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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ  
У ЗАСВОЄННІ НАВИЧОК ПИСЬМА 

Проблеми порушення умінь і навичок читання та письма турбують 
більше, як сторіччя педагогів, психологів, методистів, логопедів. Науковцями 
виявлено, що в основі цих порушень лежать неповноцінність зорового 
сприймання, моторні, сенсорні розлади у дітей. 

У цій статті ми зупинимося на труднощах письма, які пов’язані з 
віковими особливостями школярів, зокрема шестирічних.  

Успішне систематичне навчання школярів цього віку в школі, яке 
здійснюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, 
можливе за умов достатньої підготовки їх до школи, всебічного врахування 
вікових та індивідуальних особливостей. 

Результати експериментального навчання шестиліток у нашій країні, яке 
здійснювалося у 80-ті роки, переконливо показали, що більшість із них 
здатна повноцінно засвоювати навчальний матеріал за умови створення 
оптимального режиму сприяння (педагогічного, психофізіологічного, 
методичного, гігієнічного), розвитку природних задатків і здібностей дітей. 

Досвід роботи з шестилітками засвідчив, що найбільші труднощі 
виникають під час навчання їх письма. Зумовлені ці труднощі віковими 
особливостями нового контингенту учнів і специфікою предмета. 

Програмою з письма передбачено навчити дітей зображувати рукописні 
рядкові і великі букви українського алфавіту; детально аналізувати 
графічний образ друкованої і писаної букви, зіставляти і порівнювати 
структурні компоненти рукописних великих та малих букв. Головне завдання 
вчителя – допомогти дітям найбільш простими, легкими й економними 
засобами оволодіти способами письма. 

Із завдань видно, що паралельно з формуванням технічних (уміння 
користуватися правильним способом письма) і графічних (уміння правильно 
зображувати букви та їх поєднання) навичок учителю не обхідно формувати 
загальнонавчальні вміння і навички, які безпосередньо впливають на 
графічне зображення літер, зокрема: правильно сидіти за партою, тримати 
зошит і ручку під час письма, орієнтуватися в розліновці зошита тощо. 

Успішне розв’язання такої великої кількості завдань неможливе без 
знання вчителем причин і характеру труднощів, які лежать в основі навчання 
дітей письма. Аналіз помилок, яких припускаються шестилітні 
першокласники, дав змогу виділити ряд суттєвих психофізіологічних 
факторів, що найбільшою мірою впливають на формування графічних 
навичок письма (див. таблицю). 

 
Утруднення в оволодінні навичками письма, які зумовлені  

психофізіологічними особливостями розвитку шестилітніх дітей 



Психофізіологічні 
особливості Характер утруднень 

1 2 
Недостатній 

розвиток: 
– окоміру 

– вихід елемента букви за межі рядка; різна 
висота букв в одному слові; різна відстань 
між окремими елементами, буквами; 

– координації руху 
руки 

– вихід елемента букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букви та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
різна відстань між окремими елементами, 
буквами; відсутність плавності письма; 
наявність неправильного поєднання букв у 
слові, складі, тремтячих ліній; 

– просторового 
сприймання 

– вихід елемента букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букв та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
різна відстань між окремими елементами, 
буквами; дописування зайвих елементів у 
букві; зворотний порядок накреслення 
літери; наявність неправильного поєднання 
букв у складі, слові; написання друкованої 
літери замість рукописної; невміння 
побачити і назвати всі наявні елементи у 
букві; пропуск рядків; письмо поза 
основним рядком; 

– вольових якостей – вихід елемента букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букви та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
різна відстань між окремими елементами, 
буквами; недописування елементів у букві; 
непослідовне називання елементів у букві; 
повільний процес перекодування 
друкованої букви у рукописну; 

– самоконтролю – вихід елемента букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букви та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
письмо поза основним рядком; різна 
відстань між окремими елементами, 
буквами; дописування зайвих елементів у 
букві; зворотний порядок накреслення 
літери; “дзеркальне зображення”; надмірне 



стискання ручки, непомірний натиск на 
папір; недописування елементів у букві; 
відсутність поєднання букв; неправильне 
поєднання букв у складі, слові; письмо 
друкованої літери замість рукописної; 
непослідовне називання елементів у букві; 
заміна однієї рукописної букви іншою 
(подібною за формою), повільне 
перекодування друкованої букви у 
рукописну; 

– довільної уваги – вихід елемента букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букв та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
різна відстань між окремими елементами, 
буквами; зворотний порядок накреслення 
літери; недописування елементів у букві; 
письмо друкованої букви замість 
рукописної; заміна однієї рукописної букви 
іншою (подібною за формою); 

– дрібних м’язів кисті – вихід елемента букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букви та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
поява “тремтячих” ліній (під час 
проведення прямих і ламаних) при 
зображенні овалів та півовалів; різна 
відстань між окремими елементами, 
буквами; надмірний натиск на папір, 
стискання ручки, відсутність плавності 
письма; недописування елементів у букві; 
відсутність поєднання букв; неправильне 
поєднання букв у складі, слові; повільне 
перекодування друкованої букви у 
рукописну, швидка стомлюваність руки. 

