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ПIДГОТОВIСА ВЧИТЕJIЯ ПОЧАТКОВОi ШКОЛ}I
до здIЙснЕннfl диФЕрЕнцIЙов,tнOго шдходу

у роБотI з лIворукими учнgш}I

Нечrtпоренко Е.П" Шкарбая JLB.
Киiвс ькиir унiверситет iMeHi Бор lrca Грiтrченка

У eTaTTi вltевiтлено проблемУ пiдготовки вчrIтеля початковоi EEtioJ}I до реалiзацii дт,lференцiйованою
пiдходу у роботi з "тЬорукимй y*rn"*r. Визначено особливостi вrrроваджеЕGiя дlrференцiйованогсl пiдходу.
зосереджено ува1у n*r 

-iioro 
органiзацii, Подано методичнi рекомендаф-r для вчителiв початковоi шко,lпс

щодо e1Bope11llя сприятливих умов для успiшного оволодiння лiворукимl,t дi16*, навичкаN{и калiграфiчноm
письма та читаЕня; запропоновано длrференцif,rованi завдаЕня, якi доцi.тгьно 3астосовуватIд на уроках
лiтературного чrIтання, yKpaiHcbKoi мови та матеNIатикII.
Кrrй"оui слова: пiдготоЁка вчителя, диференцiйованrtй пiдхiд, )роки чr{таЕня, письма, yKpaiHcbKa мова,

лiтературке читання, математика.
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ТТостановка проблемr,r. Однлrм iз прiоритет-
Il"or* завдань сучасноi початковоi школи

е створення необхiднт,rх i повноцiнних умов для
особистiсного розвитку кожно1 дитини, зокрема
й лiворукоi. Саме тому, icнye наIальна uотреба
у вдосконаленнi процесу пiдготовки нового по-
колiння конкуреЕтоспроможЕих педагогiчних
пра,цiвникiв на засадах гуманiстичноi особистiс-
но зорiентованоi педагогiки, якi б вдiйснIовалr,r

диференцiйований.пiдхiд пiд час IIавчан}Iя мо-
лодших школярlв Iз урахуванням IхньOго вlку,
cTaTi, iндивiдуальних та психолого-фiзiсlлогiч-
них особливостей.

Видiлевня невrлрiшенrгх ранiше частин за-
гальноi проблеми. Аналiз практичноi дiяльностi
вчителiв початковоi школи засвiдчi,tв, що засто-
сування диференцiЙованого пiдходу до лiворуких
y^rHiB с доказом правильностi наукових концепrдiй,
i сприяс розвитку активностi обох пiвкуль голов-
ного мозку, мобiлiзацii потенцiЙних можливостеЙ,
розкриттю внутрiтлнiх резервiв. Усвiдомлrою-
чи це, педагоги можуть модлrфiкувати завдання,
пов'язанi з текстом, пiдручнI4ками та застосуваЕ-
ням рO3даткових матерiалiв для того, щоб адап-
тувати молодших школярiв до Еавчанцfi, зокрема
й лiворуких. 3 урахуванням ваэкливостi та ак-
туальностi зазначеноi проблемт,t маемо на MeTi

розгляЕути особливостi пiдготовки вчителя по-
чатковоi школJ4 до здiйснення диференцiйованого
пiдходу у роботi з лiворукими у{нями.

Аналiз дослiджень та публiкацiй. Проведе-
ниl,i аналiз наукових джерел засвiдчив збiльшен-
ня кiлькостi лiворуких дiтелi, якi вступають до
першого класу, межа коливаеться вiд |0% до За%
вiд загальноi кiлькостi уT нiв. Як переконують ре-
зультати дослiджень i практl,тчнийl досвiд, учите-
лi початковоi школи зазнають серItозних трудно-
щiв пiд час роботи з ними? тому стае очевидЕою
необхiднiсть ixHboi спецiальЕоi пiдготовки до ро-
ботт,r з учнями окрееленоr категорii.

