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РОЗВИТОК ЦІННІСНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ  

 

Обговорюються особливості актуалізації ціннісно-психологічного аспекту 

педагогічної теорії і практики, який відповідає розвитку інноваційних тенденцій в 

сучасній освіті, таких як синергетичний підхід до навчально-виховного процесу, 

концепція функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини, педагогічна 

система В.Ф.Шаталова, педагогічна імпровізація, педагогіка толерантності, 

синергетичний напрямок творчої активності людини, сугестопедичні методи.   
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Вознюк А.В. Развитие ценностно-психологического аспекта 

педагогической теории и практики  
Обсуждаются особенности актуализации ценностно-психологического аспекта 
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Розвиток педагогічної науки характеризується пошуком фундаментальних 

підходів до організації навчально-виховного процесу, що знаходить відображення в 

освітніх документах України. У них зазначено, що метою освіти і виховання має бути 

професійно компетентний, ініціативний, творчий громадянин, наділений почуттям 

обов'язку і відповідальності перед суспільством, здатний швидко адаптуватися до 

сучасного світу, характерними рисами якого є підвищення ролі особистості, 



інтелектуалізація її діяльності у контексті динамічних змін техніки і технологій, 

неперервного зростання обсягів інформації. Інтенсифікація інформаційних потоків як 

один із головних чинників входження глобалізованого світу в еру інформаційного 

суспільства відображає кризу класичної наукової парадигми та зумовлює поширення 

тенденції сучасної науки до експонентного зростання і поновлення знань, постійного 

розширення та поглиблення сфер наукового дослідження.  

Все це вимагає побудови такої педагогічної системи, яка б забезпечила 

впровадження в освітню галузь синтетичного знання, що формується на основі 
міждисциплінарних зв’язків. Синергетика – один із новітніх наукових напрямів – може 

вважатися провідною галуззю сучасних міждисциплінарних досліджень, що 

поширюються на всі сфери суспільного буття. Сучасні наукові дослідження 

засвідчують, що синергетична парадигма сприяє глибокому пізнанню таких складних, 

нелінійних, відкритих систем, як суспільство та різних його підсистем, зокрема й 

освіти.  

Актуальною є кардинальна трансформація освітньої галузі України, яка 

потребує врахування синергетичних принципів її самоорганізації як відкритої системи. 

Тому на сучасному етапі розвитку педагогічної науки концепція синергізму в навчанні 
та вихованні набуває інтенсивного розвитку, а ідеї синергетики знаходять широке 

застосування в освітньому просторі, коли педагогічні системи починають аналізуватися 

в термінах синергетичної теорії самоорганізації. Тому проблема застосування 

принципів синергетики в освітній галузі стає предметом дослідження багатьох 

науковців.  

Окремі аспекти теорії самоорганізації з педагогічної точки зору знайшли 

відображення у працях вітчизняних (Г.П. Васянович А.В. Євтодюк, І.В. Єршова-

Бабенко, С.Ф. Клепко, В.А. Кушнір, В.С. Лутай, С.Ф. Цикін, О.В. Чалий та ін.) та 

зарубіжних (В.О. Аршинов, В.Г. Буданов, В.Г. Виненко, Л.Я. Зоріна,  Є.М. Князєва, 

В.В. Маткін, А.П. Назаретян, Л.І. Новикова, С.Д. Пожарський, Є.Г. Пугачова, 

В.І. Редюхін, М.М. Таланчук, С.С. Шевельова, Ю.В. Шаронін та ін.) науковців, які 
використовують синергетичну парадигму для осмислення розвитку педагогічної думки, 

розгортання освітніх процесів та проектування освітніх систем. Проблемі застосування 

синергетичного підходу в педагогіці присвячені окремі дисертаційні роботи 

(О.І.Бочкарьов, В.Т.Виненко, А.В. Євтодюк, В.В.Маткін, Л.В.Сурчалова, Ю.В.Талагаєв, 

М.О. Федорова й ін.), в яких досліджується методологія синергетики, обґрунтовуються 

синергетичні закономірності освітньої діяльності.  
Специфіка синергетичної парадигми (з позиції синергетичного підходу, мета 

сучасного навчально-виховного процесу має орієнтуватися на формування особистості, 
що саморозвивається й виявляє самодетермінацію, коли сам зміст навчальної діяльності 
вимагає нових принципів структурування, що відбивають системно-цілісну єдність 

