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Передмова 
 

Останнє десятиріччя знаменується стрімким прогресом у галузі пізнання 

структурно-функціональної організації нервової системи і її вищого відділу – 

головного мозку. 

Особливістю сучасного етапу у вивченні будови і функціонування мозку 

щодо забезпечення адаптивної поведінки людини є комплексний підхід до 

розв’язання конкретних проблем, що об’єднують зусилля вчених різних 

спеціальностей й різні методи дослідження – морфологічні, поведінкові, 

електрофізіологічні, біохімічні, генетичні та ін. Комплекс нейронаук, що 

вміщує нейроанатомію, нейрофізіологію, нейрохімію і нейропсихологію набув 

останнім часом спеціальну назву – нейробіологія. 

З огляду на вищезазначене дидактичне призначення створеного навчально-

методичного посібника полягає в тому, щоб зацікавити учнів матеріалом про 

вищу нервову діяльність людини і довести, що наука про мозок є невід’ємною 

частиною світосприйняття кожної освіченої людини. 

Розділ «Біологічні основи поведінки людини» чинної програми передбачає 

вивчення організму людини за функціональним принципом. Його зміст 

спрямований на формування поняття організму людини як цілісної біологічної 

системи, що функціонує в особливих умовах соціального середовища. Основна 

увага при цьому зосереджується на вивченні питань психофізіологічних 

особливостей поведінки людини. У темі «Формування поведінки і психіки» 

розглядаються сучасні дані щодо фізіологічних механізмів формування 

поведінки і психіки людини. В основному, під час подання цієї теми, акцент 

робиться на біологічних закономірностях, а не на психологічних моделях. 

Досить важливим у вивченні фізіологічних та психологічних процесів є те, 

що воно проводиться через самоспостереження власного організму (наприклад, 

дослідження різних видів та механізмів пам’яті, біоритмів людини, типів 

мислення тощо). Розв’язання запропонованих пізнавальних завдань можливо 

лише за умови, що учні будуть спиратися на емпіричні знання, які вони 

отримали під час самоспостережень за перебігом фізіологічних та 

психологічних процесів власного організму.  
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Тема 1. Формування поведінки і психіки людини 
 

1. Вченими-фізіологами встановлено, що формування тієї чи іншої 

поведінкової реакції здійснюється в часі і просторі за певною схемою, 

яка враховує індивідуальні й вікові особливості людини. Головний 

мозок здійснює широкий синтез сигналів зовнішнього світу, які 

надійшли до мозку по численним сенсорним каналам, і формує 

програму поведінки. Індивідуальні особливості поведінкових реакцій, 

які задовольняють ту чи іншу потребу, характеризують особистість 

даної людини.  

Незалежно від ступеня складності будь-який акт поведінки має 

декілька взаємопов’язаних ланок або стадій. Які ви знаєте стадії 

поведінкового акту? Охарактеризуйте кожну з них. 

Відповідь. Поведінковий акт має декілька взаємопов’язаних між собою 

ланок або стадій. 

Перша ланка, яка формується домінуючою потребою, починається із 

синтезу (аферентний синтез) двох потоків інформації. Перший потік інформує 

про стан навколишнього середовища (обстановочна аферентація) і дозволяє 

зорієнтуватися в часі і просторі. Другий потік (пам’ять) – це інформація про 

особистий минулий досвід і способ усунення подібних потреб. 

Друга ланка поведінкового акту людини пов’язана з передачею інформації 

(аферентний шлях) від першої стадії до третьої, тобто в центральну нервову 

систему. 

Третя ланка –це ЦНС, нервові центри, де відбуваються складні процеси 

синтезу й аналізу інформації. Ця ланка поведінкового акту пов’язана з 

прийняттям рішення, співставленням програми поведінки і формуванням 

апарата передбачення очікуваного результату (акцептор результату поведінки), 

в якому очікуваний результат поведінки програмується (П.К. Анохін). 

У концепції функціональної системи найбільш важливим етапом є 

передбачення очікуваного результату поведінки. Будь-якій поведінці завжди 

передує стадія формування моделі результату даної поведінки. Іншими словами 

кожного разу створюються умови для наступного порівняння реально 

досягнутих результатів з результатами, запрограмованими на основі 

попереднього досвіду. Це порівняння дозволяє людині постійно контролювати, 

аналізувати і коректувати власну поведінкову діяльність. 

Четверта ланка поведінкового акту пов’язана з передачею інформації 

(еферентний шлях) від третьої ланки до п’ятої, яка виконує програму поведінки 

– власне поведінки. Ця поведінка включає соматичні (мова, міміка, рух у 

просторі) і вегетативні (робота внутрішніх органів) зворотні реакції, які 

закінчуються позитивним результатом (усуненням потреби). 

Протягом цієї стадії і відбувається постійне порівняння очікуваного 

результату з результатом виконуваної дії (реального результату). 

Результати порівняння визначають наступну побудову поведінки. Вона або 

призупиняється у випадку необхідності корекції поведінки, або приймається 
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інше рішення і будується нова програма поведінки. Це відбувається до тих пір, 

поки результати поведінки не стануть відповідати параметрам очікуваного 

результату. 

З’ясовуючи характер тієї чи іншої поведінки необхідно пам’ятати, що у 

процесі виконання дії важливе значення має емоційний фон. Зворотний зв’язок 

(зворотна аферентація) надходить від рецепторів зорового, слухового, 

нюхового та інших аналізаторів, а також рецепторів внутрішніх органів і судин. 

Якщо реально отриманий результат (задоволення потреби) відповідає 

передбачуваному, то організм зазнає позитивних емоцій (почуття задоволення, 

радості). Це активізує його орієнтовно-дослідницьку діяльність, мобілізує 

резерви організму на подальший пошук шляхів і способів досягнення бажаної 

мети. Емоції – це підкріплення доцільності (або навпаки результату поведінки. 

Вони є терміновою суб’єктивною оцінкою досягнутого результату і визначають 

подальшу поведінку людини (П.К. Анохін). 

Позитивні емоції, які виникли при взаємодії організму із середовищем, 

закріплюють знання, вміння, навички, а негативні – заставляють уникати 

шкідливих і небезпечних факторів. У цьому біологічна доцільність емоцій як 

одного із складових механізмів пристосувальної поведінки людини до мінливих 

умов навколишнього середовища. 

