». Описано види позакласної роботи з мовленнєвого розвитку дітей 

молодшого шкільного віку. Показано вплив колективної творчої справи на мовленнєвий 

розвиток молодших школярів. 
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Abstract. The article describes the concepts of «collective creative work», «extracurricular 

work». The types of extracurricular work on the speech development of young children are 

described. The influence of the collective creative work on the speech development of younger 

students is shown. 
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Школа – це життєвий простір дитини, в якому вона не просто готується до життя, а 

живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця 

і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, 

школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між 

поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота. 

Гармонійне поєднання форм і методів позакласної роботи з навчальним процесом є 

однією з важливих передумов виховання мовної особистості. Добре поставлена позакласна 

робота з української мови та літературного читання сприяє поглибленню філологічних знань 

учнів, розвиває їхнє творче мислення, мистецькі обдарування, організаторські здібності, 

дослідницькі вміння й навички. 

Методисти І. Вихованець, Г. Передрій, О. Потапенко під позакласною роботою 

розуміють спеціально практиковані в позаурочний час заходи, що мають свій зміст, не 

завжди передбачений навчальною програмою; специфічні форми, методи та прийоми 

проведення, які організовуються за принципом добровільної участі в них учнів. 

Методисти Г. Аркушин Г. Грибан дійшли висновку, що в роботі шкіл України 

останнім часом чітко визначилися три форми позакласної роботи на основі кількісного 

складу учнів: 

- індивідуальна робота проводиться з окремими учнями. Слід зазначити, що під час 

планування даного виду позакласної роботи необхідно враховувати інтереси учнів щодо 

вибору тематики. Завдання ж вчителя – допомогти кожному учневі дібрати додаткову 

літературу. 

- групова форма має постійний склад учасників, об’єднаних спільними інтересами. 

До цієї форми належать різноманітні гуртки. 



229 

 

- масова робота – проведення мовних вечорів і ранків, конференцій, конкурсів, 

виставок, екскурсій, олімпіад, тижнів чи днів мови в школі тощо. 

Позакласна робота з української мови й літературного читання – важлива складова 

частина навчально-виховного процесу. Вона тісно пов’язана з класними заняттями. На 

позакласних заходах учні, як і на уроках, одержують нові знання з мови, повторюють і 

закріплюють їх, удосконалюють орфографічні, пунктуаційні й стилістичні навички, 

працюють над поліпшенням культури мовлення, читають цікаву художню літературу.  

Отже, позакласна робота тісно пов’язана з шкільним курсом мови, але не замінює 

його, хоч і розв’язує ті самі навчальні й виховні завдання. Змістовно й цікаво проведені 

позакласні заняття допомагають учням усвідомити, що українська мова – цілісна система, 

історія якої тісно пов’язана з історією народу. Для того, щоб зробити цю роботу цікавою та 

творчою радимо використовувати технологію колективного творчого виховання. 

Особистісно зорієнтоване спрямування технології КТС дозволяє трактувати її як 

інтерактивну освітню технологію, тобто «... спеціальну форму організації освітньої 

діяльності школярів, яка має конкретну передбачувану мету – створення комфортних умов 

навчання й виховання, за яких кожна дитина відчуває свою успішність та інтелектуальну 

спроможність» [4; 10]. Її суть полягає в тому, що навчально-виховний процес успішно 

розгортається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це співпраця, 

співорганізація, співдіяльність, співтворчість, взаємодія, де й учень, і вчитель є 

рівноправними, рівнозначимими суб’єктами освітнього процесу, які розуміють, що вони 

роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.  

При використанні технології КТС зростає загальна зацікавленість учнів у навчанні, у 

плануванні та організації життя школи: учні випробовують себе в різноманітних заходах, 

гуртках, маленьких та великих справах; зростає їх відповідальність, активність, 

комунікабельність; класи вчаться співпрацювати між собою; закладаються майбутні 

перспективи розвитку окремої дитини. При організації заходів створюється ситуація 

загального та особистісного успіху, що дозволяє кожному члену колективу постійно 

випробувати себе, долати свою боязкість, невміння, незнання, різні труднощі та зламати 

бар’єр комплексів. 

Отже, зміст навчання української мови та літературного читання в тій чи іншій 

позакласної формі визначається природою і сферою спілкування, комунікативними 

потребами учнів і цілями навчання. Позакласна робота дозволяє досягти помітного ефекту в 

навчанні за рахунок наближення змісту навчання до кожного учня, розвиває в дітей 

пізнавальний інтерес до даних предметів, збуджує прагнення вивчати, досліджувати 

предмети мовного напрямку, розвиває творчі здібності молодших школярів, самостійність, 

естетичні смаки учнів, виховує любов до рідного слова і мовної культури. 
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Анотація. У статті розглянуто поняття «Ранкове коло», суть поняття, мета та 

роль його в освітньому процесі. Розібрані складові «Ранкового кола», важливість 

освідомлення в цьому понятті. Описується позитивнитивний результат такого процесу та 

необхідність проведення ранкових зустрічей для досягнення кращого результату  в процесі 

засвоєння знань, умінь та навичок учнів та всебічного розвитку особистості. 

Ключові слова: Ранкове коло, ранкові зустрічі, всебічний розвиток, вчитель-учень, 

урок, спілкування, налаштування, компоненти, обмін інформацією, комфорт. 

 

Abstract. The article deals with the concept of "Morning Circle", the essence of the concept, 

the purpose and role in the educational process. There are analyzed the components of the 

"Morning Circle" , the importance of awareness in this concept. It describes the positive result of 

this  process and  necessity to hold morning meetings to achieve a  better result in the process of 

learning the skills, skills of pupils and comprehensive personal development. 

Key words: Morning circle, morning meetings, comprehensive development, teacher-

student, lesson, communication, components, information sharing, comfort. 
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