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ІНДИВІДУАЛЬНО9БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
УЧНІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У статті аналізується стратегія навчання школярів з різними
індивідуально&типологічними особливостями і вплив їх на мотивацію
навчання.
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До першої групи індивідуально — типових властивостей відно/

сяться конституціональні властивості, які включають в собі тип бу/

дови тіла і ендокрино — біохімічні характеристики [1]. Під консти/

туцією людини, як правило, розуміють комплекс анатомічних,

фізіологічних і психологічних особливостей індивіда, які закріп/

лені генетично і визначають форми і засоби її адаптації до самих

різних впливів зовнішнього середовища. Однією із важливих ознак

конституції є будова тіла (соматотип), за якою можна з великою

часткою вірогідності прогнозувати багато індивідуальних особли/

востей людини. Згідно із сучасними уявленнями, особливості будо/

ви тіла визначають швидкість росту і розвитку дитини. 

Також важливо відмітити, що приналежність людини до того чи

іншого соматотипу визначає не тільки особливості її розвитку, але

і багато специфічних рис функціонування її організму, зокрема,

обмін речовин, гормональний статус, схильність до певних захво/

рювань і т. ін. Таким чином, існує тісний взаємозв’язок соматотипу

з ендокринно–біохімічними характеристиками організму, які зу/

мовлені діяльністю ендокринних залоз.

Ендокринні захворювання можуть стати причиною шкільної

неуспішності учнів, прояву дезадаптивної поведінки, порушення

спілкування дитини чи підлітка у колективі класу. Тому шкільному

психологу і вчителю необхідно вміти виявляти по сукупності фі/

зіологічних показників і проявів поведінки порушення роботи ен/

докринної системи для своєчасного направлення дитини до лікаря/

фахівця.
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До другої групи індивідуально/типових властивостей відносять/

ся нейродинамічні властивості індивіда. Ступінь вираження влас/

тивостей нервової системи і особливості перебігу нервових про/

цесів у різних людей можуть бути різними, тому, як вважає

Є. П. Ільїн, доцільно використати поняття «індивідуально/типоло/

гічні особливості прояву властивостей нервової системи». Ці особ/

ливості, будучи генетично зумовленими, здійснюють вплив на по/

ведінку і спілкування між людьми, проявляються у будь/якій сфері

діяльності — розумовій, навчальній, професійній, спортивній [2].

Процес навчання, його успішність і ефективність піддані впли/

ву індивідуально/типологічних особливостей прояву властивостей

нервової системи. Є. П. Ільїн доходить висновку, що успішність

навчальної діяльності може визначатися індивідуально/типо/

логічними особливостями двома шляхами: через вплив на розумові

особливості (виступаючи в них у якості задатків) і через вплив на ви/

никнення тих чи інших психологічних станів при існуючих методи/

ках навчання, засобах певного впливу вчителя на учня.

Як свідчить ряд психолого/педагогічних досліджень [3], в суча/

сній школі, де інтенсифікований навчальний процес та відбувають/

ся значні навантаження на нервову систему, найчастіше страждає

психічне здоров’я слабких та інертних за індивідуально — типоло/

гічними властивостями учнів. Окрім того, діти з такими психофізіо/

логічними особливостями частіше підпадають у категорію таких, що

не встигають і слабко встигають внаслідок того, що існуюча система

проведення уроків і опитування у сучасній школі орієнтована

в основному на учнів з сильною і рухливою нервовою системою.

Дослідники М. К. Акімова і В. Т. Козлова виділили ситуації на

уроці, при яких виникають труднощі в учнів зі слабкою і інертною

нервовою системою, серед яких найбільш важливими є: контрольна

чи екзаменаційна робота, яка вимагає нервово/психічної напруги,

робота в ситуації, яка вимагає розподілу уваги чи її переключення

з одного виду роботи на іншу, ситуація, коли вчитель у високому

темпі задає питання і вимагає на них термінової відповіді [4]. Знан/

ня індивідуально/типологічних особливостей учнів, вміння їх ви/

являти дозволяє педагогу створити оптимальні умови для за/

своєння знань і розумового розвитку кожного учня, допомогти їм

уникнути перевантажень, нервово/психічної напруги. Так, наприк/

лад, Т. А. Ратанова відносно учнів зі слабкою нервовою системою

рекомендує вчителю дотримуватися таких правил [5]: 1) не ставити
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учня в ситуацію неочікуваного запитання і швидкої відповіді на нього,

давати достатньо часу на обмірковування і підготовку; 2) не задава/

ти запитання по/новому, тільки що вивченому матеріалу, краще

відкласти опитування на наступний урок; 3) формувати впевненість

у своїх силах шляхом правильної тактики опитування і заохочень;

4) обережно оцінювати невдачі таких учнів, бо вони дуже хворобливо

реагують на них; 5) давати час для перевірки і виправлення написано/

го; 6) відволікати у мінімальному ступені, намагатися не переключати

увагу, створювати заспокійливу обстановку.

