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ПИСЬМА У ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ 

 

У статті проаналізовано сучасні науково-методичні підходи до вивчення і аналізу феномену ліворукості, роботи з 

ліворукими дітьми та підготовки їх до формування навичок письма. Основні труднощі виникають у старшій групі 

дошкільного навчального закладу у процесі підготовки до школи.  Ліворукі діти часто «дзеркалять» під час читання 

і письма. Тому шулік потрібно не вчити писати, а готувати до письма.  

Розглянуті особливості функціонування головного мозку ліворуких дітей та їх розвитку. Вказані напрямки роботи, 

щодо підготовки дитини до оволодіння навичками письма: підготовка до формування графічної навички; розвиток 

фонематичного слуху і підготовка до оволодіння звуковим аналізом слова. Запропоновані рекомендації та підходи 

щодо покращення умов оволодіння навичкою письма шуліками. 
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Постановка проблеми. У Національній 

доктрині розвитку освіти України 

зазначається, що основне завдання нової шко-

ли України у ХХІ столітті – формування куль-

турної, гармонійно розвинутої особистості, 

здатної реалізувати свій інтелектуальний та 

особистісний потенціал[6]. 

Статистичні дані свідчать, що кількість 

ліворуких щороку невпинно зростає, так 

наприклад, в Україні станом на 2002 р. шульги 

становили 7-8 відсотки школярів, а в деяких 

школах показник сягав до 10%. Проте на 2013 

р. вони склали майже 25 відсотки. У світлі 

сучасних бачень, кожний четвертий у нашій 

країні - шуліка. Майже в кожному класі 

початкової школи є такі діти. Така тенденція 

свідчить про відмову батьків і педагогів від 

насильницькою переучування.  

Недостатність уваги до проблеми 

ліворукості підтверджує важливість вивчення 

особливостей навчання ліворуких дітей 

письму і стала підґрунтям до обрання теми 

нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Суттєвим внеском у розкриття проблеми 

ліворукості стали дослідження багатьох 

педагогів та психологів, зокрема у 

дослідженнях А.П.Чуприкова, М.М. Безруких, 

Т.А. Доброхотова, С.Спрінгера, Г.Дейча, М.Г. 

Князевої, В.Ю.Вільдавського, П. Антоненко, 

Н. Маковецької, А.М. Заїки, О.Мартинюк, 

Н.Коваль та багатьох інших науковців. На 

думку вчених, сучасна педагогіка виокремлює 

проблему навчання ліворуких дітей у школі як 

одну із нагальних і актуальних. 

Науковцями розглядалися питання 

навчання і розвитку ліворуких дітей 

(Антоненко П., Безруких М., Коваль Н., 

Маковецька Н., Манько Н.,Мартинюк О., 

Погуляйло Т., Проценко О., Романенко Л., 

Шкелебей Л.). Значне місце відведено 

діагностиці ліворукості як основі 

індивідуального підходу в навчанні таких 

дітей (Беляєва О., Дідівська І., Сиротюк А., 

Харченко Л., Ципуга В., Юдін Н., Копець Л.). 

Розкрито теоретичні засади ліворукості, 

вивчено і узагальнено історичний досвід 

роботи учителів - практиків і психологів з 

ліворукими дітьми (Чцприков А, Шорох-

Троцька М., Маркіна Н.,Чайковська О.). 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Розглянемо феномен ліворукості  ̧
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особливості розвитку та виявлення провідної 

руки, що сприятимуть успішному оволодінню 

навичкою письма ліворукою дитиною. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. У світлі сучасних змін в освітній 

системі України, а саме запровадження 

концепції Нової української школи, ухваленої 

в 2016 р., нова українська школа буде пра-

цювати на засадах особистісно-орієнтованої 

моделі освіти. У рамках цієї моделі школа мак-

симально враховує права дитини, її здібності, 

потреби та інтереси, на практиці реалізуючи 

принцип дитиноцентризму[3, с.17]. Разом по-

будуємо нове суспільство – суспільство осві-

ченого загалу, високої культури і рівних мож-

ливостей [3, с.03]. Актуальною залишається 

думка, що завданням школи є те, щоб дати 

змогу дітям формувати свою індивідуальність, 

розвивати особистість [6]. Дана тема знахо-

дить своє місце і в навчанні ліворуких дітей, 

оскільки вони дещо інші, потребують підви-

щеної уваги з богу як педагогів, так і батьків, 

мають свою індивідуальність і неповторність.  