2. У новонароджених немовлят, особливо у тих, які народились 

передчасно, проявляється рефлекс Робінзона, названий іменем лікаря, 

який відкрив його: дитина міцно захоплює будь-який предмет, що 

потрапляє їй до рук. В чому біологічний сенс цього рефлексу? Що 

відбувається з цим рефлексом та взагалі з іншими безумовними 

рефлексами в подальшому житті людини? З якими безумовними 

рефлексами (крім рефлексу Робінзона) народжується дитина? 

Відповідь. Природжені програми поведінки притаманні як тваринам, так і 

людині. Вони «узагальнюють» життєвий досвід тварин і людини, що склався в 

процесі історичного розвитку (філогенезу) і сприяють задоволенню основних 

життєвих потреб. Оскільки на різних стадіях індивідуального розвитку 

(онтогенезу) організм знаходиться не в однакових умовах, безумовні рефлекси 

різновікових особин можуть суттєво відрізнятися. Але у всіх представників 

виду даного віку і статі в нормі вони однакові. 

Наведемо декілька прикладів. Якщо немовля положити на живіт і підняти 

його на руках обличчям вниз, його тіло вигнеться дугою. Цей рефлекс 

спрямований проти центру ваги. 

Коли немовля, яке лежить на животі, підіймає голову і дивиться перед 

собою, то вона звернена вперед. Однак, коли він втомлюється і опускає голову, 

вона повертається в бік. Цей рефлекс захищає ніс і рот від можливого 

попадання в них сторонніх речовин, а також від задухи (якби дитина ткнулася у 

підстилку вона б задихнулась). У дорослої людини ці безумовні рефлекси 

відсутні. 

Нерідко набір безумовних рефлексів у немовлят, особливо тих, які 

народилися передчасно, відповідає тим екологічним умовам, в яких жили 
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далекі предки людей. Відомо, що малята чіплялись кінцівками за тіло або 

шерсть матері, коли самка здійснювала стрибок з однієї гілки на іншу. В зв’язку 

з цим у малят приматів виник хапальний рефлекс. Тому й новонароджена 

дитина міцно схоплює предмети, які потрапляють їй до рук. Сила хапальних 

рухів настільки велика, що вони здатні висіти, вхопившись за пальці дорослої 

людини. Для немовлят хапальний рефлекс, хоча він і проявляється, немає 

великого значення, але для предків людини і сучасних мавп, діти яких 

тримались за шерсть матері, він дуже важливий. 

Вже з перших хвилин, після народження, у дитини з’являються дихальні, 

сисні, згинаючі рефлекси. Перші два рефлекси наявні у всіх ссавців, а останній 

лише у людини і мавп. 

Багато безумовних рефлексів проявляється не одразу після народження, а 

запускається програмою генетичного розвитку лише через деякий час. До таких 

рефлексів відносять, наприклад, орієнтовний рефлекс. Лише тварина і людина 

через певний час, після народження, здатні орієнтувати очі на подразник, 

повертати тулуб у відповідь на раптову дію подразника (світло, звук). У 

новонароджених орієнтовні рефлекси на світло й звук чітко проявляються вже 

на сьомий день. 

Ще пізніше проявляються складні безумовні рефлекси, пов’язані з 

розмноженням і турботою про нащадків. Цю складну систему безумовних 

рефлексів, вроджених програм поведінки, називають інстинктами. Подібно всім 

рефлексам інстинкти викликаються комплексом зовнішніх та внутрішніх 

причин і являють собою ланцюг безумовних рефлексів, завдяки яким тварини і 

людина пристосовується до того чи іншого середовища. Наприклад, 

розглянемо, як здійснюється у людини інстинкт першого вдиху. Зазвичай діє 

такий ланцюг рефлексів: народження, накопичення вуглекислого газу в 

організмі, перший вдих в результаті якого розпрямляються легені. 

Безумовні рефлекси – це природжені реакції організму з допомогою 

нервової системи у відповідь на вплив подразників, це такі, які сформовані до 

моменту народження, вони спадкові. Безумовними їх називають тому, що для їх 

утворення не потрібно якихось умов. Біологічна роль цих рефлексів у тому, що 

вони зумовлюють існування новонароджених як у першу мить після 

народження, так і в подальшому житті, вони є основою для формування 

умовних рефлексів. Слід пам’ятати, що такий поділ рефлексів значною мірою 

умовний, бо вони взаємопов’язані, тісно переплетені настільки, що стають 

невіддільними, і в чистому вигляді їх виділити важко. 

Прикладами безумовних рефлексів є: харчові, захисні, статеві, 

саморегуляції функцій органів і систем органів, больові, ковтання, блювання, 

чхання, кашлю, моргання тощо. Вміння володіти переважно правою чи лівою 

рукою – також безумовний рефлекс. Деякі безумовні рефлекси 

використовуються в медичній практиці для визначення стану здоров’я людини: 

колінний, черевні, моральний, смоктальний. Тощо. 
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Протягом життя вроджені рефлекси можуть змінюватись і стають 

невпізнанними. Слід зазначити, що у людини, на відміну від тварин, безумовні 

рефлекси проявляються за участю кори головного мозку. 

Рефлекторна діяльність нервової системи, яка складається з безумовних і 

умовних рефлексів, зумовлює всю різноманітність функцій організму, у тому 

числі пам’ять мислення й поведінку. 

3. За виключенням людини всі тварини пристосовуються до 

навколишнього середовища завдяки природженій поведінці і лише 

деякі з них здатні до навчання, але і в цьому разі це стосується тільки 

окремих видів поведінки. Поясніть, відмінності у поведінці людини і 

тварин.  

Відповідь. Головною відмінністю у поведінці людини від тварин є 

надзвичайно розвинена здатність до навчання. В процесі еволюції природжені 

властивості поведінки змінювалися таким чином, щоб полегшити навчання. 

Так, людина має найдовший період дитинства, упродовж якого засвоює те, що 

їй потрібно для життя. Тому пристосованість до життя здорової людини і 

залежить, насамперед, від того, чому вона навчилась. І тому надзвичайні 

можливості людини, як біологічного виду, пов’язані саме з навчанням. 

