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 Оптимізація умов навчання – одна з основних 
стратегій прогресу для закладів освіти.

 Дана проблема не втрачає значення у сферах 
медицини, психології, нейропсихології, 
педагогіки та дидактики.

 Моторні асиметрії впливають на усі складові 
здоров’я: фізичну, психічну, духовну та 
соціальну.

 Важливим аспектом оптимізації умов навчання 
старшокласників є індивідуальний підхід.



 теоретично обґрунтувати необхідність 
індивідуального підходу до оптимізації 
умов навчання з урахуванням моторних 
асиметрій учнів та запропонувати шляхи її 
вдосконалення доступними засобами та 
способами, тобто розробити рекомендації 
щодо увідповіднення навчального простору 
потребам, пов’язаним з моторними 
асиметріями школярів.



 1. Проаналізувати стан дослідженості проблем 
моторних асиметрій та їх впливу на навчальну та 
іншу діяльність 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.



 узагальнення

 аналіз наукової літератури з проблеми 
дослідження

 спостереження

 анкетування

 методи якісного й кількісного аналізу 
отриманих даних

 методи графічного відображення 
результатів дослідження.
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Початкові спроби 
розвитку дослідження 
профілю латеральної 
організації – ХХ ст.

Сучасний етап 
дослідження 
функціональної 
асиметрії мозку

 Зв’язок між 
морфологічними 
особливостями 
асиметрій та фізіологією 
і психологією

 Акцент на практичності 
і застосуванні у житті

 Залученням 
специфічного 
обладнання для 
технічної бази 
досліджень

 Вплив на різноманітні 
види діяльності людини

 Вплив на поведінкові 
реакції людини

 Методики діагностики 
латерального профілю у 
психології 



 Кожна з часток головного мозку має власне 
функціональне призначення.

 Зв’язок між півкулями забезпечується 
різними нервовими шляхами, тому обмін 
інформацією між ними відбувається по-
різному. 

 Перевага одного із способів сприйняття та 
обробки інформації, тобто переважаючий 
розвиток однієї з півкуль і є основою 
функціональної асиметрії головного мозку



 Індивідуальний латеральний профіль – це 
індивідуальне поєднання функціональної 
півкульної асиметрії.

За локалізацією

Моторний Сенсорний Психічний

За домінуючою 

стороною

Правопівкульний Лівопівкульний Рівнопівкульний



 Положення пишучої руки 
за робочим місцем

 Непристосованість 
комп’ютерних ґаджетів

 Неадаптована канцелярія, 
інструменти

 Незручне розташування 
ручок для відкривання

 Розташування освітлення 
відносно пишучої руки

 Складнощі користування 
мірними приладами та ін.
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 Вік опитуваних (15-16 років)
 Гармонійний фізичний та розумовий 

розвиток відповідно до стандартів для 
даного віку

 Однакові умови навчання, що відповідали 
вимогам

 Однакове розумове навантаження
 Сприятливі умови для розвитку в 

позаурочний час
 Стандартне забезпечення навчальних 

потреб



Показники, на 

які впливає 

оптимізація 

умов навчання

Емоційний

стан

Стресості

йкість

Швидкість

засвоєння

матеріалу

Втомлюва

ність

Правильні

сть осанки

Каліграфіч

ність

почерку

Працездат

ність

Успішність

навчання

Ставлення

до 

навчання



Високий

Достатній

№ Запитання Так Ні

1. Чи пов’язане, на Вашу думку, те, якою рукою пише людина, з 

будовою мозку?

2. Чи може впливати те, яка рука домінує у людини, на інші 

функції організму?

3. Чи може у людини протягом життя змінитися домінуюча 

рука?

4. Чи може людина різну роботу виконувати різними 

домінуючими руками?

5. Чи може людина володіти однаково правою і лівою рукою?

6. Чи можна самостійно навчитися однаково володіти обома 

руками?

7. Чи знаєте ви, як називаються люди, які однаково володіють і 

правою, і лівою рукою?

8. Чи може фактор домінування правої чи лівої руки 

передаватися від батьків?

9. Чи намагалися Вас перевчати писати іншою рукою?

10

.

Чи правда, на Вашу думку, що правші мислять більш 

раціонально, а лівші – більш творчо?



№ Запитання Так Ні

1. Чи намагалися Вас перевчати писати іншою рукою?

2. Чи доводилося Вам користуватися не домінуючою рукою 

через травму?

3. Чи доводилося Вам вчитися робити щось не домінуючою 

рукою через те, що до цього не пристосоване дане приладдя 

чи інструменти?

4. Чи існує, на Вашу думку, приладдя, пристосоване окремо для 

людей, у яких домінує права/ліва рука?

5. Чи є у Вас досвід користування такими предметами?

6. Якщо так, то чи зручним вам здалися такі предмети?

7. Чи важливий при навчання напрям освітлення на поверхню 

парти?

8. Чи виникали у Вас проблеми зі зручністю положення 

пишучої руки за партою?

9. Чи було для Вас некомфортно сидіти за партою із учнем з 

протилежною домінуючою рукою?

10. Чи важливим, на Вашу думку, є вивчення питання впливу 

домінування правої чи лівої руки на діяльність людини?

Високий

Середній
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Праворукі

Ліворукі

Амбідекстри

№ 

з/п

Категорія запитань Номери запитань в анкеті

1. Основні 1, 2, 4, 9

2. Навчання 3, 5, 6, 7, 8

3. Побут 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

4. Спорт 20, 21, 23

5. З визначників 24, 25
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11 - 15 відповідей

20 - 25 відповідей



Для педагогів

 оптимально передбачити місця для кожного учня 
класу

 не переучувати ліворуких учнів писати правою 
рукою

 забезпечити шкільні кабінетів відповідно 
оптимізованим обладнанням (канцелярія, техніка)

 передбачити комфортний напрям освітлення
 індивідуальний підхід до ліворуких учнів
 пропонувати учням комплекси вправ для розвитку 

моторики та покращення координації



Для учнів

 приділяти увагу розвитку власних моторних 
здібностей

 передбачити місце для зручного положення 
пишучої руки за робочим столом

 подбати про розташування настільної лампи, 
шухляд відповідне до індивідуальних моторних 
асиметрій

 забезпечити для себе наявність оптимізованого 
приладдя

Для створення максимально оптимізованих умов навчання 
необхідна співпраця персоналу освітнього закладу, учнів та їх 
батьків.



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, виділено 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.

10. Розроблено та надано рекомендації
з оптимізації навчального середовища
школи для педагогів та з оптимізації
домашніх умов навчання для школярів,
засновані насамперед на вирішенні тих
проблемних аспектів, що зазначені
учнями в анкетах.
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