На ocHoBi аналiэзr д?i{ерелъноi бази можна
стверджувати, що пi,щотовка вчителя до про-
фесiйноi дiяльностi € ск_rIадЕо}о дефiнiцiею, яка
стала об'ектом багатьох Еа},ковr{х дослiджень
з фiлософii, псrяологii та педаюгiки. Велике зна-
чення для розв'язаЕIЕrr проблем пiдготовки вчи-
теля до професi_irноi дiя_ъаостi мали фундамен-
тальнi дослiджеЕая Е Куаъшiлоi, В, Сластьонiна,

@ Нечипоренко К.П-. ШLчарбая IB.. 2017

О. Щербакова. KpiM зазначених вище науковцiв"
питаЕня загальнопедагогiчflоi пiдготовки зна-
йшли свое висвiтлення у працях сучаснrIх rте-

дагогiв: О. Абдулiноi, I. Богдановоi, М. Боритке,
ф. Гоноболiна, М. евтуха, Н. Ничкало, Г. Панчев-
ка, Л. CпipiHa, Г. Троцко, Н. ТализiНоi, та iнтпL
Особливостi професiйноi пiдготовки вчителя п0-
чатковоi школи розкрито в дос.пiдженнях Н, Бi-
бiк, В. Бондаря, О,,Щубасенюк, Л. Коваль, С, Мар-
тиненко, О. Савченко, Г. Тарасенко, Л. Хомич-
Л. Хоружоi, I. ТТТаrrошнiковоi ,га iH.

Вваlкасмо, що необхiдно звернути особливу
увагу на пiдготовку вчлrтелiв початковоi шкоуrп

до здiйсненн,я диференцiйсlваного пiдходу у ро-
ботi з лiворукими учнями, оскiльки в початковi-fi
школi педагог мае BpaxoByвaTri особлrtвостi змiс-
ту ЕавчанЕя, iндтtвiдуальнi, BiKoBi та психологi,шi
особливостi учнiв молодшого шкiльного BiKy.

Виклад основного матерiалу. Л. Чеканська
зазЕачае, що використання традлrцiйних мет&"

дiв навчання молодшItх школярiв розвивае у rтrfi(

умiння i павичкrr, але розвитку процесiв мислев-
ня придiлясться недостатньо уваги. Найважливi-
ше завда,ння педагогiки - навчити дiтей мислеЕ-
неtsим операцiям на рiзних рiввях узагальнення-
беручи до уваги постiйний психолого-педагогiч-
ний супровiд. Для реалiзацii основних завдаffi
необхiднi: оптимальнi психолOго-педагогiчвi
умови для реалiзацii потенцiйнлtх моlкливостеfi
ди"lини, для створення ситуацii успiху повиrшi
формуватися з урахуванням мозковоi органiзацii
пiзнава.тrьних процесiв [7].

А. Сиротюк, стверд}куе, що саме вчитель

формуе в учнiв мотив досrlгЕення успiху. Ситуа-
цiя успiху, пов'язаЕа з мотивацiйною сферою, на

даному етапi вrазначаеться в основному псr{хо-
логiчнrдми аспектами iндивiдуальностi дитини [5}

Таким чином, вчитель початковоi школи маЁ

реалiзовувати iндивiдуальний та диференцiйь
ьаний пiдходи пiд час навчально-пiзнавальноi
дiяльностi молодших школярiв, здiйснювати кь
рекцiйнi та профiлактичнi заходи iз урахував*
ням ixHix iндивiдуальнI4х та психолого-фiзiоло-
гiчнтдх особливостей.

Так, органiзову,ючи освiтнiй простiр лiвору-
koi дитини, вчитель повинен знатtr{) що у процесl
письма i малювання свiтло мае падатI4 iз правь
го боку; обладнання, книжкr7 та зошити доцiльво
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::II пIд час письма;
, рOзвиток умiння бачрrтl,t, навчання зображуватi,t

-.:l;+(Hi пiвовалll з рiзнlrмll
i: iI;

паралельнiсть лiнiir;
правi т1 лiвi, BepxHi
напрямкамl,t pyxiB

]таlповуватl,t лiворуч; )/ зошjiтjl эа!__ ij:--a-
::]I (промокальнl.ri,t> папiр. щоб :]1:;:iia ],:,:.:е
,acTT,I його пiд лiву руку i не роз}Iа;],-за.;: :ia-
::ане ранiше.
Пiдготс:вка лiворукоi лIrтIIнII .lo Ka;i. ресl:.:_ч ,:.)