Яскравим прикладом надзвичайних можливостей людини є те, що люди 

навчились використовувати енергію викопного й атомного палива, створили 

різноманітні технічні пристрої та речовини, яких не існувало в природі, вийшли 

в космос, навчилися змінювати природні властивості тварин і рослин.  

Надзвичайним важелем у навчанні став розвиток мови. Так, завдяки 

писемності, людині вдалося подолати часові обмеження. Ми читаємо те, що 

писали люди різних країн та часів, і, разом з тим, навчаємось у людей, з якими 

неможливо зустрітись. Ще кілька століть тому неписьменна людина зазвичай 

запозичувала досвід лише у своїх батьків та в сусідів. Нині ж в кожному з нас 

відбитий досвід усього людства. Нові комунікаційні засоби зв’язку, зокрема 

Інтернет, надзвичайно скоротили відстані між людьми різних континентів.  

Однак здатність до навчання притаманна і деяким високоорганізованим 

тваринам, зокрема мавпам. Наведемо приклад з японськими макаками. 

Ці тварини розселилися на північ значно далі, ніж усі інші мавпи. За 

деякими популяціями цих тварин багато років спостерігають біологи. Так, щоб 

виманити мавп на відкриті місця, їм підкидали бульби та зерно. На цю поживу 

налипав пісок. І ось одна молода самка випадково кинула бульбу у воду, і 

бульба очистилася від піску. Тоді мавпа стала кидати у воду також і зерно, 

змішане з піском. Пісок тонув, а зерно спливало на поверхню. Однолітки 

«винахідниці» перейняли від неї такий спосіб дій. Через десять років майже всі 

мавпи цієї групи вміли очищувати їжу від піску, кидаючи її у воду. 

У Північній Америці живе єнот-полоскун, невеликий звір із ряду Хижі. 

Перед тим як з’їсти свою здобич, він полоще її у воді (подібне роблять і 

японські макаки). Це природжена ознака – так робить навіть той єнот, який 

виріс ізольовано від інших особин. Звір полоще і забруднену й чисту їжу, він 
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може навіть «відмивати» грудочку цукру, поки та не розчиниться у воді. Звичка 

полоскати їжу розвинулась у єнотів за мільйони років еволюції. 

Порівнюючи дії єнотів-полоскунів та японських макак, можна побачити 

різницю між природженою поведінкою і такою, що виробилась завдяки 

навчанню. Навчання набагато прискорює набуття корисних навичок. 

Складну ж поведінку людини можна пояснити особливим розвитком 

півкуль головного мозку. Так, людина спроможна цілеспрямовано змінювати 

довкілля (однак у цьому вона не одна). Кожен живий організм перебуває у стані 

обміну речовин із довкіллям і постійно впливає на нього, причому й інші 

тварини можуть істотно змінювати середовище. 

Людина застосовує різноманітне знаряддя та механізми – верстати, 

комп’ютери, літаки. Проте й інші тварини здатні використовувати знаряддя, 

хоча й набагато простіші від людських. 

Людина живе у суспільстві, але існує чимало тварин, які живуть разом – 

бджолина сім’я, косяки риб, групи мавп. Бджоли народжуються зі здатністю 

виконувати певні рухи («танок бджіл»), що вказують на місцезнаходження 

нектару, і розуміти їх. Бобер, який ніколи не бачив родичів, «знає», як будувати 

греблю. 

Тому головною особливістю людини є те, що у своїй поведінці вона 

керується передусім набутими досвідом і знаннями, а не лише природженими 

програмами (інстинктами). 

4. На цей час, у постіндустріальну епоху, інтерес до природи людини 

значно виріс. Чим можна пояснити інтерес до цієї теми? 

Відповідь. Цей інтерес пояснюється низкою причин, а саме, зросли 

руйнівні впливи антропогенних факторів, до яких природні основи людини не 

мають еволюційно підготовленої норми реакції, а виникаючі шкідливі мутації 

залишаються в популяціях через відсутність вираженої дії природного відбору. 

Наслідки накопичення шкідливих мутацій проявляються у великій кількості, в 

тому числі погіршуються репродуктивні якості виду: біля 20% людей внаслідок 

фізичних особливостей, особливостей поведінки, характеру, стану здоров’я не 

одружуються, біля 15% зачатих організмів гине до народження, 3% людей 

вмирають, не досягнувши статевої зрілості. Нові умови середовища знижують 

якість життя, тому біологічна адаптація при обмежених можливостях 

механізмів відбору потребує реалізації наукових соціально-біологічних програм 

при зростанні ролі кожної особистості у формуванні оптимального способу 

життя. 

Проблема природи людини широко дискутується в зв’язку з необхідностю 

регулювання експериментів з людиною, в тому числі клонування 

«модернізації». Сьогодні активно обговорюються можливості спрямованої 

зміни природи людини, які пов’язують з розвитком генетики і нейробіології. 

Вчені констатують, що навіть на рівні діагностичних процедур (генетичних і 

психологічних) проявляються різноманітні ризики, які торкаються прав і 

гідності людини, ризики дискримінації і стигматизації індивідів або популяцій. 

Створюється ризик виявлення дефектів, захворювань і схильностей, які не 
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піддаються лікуванню або корекції. Відповіді на питання, чи варто отримувати 

таку інформацію і що з нею робити, чекають свого рішення, вони відносяться 

до області біоетики, потребують гуманітарної експертизи. Біотехнологічна 

революція несе небезпеку зародження нової євгеніки з її проектами 

конструювання людини з попередньо визначеними характеристиками (у 

англомовній літературі – designer baby). Вчені б’ють на сполох, оскільки 

сучасні можливості маніпулювання організмом людини і її психікою здатні 

підірвати стійку неперервність існування людини як виду.  

Актуальним є на сьогодні висновок Дж. Алена і М. Нельсона про те, що 

сучасний стан людини як біологічного виду можна порівняти з балансуванням 

між еволюційною трансформацією і повним зникненням. 

5.  Об’єктивно існуюча природа людини розкривається у різних 

культурах і соціальних феноменах. Цьому є багато підтверджень. Які 

фундаментальні відкриття такого роду вам відомі? 