– Незавершене 
окостеніння кисті 

– вихід елемента букви за межу рядка; різний 
нахил складових елементів букви та букв у 
слові; поява “тремтячих” ліній; різна 
відстань між окремими елементами, 
буквами; відсутність плавності письма; 
недописування елементів у букві; 
відсутність поєднання букв; неправильне 
поєднання букв у складі, слові; повільне 
перекодування друкованої букви у 
рукописну; швидка стомлюваність руки. 

– Знижена здатність до 
автоматизації рухів 

– різний нахил складових елементів букви та 
букв у слові; різна висота букв у слові; 



відсутність плавності письма (окреме 
письмо елементів), відсутність поєднання 
букв. 

– Розкоординованість 
процесів розвитку 
зорового і рухового 
аналізаторів. 

– різний нахил складових елементів букв та 
букв у слові; різна відстань між окремими 
елементами, буквами; відсутність плавності 
письма; дописування зайвих елементів у 
букві. 

– Відсутність 
перспективного 
бачення 

– вихід елементів букви за межі рядка; різний 
нахил складових елементів букви та букв у 
слові; різна висота букв в одному слові; 
відсутність плавності; відсутність 
поєднання букв; неправильне поєднання 
букв у слові, складі. 

– Загальне зниження 
працездатності 

– вихід елемента букви за межі рядка; різна 
висота букв в одному слові; різна відстань 
між окремими елементами, буквами; 
порушення гігієнічних правил письма; 
дописування зайвих елементів у буквах; 
відсутність поєднання букв; неправильне 
поєднання букв у складі, слові; письмо поза 
рядком. 

– Повільність 
сприйняття і 
запам’ятовування 
послідовності дій 

– різна висота букв в одному слові; різна 
відстань між окремими елементами, 
буквами; зворотний порядок накреслення 
літери; непослідовне називання елементів у 
букві. 

– Слабка 
сформованість 
розумових дій 
(аналізу, синтезу, 
порівняння, 
узагальнення) 

– недописування елементів у букві; 
дописування зайвих елементів у букві; 
зворотний порядок накреслення літери; 
“дзеркальне” зображення букви; письмо 
друкованої літери замість рукописної; 
невміння побачити і назвати елементи у 
букві; непослідовне називання елементів у 
букві. 

– Нездатність 
диференціювати рухи 

– відсутність поєднання букв; неправильне 
поєднання букв у слові; заміна однієї букви 
іншою; заміна елементів у букві; 
дописування зайвих елементів у букві; 
недописування елементів; зворотне 
зображення букви. 

 
Систематичне і цілеспрямоване застосування вчителем спеціальних 

завдань і вправ корекційного характеру допоможе учням позбутися 
вищезазначених помилок. Зокрема, дітям, графічні навички яких слабо 



формуються внаслідок незрілого просторового сприймання, недостатнього 
розвитку окоміру, необхідно показувати початок робочого рядка і 
міжрядковий простір. Обов’язковими є зразки написання букв та їх 
сполучень – діти порівнюють написане із зразком. Корисними є вправи на 
конструювання окремих елементів тих чи інших букв, переконструювання 
однієї літери в іншу. Весь процес здійснюється під керівництвом і з 
допомогою вчителя. Перед написанням нової букви таким учням 
пропонується: обвести зразок протилежним кінцем ручки; перші букви 
написати олівцем, за необхідності використовувати гумку. 

Корекційна робота щодо усунення графічних недоліків, викликаних 
незрілістю просторового сприймання, не повинна обмежуватися уроками 
письма. Вона продовжується на математиці під час вивчення тем: 
“Розміщення предметів у просторі” (зверху, знизу, між, зліва, справа, поза, 
усередині); “Порівняння предметів за розмірами” (довший, коротший, такої 
ж довжини; вищий, нижчий; широкий, вузький) та ін., на заняттях 
ознайомлення з навколишнім світом під час вивчення тем “Наша школа”, 
“Дорога від дому до школи” тощо. На уроках образотворчого мистецтва під 
час вивчення тем “Розвиток спостережливості і зорової пам’яті”, “Розвиток 
спритності і гнучкості руки” (вибирати формат і положення аркуша паперу 
залежно від форми і розмірів предметів, які зображуються; заповнювати 
площину аркуша паперу, враховуючи розміщення предметів у просторі; 
порівнювати, зіставляти і визначати спільні і відмінні особливості предметів і 
явищ) тощо. 