людини і світу, вихованця і педагога) та її впровадження в освітню галузь виявляє 

підвищення інтересу науковців до психологічних засад педагогічного процесу як 

інструменту реалізації завдання з поновлення ціннісного підґрунтя суспільства та 

інтенсифікації й оптимізації навчальної діяльності у школі, що виявляє поглиблення 

тенденції сучасної вищої та загальноосвітньої школи до синергетичного поєднання 

навчання й виховання. Розвивається  парадигма ціннісно-психологічного аспекту 

педагогічної думки, яка тісно пов’язана із людиноцентричним спрямуванням сучасної 
педагогіки, передбачає перехід: від діагностики шляхів особистісного вибору – до 

діагностики її розвитку; від адаптивно-дисциплінарної моделі засвоєння знань і 
навичок – до народження образу світу у спільній діяльності всіх учасників навчально-

виховного процесу; від інформаційної когнітивної педагогіки – до смислової ціннісної 
педагогіки; від технології навчання за формулою “питання без відповіді” – до життєвих 

завдань і пізнавальної мотивації слухача; від “навченої безпорадності” – до 

надситуативної активності і постановки надзавдань; від заняття як авторитарного 



монологу – до співтворчості і допомоги; від мови адміністративних наказів – до мови 

“домовленостей” і “рекомендацій”; від культури корисності – до культури гідності; від 

школоцентризму – до людиноцентризму.  

Відтак, завданням статті є розгляд деяких психологічних засад педагогічної 
теорії і практики, в яких яскраво проявляються ціннісно-психологічні аспекти побудови 

навчального процесу.   

Передусім тут можна аналізувати концепцію функціональної асиметрії як 

синергетичну модель розвитку. Найбільш повно принципи синергізації освіти, на наш 

погляд, виявляються у площині пояснювальної моделі розвитку людини, яка базується 

на концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини [5]. Ця 

концепція виявляє гранично простий набір "теоретичних сенсів", котрий дозволяє 
зрозуміти механізми новітніх педагогічних систем і технологій та інтегрувати їх у 

цілісну педагогічну систему.  

Як свідчать психолого-педагогічні дослідження, півкулі головного мозку 

людини (функціональна асиметрія яких так чи інакше пов'язана з асиметрією простору 

та часу) можна розглядати як психофізіологічний фокус людського організму, оскільки 

з їх функціями так чи інакше пов'язані головні аспекти людської істоти [3]. 

При цьому суттєвим є те, що в цілому правопівкульова стратегія сприйняття, 

мислення та опанування світом є інстинктивно-інтуїтивним, емоційно-образним, 

конкретно-експресивним, цілісно-синкретичним світорозумінням, що формує 

багатозначо-метафоричний лінгвістичний та мотиваційно-смисловий контексти 

відображення дійсності, ініціюючи такі форми суспільної свідомості, як мистецтво та 

релігія. Лівопівкульова стратегія, навпаки, є особистісно-вольовим, абстрактно-

логічним, понятійно-концептуальним, дискретно-множинним світосприйняттям, яке 

сприяє формуванню однозначного лінгвістичного та мотиваційно-смислового 

контексту відображення оточуючого світу та "пробуджує" до життя науку та 

філософію.  

Доречно зазначити, що в онто- та філогенезі живої істоти спостерігається 

поступове зростання півкульової асиметрії, найбільше вираження якої досягається в 

зрілому віці. Згодом у процесі старіння організму півкульова асиметрія природним 

чином поступово нівелюється [19, с. 23]. Виявляється стан функціонального синтезу 

півкуль, коли стара людина, збагачена життєвим досвідом, по суті перетворюється на 

дитину з її пластичною психікою, безпосередністю сприймання світу.   

Відтак, мета розвитку людини – гармонійна особистість, що у специфічному 

вигляді виявляється як функціональний стан півкульового синтезу, коли не 

спостерігається збочення лише до знаково-теоретичного чи образно-художнього 

світосприйняття, а людина виявляється творчою істотою, що єднає у собі протилежні 
Павловські типи – мисленнєвий та художній [23; 26].  