Відповідь. Одним із фундаментальних відкриттів є пояснення щодо 

виникнення статевого диморфізму на основі кібернетичного принципу (В.А. 

Геодакян). 

Так, функціональна асиметрія статей забезпечує самоорганізацію системи 

(сім’ї) за рахунок взаємодіючих механізмів. Один постачає їй інформацію про 

те, що відбувається в середовищі, і керує її взаємовідношеннями із 

середовищем, тобто здійснює зовнішнє забезпечення системи – добування їжі і 

захист від ворогів, що забезпечується особинами чоловічої статі. Інший 

механізм інформує систему про процеси, які відбуваються всередині неї з 

метою вироблення форм поведінки. Здатних оптимізувати її стан. Це внутрішнє 

забезпечення системи покладено на особини жіночої статі, які народжують і 

вигодовують нащадків. 

Психофізіологічні дослідження функціональної асиметрії мозку дозволили 

пояснити різне співвідношення образно-чуттєвих результатів роботи правої 

півкулі і абстрагуючої здатності лівої на різних вікових етапах життя індивіду, 

у різних статей, представників різних культур. 

Так, доведено, що в дитинстві людини, у народів, які «застрягли» на 

первісному ступені культурного розвитку, у жінок, материнська природа яких 

обумовлює особливо сильний розвиток емоційних «механізмів» психіки, 

домінує робота правої півкулі. Навпаки, практично-виробниче буття чоловіка 

потребує активного розвитку лівої півкулі, яка породжує логіко-вербальні 

форми інтелектуальної діяльності. 

Таким чином, перетворення можливостей в дійсність залежить не від 

фізіології людини, а від характеру соціокультурного буття. 

6. Знання про індивідуальні особливості вищої нервової діяльності 

кожної людини є суттєвими і необхідними для аналізу характеру дії  
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факторів середовища на процеси його росту і розвитку. Які ж 

фактори середовища діють на розвиток нервової системи і 

формування вищої нервової діяльності? 

Відповідь. На сьогодні існують різні класифікації факторів середовища, 

які суттєво впливають на розвиток нервової системи і формування ВНД і в 

цілому здоров’я людей, зокрема: 

- необхідні для розвитку, небезпечні і індиферентні; 

- біологічні і соціальні; 

- за природою факторів (фізичні, біологічні, хімічні); 

- за походженням (зовнішні і внутрішні). 

Розглянемо класифікацію факторів за їх походженням. 

Розрізняють дві великі групи факторів: ендогенні (внутрішні) і екзогенні 

(зовнішні). Ендогенні фактори, в свою чергу, ділять на вроджені спадкові (вони 

формують конституцію і ознаки раси людини, спричинюють спадкові 

захворювання) і вроджені не спадкові (до них відносять захворювання матері, 

токсикози під час вагітності, перебіг пологів і т. ін.). 

Зовнішні фактори також ділять на дві групи. Першу складають природні 

фактори абіогенного (клімат, геохімічні особливості місцевості) і біогенного 

(хвороботворні мікроорганізми, отруйні рослини) походження. До другої групи 

відносять соціальні фактори. серед яких виділяють економічні (рівень 

матеріального добробуту, повноцінне харчування, забезпечення ліками і 

медичною допомогою, користування мобільними телефонами і комп’ютерами і 

т.п.) і гігієнічні (розпорядок дня, повноцінний сон, рівень рухової активності).  

Дана класифікація достатньо повно відображає все різноманіття факторів 

середовища, які діють на організм дитини, її фізичний й психічний розвиток і 

здоров’я.  

Серед факторів, які негативно впливають на розвиток нервової системи і 

формування ВНД дітей, особливої уваги заслуговують фактори неблагополуччя 

під час вагітності і пологів та дефекти динамічного спостереження за дітьми з 

пре – та постнатальними ураженнями ЦНС. Недостатність або неадекватність і 

несвоєчасність призначення медикаментозних коригуючих заходів є основними 

причинами статико-моторної і психомовної нестачі у дошкільнят. Так, для 

дитини, яка перенесла перинатальну енцефалопатію, небезпекою є передчасне 

зняття її з обліку у терміни, коли ще не завершився базисний розвиток 

психомоторних функцій. Дефекти формування тонкої моторики кисті і мови 

дитини у майбутньому вплинуть на ступінь його готовності до навчання і 

викличуть труднощі у навчанні. 

7.  Вища нервова діяльність людини являє собою інтегративну діяльність 

вищих відділів головного мозку, що забезпечує індивідуальне 

пристосування людини до змінюючих умов внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 
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Як відбувається розвиток ВНД в онтогенезі людини? Які особливості 

кожного періоду? 

Відповідь. Розвиток ВНД в онтогенезі проходить через низку етапів і тісно 

пов’язаний з динамікою дозрівання асоціативних кіркових структур. Так, у 

період постнатального розвитку відбувається поступове удосконалення 

властивостей нервових процесів збудження і гальмування. Спочатку вони 

відрізняються широкою генералізацією, яка змінюється все більшою 

концентрацією. Це проявляється в ускладненні спеціалізації зв’язків між 

нейронами. Гальмівні зв’язки формуються пізніше позитивних, тому у перші 

роки життя дитини процеси збудження домінують над гальмуванням. Як 

правило, до початку навчання в школі настає відносна рівновага нервових 

процесів, яка тимчасово порушується у препубертатному і пубертатному 

періодах. 

Навколишнє середовище здійснює на розвиток ВНД дитини стимулюючий 

вплив. З часів І.П. Павлова всі сигнали, які надходять у мозок, прийнято 

розділяти на першу і другу сигнальні системи. Перша сигнальна система 

об’єднує все різноманіття подразників реального навколишнього світу і є 

загальною для людини і тварин. Друга сигнальна система характерна для 

людини. Вона поступово формується в онтогенезі і нерозривно зв’язана з 

дозріванням центрів мови і слова, які виступають у ролі «сигналу сигналів». З 

віком взаємодія двох систем стає все більш удосконаленою.  

Після відкриття у лівій півкулі моторного центру мови (центр Брока) і 

сенсорного центру мови (центр Верніке) цю півкулю стали розглядати як 

домінуючу у відношенні мовної функції і абстрактного мислення людини. 