За свідченнями досліджень науковців Інституту психології ім.Г.Костюка 
АПН України, труднощі у засвоєнні письма пов’язані з недосконалою 
координацією рухів, недостатнім розвитком дрібних м’язів кисті, 
незавершеним окостенінням кисті, незрілістю кінестетичного контролю 
тонких рухів. Як наслідок – лінії під час письма “тремтячі”, на місцях овалів 
та напівовалів – ламані, викривлені, занадто великі, виходять за межі рядка. 
Для дітей з такими вадами доцільно зменшувати обсяги письмових завдань; 
ефективний прийом, коли вчитель пише рукою учня. Під час перерв між 
письмом окремих рядків букв доцільно розслабляти м’язи кисті руки, 
чергуючи її вільне положення на парті зі спеціальними вправами, а саме: 

1. Стисніть руки долонями всередину і витягніть їх уперед. Розведіть 
кисті рук у сторони, не розгинаючи зап’ястка. 

2. Стисніть пальці по одному в кулак. 
3. Витягніть руки перед грудьми. Пальці правої руки стисніть у кулак. 

Розтуліть пальці правої руки і одночасно стисніть у кулак пальці лівої руки. 
Міняйте положення рук. 

4. Долоні разом, пальці переплетіть. Поперемінно згинайте і розгинайте 
пальці. 

5. Руки з розведеними пальцями покладіть на парту. Почергово 
постукуйте по кришці то однією, то другою рукою. 

Ефективними є й інші прийоми: 
1. Коливання ручки між пальцями поперемінне – великим і вказівним; 



великим і середнім; 
2. Пересування пальців по ручці шляхом хапання її трьома пальцями – 

великим, вказівним, середнім; 
3. Качання ручки між долонями обох рук, в одній руці; 
4. Повертання ручки в різні її положення трьома пальцями однієї руки 

під лічбу. 
Ці та інші вправи можна виконувати не тільки в процесі письма, а й 

перед ним, що допоможе підготувати руку до роботи. 
Повноцінне оволодіння письмом гальмує також знижена здатність 

дитини до автоматизації рухових навичок. Такі діти відчувають утруднення 
при безвідривному написанні елементів букв, складів і навіть окремих букв; 
перехід до безвідривного письма відбувається в них із запізненням. Темп 
письма таких дітей повільніший, ніж у основної частини учнів. Рухи їхніх 
рук скуті, непластичні, що зумовлює написання літер різної висоти, 
відсутність поєднань. 

У процесі корекційної роботи для цих дітей також слід скорочувати 
обсяги письмових завдань. При написанні букв, складів, речень 
використовувати тактування. Наприклад, письмо рядкової букви “й” йде під 
лічбу “раз – і – два – і”. Цей прийом слід застосовувати лише після того, як 
діти засвоять накреслення букви, напишуть її 2—3 рази, і з орієнтацією на 
швидкість письма “середнього” учня. Для таких дітей доцільно також 
використовувати самодиктант (таку послідовність написання елементів 
літери, як пояснював учитель). Письмо під тактування не повинно бути 
тривалим, обов’язкові інтервали, які можна заповнити тихою, плавною 
музикою. Саме спокійний, рівномірний ритм допоможе розвинути в учнів 
плавність рухів, сформувати відносно високу швидкість письма, 
каліграфічний почерк. 

Розвитку пластики і координації руки сприяють уроки малювання, 
трудового навчання, художньої праці. 

Серед дітей, які важко засвоюють письмо, найчисленнішу групу 
складають ті, в кого недостатньо сформовані навички самоконтролю 
внаслідок незрілості емоційно-вольової сфери. Ці діти на уроках неуважні, 
часто відволікаються. Вони неспроможні самостійно керувати своїми діями. 
Діти зі слабким самоконтролем потребують більш деталізованих вказівок, 
інструкцій, пояснень. Оскільки навички самоконтролю в цих дітей не 
сформовані, доцільно пропонувати їм помінятися зошитом із сусідом по 
парті і виправити помилки. Учитель безпосередньо керує процесом письма, 
починаючи з першого ознайомлення з графемою, вказує на допущені 
помилки, детально аналізує їх, а вже потім пропонує учневі виправити їх. 
Важливо систематично навчати таких дітей планувати свої дії, щоб уникнути 
помилок. Корекційна робота з ними полягає у формуванні вольової 
саморегуляції їхніх дій у процесі виконання різних видів робіт: письмі, 
малюванні, конструюванні, роботі з ножицями і гачком, різними 
пластичними матеріалами тощо. 



Отже, на формування графічних навичок письма шестилітніх учнів впливає 
стан їхнього психофізіологічного розвитку на момент вступу до школи: 
просторова уява, кінестетичний контроль рухів і здатність до їх 
автоматизації, стан емоційно-вольової сфери тощо. Кожна функція 
формується протягом усього дитинства в усіх видах діяльності. Успішність 
оволодіння графічними навичками письма шестилітніх першокласників 
значною мірою залежатиме від того, наскільки активно ці якості будуть 
розвиватися в навчально-виховному процесі. 
 