Зі зміною ставлення до ліворуких людей, 

встановлено навіть Всесвітній день шуліки, 

який щорічно відзначається 13 серпня. 

Медики розробляють поради з виховання 

ліворуких дітей [7]. Основною метою 

Міжнародного дня ліворуких є: 

- підвищувати поінформованість про 

ліворуких і проблеми, спричиненні життям 

серед праворуких людей; 

- навчати дизайнерів і виробників 

враховувати потреби ліворуких, проектуючи 

нові вироби й будівлі; 

- розвіювати численні забобони та вигадки, 

про шульгів у багатьох культурах упродовж 

сотень років та які й досі створюють 

упереджене ставлення до них; 

- забезпечувати максимальний перелік 

обладнань, спеціально сконструйованих для 

використання ліворукими, щоб полегшити їм 

щоденне життя; 

- сприяти дослідженню різноманітних 

аспектів ліворукості. 

Насправді, називати всіх людей, що 

надають перевагу в користуванні лівою рукою, 

лівшами, не зовсім правильно. У справжнього 

лівші провідними будуть не тільки рука, а й 

нога, око, вухо.  

Деякі ознаки цього феномену можна по-

мітити вже з раннього віку, але на думку біль-

шості психологів і фізіологів, до 4-5 років ро-

бити будь-які остаточні висновки неправиль-

но. Десь  із 4 місяців і до дворічного віку і ди-

тини переважає то одна, то інша рука. У пері-

од від 2 до 4 років обидві руки у малюка прак-

тично рівноцінні. І тільки після досягнення 4-5 

років відбувається визначення основної руки. 

Основні труднощі виникають у старшій 

групі дошкільного навчального закладу у 

процесі підготовки до школи. Ліворуким із 

великим зусиллям даються навички письма. 

Пишуть вони, як правильно, повільно, без дот-

римання правил каліграфії, з видимими фізич-

ними зусиллями, багаторазово проговорюючи 

про себе кожне слово. Іноді такі діти мають 

труднощі у набутті навичок читання, тому що 

неусвідомлено прагнуть за першими двома-

трьома буквами вгадати слово, а не прочитати 

його по складах. Вони часто «дзеркалять»  під 

час читання і письма. 

Особливості функціональної асиметрії го-

ловного мозку зумовлюють виникнення у лі-

воруких учнів деяких специфічних порушень 

психомоторного розвитку, серед яких найчас-

тіше спостерігаються: 

- порушення або дефіцит мовленнєвого 

розвитку; 

- порушення або дефіцит зорово-

просторового сприйняття; 

- порушення моторного розвитку, 

координації рухів рук, кисті, пальців рук. 

Зазначені функції є навчально-значущими, 

адже на їх основі відбувається формування ба-

зових навичок письма. Тому ліворуку дитину 

потрібно не вчити писати, а готувати до 

письма. 

Під час підготовки ліворукої дитини до 

оволодіння навичками письма особливу увагу 
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необхідно звернути увагу на формування 

графічних рухів. Підготовка до письма – це 

надзвичайно важливий вид занять з ліворукою 

дитиною. Це особлива система занять, які 

проводяться поетапно, де важливо все: як 

сидить дитина, як тримає ручку, як лежить 

аркуш паперу або зошит, як виконуються 

елементарні графічні рухи. Підготовка 

ліворукої дитини до оволодіння навичкою 

письма відбувається за двома напрямами: 

- підготовка до формування графічної 

навички 

- розвиток фонематичного слуху і 

підготовка до оволодіння звуковим аналізом 

слова. 

Формування правильної графічної навички 

відбувається з урахуванням наступних правил: 

1. Перед кожним завданням пояснити 

дитині мету: що потрібно робити, для чого і 

як. Під час пояснення використовувати тільки 

знайомі слова. Пояснивши, показати зразок 

виконання завдання. 

2. Переконатися, що дитина зрозуміла 

інструкції. 

3. Дотримуватися послідовності виконання 

завдань, не поспішати. 