:]ьма мае вiдбуватr.rся за TaKrII,II,I етапа:dJL як:, правrIльНе сидiннЯ пiд чаС пJlсьх{а. TpjI:,IeE-
-1 РУЧКИ, РОЗтаШУВанНя ЗОшrIта на Партi:, формування уявлення про напря\IоЕ рyх\:

ilедагог стверлжува,в, lIIo (джерела здiбностеr-r
: даjэувань дiтеit - на кiнчтцках ixHix пальцiв.
}Il:x рукоЮ i мо:зком - багато зв'язкiв, якi дi-:!ть двосторонньо: рука розвr{вас мозок, творя-
ч;t itого мудрiсть; мо.]ок poiJвrrвae pyKv. рrэблячlrii розl,мн;,rм iHcTpyMeHToM творчоi.i, 

"""р"дд"*i .]зеркалоМ думки. Мiй багаторiчниiт досвiд пе-
peiioнyc' якщо наltтоншi, наf,tрозуrчiнiшi трудо-Bi р.чхlt cTaIoTr, надбанням не- тiлькlr правоi. а
ir лiвоi рyни, кiлькiсть цrrх зв'язкiв зроСтае, вiд
р},к до N{озку l-'r7:1e мудрlrй дсlсвiд. якrtr1 вrrражае
влзасмодiю предметiв, речей, процесiв, cTjHiB.,.-
[6, с. 134]. I далi: <Протягом сЬмl.r poKiB я вчl{в
дiтей (з 7 до 1,4-рiчного BiKy) .rрuцЬuаrrп обома
рукапrI4.,Щiт1,I навчал}lс,я волоДiти дволrа рукамr1..,L{аl,iстрт,r працювали обома руками, вони нiбl,t
бачлtлr.r незрiвпянно бiльrrте в-тtlму ж ,явипдi, шlо
його розглядаллt Ti. якi вмiли .rрпц-uur, тiльктд
правою рукою> [6, с. 135].

Подiляючи думку видатного педагога, зазна-
чI4мо, що вчI4телю початковсli пlколи доrдiльнопропонуватrt i праворукI4м, i лiворукт,rм учнямвправ}{, ..Jа.вданЕя яких виконуються обома pv*
KaMI4, що сприятиме гарпtонiзацii обох пiвкуль
Iсlловного мо.]ку дiтей. У добукварний перiод на-
вчання грамоти доцiльнrtми будуть TaKi завдан-
ня, ,як: малк)вання симетричнI4х :зображень за
зразком, наведення за контуром елементарнrlх
сL{метрIачнr{х та несI4метрI,Iчних малюнкiв, дома-льовування несrrметрr{чнrIх малюнкiв, наведення
геометричнт,lх фir;rр та рilзноманiтних лiнiй тотrдо.е, CTrMepilIbKa, А. ееменовлrч стверджyють,
Iцо труднопli, якi BlIHIlKaIoTb пiд час чI4тання
у дiтет)i окресленоi категорii, пов'язанi не з осо-
блrдвостямлI мовного розвитку, а з поруIшеннями
просторового сприйняття, лiво-правого opieHTy-
ваннЯ |4, с. 41-42]. Rченi i]а.значiж)тЬ, що у про-
цесI чI4тання актrrвiзуються облrдвi пiвкулi го-
ловного мозку: .пiва - кодус друкованi символи,
а права - знаходrIть значення тому, що коду-
еться. Праворукi та лiворукi молодrrri ,.r*o.n"pi
чrIтають по-рiэному. [ля праворукI4х учнiв iдё-
альнr{м е фонетт,tчний (дlrскретниr1) пiдхiд, ,який
передбачае навчання вiд конкретноIо до загаль-
ного, а для лiворукrIх - навпакrt, вiд загального
до конкретного,