Шкільному психологу необхідно навчати і консультувати вчи/

телів з питань впливу індивідуально/типологічних особливостей

прояву властивостей нервової системи на успішність і ефективність

учбової діяльності. Важливо навчити педагогів проводити діагнос/

тику індивідуально/типологічних здібностей учнів, розповідати їм

про сильні і слабкі сторони прояву основних властивостей нервової

системи (сили, рівноваги, рухливості), проаналізувати ситуації ви/

никнення труднощів у навчанні в учнів зі слабкою та інертною нер/

вовою системою, обґрунтувати педагогічні прийоми, використання

яких може полегшити навчальну діяльність таких учнів.

Психологу діагностика індивідуально/типологічних особливос/

тей учнів дозволяє виявити можливу причину низької успішності

ряду учнів, навчити цих учнів використовувати зумовлені цими

особливостями переваги для компенсації недоліків, тобто допомог/

ти знайти кожному з них найбільш підходящий індивідуальний

стиль учбової діяльності. Окрім того, знання індивідуально/типо/

логічних особливостей школярів допомагає психологу найбільш

ефективно здійснювати корекційно/розвивальну роботу. Так, в ряді

досліджень [6] показано, що різні сторони протікання психічних

процесів залежать від індивідуально/типологічних особливостей

прояву властивостей нервової системи. Наприклад, різні поєднан/

ня властивостей нервової системи можуть сприяти або, навпаки,

перешкоджати оптимальному розвитку характеристик уваги. Зок/

рема, люди із сильною і рухливою нервовою системою мають

стійку увагу, яка легко розподіляється і переключається. Для осіб із

слабкою нервовою системою більш характерна увага, яка характе/

ризується як нестійка, погано розподіляється і переключається.

При поєднанні інертності і сили показники стійкості підвищують/

ся, властивості переключення і розподілення досягають середньої

ефективності [7]. Таким чином, при проведенні занять на розвиток
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властивостей уваги необхідно враховувати, що індивідуальноипо/

логічні властивості кожної конкретної дитини дозволяють тренува/

ти її увагу лише у певних межах.

Особливості протікання психічних процесів у різних людей за/

лежать не тільки від індивідуально/типологічних особливостей

прояву властивостей нервової системи, але й зумовлені функціональ/

ною асиметрією великих півкуль головного мозку. Властивості

індивіда, які пов’язані з функціональною асиметрією великих

півкуль головного мозку, виділяють у третю групу індивідуально/

типологічних властивостей.

Функціональна асиметрія великих півкуль — це властивість моз/

ку, яка відбиває різницю у розподіленні нервово/психічних функцій

між його правою і лівою півкулями. У здійсненні будь/якого виду

складної психічної діяльності беруть участь обидві півкулі, забезпечу/

ючи різні сторони цієї діяльності, по/різному переробляючи одну і ту

ж інформацію. Так, ліва півкуля використовує аналітичну стратегію

переробки інформації, забезпечує абстрактно/логічне, індуктивне

мислення, яке пов’язано з вербально/символічними функціями, пра/

ва півкуля використовує глобальну, синтетичну стратегію, забезпечує

просторово/інтуїтивне, дедуктивне, образне мислення.

Проте у процесі переробки інформації у кожної людини має

місце відносне домінування однієї з півкуль, і, таким чином, спо/

стерігається схильність до «правопівкульного», чи «лівопівкульного»

типу мислення з характерними для них властивостями, емоційно/

особистісними характеристиками, типовими особливостями адап/

таційних процесів. Розглянемо особливості, які властиві представ/

никам лівопівкульного і правопівкульного типів, і звернемо увагу на

дотримання умов, необхідних для їх успішного навчання у школі.