З’явилось поняття функціональна асиметрія мозку. Треба зазначити, що повні і 

точні дані про функції різних півкуль отримані при дослідженні людей з 

розщепленим мозком. У цих людей з лікувальною метою проводилась операція 

по перерізу мозолистого тіла, яке з’єднує між собою ліву і праву півкулю. Було 

встановлено, що права півкуля працює одночасно з декількома входами 

паралельно. Спочатку здійснюється синтез, а потім аналіз сигналів. 

Ліва півкуля, навпаки, обробляє інформацію послідовно, в міру її 

надходження. Тобто спочатку аналізує, а потім здійснює синтез інформації. 

Такі уявлення про функції мозку багато в чому співпадають з уявленнями про 

можливості виділення людей художнього і мислительного типу. Основою 

логічного способу мислення є ліва півкуля, а образного, інтуїтивного – права. 

Міжкульові функціональні відмінності проявляються і при обробці 

інформації, яка надходить по структурі, і які відносять до першої сигнальної 

системи. Так, у більшості людей бінокулярність зору здійснюється при вагомій 

перевазі одного ока: у 60-70% з них домінує праве око, у 30% - ліве і лише у 5-

7% випадків спостерігається симетрія зору. Провідне око визначає вісь зору. 

Воно першим спрямовується до предмета, в ньому раніше закінчується процес 

акомодації, зображення, яке формується з його участю, домінує над підлеглим 

йому оком. Праворукі краще сприймають інформацію правим вухом, у 

ліворуких переваги правого вуха менш виражені. 
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У цілому прийнято виділяти психічну, сенсорну і моторну функціональну 

асиметрію мозку. 

Вивчення індивідуальних особливостей розвитку ВНД в онтогенезі 

дозволило виділити різні варіанти співвідношення нервових процесів: 

активності кори великих півкуль і підкіркових структур; взаємодію сигнальних 

систем. Вони суттєво впливають на характер відповідних реакцій організму 

людини. Досить гарною ілюстрацією для цих положень є відоме 

висловлювання про реакції людей різних темпераментів на одну ж й ту саму 

ситуацію: «Те, що змете на своєму шляху холерик, не помітить флегматик, 

обійде сангвінік, і це ж стане перешкодою на шляху меланхоліка».  

Таким чином, знання про індивідуальні особливості ВНД кожної людини є 

суттєвими і необхідними для аналізу характеру дії факторів середовища на 

процеси її росту й розвитку. 

8. Гострою проблемою сьогодення є дитячі неврози. Неврози прийнято 

розглядати як хвороби нервової системи. З чого починаються неврози 

і чому вони представляють найбільшу небезпеку для особистості? 

Відповідь. На думку дитячого психолога і психотерапевта В.І. Гарбузова, 

шлях у невроз найчастіше починається з пригнічення темпераменту. У процесі 

еволюції сформувалися три вроджених типа пристосувань – холеричний, 

сангвінічний, флегматичний. Точнісінько так, як чоловік проживає чоловіче 

життя, а жінка – жіноче, так і дитина повинна виховуватися і жити у 

відповідності зі своїм темпераментом. Найбільш яскраво темперамент 

проявляється в екстремальних ситуаціях в разі обставин, які загрожують 

життю, при досягненні значимих цілей. Діючи згідно з своїм темпераментом 

людина долає труднощі найефективніше, а поступаючи всупереч темпераменту, 

вона поводить себе протиприродно і часто терпить невдачі. 

Вродженим є не лише темперамент, а й інстинкт самозбереження. Ступінь 

його вираження і тип реагування в разі відображення загрози також диктуються 

темпераментом. Флегматик повільний, інстинкт самозбереження у нього 

виражений досить сильно і йому належить бути обережнішим, ніж швидкому і 

розторопному сангвініку. У холерика, навпаки, інстинкт самозбереження 

обмежений, тому що за своєю  природою він дослідник і безстрашний воїн. 

Тобто в процесі еволюції тип поведінки був у гармонії з темпераментом. В разі 

пригнічення темпераменту природні зв’язки між ним і інстинктом 

самозбереження порушуються і, наприклад, у холерика, загострюється інстинкт 

самозбереження, формується дисгармонічна, нервова особистість. 

В.І. Гарбузов розглядає три етапи розвитку неврозів у дітей.  

Перший етап – виховання проти темпераменту дитини або без його 

врахування. Виділяють чотири типи неправильного виховання: 

- неприйняття (відсутність любові до дитини); 

- гіперсоціальні; 

- тривожно-недовірливий; 

- егоїстичне. 
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Неправильне виховання формує передневрозний характер. Він може бути 

пасивно-нерішучим, егоїстично-демонстративним, тривожно-недовірливим. 

Другий етап – передневротичне формування особистості, у якої існує 

конфлікт між темпераментом і характером. 

Третій етап – виникнення неврозу внаслідок будь-якої психічної травми.  

Розрізняють такі типи неврозів: неврастенія, невроз нав’язливих станів та 

істеричний невроз. 

Дитячі неврози представляють для особистості, яка формується 

найбільшою небезпекою, оскільки вони є психогенними захворюваннями. 

9.  Розширення виробничої та творчої активності людини, впровадження 

в життя нових досягнень науково-технічного прогресу, зростання 

психогенних та фізичних стресових чинників призводять до 

психосоціального стресу, який є складовою психоемоційного стресу. 

Чим визначається цей вид стресу? Як виникає і до чого призводить? 

Відповідь. Психосоціальний стрес визначається насамперед 

психологічним станом, що виникає у відповідь на психогенний вплив, а також 

наступним розвитком фізіологічних і поведінкових проявів. 

Розрізняють такі соціальні стрес-ситуації, які можуть призводити до 

напруженості: травма або кризова ситуація; виробничі конфлікти, спілкування з 

неприємними людьми; побутові конфлікти; смерть чи хвороба близьких; 

напружена чи монотонна робота; фінансові труднощі; постійні перепони, які 

унеможливлюють досягнення бажаної мети; постійний тиск (індивідуальний, 

груповий – з боку колективу); розчарування, невдоволення життям чи роботою 

тощо. 