На Harrry думку, дtll1iльнсl звернут]{ Yвагу на
чиннr{ки, що спричr{няiоть порушення навичкr{
чI4IтанНя лiворукl.rх дiтей. Зазначимо, ].ц() одн'INI
1з таких чrсннr,rкiв е порушення зорово-просто-
ровогО спрrаймання. ЛiBclpvKi учнi пiд ча.с ч],Jтан-
ня гублятЬ рядок, роблять спробl.t чI4та.гrI справа
налiво або iз середrlнL{ ,eKciy. .Щля унт,lкненняxapaкTepнIlx проявiв, учrIтель п,iае постiilно на-
гадуватI4 дl,rтинi, звiдкlп почrIна€ться чIlтанЕя
в рядку, пропонувати ччневi закрIIтII текст ас-
KyIlJeM палеру i поступовсl вiдкрlIватlt Ti cH,ra:rr
(слова). що чr{таються.

.щля лiвrэрукr,rх дiтел-r корисним е вrIконання
вправ, спряýIованI4х на розвиток фонематItчногослух)r, т_rдrэ е необхiднсlлсl уп,Iовою успirr:ного на-
вчання читання. [iти iз порушенЕям фонематi.rч-
ного _слуху не чують звук, не п{ожуть BcTaHoBrITlI
послiдовнiсть ix У словi, як резулiтат - ПрОПу:С-
i{ають, ;замiнкlкlть або птцrлуть :заliвi лiтерI4 у сло-
вах. Лiвор_уким Yчням варто пропонуватI,I вправj,I,
якi ле}_rедбачають складання c,riB i речень iJ час-
TltH. Наприклад: пЛанцюжок слiв", "Знаl)iди за-

1 _;,-, :
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-r-:--

, форшrування вмiння пrtсатrl овал 11 ко.по;, закрiплення вмiння пересувати руку] .ядку;
, ознайомлення iз рядком i його лiнiяшtт.r:, овrэ.подiнвя калiграфiчним письмом.У добукварнlrii лерiод навчання грамоти лi-: ЭчкrIм учня}I доцiльно пропонувати гра.фiчнi

,raBI4 для пiдготовки рукrt до пI4сьма Tt фiенту-.:_{ня на apKyrlTi паперу. Напрrrкла.д, кlэпiювання
___-vp, ix моделювання з деталей; орiентування. эобочому рядку зоIfir{та за крапками, стрiлка.-
:. що вказують напряNIок руху пiд час пr{сьма

_ : }Iа.пювання; розвI4ток просторовL{х уявлень,э\iчвання понять: угорi. чнllзу. правор5,ч, лi-
: .Jуч, у KyTi, попереду, по.]аду; ро:звиток розу-_:ня т,1 правrtльного вI,IконаЕня напрямкiu py"_v,
=j. Пi.Щ,. усерелинi, мiж, черев тощо; рt]звиток_aTHocTi планувати рухи руни за лопомогою
_=цiа.пьних графiчнт,rх вправ, а саме; нама,люва-
: хвилi, з'еднатlл крапкI4 за вказаним стрiлкамlt
:_]РЯМКОМ ТОЩО.

Вчитель початковоi школrr пiд час органiзацii
-._зчально-пiзнава.пьноi дiяльнсlстi мае IJpaxOBy-
.,Tlt особлrлвостi лiворукrtх дiтет}, якi вiдрiзняюЬь

,: Bi/] правОрук}fх, а сашrе: бiлып повiльнr.rй тепrп
:aьма, (дзеркальне) написання лiтер, вI,Iкрив-

.:-тня ixHboi конфiгура,rдii, поруrrrе""r rrо**рку.
_:]?гоIсtвl неоОхIдЕо дотрr{муватися певноi по-
lдовностi дiй пiд час опрацювання .пiворукимrr

-зями кожного граQriчного елемента або пr,rсем--.лlтерлI,асаме:
- детально пояснrIти, як п]4шеться буква,