Лівопівкульний тип — домінування лівої півкулі визначає

схильність до абстрагування і узагальнення, мовно/логічного харак/

теру пізнавальних процесів. Лівопівкульні діти здатні до високої кон/

центрації, зосередженості своєї уваги, мають незаперечну перевагу

при відтворенні фактичного матеріалу, але можуть почати відчувати

труднощі при переході до самостійної роботи, відчувають диском/

форт, якщо потрібно що/небудь вигадувати. Слід враховувати, що во/

ни потребують чітких, конкретних, бажано письмових інструкцій.

Правопівкульний тип — домінування правої півкулі визначає

схильність до творчості, конкретно/образного характеру пізнаваль/

них процесів. Для успішної навчальної діяльності представникам
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даного типу необхідні творчі завдання, проведення експериментів,

велике значення має емоційна атмосфера у класі, демократичні

міжособистісні відносини.

У зв’язку з цим у педагогічній літературі існують поняття про

«лівопівкульну» і «правопівкульну» стратегії навчання [8]. Згідно

з ними при «лівопівкульній» стратегії навчання наголос робиться

на вербальній подачі матеріалу. У наочному матеріалі відбиваються

правила, структура явищ, які вивчаються. Тобто, він є начебто про/

довженням вербальних повідомлень. Об’єкти, явища уявляються

як такі, що складаються з частин, деталей, кожна частина розгля/

дається окремо. Використовуються формально/логічні методи, уза/

гальнення на основі великої кількості прикладів, фактів. При

порівнянні наголос робиться на виявленні різниці. Використо/

вується постійний жорсткий контроль діяльності учнів. Під час

уроків необхідна тиша. Мова вчителя повинна бути логічною, без

зайвої емоційності, міміки і пантоміміки.

При «правопівкульної» стратегії навчання активно задіяні об/

разна пам’ять учнів. Широко застосовується наочний, образний

матеріал, схеми, до того ж вони є не продовженням вербальних

повідомлень, є основним засобом донесення матеріалу до учнів.

При поясненні використовується цілісна уява об’єкта чи явища.

У процесі навчання гнучко використовуються колективні,

індивідуальні і групові форми роботи, дозволяються вільні обгово/

рення, дискусії, вислів емоцій. Не потрібне дотримання повної

тиші, а при роботі корисно використовувати музичний фон. Мова

вчителя повинна бути образною, насиченою порівняннями і мета/

форами, не монотонною, з використанням інтонації, гучності,

пауз. При здійсненні контролю якості знань учнів особливу увагу

звертають на інформаційну значущість відповідей, не потрібні роз/

горнуті усні відповіді. При відповідях широко використовуються

схеми та інші невербальні форми.

Проте на традиційних шкільних заняттях у більшості випадків

використовується «лівопівкульна» стратегія навчання. Правопів/

кульні діти у цьому випадку часто відчувають труднощі. Дані дослі/

джень показали, що в умовах традиційних шкільних занять

найбільш висока успішність спостерігається у лівопівкульних

дітей, більш низька — у правопівкульних [9].

Більше того, правопівкульні діти, у яких особливо яскраво ви/

ражений образний тип мислення, бувають не здатні сприймати
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логічні схеми. Це викликає розвиток у них стану «навченої без/

помічності», що часто приймається вчителями і психологами за

прояв розумової відсталості і приводить психічно здорових дітей

у допоміжні школи. Так, дослідження, проведені В. В. Варшавсь/

ким, виявили, що значна частина дітей у допоміжних школах з діаг/

нозом «олігофренія в стадії дебільності» належить до індивідів з пра/

вопівкульним типом домінування [9].

Ряд дослідників [2, 9], які займаються проблемою міжпівкуль/

ної асиметрії, вказують на той факт, що «лівопівкульна» стратегія

навчання часто приводить до появи у правопівкульних дітей невро/

зів і невротичних станів. На їх думку, це відбувається за рахунок пе/

ревантаження лівої півкулі. Як наслідок недостатньої активності

(гальмування) ведучої правої півкулі стають помітні дратівливість,

рухливість, неврівноваженість, підвищена втома, зниження фону

настрою, незадоволення собою. Часто подібні порушення пред/

ставлені картиною неврастенії — найбільш поширеного неврозу.

Допомогти дітям, хворим на неврастенію, можна, якщо зменшити

навантаження на ліву півкулю та емоційно активізувати роботу ве/

дучої, але загальмованої правої півкулі. При цьому буде поступово

відновлений нормальний фізіологічний баланс у роботі головного

мозку.

