Клуб української розмовної
діє
за
принципом
групи
самодопомоги

Громадська організація «Центр розвитку громад» започаткувала
клуб української розмовної мови «Українська весело», який діє
в форматі групи самодопомоги (аніматор – Марія Кириленко,
психолог – Надія Величко). Ініціатива реалізується за
підтримки Ресурсного центру ГУРТ. Клубні зустрічі проводяться
двічі на тиждень – щовівторка (більше української розмовної)
та щочетверга (більше психологічної підтримки). Зустрічі
відбуваються на базі Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення (м. Боярка). Адаптація
груп самодопомоги під розмовний клуб – цікавий і творчий
процес. Взявши за основу основні принципи дії ГСД, які були

отримані під час навчання від Ресурсного центру ГУРТ, аніматор
та психолог дещо адаптували правила й принципи діяльності груп
самодопомоги до специфіки розмовного клубу. Це вже
друга
спроба активістів створити умови для російськомовних швидко й
безболісно перейти на українську. У 2016 році також на базі
ЦСПР майже рік працювали безплатні курси української, які тоді
вели знані фахівчині української філології Лідія Гнатюк та
Оксана
Бас-Кононенко.

У 2022 році розмовний клуб запрацював у форматі групи
самодопомоги.
Основний принцип діяльності групи – це об’єднання людей з
різним рівнем знань української мови задля спілкування та
взаємодопомоги. Члени клубу вигадали такий дотепний розподіл
ролей у групі:
а) «Пташенята» – ті, хто геть не розмовляє українською або ж
робить це вкрай нерішуче і з великою кількістю помилок. Роль в
групі – їм приділяється основна увага, їм допомагають,
підтримують, огортають особливою увагою. І вони ж допомагають
потім новачкам: їх досвід перших кроків є неоціненним.
б) «Горобці» – ті хто вже впевнено «цвірінькає» українською,

але все-таки з деякими помилками чи збиваючись на суржик. Роль
у групі – додавати жвавості спілкуванню з Пташенятами,
демонструвати, що помилок можна не боятися.
В) «Сови» – це ті, хто практично бездоганно володіє
українською мовою. Роль в групі: виправляти помилки, ставити
вимову, давати навчальні вправи.
Таким чином, група діє на засадах взаємодопомоги. Окремі члени
клубу проводять лінгвістичні вправи, читають мінілекції,
показують артикуляційні вправи (і «пташенята» також). Під час
спілкування вони допомагають один одному, розказуючи про свій
досвід переходу на українську, виправляючи помилки і
підбадьорюючи.
У роботі груп самодопомоги є яскраво виражена психологічна
компонента. Психолог Надія Величко проводить вправи на
розвиток впевненості в собі, зняття напруги, вміння
розслабитись

чи

сконцентруватись.

Основний принцип – це пов’язати у свідомості членів розмовного
клубу українську мову з позитивом. Тому назва «Українська
весело» геть не випадкова. Арсенал вправ дуже різноманітний:
члени клубу читають (зокрема принципи й правила групи та план
роботи над собою), вірші, дитячі казки. Отримують вправи на

переклад, на правила ведення діалогу. Метафоричні карти – це
постійний атрибут клубних зустрічей, але служать вони не
стільки як психологічний інструментарій, скільки як поштовх до
спільних обговорень в парах чи трійках або ж для міні-виступів
з висловленням своєї точки зору. Улюблена традиційна вправа –
це вправа з іграшками: кожен член клубу розповідає, чим він
схожий на іграшку, яку перед тим витягнув наосліп чи, навпаки,
сам обирає іграшку, яка символізує його сьогоднішній настрій.

Вік учасників – різний – від 10 років і до 60+. Часом на групу
приходять
матусі
з
геть
маленькими
дітками.

Теми – виключно позитивні, а часом і смішні. Члени групи
розповідають українські анекдоти, цікаві історії зі свого
життя чи комічні випадки, які трапилися з їх знайомими.
Регулярно на групу приходять гості. Справжнім святом була
зустріч, на якій були присутні головні героїні курсів
української мови-2016: Гнатюк Лідія Павлівна – доктор
філологічних наук, професор Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; член
Української національної комісії з питань правопису (2017-2019
рр). Бас-Кононенко Оксана Василівна – кандидат філологічних
наук, доцент Інституту філології Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченка.

Особливо приємно, що на розмовному клубі-2022 присутні й ті,
хто відвідував курси української в 2016 році. І тепер вони
своєю чергою діляться своїм досвідом з новачками.

