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СПРОБА ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГIЇ РОЗВ’ЯЗКУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦIЙ У КОНТЕКСТI 
КОНЦЕПЦIЇ ФУНКЦIОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРIЇ МОЗКУ ЛЮДИНИ 

У статтi автори роблять спробу дати теоретичне обґрунтування технологiї ровз'язування  проблемних  си-

туацiй та пропонують структуру такої технологiї на основi концепцiї функціональної асиметрії мозку люди-

ни, яка останнiм часом демонструє нові  системоформуючi  та  еврiстичнi можливостi. 

Проблема виявлення шляхiв розв'язку "проблемної ситуацiї" спокусливо приваблює прихильникiв "еврісти-

ки" з часiв, можливо, ще Декарта та Лейбнiца [1 : 200]. Вважається,  що за кожною проблемою латентно прису-

тня система, яка обiймає та обiймається цiєю проблемною ситуацiєю [2].  
Шукання "фiлософського  каменя" – ключа до розумiння iнварiантної системи дiй (муки Сальєрi) – при зу-

стрiчi з творчим завданням може стати захоплюючим процесом. Час вiд часу здається, що "журавель iстини" 

вже знаходиться в наших руках. Ось i зараз... 
1964 рiк. Рiчард Сперрi відкриває феномен функцiональної асиметрiї мозку людини (ФАМ). 1981 рiк – Но-

белiвська премiя. В наш час дослiдження, що пов'язанi з ФАМ, формуються у певну теоретичну концепцiю, яка 

демонструє  суттєвi  можливостi  у розумiннi  проблем свiдомостi  та  єдностi  психiчних процесiв [3]: 
1. Успiшний розв'язок проблеми забезпечується вiдкриттям методу рiшення, виявленням цiлiсної системи  з 

її структурними елементами та динамiкою функцiональних зв'язкiв мiж ними [4 :  30–34]. 
2. Процес розв'язку проблеми розгортається у  просторi  та  часi  як iсторичний  феномен, який має свою 

iнтригу й участникiв цього процесу з їх суб’єктивними переживаннями драми сюжету, крещендо, доведеного 

до моменту "Еврiка!". 
3. Цей акт  набуває  iндивiдуально-особистiсного, духовного сенсу, який пiдносить людину до рiвня Творця.  
Цi три аспекти мають бути врахованi у розробцi загального пiдходу  до проблемної ситуацiї та її розв'язку. 

Автори запропонованої статтi вважають, що концепцiя ФАМ може вiдiграти роль системоформуючого засобу у 

побудовi цiлiсної iнварiантної системи рiшення проблемних ситуацiй. 

Основнi положення концепцiї ФАМ (КФАМ) 

Враховуючи, що КФАМ лише набуває широкого висвiтлення [5], автори вважають за потрiбне привернути 

увагу, хоча б стисло, до її основних положеннь, припускаючи певну довiльнiсть, оскiльки КФАМ в узагально 

прийнятому розумiннi як теоретична споруда iснує лише у першому наближеннi. 
1. ФАМ людини є виявленням просторово-часової органiзацiї мозку. Ця просторово-часова  органiзацiя 

вкрай досконала та пов'язана з особливою диференцiйованiстю матерiї мозку. Залежнiсть свiдомостi вiд мозку 

або формування мозку стало можливим, певно, завдяки еволюцiї простору та часу, що стало у кiнцевому 

пiдсумку стало формами прояву психiчних процесiв [6 : 146]. 
2. Етапи розвитку мозку є одночасно етапами еволюцiї просторово-часових вiдношень. Закономiрностi роз-

витку духу та матерiї схиляють до усвiдомлення, що у просторово-часових координатах вони виявляють себе у 

найбiльш загальному виглядi у змiнi  фаз  симетрiї  та  асиметрiї [7 : 109].  
3. ФАМ виявляє себе, перш за все, у фактi iснування полярних стратегiй обробки iнформацiї (право- та 

лiвопiвкульової), у дуальних способах сприйняття та мислення, вiдбиття та освоєння  зовнiшнього та 