У процесі навчання необхідно враховувати і вікові особливості

півкульного домінування. В наш час встановлено, що у дітей до

9 років домінуючою є права півкуля, тобто їх пізнавальна діяльність

має симультанний, цілісній і образний характер. У зв’язку з цим

процес навчання у молодшій школі повинен будуватися на основі

«правопівкульної» стратегії, спрямованої на удосконалення образ/

ного мислення. Як зазначає А. В. Запорожець, розум людини,

у якої в дитячі роки не сформувалося певним чином безпосереднє

сприйняття оточуючого і наочно/образного мислення, може в май/

бутньому отримати однобічний розвиток, набути характер, відірва/

ний від конкретної дійсності [10].

Проте вже в молодшому шкільному віці необхідно здійснювати

поступовий, цілеспрямований розвиток логічного мислення, але не

шляхом його безпосереднього активації, а через активацію образ/

ного мислення.

Особливостями функціональної асиметрії великих півкуль голов/

ного мозку зумовлені асиметрія рук, тобто перевага правої чи лівої ру/

ки. Праворукість чи ліворукість являють одну з суттєвих і постійних
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індивідуально/психологічних характеристик особистості. У зв’язку

з тим, що, за даними А. В. Семенович, близько 70% [11] усіх дітей

з труднощами шкільного навчання — шульги, розглянемо більш де/

тально особливості розподілу функцій між півкулями головного моз/

ку ліворуких людей, а також властиві їм психологічні характеристики.

У праворуких мовні функції локалізовані переважно у лівій

півкулі, а права півкуля спеціалізується на здійсненні вищих зорово/

просторових функцій. У ліворуких розподіл основних функцій між

півкулями більш складне і не є просто дзеркальним відбитком асимет/

рії мозку, що виявляється у праворуких. Дослідження показують, що

функціональна асиметрія у ліворуких менш виражена, зокрема, цент/

ри мови можуть бути розташовані як в лівій, так і одночасно у правій

півкулі, а зорово/просторові функції, які виконуються зазвичай пра/

вою півкулею, можуть контролюватися також і лівою півкулею.

Специфіка латерилізації мозкових функцій ліворуких людей

впливає на особливості їх пізнавальної діяльності, до числа яких

відносять: аналітичний засіб переробки інформації, по елементам

(по частинам) праця з матеріалом (цим багато у чому пояснюється

уповільненість ліворуких дітей), зниження можливості виконання

зорово/просторових завдань, орієнтація у більшій мірі на чуттєвість

(зорову, дотикову і т. ін.), а не на мову, у зв’язку з чим для кращого

розуміння матеріалу їм потрібне опертя на малюнок, предмет, на/

очний посібник.

Поряд з відставанням від праворуких за цілим рядом показ/

ників психічного розвитку (психомоторні функції, просторове

сприйняття), шульги виявляють великий словарний запас, загаль/

ну інформованість і ерудицію, досягнення у математиці, серед них

багато артистично і художньо обдарованих.

Окрім того, як зазначає І. В. Дубровіна, у ліворуких існують ряд

специфічних особистих рис, таких як емоційна чутливість, підви/

щена вразливість, стривоженість, образливість, дратливість [12].

Довгий час існувала думка, що дітей, які користуються лівою

рукою активніше, ніж правою, і також пишуть нею, необхідно сис/

тематично перенавчати. Сьогодні насильницьке перенавчання

ліворуких дітей категорично засуджується спеціалістами, бо це

приводить до перебудови вже індивідуального профілю лате/

ралізації, що склався. До тогож, це створює додаткове навантажен/

ня для систем лівої півкулі, які у процесі розвитку мозку опинили/

ся втягнутими в інші функції. Наслідком цього може бути
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виникнення невротичного стану, неврозів, які проявляються у ви/

гляді неспокійного сну, нав’язливих рухів, заїкання, нічного нетри/

мання сечі. Більше того, у дитини може сформуватися відчуття не/

повноцінності, невміння спілкуватися з людьми.

Слід відмітити, що ліворукі діти — це не однорідна група. Серед

них можна виділити три групи: генетично закріплена (спадкова)

ліворукість, компенсаторна (патологічна) і вимушена ліворукість.