:._]HIt пOчIlнасться рух. куди BiH спрямс.lванIt]-I,
,.: змiнюеться i,tого траекторiя, д" arрrirrrп"оеться)

- необхiднсl показати .jразок вI4конаЕня руху* час напr{сання лiтерт,r кiлька разiв;- варто коментJiвaти напr{санн,я лiтер лiвору-
,::,I1,I учнями пiд длtктовку в уповiльЕеному ,e*rri;

-. потрiбно a]аверп:уватrl вправляння в напI4-
._.;нl лrтер повторенняМ iнстрlzкцii та caMocTiTl-
:_'tI ВI4кОнанням лii ]r'чнем iз кошtентуванням ру-,_f рYки.
З метою попередження дзеркального вiдобра--:нIlя лiтер доцiльно застосовчватI{ TaKi еdlЪк-,lзнi приfrоми роботи, " "u*ul зоровlll-r аналiз

__ерr{, конструювання буквrr з ii елеrrентiв, об-::]ення лiтери aja контуром. пI{сьrIо ,.в повiтрiо
1]озплющенимтl, й заплющенr{]!1l{ очIt}Iа, зобра-

].:ння елемента пiл pax.vHoK, lIoiiprI}I пензлем на
:I]ц1, вI4корrIстання таблr,rць iз ::iTeparrTr. пт,Iсьма
::оN{ентува нЕlя1!4.
Пiдтр;амуемо думку В, Сl-хоri::ltнського. яклrl)i

:ЗЕаЧаВ, тIдо дiтт.r пiд час пr:сь}lа :\1ають навча-
.:ся працювати як правою, Tai: : ;iвою рчRlою,

.ini
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йве слово>, п,Щоповни речеяЕя, використовук)ч[IЕ
малюЕки-опори>, кСклади речення); вправIt "Еýff
подолання дислексii, наприклад: псклади cTog:il

i знайди серед них затlве>.
Вiдомо, 

- 
що лiворукi молодшi шкатqli

запам'ятOвують не саме слово, а образ, *trgi вн*
никае в iхнiй уявi, На нашу думку, з Meтoro за-
своення навчальЕого матерiалу вчителъ ма€ щр(,-
понувати лiворукr,rм учням вправи, спряжовая1
на розвиток уяви i dэантазii, створеЕня асофащirl-
rrередбачати завдання, мета ,яких - створежя о6-

раЪi" та ixнix нових комбiнацiii. Саме TaKi EITpaýfi
i завдання е доцi,льними, оскiльки допомагають
лiворуким школярам цiлiсно спрl-rйматт,I картиЕIl

На уроках yKpaiHcbKoi мови доцiльно застOс0-
ByBaTrI комунiкативнi вправи, в ocHoBi як}D( е E;l-
вчально-мовленнева ситуацiя, яка передбачае
стимулювання учнiв до створення Ko}Tftpeтmtx
висловлювань. Вчителю початковоi школи вар-
то пропоЕУваттr лiворУкими дiтям творчi завдаЕ-
ня, якi будуть спрямованi на активiзацiю iхьою
мислеЕIIя, залучатимуть ix до дослiдницькоi дi-
яльнсlстi.

Процес читання завдань у пiдручнт,rЕу до-
сить частО викликае у лiворукого учня труднощi
в розумiннi iхнього змiсту, тому робота вчите-
ля з такими дiтьми мае бути спрямоваЕа Еа ви-
значення етапiв роботи над вправою, аналiз за-
пропонованих завдань. Пiсля детальЕого аналiзу
змiсту вправи лiворуким дiтям буде легше вико-
нати Bci запропоItованi завдання. Зазначимо, що
лiворукому учневi набагато легше виконатл,t Taki
завдання, як; розшифрувати ребуси, анаграми,
вiдгадати загадки тощо.