Ось чому, на нашу думку, нагальним є визнання такої парадигми освіти, яка б 

забезпечувала єдність чуттєво-емпіричної та абстрактно-теоретичної сфер, тенденцій 

розвитку особистості. Відповідно, особливу увагу слід приділяти саме розгортанню 

правопівкульових механізмів психічної діяльності людини, які, в певному розумінні, 
гальмуються роботою лівої, домінантної півкулі, що в онто- та філогенезі розвивається 

пізніше правої півкулі. Відтак, принцип синергійної цілісності психічної діяльності 
передбачає єдність півкульових стратегій обробки інформації, коли людина постає як 

гармонійна, духовна істота. 

Суттєво, що права півкуля відображає мир цілісно, симультанно, багатозначно, 

тоді як ліва півкуля – аналітично-дискретним, однозначним чином [3]. Тому ліва 

півкуля характеризується однозначно-індивідуальною стратегією освоєння світу [20, с. 

172]. Цей висновок знаходить певне підтвердження в сфері колективної взаємодії: 
відомо, що учні, які віддають перевагу лівопівкульовим формам психічної активності, 
краще працюють з матеріалом абстрактно-фактологічного характеру в індивідуальному 



режимі, тоді як учні, що віддають перевагу правопівкульовим формам психічної 
активності, краще проявляють себе в колективних формах роботи, де потрібна 

співпраця, емоційне співпереживання, емпатійність і досягнення загальної мети [27].  

Отже, такі педагогічні категорії, як "індивідуальний підхід", "колективне 

навчання", "гуманістична педагогіка", "суб’єкт-суб’єктна взаємодія", "інтерактивні 
форми навчання" тощо знаходять конкретне наукове втілення в концепції 
функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини. При цьому метою розвитку 

останньої постає стан функціонального синтезу півкуль, що, таким чином, виявляють 

синергійну єдність, а сама концепція функціональної асиметрії півкуль може 

використовуватися у педагогічній теорії і практиці в площині синергетичного підходу.  

Загалом, з точки зору синергетичної парадигми освіти в контексті концепції 

функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини доцільним є розробка таких 

методик навчання та виховання, які були б спрямовані на досягнення стану синергізації 

півкуль мозку, їх функціональної єдності.  

Метод системної, синергетичної інтеграції двох протилежних типів осягнення 

світу ("правого" та "лівого") в навчальній діяльності можна зілюструвати за допомогою 

педагогічної системи В. Ф. Шаталова [24, с. 122], що отримала визнання у 80-ті роки 

ХХ століття та виявляє принцип півкульового синтезу, коли в навчальному процесі 
приводяться до гармонії два аспекти людської психіки – "правий" (конкретний) та 

"лівий" (абстрактний). Тут, з одного боку, учні одержують той чи інший набір 

конкретних фактів (математичних, історичних, географічних тощо), а з іншого, – всі ці 
факти переводяться на мову опорних сигналів, що є абстрактними категоріями. Учні 
при цьому вчаться цілеспрямовано та регулярно маніпулювати одночасно двома 

протилежними рядами реалій нашого життя, здійснюючи їх взаємну трансформацію, 

коли конкретне сприймається та розуміється через абстрактне, а абстрактне – через 
конкретне. Достатньо тривала практика функціональної інтеграції право- та 

лівопівкульових сфер психічної активності сприяє формуванню установки на 

“інтегральну” психічну активність, у межах якої виявляється прагнення до творчості, і, 
як результат, – незмірно форсується навчальна діяльність. При цьому система 

В.Ф. Шаталова активізує не лише суто абстрактно-логічний (лівопівкульовий), але й 

емоційно-образний, потребнісно-мотиваційний правопівкульовий аспект психічних 

функцій, коли навчання, подібно до гри, стає самоціллю, перетворюючись на 

самоцінній, самодостатній феномен, коли всі діти починають малювати [24].  

Заклик до повного використання еволюційних ресурсів правої півкулі, коли ми 

не поспішаємо переходити до суто лівопівкульових форм діяльності, на наш погляд, 

виражає пафос синергетики, прикладом чого може слугувати Вальдорфська школа [9], 

де дитина з першого класу залучається до занять естетично-художнього циклу (музика, 

живопис, скульптура, архітектура, театр, евритмія); один із головних принципів 

Вальдорфської школи – образний, тобто правопівкульовий виклад матеріалу: дітей 

вчать образно мислити, співпереживати, співчувати, включають у процес всю людину, 

її уявлення, фантазію, почуття; дуже цінується тут здатність дивуватися і бачити диво, 

тому у перших-п'ятих класах так багато казок, міфів, легенд.  

