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НЕДОЛІКИ ПИСЬМА І ЇХ ПРИЧИНИ 

Формування графічної навички письма передбачає дві основні мети: 
навчити учня писати чітко, тобто, так, щоб написане легко прочитувалося 
другими, і писати швидко, зберігаючи при цьому чіткість письма. Досягти 
цього не так легко, тому і не завжди вдається. Причини можуть бути як 
внутрішні, так і зовнішні, до внутрішніх віднесемо психофізіологічний стан 
дитини в період навчання. До зовнішніх - методику й письмове знаряддя. 

Зупинимося на другому факторі. 
Аналіз робіт учнів показує, що письмо стає нечітким, якщо наявний 

непостійний розмір одних і тих самих елементів те букв, якщо нерівномірні 
інтервали між буквами і їх елементами, якщо кут нахилу прямих ліній у 
елементах різний, якщо один і той самий знак у різних частинах тексту має 
різну форму, якщо порушено лінійність. 

Такі недоліки в одних випадках обумовлюються переважно 
неправильними прийомами письма. Вибір прийому письма - це вибір перш 
за все певних рухів і їх поєднань, які в майбутньому будуть виконуватись 
автоматизовано, а останнє в свою чергу забезпечить найбільшу швидкість 
виконання рухової операції (швидкість письма). Тож, коли дитина 
користується під час письма рухами пальців і кисті, не координуючи їх з 
рухами передпліччя, чи тримає пальці близько кульки (пера), спостерігається 
дрібне письмо. Нестійкі, різні розміри букв у письмі обумовлюються 
головним чином відсутністю вільних рухів внаслідок недоліків у координації 
рухів. 

Наявність нестійкого нахилу спостерігається переважно за:  
а) відсутністю пронації;  
б) недостатньою скоординованістю рухів пальців з рухом передпліччя;  
в) неправильним співвідношенням положення зошита і передпліччя 

руки;  
г) частої зміни положення руки і зошита. 
Аналіз робіт показує, що у дітей буває і стійкий нахил праворуч чи 

ліворуч, але надмірно. Причинами надмірного нахилу вправо можуть бути: 
а) зошит надто нахилений ліворуч;  
б) правий лікоть тримається близько до корпусу тіла;  
в) перенапружений великий палець;  
г) пальці тримаються далеко від кінця ручки.  
Надмірний нахил букв на письмі вліво:  
а) коли зменшується кут між краєм стола і зошитом чи зошит кладеться 

паралельно краю стола;  
б) рука розташована далеко від корпусу тіла.;  
в) рух ручки відбувається головним чином вказівнім пальцем. 
Спостерігається порушення лінійності письма. Воно полягає у 

відхиленні рукописного тексту від рядка вгору чи вниз. Причиною таких 



відхилень є неправильне співвідношення положення руки і зошита. 
Відхилення вгору відбувається, коли внутрішній кут рядка і передпліччя 
більший прямого. Сповзання вниз – коли цей кут зменшується. 

Забезпечення правильного положення руки учня і її координації руху під 
час письма – одне з найважливіших завдань учителя. Зосередження учня на 
результатах тільки графічних вправ не гарантує появи найдоцільніших рухів, 
тому вчитель повинен докласти зусиль, щоб в учня з’явилось чітке уявлення 
про рух руки (пальців) під час письма будь-якої графеми чи поєднання. 
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