На уроках лiтературного читання лiворуких
учнiв доцiльно залучати до усного опитуваIIЕя,
а також пропонувати завдання з <вiдкритим>
запитанЕям й фiксованим TepMiHoM виконаЕня,

у процесi якOго вони могл]4 б виявити творче
*rо"r"""о й винахiдливiсть. На цих уроках нео6-
хiдно застосовувати TaKi завданЕя, як: перека-
зати текст, знайти уривок, словесно змалювати
сюжет; скласти скоромовку, загадку, лiчилку;
cTBopI4ITи казку, усмiшку (за аналогiею); прочи-
татрL текст в особах, за допомогою iнтонацii пе-

редати почуття спiврозмовника; iнсценуваЕня,
драмаrrзаrдiя TBopiB; створити на ocHoBi прочи-
таних TBopiB лiтературний етюд, Еаприклад: му-
зика весняного (лiтнього, осiннього) дощу, звуки
oceHi (весни), колiр лiта (весни, oceнi, з}Iми, ра-
достi, суму тощо); пофантазувати. ,Щ.пя кращого
запам'ятовуваIIЕя вiршiв доцiльно заетосовувати
вiзуальнi образи та ейдотехнiку. Органiзовуrочи
на уроцi роботу лiворуклrх дiтей, вчителевi вар-
то о6'еднувати роботу в парi або групi, оскiльки
така форма органiзацii буде спонукатт,r ix до дii,
розвиватиме впевненiсть у собi, дасть змогу роз-
крr{ватИ внутрiшнiй eBiT, сприятиме пробудЕtеII-
HK-t ixHix творчих здiбностей.

О. Iншакова стверджуе, що несформованiсть
або поруrrrення просторових уявлень, як1 прита-
MaHHi лiворуким учЕям, слугують передумовою

WffiЕ в Ез труднощIв пrд час вивчеЕЕп
rшеrптШЕЖ [l} Дос_цЦниця зазначас, що поряд Lз

тF5л-тlilЕ-fтэшц яti вргникають у процесi засвоеflýЕ
trEтirгilт рвпЕgц]}ftiЕих поЕять, HaяBIll також по-
*йrW rтiл u:ac лiчбrt, встановлення послiдовностi
дЁft т WЕOвID( виразах, обчислення прикладЫ
gюв'к_т,*аш, задач. .Щля вирiштення цих проблеш

е заетосування алгоритмIв, комеЁ*
ЕцЕашi reTaTBoi Ьструкrдii. Спочатку вчите"lL
ш&€ яэ арщ"rшi паперу вказати лiтерами напрямоЕ

р5:r_,ч: п-тiюр}-ч - ттраворуч>. Пояснити, що пiд чае

дOЕЕаFяя }Ец рJaj(аемося по числовiт,1 прямiй пра-
вср}ч * стLъюt одJ4ничЕ}Iх KpoKiB, скiльки одь
вш у *qзлс-тi. fftе додаемо. Аналогiчно дiемо таr
carBo й ггi,-{ час вilптjмання, рухаючись лiворуч.

Eepeшoвaнi. що досI4ть дiевими е iгровi засобrц
жi e*_prt"жoTb пЦвищенню активностi лiворукlш
дiтн?. вIIхоЕаЕIilо й пiдтрлtмцi у них iHTepecy до
Еа-вчаяЕя Ita уроЕах математики. ,Щля проведенЕя
iTop 5;чгге-ъ мо?ке використовувати iграшки, на_

cTL-ъBi та л)}тiованi iгри, розрiзнi картки та, роз-
датковтdл :сатерiал.

Пlювел,еве дослiдэкення засвiдчило, що лlв&"
p}'K}ýr уащФ{ не подобаеться розв'язувати Mir*

Te*aTrr.шi задаt* за задаЕим алгоритмом,
вз*га-тi часто rtою не потребують, знаходячи
повЬ &,IасЕим ориriнальним способом, ча,сом
завж;т{ раrriона.тьним. Молодшi школярi, у
тровi"щrою с дЬа рука, аналiзуючи будь-яку
даIту, застосовJrють вiзуальний метод, який мае
MeTi оброблекrя кiлькох думок одночасно, тодi,
гrраворукi - лi"вйнэrf,т послiдовний, пiд час

упроцесi iltислеЕЕя кожна задача обмiрксlв
i вЙрiшусться п0 черзi. Все це вiдбуваеться
що лiва пЬкуля мозку вiдповiдае за логiку, а п
ва - за образи, що дозволяе сприймати iнфор