Психосоціальний стрес виникає внаслідок відносин між людьми та 

індивідуального відгуку на них. Він прямо випливає із внутрішніх 

особливостей людини, спадкових і набутих, індивідуальних і типологічних 

характеристик особистості, є наслідком побутових, виробничих, сімейних 

проблем та конфліктів між людьми. 

Конфлікти між людьми бувають дуже частими. Вони виникають через 

розбіжності в манері поведінки, рівні загальної культури, уявленнях про 

індивідуальні та соціальні цінності, часто вони визначаються заздрощами, 

ревнощами, певними матеріальними «благами» тощо.  

Відомо, що найважливішими характеристиками соціального середовища є: 

1)диференціація суспільства (ієрархічна супідрядність; 2) взаємовідносини 

поколінь; 3) стать і вік. 

Ієрархічна організація будь-якої соціальної групи неохідна і неминуча як за 

розподілом обов’язків, спеціалізацією, так і за необхідністю управління, 

додержання порядку, виробничих відносин. Інший суспільний детермінант – це 

вік (проблема «батьки і діти»). Суттєвою є гендерна диференціація. Чоловіки та 

жінки по-різному сприймають стрес-чинники, що зумовлено й фізіологічними 

особливостями. Жінки є стійкішими до стресів, вони менш агресивні, краще 

контролюють емоції, зберігають самовладання. Але такі прояви психо-
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соціального стресу як ревнощі, помста, заздрість для жінок є більш 

характерними, ніж для чоловіків. 

Психосоціальні стреси, незважаючи на те, що відбуваються в мирний час, 

мають значні наслідки. Останніми роками внаслідок того, що не всі люди 

можуть пристосуватися до технологій, що бурхливо змінюються, нових потреб, 

які висуває життя, стрімко зростає кількість серцево-судинних захворювань, 

депресій, скорочується тривалість життя. Психосоціальний стрес розглядається 

як один із чинників ризику розвитку ішемічної хвороби серця та її ускладнень. 

Серцево-судинна система як ефектор більшості адаптаційних реакцій організму 

частіше відчуває шкідливий вплив стресу. Психосоціальний стрес та негативні 

емоційні переживання можуть стати причиною розвитку симптомів психічної 

дезадаптації, призвести до виникнення неврозів, депресії, тривожних станів. 

Спостерігається вплив хронічного психосоціального стресу на розвиток 

злоякісних новоутворень. 

Від стресу також страждає імунна система. У стані стресу люди частіше 

стають жертвами інфекцій, оскільки продукція імунних клітин при цьому 

відчутно знижується. Спричинене психосоціальним стресом зниження кількості 

та активності Т-лімфоцитів (хелперів) не забезпечує оптимального 

функціонування імунної системи, яка здатна реалізувати відповідний імунний 

відгук. 

До того ж людина, яка постійно перебуває в стані стресу, може страждати 

прогресуючими психосоматичними порушеннями: в неї розвиваються гастрит, 

виразка, порушується робота гормональної системи, виявляються симптоми 

астенічного синдрому. Звісно такий стан можна і потрібно лікувати. Досить 

поширеним на цей час є твердження, що саме життя – це суцільний стрес, і всі 

ми певною мірою йому підвладні, є помилковим.  

10. Вивчення причин низької готовності дошкільників до навчання в 

школі і шкільної дезадаптації у навчальних класах виявило досить 

складну проблему, а саме: мінімальної психоневрологічної 

недостатності у дітей з групи ризику. Для дітей з цієї групи характерні 

слабко виражені психоневрологічні симптоми, які відображають межу 

між здоров’ям і захворюванням. 

Сукупність таких симптомів отримала назву мінімальна мозкова 

дисфункція (ММД). Як ви думаєте, які симптоми характерні для дітей 

з мінімальною мозковою дисфункцією? Що є факторами ризику 

виникнення ММД? Яким чином розв’язують проблеми ММД у 

першокласників? 

Відповідь. Вченими встановлено, що кожний із симптомів ММД 

представлений нарізно не є ознакою нездоров’я і може спостерігатися у цілком 

здорових дітей, але у сукупності вони визначають нижню межу норми, яка 

близька до хворобливого стану. Наявність ММД розрізняється в дитини у віці 

до одного, трьох і шести років. Термін «мінімальна мозкова дисфункція» має 

багато синонімів, які відображають різні підходи до його клінічної 
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інтерпретації: «гіперкінетична дитина», «неповоротка», «синдром підвищеної 

збудженості», «синдром дефіциту уваги». 

Так, у неповоротких дітей проблеми, які пов’язані з рухом, виникають як у 

дошкільному, так і у більш старшому віці. У них помічено труднощі у 

сприйнятті інформації, що відображається на навчанні і розумових здібностях. 

Також встановлено, що у неповоротких дітей мислительні здібності у 5 років 

відповідають нормі, а у 7-10 – виникають проблеми.  

Серед дошкільнят ММД зустрічається частіше у хлопчиків, ніж у дівчаток. 

Шкідливі фактори, які діють у різні критичні періоди розвитку, викликають 

нерівномірність і відставання у формуванні окремих моторних функцій дитини. 

Факторами ризику виникнення ММД прийнято вважати всі фактори, які 

викликають пошкодження мозку в дітей. До них відносять біологічні фактори 

(спадкові і перинатальні), які діють до, під час і після пологів, і соціальні, 

обумовлені впливом навколишнього середовища. У ранньому віці (до двох 

років) велике значення мають біологічні фактори пошкодження мозку, а в 

більш пізнішому (від двох до шести) – соціальні фактори ризику. 

Розв’язання проблеми ММД у багатьох випадках залежить від організації 

системи відновлюваних заходів для дітей з неврологічною недостатністю. 

Профілактика дезадаптації й неуспішності у перших класах школи 

виявляється у своєчасному проведенні корекції мінімальних відхилень у 

психомовному, статико-моторному, перцептивному і поведінковому розвитку з 

включенням курсової медикаментозної терапії, спрямованих психолого-

педагогічних заходів, лікувальної фізкультури, психотерапії, масажу, фізичних 

процедур. Тобто успішність адаптації дитини до шкільного навчання в значній 

мірі залежить від своєчасної діагностики функціональних відхилень у 

дошкільному віці та їх повноцінної корекції. 