4. Не переходити до подальших завдань, 

якщо не засвоєні попередні. 

5. Не забувати, що у дітей шести років 

провідним видом діяльності є гра. 

6. Тривалість виконання графічних завдань 

має бути не більше ніж 3-5 хв.  

Паралельно треба вчити дітей уважно 

розглядати малюнки сприймати і визначати 

схожість і відмінність; малювати схеми і 

схематично фіксувати послідовність подій, 

головних персонажів художнього твору; 

розташовувати фігури на площині; копіювати. 

Особливу увагу необхідно приділити 

вирізуванню фігур, ліпленню, роботі з 

мозаїкою, дрібними деталями конструктора 

тощо [2, c.6]. Підготовка ліворукої дитини до 

засвоєння графічної навчики письма 

відбувається поетапно. 

На першому, другому і третьому етапах 

підготовки до навчання письма основне – це 

навчити дитину правильно сидіти, тримати 

ручку і правильно розташовувати аркуш 

зошита на столі. На початковому етапі 

рекомендується дитині просто помалювати, 

при цьому необхідно зафіксувати її увагу саме 

на тому, як вона сидить, як тримає ручку, як 

лежить зошит. 

На цьому етапі закріплюється розуміння 

того, де на аркуші паперу «верх», «низ», 

«праворуч», «ліворуч», «збоку», що означає 

«вести руку вправо, вліво, вгору, вниз». При 

цьому педагог має пам’ятати, що для ліворукої 

дитини орієнтування у просторі і, зокрема, на 

аркуші паперу – це значна проблема, і тому її 

необхідно цього вчити, терпляче пояснюючи і 

показуючи, «що є що». 

У процесі виконання будь-яких графічних 

завдань дитину необхідно привчити 

розслаблятися після кожного руху 

(розтискати, розслаблювати пальці, кисть, 

рівно і глибоко вдихнути – видихнути і тільки 

потім робити наступний рух) [4,c.21-22]. 

На четвертому етапі у дитини формують 

уміння бачити паралельність ліній, малювати і 

писати їх паралельними. Розуміння учнем 

того, як можна написати паралельні лінії, є 

дуже важливим при зображенні графем під час 

навчання грамоти. Саме паралель усіх штрихів 

додає письму чіткості, акуратності, робить 

його легшим для сприйняття і читання.  

Варто акцентувати увагу на необхідності 

написання букв навчити дитину писати 

вертикальні, похилі і горизонтальні лінії. 

Учневі пояснюють, що всі вертикальні і похилі 

штрихи пишуться згори вниз, горизонтальні – 

зліва направо й обов’язково показують, як 

потрібно писати ці елементи. 

На п’ятому етапі відпрацьовують письмо 

верхніх і нижніх, правих і лівих на півовалів, з 

напрямками рухів праворуч і ліворуч. Під час 

зображення на півовалів слід звернути увагу 

на положення руки та на правильність опори 

кисті. Кисть руки, що пише, має спиратися на 

мізинець. 

Шостий етап передбачає формування 

уміння писати овал і кола. У процесі 
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малювання овалів і кіл основну увагу 

звертають на їх відмінність і здатність дитини 

подумки вписати овал у прямокутник, а коло в 

квадрат. 

На цьому етапі є ефективними і 

доступними для дітей такі графічні завдання, 

як «розкрути спіраль» (рухи від середини) і 

«закрути спіраль» (рухи в середину). 

Під час виконання цих завдань потрібно 

попросити учня тримати ручку вільно (без 

опори на мізинець). Такі завдання дають змогу 

відчути нові варіанти вільних рухів руки у 

процесі маніпуляцій олівцем або ручкою 

(положення руки при цьому не повинно 

змінюватися). 

Завдання сьомого етапу спрямовані на 

формування в учня уміння вільно пересувати 

руку в рядку, що є дуже важливим у процесі 

навчання письма. Графічні елементи  мають 

бути крупними. Основне завдання цього етапу 

полягає у тому, щоб навчити дитину 

пересувати руку ліва направо за лінією 

письма. З цією метою можна використовувати 

такі графічні вправи, як «хвилі», «хмари», 

«дороги», «лабіринти». Спочатку діти 

малюють прямі та хвилясті лінії в широкому 

рядку, поступово рядки звужуються. Під час 

виконання графічних вправ обов’язково 

позначають стрілочкою початок і напрям 

малювання лінії. 

