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Метою даної науково-дослідницької роботи є теоретично обґрунтувати необхідність індивідуального підходу до оптимізації умов 

навчання з урахуванням моторних асиметрій учнів та запропонувати шляхи її вдосконалення доступними засобами та способами, 

розробити рекомендації щодо увідповіднення навчального простору потребам, пов’язаним з моторними асиметріями школярів. 

Для реалізації мети нами поставлено такі завдання дослідження:  

1. Проаналізувати стан дослідженості проблем моторних асиметрій як визначного аспекту оптимізації умов навчання та їх впливу на 

навчальну діяльність та інші сфери життя людини. 

2. Дослідити рівень обізнаності учнів у теоретичних аспектах функціональних асиметрій мозку. 

3. Проаналізувати індивідуальний рівень необхідності оптимізації умов навчання з урахуванням моторних асиметрій учнів на основі 

анкетування та аналізу умов навчання в закладі. 

4. Визначити індивідуальні моторні особливості учнів. 

5. Запропонувати шляхи оптимізації умов навчання з урахуванням моторних асиметрій й розробити відповідні практичні 

рекомендації для педагогів та школярів. 

Об’єкт дослідження – індивідуальний підхід до оптимізації умов навчання з урахуванням моторних асиметрій учнів. 

Предмет дослідження – особливості реалізації індивідуального підходу до оптимізації умов навчання з урахуванням моторних 

асиметрій учнів  

Відповідно до поставлених мети та визначених завдань було застосовано наступні методи дослідження: загальнонаукове 

узагальнення; теоретичний  аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, емпіричні спостереження та анкетування; методи 

якісного й кількісного аналізу отриманих даних; методи графічного відображення результатів дослідження. 

У ході дослідження науково обґрунтовано необхідність урахування індивідуальних моторних особливостей при оптимізації 

умов навчання, що впливає на стан здоров’я школярів і успішність їх навчання; визначено індивідуальні особливості моторних 

асиметрій учнів 10-х класів; виявлено особливості співвідношення індивідуальних показників обізнаності учнів у теоретичних 

аспектах функціональних асиметрій мозку та індивідуальний рівень необхідності оптимізації умов навчання з урахуванням 

моторних асиметрій учнів; визначено індивідуальні моторні особливості учнів; на основі виявлених індивідуальних показників 

розроблено рекомендації щодо організації робочого місці та навчального простору для учнів та педагогів, що можуть бути 

використані старшокласниками з метою покращення показників працездатності, стресостійкості, ставлення до навчання та його 

успішності, зниження втомлюваності, підвищення швидкості засвоєння навчального матеріалу, покращення осанки та 

каліграфічності почерку.  

Апробація результатів наукової роботи здійснено під час участі у V Всеукраїнській науковій шкільній конференції «Крок у 

науку» 20-21 березня 2019 року  та публікації статті у відповідному збірнику (Громко Є. А. “Функціональна асиметрія мозку 

людини: сучасні напрямки і перспективи досліджень”), участі у міжнародній науковій конференції “Здобутки та досягення 

проикладних на фундаментальних наук ХХІ століття” 7 серпня 2020 року та публікації статті у співавторстві з науковим 

керівником Нєворовою О. В. (“Аспекти впливу оптимізації умов навчання з урахуванням моторних асиметрій школярів на загальні 

показники стану їх здоров’я”), участі у міжнародній конференції “Paradigmatic view on the concept of world science” (August 21, 

2020; Toronto, Canada) з публікацією статті “Features of maturation of brain structures of high school students in the context of optimiza-

tion of learning conditions”, участі у ІІ Міжнародному форумі молодих науковців та дослідників “Science and study 2020” (17-18 

вересня, Київ) з публікацією тез доповіді “Specifics of the lateral phenotype: history, current stage and prospects of research”, а також у 

ході виступів слухача на засіданнях секції валеології КМАНУМ. 

Результати і висновки 

1. Досліджено теоретичні основи формування індивідуальних особливостей моторних асиметрій та їх вплив на різні сфери життя людини, що визначають актуальність їх 

вивчення та дослідження. 

2. Моторні асиметрії визначено як один з індивідуально-типологічних факторів впливу на психоемоційні особливості, формування стратегії виконання побутових та 

специфічних дій і маніпуляцій, персональні потреби оптимізації навчального простору учнів. 

3. Визначено аспекти з різних побутових та професійних сфер життя людини, що потребують оптимізації з урахуванням моторних асиметрій, визначено їх основні 

особливості. 

4. Оптимізацію умов навчання з урахуванням моторних асиметрій учнів розглянуто як комплекс заходів, спрямованих на поліпшення навчального простору для школярів з 

різними типами домінування рук з метою позитивного впливу на кожну із складових здоров’я та навчального процесу. 

5. Умови навчання у навчальному закладі та за його межами визначено як задовільні та сприятливі для навчальної діяльності школярів з урахуванням основних критеріїв 

пристосованості та визначено аспекти, що можуть потребувати покращення. 

6. Проаналізовано індивідуальні особливості показників обізнаності рівня обізнаності учнів у теоретичних аспектах функціональних асиметрій мозку на базі проведеного 

анкетування, що теж потрібно враховувати під час організації умов навчальної діяльності учнів у позаурочний час. 

7. Досліджено показники рівня необхідності оптимізації навчального середовища за даними заповнення анкет десятикласниками, які потрібно враховувати під час 

планування оптимізації умов навчання, визначено серед них ті аспекти, що потребують першочергового вирішення. 

8. Докладно розглянуто індивідуальні особливості моторних асиметрій учнів та їх взаємозв’язок. На конкретних прикладах підтверджено варіативність розподілу, що 

вказує на необхідність індивідуального підходу при оптимізації умов навчання у відповідності до моторних асиметрій учнів. 

9. Встановлено, що для повноцінної оптимізації умов навчання необхідний комплексний підхід, під яким варто розуміти оптимізації як середовища навчання освітнього 

закладу, так і домашніх умов навчання. 

Показники, на які впливає оптимізація умов навчання з урахуванням індивідуальних 

моторних особливостей 

Проблеми оптимізації умов навчання з урахуванням моторних асиметрій та їх частота серед 
опитаних учнів 

Співвідношення учнів вибірки з різними типами 

моторних асиметрій 

Доступ до статті “Features of matura-
tion of brain structures of high school 
students in the context of optimization 

of learning conditions” 

Доступ до сертифікату про участь у 
конференції  “Paradigmatic view on the 

concept of world science”  
(Toronto, Canada) 

Доступ до сертифікату про участь у 
конференції  “Здобутки та досягення 

прикладних та фундаментальних наук 
ХХІ століття” (Черкаси, Україна)  

Доступ до статті “Аспекти впливу 
оптимізації умов навчання з 

урахуванням моторних асиметрій 
школярів на загальні показники стану 

Доступ до статті “Функціональна 
асиметрія мозку людини: сучасні 

напрямки і перспективи досліджень” 

Доступ до сертифікату про участь у 
V Всеукраїнській науковій шкільній 

конференції “Крок у науку”  

Доступ до доповіді “Specifics of the lat-
eral phenotype: history, current stage and 

prospects of research”  у рамках ІІ 
Міжнародного форумі  “Science and 

study 2020” (Київ, Україна) 
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