внутрiшнього свiтiв. 
4. Правопiвкульовий (ПП)  спосiб обробки iнформацiї – це емоцiйно-образний, предметно-експресивний, 

цiлiсно–синтетичний, який виявляє багатозначний лiнгвiстичний та мотивацiйно-смисловий контексти сприй-

мання дiйсностi. ПП – базис пiдсвiдомого, iнтуїтивного прояву людської психiки. 
5. Лiвопiвкульова (ЛП) стратегiя пов'язана з абстрактно-логiчним та понятiйно-концептуальним, дискретно-

аналiтичним свiтосприйняттям, якє виявляється у однозначному лiнгвiстичному та мотивацiйно-смисловому 

контекстах розумiння  свiту. ЛП  –  базис свiдомого прояву людської психiки, що реалiзує соцiальнi феномени 

волi та скепсiсу. 
6. ПП  у  своїй дiяльностi спирається на природнi знаки. Функцiї, що сконцентровано у ПП, – це форми 

психiчної дiяльностi, субстанцiєю яких є природнi знаки. У ЛП сконцентровано такi форми психiчної 

дiяльностi, субстанцiєю   яких  є  штучнi,  артифiцiйнi  знаки  [5 : 144–145]. 
7. Стратегiї обробки  iнформацiї  пiвкулями  мозку  протилежнi  та взаємодоповнювальнi  [8]. Феномен об-

робки iнформацiї, що виникає у однiй з пiвкуль, викликає полярний вiдгук у пiвкулі–"партнера". 
8. У парнiй роботi пiвкулi мозку функцiонують асиметрично у часi: ПП – у теперiшньому з опорою на мину-

ле, ЛП – у теперiшньому зi зверненiстю до майбутнього часу [6 : 140]. У мозку немовби чiтко розподiлено ми-

нуле та майбутнє мiж ПП та ЛП. 
9. Бiля витокiв висловлювання стоїть ПП, вона формує його глибинну структуру, а за завершеною формою 

висловлювання стоїть ЛП, вона формує його поверхневу структуру. ПП оперує iконiчними, а ЛП – сим-

волiчними знаковими системами. Можна продемонструвати, що початковi етапи породження мови представле-
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но iконiчними знаками, а кiнцевi – символiчними. Шлях вiд глибинної структури мови до поверхневої – це 

шлях перетворення  думки  "для  себе"  у  думку "для iншiх". Вона починається у ПП та закiнчується у ЛП [5 : 

131]. 
10. Сучасна  епiстемологiя  визнає  три  форми осягнення буття: 1) чуттєву (ПП); 2) рацiональну (ЛП); 3) ме-

дитативну [9]. Остання як результат синхронiзацiї процесiв, що перебiгають у ПП та ЛП, як синтез протилеж-

ностей, у свiтлi якого виявляється феномен усвiдомлення, а дiйснiсть вiдкриває свою iстинну сутнiсть. Це нове 

бачення не вiдбувається за якимись механiчними рецептами чи у зв'язку зi свiдомими очiкуваннями. Воно зав-

жди готується долею i потрiбно просто  дозволити йому трапитись. Як говорять на Сходi: "Свiтло циркулює у 

вiдповiдностi до своїх законiв". 
У процесi досягнення результату вербально-логiчної та зорово-образної дiяльностi вiдбувається динамiчне 

поєднання територiально вiддаленних одна вiд одної структур ЛП та ПП мозку внаслiдок виникнення спе-

цифiчної (притаманнiй своєрiдно кожнiй  пiвкулi) та неспецифiчної (об'єднує обидвi пiвкулi) активацiї [10 : 

269]. 
На завершальному етапi має мiсце генералiзацiя активацiї в обох пiвкулях мозку, сумiсна їх участь в 

iнтелектуальнiй дiяльностi людини [10 : 259]. На нейрофiзiологiчному рiвнi реалiзується особливий механiзм 

"замикання". Динамiка процесу "замикання" тимчасового зв'язку йде вiд асиметрiї до симетрiї та знову до аси-