Восьмий етап вже безпосередньо наближає 

дитину до письма. Написання букв пов’язане з 

достатньо жорсткими обмеженнями висоти і 

ширини кожного графічного елемента. На 

цьому етапі вводяться обмежувальні лінії, 

дітей вчать писати графічні елементи на 

розлінованих аркушах. Значна частина часу 

відводиться на роз’яснення, що таке рядок, як 

розташовуються елементи, де середина рядка, 

де верхня лінія, що обмежує рядок, де нижня, 

де додаткові лінії. 

Дев’ятий етап передбачає підготовку 

ліворукої дитини до курсивного письма. 

Дитину вчать писати друковані букви, 

співвідносити їх зі звуком, розуміти, що буква 

– це умовний знак, який позначає звук. 

Ефективними на цьому етапі є завдання на 

«доконструювання» та «конструювання» букв, 

які дозволяють удосконалювати зорове 

сприйняття, зорово-моторні координації. 

Під час опрацювання ліворукою дитиною 

кожного графічного елемента необхідно 

дотримуватися певної послідовності дій: 

1. Пояснити, як пишеться графічний 

елемент (буква): з якої крапки починається 

рух, куди він спрямований, як змінюється 

траєкторія, де рух припиняється. У поясненні 

не має бути жодного незрозумілого або 

незнайомого слова. 

2. Показати зразок виконання руху, 

написання графічного елемента. 

3. Виконання руху під диктовку і 

уповільненому темпі. Під час роботи не 

відволікати увагу учня, а після її закінчення 

детально розібрати, чи все зроблено 

правильно. 

4. Після пояснення і показу попросити 

дитину продиктувати дорослому, що і як 

потрібно робити, при цьому дорослий сам має 

виконати завдання. 

5. Повторення інструкції. Учень може сам 

виконати дію або ця дія виконується дорослим 

«під контролем» та за інструкцією дитини. 

6. Самостійне виконання дії дитиною. Рухи 

виконуються під контролем дорослого, але за 

умови самостійного оцінювання дитиною 

правильності написання [4]. 

Також, для ефективного засвоєння навички 

письма, важливою умовою є – особливі 

прописи для ліворуких дітей [1]. На думку 

А.П.Чуприкова – доктора медичних наук, для 

оволодіння навичкою письма, маленьким 

шулікам прописи потрібні навіть більшою 

мірою, ніж їхнім праворуким однокласникам. 

Несміливі спроби друку прописів для лівшів 

мають піти в минуле. Треба ставити процес на 

потік і займатися цим серйозно. Перші в 

Україні прописи для лівшів (з калькою) 

побачили світ два роки тому у видавництві 



Альманах науки 

 

22 

«Ранок» (м. Харків). Вони були складені до 

букваря М.С. Вашуленка і Н.Ф.Скрипченко.  

Звернувшись до представників 

видавництва, виявилось, що нещодавно 

прописи для лівшів були перевидані. Крім 

того, цього року видавництво випустило 

друком нові прописи для лівшів з калькою до 

букварів К.С.Прищепи, В.І.Колесниченко 

(українською та російською мовами). Тобто 

можна бути впевненими, що маленькі лівші 

вчитимуться письма у зошитах, спеціально 

зроблених з урахуванням їхніх особливих 

потреб [7, с.62].  

Розвиток фонематичного слуху і 

підготовка до оволодіння звуковим аналізом 

слова повинен будуватися на загально-

дидактичних принципах, розроблених з 

урахуванням закономірностей розвитку дітей. 

Реалізація принципу наступності в 

мовленнєвому розвитку малюків 

забезпечується завдяки закріпленню 

правильної звуковимови, вдосконаленню 

граматичного аспекту мовлення та розвитку 

вміння правильно  зв’язно розповідати. 

Принцип доступності базується на підборі 

матеріалу, доступного дітям визначеної вікової 

групи. Використання принципу наочності 

допомагає привернути увагу дітей та при 

поясненні матеріалу залучити всі аналізатори 

до роботи. Принцип послідовності полягає  в 

подачі інформації дітям від простого до 

складного. Це дає змогу послідовно й 

поступово розширити коло їх знань. 