Прикладом цього може бути й досвід М.П. Кравця, що навчає музиці. Його 

учні не лише вчаться слухати музику, але й виражати музичні звуки різним чином: 

фізично, підбирають до них графічні зображення, колір, виконують ритмічні рухи, 

малюють на музикальні теми, імпровізують тощо [1, с. 87]. Тут ми маємо спробу 

розвивати синестезічні якості в учнів, тобто навчити їх сполучати дії різних 

аналізаторів чуттів, що пов’язані з функціями правої та лівої півкуль.  

Слід звернути увагу й на те, що півкульовий синтез дозволяє досягнути єдності 
двох протилежних поведінкових стратегій людини – пасивної та активної, яка в системі 
педагогічної синергетики набуває такого вигляду: “не суб’єкт дає рецепти та керує 

нелінійною ситуацією, а сама нелінійна ситуація, природна, чи ситуація спілкування з 



іншою людиною, чи з собою, якось розв’язує і в тому числі будує й суб’єкта. Нелінійне, 

творче ставлення до світу, таким чином, означає відкриття можливості зробити себе 

таким, якого творять. Дозволити нелінійній ситуації чи іншій людині впливати на себе. 

Будувати себе від іншого. Схожий принцип знаходимо в поетичній державі Поля 

Валері: “Творець – це той, кого творять” [10, с. 73].  

Відтак, педагогічна синергетика, на наш погляд, є базою для творчого 

мислення. “Занурення в синергетику і намір використувати її як “позитивну евристику” 

пов’язане, таким чином, з розвитком ігрової свідомості. Синергетично  людина, що 

мислить, – це homo ludens, людина, що грається (на Сході світ вважається “грою Бога” 

– О.В.) Синергетика виступає в такому разі як деякий тип інтелектуальної йоги. Якщо 

вона дає рецепти, коли опановує складним, вона руйнує сам “рецепт”, сам колишній 

спосіб рецептоутворення. Вона все робить гнучким, нежорстким, відкритим, 

багатозначним. Синергетична дія – це дія спрокволу, яка виходить з власних форм 

освіти, власних сил, потенцій. Це стимулююча дія” [10, с. 73-74]. 

У зазначений контекст входить педагогічна імпровізація (від лат. improvisus – 

несподіваний, раптовий), коли діяльність учителя, вихователя, здійснюється в ході 
педагогічного спілкування без попереднього осмислення, обмірковування. Метою 

педагогічної імпровізації є знаходження нового рішення за конкретних умов навчання і 
виховання, а її сутністю є швидке і гнучке реагування на виникаючі педагогічні 
завдання. Варто сказати, що вітчизняні педагоги А.С. Макаренко, С.Т. Шацький та інші 
були видатними імпровізаторами. Один з основних девізів А.С. Макаренко – "негайний 

аналіз і негайна дія" –  є закликом до педагогічної імпровізації, а обґрунтований ним 

"метод вибуху" – різновидом педагогічної імпровізації. В.А. Кан-Каліком та 

Б.М. Руніним у 80-х рр. ХХ в. доведено, що імпровізація є першотворчістю, у ній у 

згорнутому вигляді присутні всі етапи творчого процесу [8; 21].  Як бачимо, метод 

педагогічної імпровізації сповнений синергетичних рис, оскільки виражає такі аспекти 

педагогічної системи, як відкритість, самодетермінованість, її імовірніснісний характер 

тощо.  

Така синергетична дія, що в психолого-педагогічному плані виявляється  

творчо-медитативним станом (як здібності до цілісного охоплення дійсності, як 

можливості руйнування межі, що відокремлює людину та світ, "Я" та "не-Я"), 

актуалізується в сфері базових принципів "педагогіки толерантності" (1997 р.) [2, с. 

34-78]: принцип "занурення", коли клас протягом тривалого терміну вивчає один і той 

же предмет "до повного засвоєння"; принцип "укрупнення дидактичних одиниць", що 

покликаний створити заслін проти традиційного дрібнотематичного ділення шкільних 

предметів, збільшення шкільного навчального матеріалу, нових і нових навчальних 

дисциплін, все більшої їх деталізації та ускладнення [2, с. 34-78]. При цьому 

визнається, що в навчальних предметах потрібно йти шляхом "не відрубання гілок", а 

поставити завдання неначе "згорнути" знання науки в "зернятко", щоб у цьому 

маленькому предметі містилася б істинна життєздатність – можливість проростати і 
розгортатися в живе дерево, щоб у цьому зернятку можна було б побачити не деталь, а 

"цілісний образ всього квітучого дерева" [14, с. 106-130].  