У ліворуких дітей з генетично закріпленою ліворукістю може не бу/

ти ніяких особливих проблем, які виходять за межі індивідуальних

особливостей, характерних як для праворуких, так і для ліворуких

дітей. Труднощі у навчанні зазвичай спостерігаються у дітей з ком/

пенсаторною і вимушеною ліворукістю, у яких часто спостерігаються

порушення мовного розвитку, зорово/просторового сприйняття та

зорово/моторної координації. Виявлення причин, які ведуть до ви/

никнення у ліворуких дітей труднощів у навчанні, дозволяє психо/

логу грамотно і ефективно надати допомогу таким дітям.

Таким чином, діагностика індивідуального профілю асиметрії

допомагає шкільному психологу розібратися у причинах низької

успішності школярів, у механізмах виникнення у деяких учнів

емоційного неблагополуччя (неврозів, невротичного стану), що,

у свою чергу, дозволяє надати кваліфіковану допомогу таким дітям.

Окрім того, на підставі даних діагностики індивідуального профілю

асиметрії психолог може допомогти учням визначитися з вибором

школи чи класу певного профілю: природничого чи гуманітарного.

Досвід роботи у профільних класах і школах, як пише

М. А. Прокоф’єв, засвідчує про необхідність максимального до/

тримання індивідуального фактора, а також говорить про викорис/

тання різноманітних форм роботи з учнями з метою повноцінного

розвитку їх природної схильності [13]. Перш за все, при навчанні

дітей у профільних класах необхідно враховувати особливості їх

сприйняття і мислення, які зумовлені типом півкульного доміну/

вання. Шкільному психологу необхідно консультувати педагогів

з питань використання у профільних класах методів і засобів на/

вчання з врахуванням природних особливостей учнів, зумовлених

типом домінування однієї з півкуль.

Як висновок слід зазначити, що: 1) індивідуально/типові влас/

тивості учнів та їх вплив на формування мотивації до навчального

процесу є біологічною складовою індивідуальності людини, яка

є сукупністю природних, генетично зумовлених властивостей, які
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розвиваються в онтогенезі. І саме виявлення цих індивідуальних

властивостей сприяє реалізації основного принципу діяльності

практичного психолога освіти — принципу індивідуального підхо/

ду, який передбачає з’ясування можливостей, методів, засобів фор/

мування і розвитку індивідуальних особливостей кожної дитини;

2) на підставі даних діагностики індивідуальних властивостей пси/

холог може консультувати учнів та їх батьків з питань вибору школи

чи класу певного профілю (природничого, математичного чи гума/

нітарного), а також старшокласників із питань професійного само/

визначення з метою підвести їх до свідомого і адекватного вибору

майбутньої професійної діяльності із врахуванням своїх психофізіо/

логічних особливостей; 3) комплексне діагностичне обстеження дітей

повинно обов’язково включати в себе діагностику індивідних власти/

востей цих учнів, ряд їх індивідуально/типологічних особливостей

прояву властивостей нервової системи, порушення фізіологічного

балансу у роботі правої і лівої півкуль головного мозку і особливості

індивідуального профілю асиметрії з метою виявлення причин, які

лежать в основі труднощів цих дітей в опануванні навчальним проце/

сом; 4) правильне розуміння причин, які лежать в основі різних пси/

хологічних проблем учнів, дозволяє психологу грамотно підібрати

адекватні стратегії і методи індивідуальної корекції.

Таким чином, вміння діагностувати індивідуальні властивості,

тобто біологічну складову у структурі індивідуальності дитини, не/

обхідно психологу при здійсненні у школі консультативної, про/

світницької, психопрофілактичної, корекційно/розвивальної і со/

ціально/диспетчерської роботи.

В статье анализируются стратегии обучения школьников с раз&
личными индивидуально&типологическими особенностями и влияние их
на мотивацию обучения.

Ключевые слова: индивидуально/типологические особенности,

асимметрия, леворукость, праворукость.

The strategies of training of the pupils with different individual and typological
features and its influence on the motivation of training were analyzed in this article.

Key words: individual and typological features, asymmetry, left/hand/

ed person, right/handed person.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ
З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Стаття містить розгляд теоретичних підходів до розуміння
когнітивного й операційно&процесуального компонентів психологічної
готовності студентів з інвалідністю до самостійної роботи, резуль&
тати експериментального дослідження особливостей когнітивної
й операційно&процесуальної готовності студентів з інвалідністю до
самостійної роботи у процесі навчання.
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