Систематичність в проведенні відповідної 

роботи сприяє поетапному, безперервному 

корекційному впливові. 

Зміст роботи по розвитку фонематичного 

слуху в своїх працях описували такі практики, 

як Бот О.С., Дмітрієва Л.Д., Лалаєва Р.М., 

Соботович Є.Ф., Хватцев М.Є.. Вони 

розробили систему комплексної та 

систематичної корекційної роботи з 

урахуванням усіх загально-дидактичних 

принципів. В своїй роботі ми спробували 

підібрати ряд мовних ігор та вправ, які 

найдоцільніше використовувати в роботі з 

ліворикими дітьми. 

Всю систему корекційної роботи з 

розвитку здібностей диференціювати фонеми 

можна умовно поділити на шість етапів: 

 I етап – впізнавання немовних звуків; 

II етап – розрізнення висоти, сили, тембру 

голосу на матеріалі однакових звуків, 

словосполучень і фраз; 

III етап – розрізнення слів, близьких за 

звуковим складом; 

IV етап – диференціація складів; 

V етап – диференціація фонем; 

VI етап – розвиток навичок елементарного 

звукового аналізу. 

Перший етап передбачає роботу по 

впізнаванню та розрізненню немовних звуків. 

На цьому етапі формується в дітей здатність 

впізнавати та диференціювати немовні звуки 

через спеціально підібрану систему ігор та 

вправ. В результаті даної роботи паралельно 

відбувається розвиток слухової уваги та 

слухової пам’яті, що в подальшому сприяє 

розвитку вміння диференціювати звуки 

мовлення. 

На перших заняттях пропонується дитині 

прислухатись і назвати звуки, які вона почула 

в оточуючому середовищі. Це може бути 

шелест листя під ногами, спів пташок, гудок 

автобуса чи автомобіля, розмова дорослих, 

сміх дітей тощо. Згодом рекомендуємо 

проводити такі ігри: ”Знайди заховану 

іграшку”,”Що звучало?”,”Впізнай за звуком”.  

Завданням другого етапу є розрізнення 

висоти, сили, тембру голосу на матеріалі 

однакових звуків, словосполучень та фраз. 

Даній меті служать ряд ігор: “Відгадай, хто 

сказав”, “Відгадай, де мама, а де дитинча”.   

Завданням третього етапу є навчання 

дошкільників розрізняти слова, близькі за 

звуковим складом. Для виконання даного 

завдання пропонуємо ряд ігор: “Скажіть, що 

переплутав хлопчик Вітя”, “Групування за 

звучанням”, “Придумай слово”, “Що 

переплутав автор?”, “Спіймай слово”.  
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Завданням четвертого етапу є навчання 

диференціювати склади. На даному етапі дітей 

вчать розрізняти склади, які відрізняються 

кількома чи одним звуком за акустично 

далекими чи близькими ознаками (ознакою). 

Широко застосовується прийом промовляння 

серії складів з різними приголосними чи 

голосними звуками, а також складів різної 

структури: відкритих, закритих, без збігу та зі 

збігом приголосних. Розглянемо декілька 

варіантів промовляння складів: Промовляння 

серії складів із спільним голосним та приго-

лосними звуками, далекими за акустичними 

ознаками (та – фа – га; ка – па – на); Промов-

ляння серії складів з приголосними звуками, 

які відрізняються за дзвінкістю та глухістю (па 

– ба; са – за; па – ба – па); Промовляння серії 

складів з приголосними звуками, які від-

різняються за м’якістю та твердістю (са – ся; 

та – тя); Промовляння серії складів із збігом 

приголосних звуків та різними голосними (пта 

– пто – пту – пте – пти – пті); Промовляння 

серії складів із зміною позиції приголосних 

звуків на збігу (пта – тпа; кла – лка). 

Завданням п’ятого етапу є навчання дітей 

диференціювати фонеми. Робота на даному 

етапі здійснюється згідно традиційної 

методики з уточненням мовного й слухового 

образу диференційованих звуків. Для 

диференціації пропонуються голосні й 

приголосні звуки в складах та словах. 