Це й принцип "колективної керованої самоосвіти", в рамках якої досягається 

синергійна спаяність членів учнівського колективу, що сприяє творчості як феномену 

цілісності, в результаті чого створюється дещо принципово нове, що випливає з 
головних принципів синергетики, науки про відкриті (нелінійні, цілісні) системи і їх 

саморушійність: властивості цілого не зводяться до суми властивостей елементів, які 
складають це ціле.  

З позиції викладеного вище принциповим завданням синергетичної парадигми 

освіти (яка у даному разі, на наш погляд, найбільш адекватно може бути описана за 

допомогою концепції функціональної асиметрії півкуль) є побудова "алгоритмів" 

формування творчого, діалектичного мислення, розвиток якого є основною метою як 



психолого-педагогічного, такі і психотерапевтичного впливу на зростаючу особистість.  

Одним із найбільш виразних новітніх проявів ціннісно-психолгічного аспекту 

педагогічної думки є нейрон-лінгвістичний підхід, який використовує ресурси нейрон-

лінгвістичного програмування. Слід зазначити, що до цього підходу дедалі частіше 

починають звертатися вітчизняні педагоги [22].  Відповідно до зазначеного підходу 

люди поділяються на три групи, залежно від того, який перцептивний канал сприйняття 

дійсності переважно розвинутий: аудіальний (слух), візуальний (зір) чи кінестетичний 

(рух, дотик, смак). О.Б. Тарнопольський, наприклад, вважає, що розширення 

афективно-перцептивного поля сприйняття дійсності у вихованців інтенсифікує 

навчально-виховний процес, оскільки в навчальну діяльність залучаються всі 
перцептивні складові учнів, як це має місце у реальному житті [22 ], тим більше, що, 

зазвичай, у більшості людей один із сенсорних каналів є провідним, а два інших – 

недостатньо розвинені. Це значно обмежує можливості взаємодії з оточенням, яке, 

таким чином, значно збіднюється, втрачає суттєві грані свого буття, коли взаємодія 

людини та світу не може бути повноцінною. Тут розвиток перцептивної сфери 

реалізується паралельно з розвитком емоційної сфери, оскільки акти сенсорної 
перцепції завжди емоційно забарвлені.  

Зазначений підхід (який ще недостатньо досліджений) використовується у 

екологічній освіті, де визнається, що особливо важливими для екологічного навчання 

та виховання є процес сприйняття перцептивних сигналів від природних об'єктів, 

спрямованих на активність природних психологічних релізерів (чи модальностей): 

візуальних (наприклад, колір, форма, величина, світлотіньові властивості, пропорція, 

симетрія), аудіальних, тактильних, поведінкових (так звані "вітальні прояви") [12, с. 80-

83].  

Цілісно-багатогранний підхід до навчального процесу, використання всіх 

сенсорних ресурсів вихованців можна вважати достатньо синергетичним, оскільки він 

актуалізує синергетичний принцип афективно-перцептивної відкритості людини 

навколишньому середовищу. У цьому контексті можна говорити й про актуальність 

формування суб’єктної позиції людини, що сприяє її відкритості соціокультурному та 

космопланетарному оточенню [11, с. 16]. У плані розвитку суб’єктної позиції людини, 

вона постає відкритою дисипативною системою, що інтегрована у Всесвіт, коли "Я" та 

"не-Я" певним чином поєднуються. Причому, цей процес у системно-просторовому 

плані можна проілюструвати схемою екологічних координацій С.Д. Дєрябо, який 

розглядає відносини між "Я" та "не-Я" у сфері п’яти шарів: “Я сам”, “інші люди”, 

“тваринний світ”, “рослинний світ”, “неживі об'єкти” [7, с. 61-69]. 