цiю як ед}firе фле. Саме тому пiд час розв'язува

теоретI,IчЕими зIIанЕями про психофiзiологiчнi
конЪмiрностi дiяльностi мозку, вiдмiнностi в т

хiцi дiтеit, зумовленi функцiональною асиметрi
мозку, зв'язок профiлю ceнcoмoTopнoi ас
з когнiтивнимI4 стилями; про можлив1 тру

яка буде спiввiднесеЕа самою дитиною iз тlд
,rредмеr"*и, якi ii отOчують повсякденно, Та

кожЕа задача мае супроводжуватися Еаоч
яка буде спрямована на засвоення математи
понять. Вахспrtво застосовувати Tartowt наоч

пOняття (нrIжче> можна з'ясувати шляхом п

няння зросту дiтей, пiд час огляду будiвлr
обiйшовши ii по Bcix KiMHaTax i визначивши,
KiMHaTa вище, а яка нижче тощ0.

Висновклr. Таким чипом, переконанi, що,
телю початковоi школи пiд час здiйснення
ференцiйованого пiдходу необхiдно u9"ф
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Псуýс,
Ша:дшта проблеми, я5i виникак)ть у процесI навч

та вихованвя лiворуких учнiв. Використання
ретичних зЕань ца практиц1 мOжливо лише
колrI увага вчrIтеля початковоl школи спрямова
на осЬбистiсть ca,Mc}i дитцнт1 ii потреби, тобто
наявностi iнTepecy до caMoi проблеми i
ставлеЕня дсl лiворуких дiтей та володlння
аспектом професiйноi дiяльностi.
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подготовкА учитЕлfl нАчАльно!I школы
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦI4РОВАННОГО ПОДХОДА
В РАБОТЕ С JIЕВОРУКИМИ УЧЕНИКАМИ

Аннотацrля
В статье освещеЕа проблема подготовкI4 учителя начальной школы к реализац}lи дифференцирован-
Еого подхода в работе с JIеворукими ученикамr,r. Определены особенности внедрения диффереЕциро-
ванЕого подхода, сосредоточено вниманr{е на его органI4зацitи. ýаны методrlческrlе рекомендацrIи для
}п*rtтелетit начальноf,л школы по созданию благоприятных условl,rr,i для успешного овладенrlя леворуки-
ýII4 детьý1]4 навыками кал.цIlграфI{ческого письма 14 чтеIiI4я: предложено дифференцI4роваtIные задания,
которые целесообразно применять на уроках лI4тературного чтенr.{я, украинското языка ,{ математик}I.
Ключевые слOва: подготовка учrIтеля, дтrфференцированныт1 подход. ypoнI,{ чтенL{я, письма, украrlн-
cKl,tiit язык, лrr,гературное чтенI4е, MaTeMaTrIKa.

Nechyporenko К.Р., Shkarban L.Y.
Borys Gгiпсhепkо Kyiv LTniversity

PREPARATION ТНЕ РRIIЧIАRY SCHOOL ТЕАСНЕR
ТО IMPLEMEIýT ТНЕ DIFFEBENTIAL АРРRОАСН
ТО WОRК WITH LEFT-HANDED PUPILS

Summary
The artic]e deals with the рrоЬIеm of the preparation of the primary school tеасhеr for the implementation
of the differential approach to work rvith left-handed pupils, The pecuiiarities of implementation
of the differential арргоасh аrе deterrnined, attention is focused on its organization. Methodicai
recommendations fоr tеасhеrs of рrimаrч school fоr сrеаtiпg favorable conditions fог the successful
mastering of left-halrded ehi}dren rл,itlr s}<ills of calligraphy writirrg and reading аrе given; differentiatecl
tasks, u,hich should Ье used in the lessons of Reading, Ukrainian larrguage and Matheiтlatics аrе suggested,
Keywords: teacher preparation, differential арргоасh, Iesson, Reading lessons, Ukrainian langl-tage.
1\{athematics.
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