метрiї  активностi  пiвкуль  [11]. 
12. Найбiльше пiдвiщення глобальної синхронностi (активностi, що перекриває обидвi пiвкулi) зареєстрова-

но при переходi вiд стану спокою до дiяльностi або при змiнi режиму роботи. Неспецифiчна (спiльна для обох 

пiвкуль) генералiзацiя активацiї в обох пiвкулях мозку є суттєвою як стартовий "пусковий механiзм" [12 : 136]. 
13. Зовнiшнi бiхевiорально-феноменологiчнi ознаки переважної активностi тiєї чи iншої пiвкулi та моменти 

їх взаємодiї (синхронiзацiї психофiзiологiчних процесiв, що протiкають у обох пiвкулях) висвітлено в 

лiтературi з НЛП (нейролiнгвiстичне програмування) [13 : 135 –155]. 

Передумови побудови технологiї розв'язування проблемних ситуацiй 

1. На пiдставi аналiзу власного професiйного досвiду, психолого-педагогiчної лiтератури,   результатiв пси-

хофiзiологiчних та нейрофiзiологiчних дослiджень, ми припускаємо, що у розв'язуваннi проблемної ситуацiї 

мозок реалiзує свiй природний цикл обробки iнформацiї, яка пов'язана  з проблемною ситуацiєю. Безумовно, на 

нього (цикл) вливають зовнiшнi дiї як стимулюючого, так i гальмiвного характеру. Ми пропонуємо "iдеальну" 

модель рiшення проблемного завдання, а також "важiлi" пiдтримки дiй на кожному етапi такого циклу. 
2. Розв'язування проблемної ситуацiї як складного когнітивного завдання складається з ряду послiдовних 

стадiй (змiст та логiку яких буде обґрунтовано далi); кожна з них є своєрдним елементарним циклом [14]. Цикл 

завершується суб'єктивним вiдчуттям в областi сонячного сплетiння (факт, що визнається схiдними та 

захiдними психотерапiями). Можна припустити, що у  такий  момент  вiдбувається  "замикання енергетичного 

трикутника": ЛП–ПП – область сонячного сплетiння, що реєструється суб'єктом як акт усвiдомлення. 
3. ПП здiйснює iнтегруючi дiї, а ЛП – операцiї диференцiюючого характеру. На кожному новому етапi ЛП 

дослiджує все бiльш тонкi елемети цiлiсної системи (вона складається у процесi виявлення методу розв'язку 

проблеми). ПП вiдбирає цi елемети для побудови блокiв,"шлiфуючи" їх з кожним новим кроком розкриття ме-

тоду розв'язку. "Кожна наступна стадiя процесу виростає з попередньої, є її внутрiшньою умовою, i тому всi 

стадiї неперервно пов'язанi мiж собою генетично" [15 : 95]. При цьому процесуальний аспект мислительної 

дiяльностi суб'єкта не зводиться до операцiонального. Разом с тим, спостерiгається взаємний перехiд 

внутрiшньої та зовнiшньої сторiн психiчної дiяльностi [20]. 
4. Технологiя розв'язування проблемний ситуацiй, яка побудована на ґрунтi КФАМ є спорудою бiльш зага-

льного рiвня. Тому вона повинна вбирати виявленi й в iншiх дослiдженнях етапи розв'язування проблемний 

завдань. Наприклад, М. Вертгеймер обґрунтовує такий варiант  [16 : 20–21]: 
а) поява теми; на цій стадії виникає почуття необхiдностi почати роботу, почуття "спрямованої напруже-

ностi", яка мобiлiзує  творчi сили; 
б) сприйняття теми, аналiз ситуацiї, усвiдомлення проблеми; 
в) попередня робота над розв’язуванням проблеми. Вона, у значнiй мiрi, протiкає неусвiдомлено, хоча попе-

редньо свiдома робота носить досить напружений характер. Ця  попередня робота може розглядатися як спосiб 

