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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ЛІВОРУКИМИ ДІТЬМИ 

 

Нова українська школа має забезпечувати всебічний розвиток людини 

як особистості, найвищої цінності суспільства, виявлення її розумових і 

фізичних здібностей, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору, вияву творчого культурного потенціалу. 

Вирішення цих складних завдань повною мірою залежить від учителя 

та  якості його професійної підготовки. З огляду на це однією з актуальних 

проблем вищої школи є її вдосконалення, зокрема конкретизація і 

наближення до майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим із 

особливою гостротою постає проблема оволодіння майбутніми вчителями 

сучасною педагогічною технологією – системою знань, умінь і навичок, 

потрібних для успішної організації навчально-виховного процесу в 

початковій школі не лише праворуких, а й ліворуких учнів.  

Як засвідчив проведений аналіз наукових джерел, кількість ліворуких 

дітей, які вступають до першого класу з кожним роком зростає, їх межа 

коливається від 10% до 30% від загальної кількості учнів. Психологічні 

дослідження підтверджують, що ліворукість дітей є не просто перевагою 

лівої руки, а результатом одного з варіантів структурно-функціональної 

асиметрії мозку. З урахуванням цього вчителям і батькам ліворуких дітей 

необхідно враховувати зазначену особливість і здійснювати індивідуальний 

підхід у навчанні та вихованні [4, с. 117–118]. 

Як переконують результати досліджень і практичний досвід, учителі 

початкової школи зазнають серйозних труднощів під час роботи з 

ліворукими дітьми, тому стає очевидною необхідність їхньої спеціальної 

підготовки до роботи з учнями окресленої категорії. Вчені Т. Ахутіна, 

Н. Брагіна, Ж. Заводна, Ю. Мікадзе, Н. Пилаєва, А. Семенович, 



О. Симеріцька, А. Чуприков акцентують увагу на формуванні в педагогів 

знань про індивідуально-психологічні особливості ліворуких дітей, розумінні 

сутності та змісту таких понять, як:«ліворукість», «лівшість», 

«праворукість», «правшість», «амбідекстр», умінні виокремлювати категорії 

цих дітей, виявляти і враховувати особливості таких учнів у навчально-

виховному процесі, надавати психолого-педагогічну підтримку та супровід 

[1, с. 22–24]. 

У дослідженнях психофізіологів М. Кабардова, М. Матової, 

В. Москвіної наголошується на тому, що у процесі навчально-пізнавальної 

діяльності необхідно враховувати вікові та статеві особливості 

функціональної асиметрії мозку учнів. Ці знання мають бути складовими 

навчальних планів і програм підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності, які охоплюватимуть відомості про 

функціональну асиметрію правої та лівої півкуль головного мозку, 

визначатимуть причини виникнення ліворукості, засоби діагностування з 

метою виявлення провідної руки, організацію навчально-виховного процесу з 

ліворукими дітьми, відбір спеціальних методів навчання і виховання. 

В контексті нашого дослідження варто зазначити, що 

В. Сухомлинський радив навчати дітей працювати як правою, так і лівою 

рукою. Педагог стверджував, що: «джерела здібностей і дарувань дітей  – на 

кінчиках їхніх пальців. Між рукою і мозком – багато зв’язків, які діють 

двосторонньо: рука розвиває мозок, творячи його мудрість; мозок розвиває 

руку, роблячи її розумним інструментом творчості, знаряддям і дзеркалом 

думки. Мій багаторічний досвід переконує, якщо найтонші, найрозумніші 

трудові рухи стають надбанням не тільки правої, а й лівої руки, кількість цих 

зв’язків зростає, від рук до мозку йде мудрий досвід, який виражає взаємодію 

предметів, речей, процесів, станів…». І далі: «Протягом семи років я вчив 

дітей (з 7 до 14-річноговіку) працювати обома руками. Діти навчалися 

володіти двома руками... Майстри працювали обома руками ніби бачили 

незрівнянно більше в тому ж явищі, що його розглядали ті, які вміли 

працювати тільки правою рукою» [3, с. 134–135]. 



З метою з’ясування сучасного стану підготовки вчителя початкової 

школи до роботи з ліворукими дітьми нами було здійснено аналіз навчальних 

планів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта ОКР «бакалавр», в 

результаті якого, виявлено, що означеній проблемі не приділяється належної 

уваги. Питання, повʼязані з навчанням і вихованням ліворуких дітей, 

розкриваються у дисциплінах психолого-педагогічного циклу фрагментарно, 

епізодично, існує обмаль спеціальних теоретичних напрацювань, 

присвячених роботі з дітьми окресленої категорії, що суттєво ускладнює 

їхню подальшу професійну діяльність.  

Під час навчання у вищому навчальному закладі відсутня комплексна 

програма підготовки студентів до роботи з ліворукими дітьми, практика 

також засвідчує низьку підготовленість студентів до цієї діяльності. Не 

достатньо вивчені шляхи формування у майбутніх фахівців відповідних 

напрямів підготовки вищих навчальних педагогічних закладів знань і умінь в 

роботі з ліворукими учнями. 

Таким чином, існує нагальна потреба у фахівцях із якісною 

теоретичною і практичною підготовкою, здатних ефективно навчати 

ліворуких дітей відповідно до їхніх індивідуально-психологічних 

особливостей. Підготовка у ВНЗ має бути спрямована на досягнення 

головної мети навчання - становлення органічної цілісної системи, яка 

утверджує людину як найвищу соціальну цінність та забезпечує ґрунтовний 

загальнокультурний розвиток особистості майбутнього вчителя. 
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