11. До проблем, безпосередньо пов’язаних з розвитком вищої нервової 

діяльності дітей, відноситься і проблема дитячого стресу. Які ж 

причини виникнення багатьох захворювань, що пов’язані зі стресом? 

Як підвищити стійкість дітей до стресів? 

Відповідь. Науковими дослідженнями встановлено, виникнення і перебіг 

стресу в організмі чоловіка, жінки й дитини. Вченими доведено, що діти, які 

пережили стрес, більш схильні до захворювань. Вони гірше поводяться, погано 

вчаться. У них порушується сон, можливі енурез, шкіряні й інфекційні 

захворювання. Стрес часто стає першоджерелом бактеріальних захворювань 

горла у дітей. Під впливом пережитого у дитинстві стресу можуть проявитися 

спадкові соматичні хвороби – астма, алергія, діабет. За статистичними даними у 

кожної п’ятої дитини її нездужання й хвороби викликані або посилені 

пережитими стресами. 

Навіть утворення бляшанок у коронарних судинах починається у ранньому 

віці. Таким чином, причини багатьох захворювань дорослих можуть бути 

пов’язані з пережитими у дитинстві стресами. 

Очевидно, що підвищення стресової стійкості дітей може здійснити 

серйозний вплив на стан їх фізичного й психічного здоров’я і успішність 
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навчання в школі. З’ясувалось, що діти легко оволодівають простими 

прийомами релаксації заспокоюючими дихальними вправами навіть у 

дошкільному віці. При цьому враховується, що діти з різними темпераментами 

по-різному переносять і переборюють стрес: сангвініки переносять стреси 

краще, ніж холерики і меланхоліки. 

Особливої уваги заслуговують стресові ситуації, які виникають у школі і 

мають безпосереднє відношення до навчання дитини: контрольні роботи, тиск 

ровесників, батьків і вчителів. Діти завжди переживають стрес, коли 

відчувають, що ситуація виходить у них з-під контролю. У цьому випадку 

потрібна дієва допомога психолога, вчителя, батьків, що спрямована на 

підвищення самооцінки дитини і самоповаги. 

Основою для такого підходу є об’єктивна реальність існування у дітей 

багатомірного інтелекту (здібностей і схильностей). 

Виділяють такі різновиди інтелекту: 

- лінгвістичний (вербальний); 

- математичний; 

- міжособистісний (соціальний); 

- просторовий (здібності до малювання, креслення); 

- музичний; 

- фізично-кінестатичний (спорт, танці); 

- внутрішньо особистісний; 

- інтуїтивно-інтроспективний. 

Знання про багатомірний інтелект допомагає батькам розвивати у дитини 

самоповагу. Навчання у школі відбувається успішно у тому разі, коли дитина 

знаходиться у піднесеному, але спокійному стані готовності, зосередженості і 

впевненості в собі. Цей стан розкриває творчі здібності і підвищує якість освіти 

дітей. Якщо ж обставини життя складаються по-іншому і не відповідають 

типам нервової системи дитини, то поступово накопичуються негативні 

наслідки перенесених дитиною стресів, які можуть привести до розвитку 

неврозу. 

12. Нам достеменно відома така істина, що полюбляють гратися не тільки 

наші малята, а й дитинчата звірів. В чому суть «гри», та яке її 

значення?  

Відповідь. Молоді тварини дуже багато граються – між собою, з батьками, 

з різними предметами. Навіть ті види, які все доросле життя живуть похмурими 

одинаками – ведмеді, дикі кішки, наприклад, - в дитинстві дуже грайливі. Ігри 

не є лише приємним проведенням часу, вони необхідні для повноцінного 

розвитку як фізичного, так і психічного. Позбавлені ігор малята виростають 

агресивними, боязкими. Їх реакції на ситуації, особливо при контактах з 

іншими особинами, часто є помилковими. Вони дуже важко утворюють пари, 

не живуть в злагоді в стаді чи зграї. 

Етологи вбачають суть гри в тренуванні, перевірці вроджених програм 

поведінки – як поводитися із своїми, як треба діяти зі статевим партнером, 
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дитинчатами, об’єктами полювання, як перемагати і як підкорятися, як рити, як 

будувати, як ховати.  

В іграх можна порушувати дистанцію, вступати в тілесний контакт з 

партнером, боротися, одним словом дізнатися, що таке інша особина, чого від 

неї можна чекати і як себе вести. Майже всі ігри – варіації на три головні теми: 

«хижак-жертва» (один втікає, інший шукає, доганяє, ловить), «подружні пари» 

(розігруються ритуали знайомства, залицяння, супроводу, боротьби за самку, 

будівництво гнізда), «батьки-діти» (один вдає, що годує іншого, захищає, 

зігріває, чистить, переносить з місця на місце і т. ін.). 

Для ігор обов’язковою є зміна ролей. Спочатку один грає роль хижака, а 

інший – жертви, а потім – навпаки. Молода особина перевіряє не тільки ті дії, 

які чекають її в майбутньому, але й ті, які буде виконувати її партнер, об’єкт 

полювання чи ворог. 

Майже в такі самі ігри граються й наші діти. Ігри в доганяли, ховання, тата 

й маму, уявне годування ляльок, догляд за ними, різного роду боротьбу. 

Особливо колективну (у козаків-розбійників, війну) – все це спільні з 

тваринами теми. Вважається, що власне саме тому діти так легко знаходять 

спільну мову і граються з цуценятами, кошенятами, козенятами. 

Звичайно, діти грають не менше і в чисто людські ігри, в які з цуценятами 

не пограєш, тобто наслідують працю дорослих, грають в спеціально розроблені 

батьками ігри, що виховують пам’ять, ерудицію і т. ін.  

13.  Які види біологічної пам’яті вам відомі? 

Відповідь. Виділяють такі види пам’яті: 

1. Генетична пам’ять. В основі цієї пам’яті лежать ДНК, РНК, нуклеїнові 

кислоти, що забезпечують передачу і зберігання спадкової інформації. 

2. Імунна пам’ять. В основі імунної пам’яті лежать β-клітини (клітини 

пам’яті), які відповідають за розпізнавання і нейтралізацію певних 

антигенів. Діяльність цих клітин зберігається на протягом тривалого 

часу. 