створення спецiальних засобiв для розв’язування проблеми. За приклад може правити тренування у вiзуалiзацiї 

проблемної ситуацiї; 
г) виникнення рiшення, що не потребує  особливих пояснень. 
Можна навести й iншi джерела [4: 43–45; 17 : 109; 18 : 247; 19 : 100–102; 20 : 229–234, 290–291], що торка-

ються послiдовностi  дiй  у  розв'язуваннi навчальних завдань рiзного ступеня складностi,  проте при всiй пози-

тивностi вказаних розробок, вони скорiше мають характер iнтуїтивно-емпiричних узагальнень, що можуть бути 

теоретично осмисленi з позицiй КФАМ.  
5. Оскiльки технологiя розв'язування проблемних ситуацiй у КФАМ виявляє циклiчний характер [21], вона 

має бути узгоджена з вiдомою методологiчною закономiрнiстю – циклом наукового пiзнання (ЦНП)  [22 : 8–42, 
63–71; 23 : 16–19; 24 : 116–121, 262]. Вiн схематично може бути зображено ланцюжком: факти –> гiпотеза, мо-

дель –> висновки, що будуються на ґрунтi гiпотези, моделі –> експериментальна перевiрка висновкiв, яка 

пiдтверджує правильнiсть гiпотези, уточнює або спростовує її. У ЦНП фiксуються зовнiшнi пiдсумки 

дiяльностi мозку, але не розкривається психологiчний процес їх (пiдсумкiв) одержання. У всякому разi, КФАМ 

дає можливiсть зрозумiти, якi дiї обробки iнформацiї знаходяться у промiжках мiж вiдмiченими фазами ЦНП, 
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якi дiї пiвкуль мозку можуть привести до певного результату на шляху ЦНП. Хоча дослiдники вказують на 

вiдмiннiсть мiж науковими та навчальними ситуацiями [23 : 87–110], етапи ЦНП можуть бути спiльними для 

обох пiдходiв, однак  з рiзним наповненням та питомою вагою кожної стадiї ЦНП.  
6. Технологiя  розв'язування навчальних завдань, яка спирається на КФАМ, повинна в той же час пройти три 

органiзацiйно-психологiчнi етапи: а) мотивацiйний; б) операцiйний; в) рефлексивний  [24:101–108]. 
7. Нарештi, кiлькiсть крокiв технологiї визначається наступними мiркуваннями:  А) найбiшьш оптимальною 

моделлю циклiчного процесу є синусоїда [7 : 32]; Б) на пiдставi пункту 7 (основнi положення КФАМ цiєї статтi) 

синусоїди активностi бiопотенцiалiв пiвкуль знаходяться у протифазах [25 : 57, 63, 68, 87].Викладену 

iнформацiю iлюструє Рис. 1 – графiчна iнтерпретацiя iдеальної моделi технологiї розв’язування проблем-
ної ситуацiї: 
 

  ПП

  ЛП

      1       2       3       4       5       6      7       8      9(1)

                                       Рис. 1

 

В)  згiдно пункту 12, мають бути створенi стартовi умови розв'язування проблемної ситуацiї за  допомогою 

релаксацiйних  технiк; 
Г)  на вiдповiднi етапи технологiї вказують точки екстремумiв активностi пiвкуль мозку (вони лежать на 

лiнiях 3, 7), точки перетину графiкiв (1, 5, 9) та промiжнi точки переходiв (лежать на лiнiях 2, 4, 6, 8);  
Д) враховуючи симетричнiсть розташування точок активностi, можна зробити висновок, що всiх крокiв 

(етапiв) повинно бути 15 (кроки 1, 5, 9 є спiльними). 
Далi, як пiдсумок, пропонується у загальному виглядi блок-схема технологiї розв’язування проблеми та дiй, 

що пов’язанi з активiзацiєю вiдповiдних пiвкуль [26 : 12–13]. 
ЛП ПП 

1. Підготовчий етап. Використання релаксаційних технік для зниження сторонніх “шумових” впливів, 