Розглянемо ряд ігор: “Вгадай, хто це 

був?”, “Який звук зайвий?”, “Знайди 

помилку”, “Телеграф”, “Вгадай слово”, 

“Закінчи слово”, “Склади слово”.  

Завданням  шостого  етапу  є  формування

  в  ліворуких дітей фонематичного аналізу та 

синтезу. Система роботи на даному етапі 

враховує послідовність становлення різних 

форм звукового аналізу та синтезу: усне 

виділення звука (положення звука в слові, 

характер звука, кількість звуків у звуковому 

складі), звуковий аналіз з опорою на матеріал 

(графічні схеми слова, звукові лінійки, фішки), 

звуковий аналіз без опори на промовляння та 

допоміжні засоби. 

Підготовка до оволодіння навичкою пи-

сьма з урахуванням зазначених особливостей 

розвитку ліворуких учнів дасть змогу запобіг-

ти виникненню у них труднощів під час нав-

чання грамоти на подальших етапах навчання 

[4, c.23-24]. 

Висновки з дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 

ліворука дитина потребує особливого підходу 

до навчання її письма, і тільки єдина тактика 

поведінки педагога та батьків допоможе 

розглядати ліворукість дитини не як 

відхилення від норми, а як індивідуальний 

варіант, вияв індивідуальності у межах норми.  
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Игначева Н.О. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМА У ЛЕВОРУКИХ 

ДЕТЕЙ 

В статье проанализировано современные научно-методологические подходы к изучению и анализу феномена 

леворукости, работы с леворукими детьми и подготовке их к формированию навыков письма. Основные трудности 

возникают в старшей группе дошкольного учебного заведения в процессе подготовки к школе. Леворукие дети часто 

«зеркалят» во время чтения и письма. Поэтому леворуких детей необходимо не учить писать, а готовить к письму.  

Рассмотрены особенности функционирования мозга леворуких детей и их развития. Обозначены направления 

работы, относительно подготовки детей к овладению навыками письма: подготовка к формированию графического 

навыка; развитие фонематического слуха и подготовка к овладению звуковым анализом слова. Предложены 

рекомендации и подходы к улучшению условий овладения навыками письма леворукими детьми. 

Ключевые слова: леворукость; навыки письма; ведущая рука; асимметрия мозга. 

 

Ihnachova N.O. 

PROBLEMS OF STUDY ORGANIZATION AND FORMING  SKILLS OF WRITING FOR  LEFT-HANDED 

CHILDRENS 

The article analyzes the modern scientific and methodical approaches to the studying and analysis  of the phenomenon of left-

handedness, working with left-handed children and their preparation to the forming of writing skills. Major difficulties appear 

in the older group of kindergarten during preparation for school.  Left-handed children often "mirror" when reading and 

writing. Therefore it is needed not to teach them how to write but prepare for writing. 

In this article features of brain functioning of left-handed children are considered. Left-handed child needs a special approach 

to the teaching of writing and only unified tactic of behavior for teacher and parents will help to understand that left-

handedness is not a deviation from norm, but individual option, an expression of individuality within normal limits. 

The following areas of preparation the child to writing are considered: preparation for the formation of graphic skills, teaching 

the child to sit correctly, keep a pen and notebook sheet correctly positioned on the table; forming the ability to see parallel 

lines, draw and write in parallel; writing off the top and bottom, right and left parts of semi ovals with directions to the right 

and  to the left; forming ability to draw oval and circle;  forming a student's ability to freely move his hand in a row, which is 

very important in process of learning; introducing of restrictive lines; teaching to write graphic elements on the lined sheets; 

preparation of the left-handed child to the italic letters. 

The second direction of work with left-handed child is developing phonemic hearing and preparing to take up a sound 

analysis of speech: recognition of non-verbal sounds; distinguishing height, strength and tone of voice on the material of the 

same sounds, phrases and sentences; distinguishing words which sound similar in composition; differentiation of syllables; 

differentiation of phonemes; developing skills of elemental sound analysis. 

The results of this investigation are proposed guidelines and approaches to improving the conditions of mastering writing 

skills for left-handed children. 

Keywords: left-handedness; writing skills; leading hand; asymmetry of the brain. 
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