Іншим важливим освітнім напрямом педагогічної думки ціннісно-

психологічного спрямування, що виявляє синергетичні риси, є асоціативно-

рефлекторна концепція навчання, яка спирається на основні принципи про умовно-

рефлекторну діяльність головного мозку. Суть зазначеної концепції полягає в тому, що 

людський мозок має здатність не тільки запам'ятовувати сигнали органів чуттів, але 

також встановлювати і відтворювати зв'язки (асоціації) між окремими подіями, 

фактами. Відповідно до асоціативно-рефлекторної теорії, засвоєння знань, формування 

навичок і умінь, розвиток особистісних новоутворень людини є процесом формування 

різних асоціацій. Об'єднання асоціацій у системи, що приводить до формування 

інтелекту, відбувається в результаті аналітико-синтетичної діяльності людини. 

Асоціативно-рефлекторна концепція може отримати синергетичне 

трактування, оскільки асоціація (подібна до екологічного зв’язку) може виступати як 

системний зв’язок між функціональними елементами пам’яті. Зазначена концепція 

може бути синергетично підсилена, якщо вона введе в свій концептуальний базис 

категорію "бісоціації" (термін А. Кестлера [16, с. 158]) .   

Відтак, як ми вважаємо, асоціативно-рефлекторна концепція має враховувати 

такі явища, як бісоціація (один з механізмів творчої діяльності людини, коли 



встановлюються контакти між такими елементами досвіду, зв'язок яких не може бути 

реалізованим за допомогою асоціативних зв'язків) [6 ] і дипласія  (властивий тільки 

людині механізм об'єднання в одному елементі досвіду і пізнання виключаючих один 

одного моментів – образів, понять, психологічних настанов тощо) [3]. Бісоціація в 

даному контексті може розглядатися як синергетичний принцип творчої діяльності 
людини, оскільки на противагу асоціативному зв'язку понять, який виникає під 

впливом уже “проторованих” схем досвіду (тобто на основі повторення понять, що 

виникли в часі і просторі й пов'язані з подібністю, суміжністю або контрастом), 

бісоціації виникають внаслідок поєднання ідей, які не мають між собою очевидної 
спільності і зв'язок між якими іноді виглядає як протиприродний, хаотичний, 

парадоксальний, тобто синергетичний. 

Іншим важливим напрямом педагогічної думки ціннісно-психологічного 

спрямування, що виявляє синергетичні риси, є напрям, що реалізує сугестопедичні 

концепції та методи навчання, які почали активно розроблятися у 70-роках ХХ 

століття та базуються на основі механізму навіювання (у змінених психічних станах, 

коли людська психіка як відкрита біфуркаційна система в певному фазовому стані 
виявляється відкритою для дії певним, у тому числі й надмалим сугестивним впливам), 

що приводить до активізації надзапам’ятовування та передбачає комплексне 

використання усіх вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії 
[15].  

До сугестивних методів відносяться сугестокібернетичний інтегральний 

метод, який ґрунтується на феномені гіпермнезії [17 ]. Метод передбачає тривалий 

процес "занурення" учнів та студентів в іншомовне (віртуальне чи реальне) 

середовище. Метод "занурення" [18] реалізується тут у штучному мовному 

середовищі, де використовується обмежений і чітко визначений лексико-граматичний 

матеріал, який засвоюється через дидактичні ігри та театральну активність. Метод 

гіпнопедії, розроблений в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН України та в 

КДУ ім. Т. Шевченка [13 ] застосовується для введення уві сні інформації шляхом 

використання чотириелементного комплексу (триразова імітація навчальної програми 

та одинадцятиразова трансляція програми перед пробудженням). Релаксопедія також 

відноситься до сугестивних методик та передбачає поєднання навчальної діяльності з 
процесом психічної (релаксаційної) саморегуляції тих, хто навчається [25]. Ритмопедія 

– ще одна сугестивна методика, що базується на ритмостимуляції – комплексному 

впливові на аудіальний та візуальний сенсорні канали людини низькочастотними 

ритмічними сигналами. Тут використовується ефект навіювання зовнішнього ритму, 

що укорінюється у сфері електричної активності мозку [4]. Зрозуміло, що в такій спосіб 

реалізується синергетичний принцип відкритості людини зовнішнім впливам.  

Відтак, актуалізація ціннісно-психологічного аспекту педагогічної теорії і 
практики можна вважати інноваційним аспектом розвитку сучасної освіти оскільки в 

рамках цього аспекту отримують теоретичне обґрунтування ефективні педагогічні 
системи. 
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