забезпечення  умов для попередньої первісної  синхронізації коливань біопотенціалів обох  півкуль. 
2. Вербальне висвітлення обставин, що можуть при-

звести до усвідомлення проблемної ситуації. 
2. Цілісне візуальне сприйнаття реальної ситу-

ації, експериментальної установки, моделі, 

ілюстрації, що пов’язані з проблемною ситуаці-

єю. Рефлексування первісних відчуттів. 
3. Завершення вербального висвітлення проблемної 

ситуації через мовлення вголос. 
3. Диференціювання області візуального                             

сприйняття в порiвняннi, спiвставлення різних 

варіацій проблемної ситуації. Перехід від ста-

тичного до динамічного сприйняття ситуації.  
4. Первісне пояснення сутi проблеми в основному з 

використанням донаукової мови. Первісне виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків. 

4. Візуалізація проблемної ситуації у внутріш-

ньому плані. Побудова первісної моделі про-

блеми у зовнішньому плані в вигляді малюнка, 

схеми. 
5. Рефлексія позитивного відношення, зацікавленості у розв’язуванні проблеми. Спостереження зовніш-

ніх ознак позитивної мотивації [13 : 135–155]. Вербальна інтерпретація власного відношення до пробле-

ми. 
6. Вербальне виявлення зв’язків між первісною модел-

лю проблеми та теорією, на підставі якої може 

розв’язуватись проблема. Перехід від частково науко-

вої мови до наукових понять. 

6. Розгляд варіацій первісних моделей. 

7. Первісна знаково-символічна матеріалізація      

проблемної ситуації. 
7. Співставлення матеріалізованих об’єктів- 
моделей. Побудова  динамічної моделі. 

8. Первісне формулювання виявленої закономірнсті. 8. Подальша диференціація динамічної моделі. 

Співставлення різних варіантів динамічної мо-

делі. 
9. Згортання логічних операцій. Досягнення емоційного стану “Ага!”, “Знайшов!”  Завершення побудо-

ви ідеальної моделі проблеми. Вихід на завершений образ (гештальт). Формулювання виявленої законо-

мірності. Усвідомлення моменту рішення проблеми, рефлексія “відкриття”.  
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Цiлком зрозумiло, що реальний шлях розв'язування проблемного завдання може вiдрiзнятися вiд запропоно-

ваної iдеальної моделi. У процесi диференцiюючих та iнтегруючих дiй можливий рух як "зверху донизу" так й 

"знизу вгору". Проте ідеальна модель сприяє освітленню шляхів пошуків. Якщо "технологiя" виявиться такою, 

яку може бути верiфiковано (див. [21], де запропонований варiант технологiї знаходить певне пiдтвердження!), 

тодi у дослiдженнях активностi взаємодiї пiвкуль мозку при  розв'язуваннi  проблемної ситуацiї повинно бути 

зареєстровано три моменти синхронiзацiї біопотенцiалiв пiвкуль (на Рис. 1 – точки 1, 5, 9). Доки ця зако-

номiрнiсть чекає свого остаточного доказу, автори визнають, що запропонована "технологiя" виправдовує себе 

як ефективний навчальний варіант у педагогічній практиці. 
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Брандес В. М., Вознюк А. В. Попытка построения технологии решения проблемных ситуаций в контек-

сте концепции функциональной асимметрии головного мозга человека. 

В статье авторы делают попытку дать теоретическое обоснование технологии решения проблемных ситуа-

ций и предлагают структуру такой технологии на основе концепции функциональной асимметрии головного 

мозга человека, которая в последнее время демонстрирует новые системоформирующие и  эвристические  

возможности. 
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Brandes V. M., Voznuyk O. V. An Attempt of Building the  Technology of  Resolving  the Problems  in  the  Context  
of  the Concept of Functional Asymmetry of Cortex of a Man. 

The authors made an attempt  to substantiate the technology of resolving the problamatic situations and offer the 
structure of such technology on the basis of the concept of functional asymmetry of man’s cortex, which nowadays 

demonstrates new system-forming and heuristic possibilities. 