3. Пам’ять як форма діяльності вищої нервової системи.  

Виділяють такі форми пам’яті: 

 зорова – запам’ятовування побачених предметів; рухова – в основі 

лежить навчання рухам, вироблення навичок письмової мови, а також 

трудових, спортивних та інших рухів;  

 образна – запам’ятовування і відтворення в пам’яті (в уяві) запахів, 

звуків, місцевості, обстановки, форм різних предметів;  

 емоційна – зберігання у пам’яті пережитих почуттів. Цьому 

допомагають біологічно активні речовини, що виділяються під час 

емоційного збудження;  

 словесна – запам’ятовування, збереження і відтворення почутих, 

вимовлених або прочитаних слів;  

 імпринтинг (рання пам’ять) – характеризується швидкістю, тривалістю, 

необоротністю, міцністю. Наприклад, пташеня йде за будь-яким 

рухомим предметом, який воно побачило вперше. 
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14. Людина в перші п’ять років життя фіксує такий об’єм інформації, 

який дорівнює об’єму інформації, що вона запам’ятовує протягом 

решти життя. Виділяють також оперативну, фондову, первинну, 

вторинну, третинну пам’яті. Всі види пам’яті (стосовно нервової 

системи) взаємопов’язані, й одна і та ж сама інформація здатна 

запам’ятовуватись за допомогою кількох видів пам’яті. 

Які існують особливості людської пам’яті? Що являє собою процес 

керування пам’яттю? Які способи такого керування ви знаєте? 

Відповідь. Специфічною особливістю людини є здатність утримувати в 

пам’яті не тільки сліди сприйняття конкретних предметів і явищ та їхніх 

словесних позначень, а й можливість керувати своєю пам’яттю. Тому довільне 

запам’ятовування певної інформації є складним і активним процесом. Для 

цього людина використовує особливі прийоми запам’ятовування, наприклад, 

виділяють найістотніші ознаки прочитаного чи почутого, порівнюють з тим, що 

вже відомо, систематизують цю інформацію у відповідності з поставленим 

завданням тощо. 

Таких прийомів дуже багато. Ось деякі з них. Так, метод групування 

полягає в тому, що загальну інформацію поділяють на групи, які легше 

запам’ятати (наприклад, семизначний номер телефону поділяють на три групи 

цифр). 

Метод рими й ритму лежить, наприклад, в основі всіх дитячих лічилок 

типу «раз, два, три, чотири, п’ять – вийшов зайчик погуляти». 

Метод акронімів дуже поширений і базується на тому, що складні назви 

скорочують і називають першими літерами слів, наприклад, ООН, ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ і т. ін. 

Метод акровіршів дозволяє запам’ятати інформацію за першими літерами 

слів або за кількістю літер у словах. Наприклад, дуже легко запам’ятати 

порядок розташування кольорів спектру за таким віршиком: «Каждый охотник 

желает знать, где сидит фазан (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий и фиолетовый»). 

При ланцюговому методі елементи певної послідовності мають бути 

пов’язані в ланцюг за допомогою образів, а при застосуванні методу місць – 

прив’язані до конкретного місця (метод Цицерона). 

Особливістю пам’яті людини є те, що запам’ятовуються не стільки 

подробиці. Скільки загальні положення, тобто у людини перш за все 

відкладається у пам’яті, наприклад, зміст прочитаної книжки, а її виклад, 

зазвичай, забувається. Саме тому при відтворенні інформації з пам’яті спочатку 

згадуються загальні положення, а потім вже видобуваються слова, необхідні 

для їхнього вираження. 

Так, у ранньому дитячому віці запам’ятовування відбувається мимовільно, 

тобто на підсвідомому рівні, як правило, на фоні емоційного збудження. 

Активне довільне запам’ятовування інформації виникає пізніше, з початком 

шкільного навчання, коли діти привчаються запам’ятовувати навчальний 

матеріал. При цьому спостерігається поступовий перехід від образної до 
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логічно-смислової пам’яті, яка у людини є вищою формою пам’яті, що оперує 

поняттями. Тому свідома установка на запам’ятовування теж є одним із 

способів керування пам’яттю. 

Традиційним і ефективним підходом до керування функціями пам’яті й 

навчання є використання різних фізіологічно активних речовин та психо-

фармакологічних агентів. Своєрідність цього підходу полягає в тому, що ці 

фактори впливають не лише на функції пам’яті, а й активно змінюють 

функціональний стан мозку. Тим самим фармакологічні речовини та 

фізіологічно активні сполуки здатні регулювати функції навчання й пам’яті 

поряд з іншими когнітивними функціями мозку. 

Так, психостимулятори, які активують адренергічні структури мозку, 

звичайно підвищують ефективність і швидкість навчання, збільшують 

тривалість збереження пам’ятного сліду. Значно полегшують процеси 

запам’ятовування так звані ноотропні речовини, які покращують загальну 

працездатність мозку. Проте слід зазначити, що характер впливу різних 

фармакологічних речовин на пам’ять значною мірою обумовлений рівнем 

мотивації. Тому ті речовини, які підсилюють увагу й активують мотиваційну 

систему, мають позитивний вплив на пам’ять, а речовини, що знижують 

мотиваційний рівень, значно утруднюють навчання. Крім того, вплив різних 

речовин на функції пам’яті значною мірою залежить від емоційного знаку 

застосовуваного подразника та його сили. 

15.  Серед дослідників ще поширено уявлення про мозок як про 

унікальний надпотужний комп’ютер. Що є основою для таких 

поглядів? Які ж переваги головного мозку над комп’ютером? 

Відповідь. Дійсно, здатність мозку виконувати багато операцій із 

завидною швидкістю і точністю дає привід для таких поглядів. Разом з тим 

мозок має неперевешену перевагу над комп’ютером. «Якщо ви пошкодите 

невелику частину комп’ютера, він перестане працювати як ціле, - говорить 

нейробіолог і спеціаліст по комп’ютерам Джеймс Реджиа із університету 

Меріленда. – Мозок – зовсім інша справа. Він здатен відновлювати свою 

архітектоніку». 

Однак, проблема полягає в тому, що репаративні (відновлювальні) 

властивості нервової тканини проявляються не завжди.  

Так, наприклад, при хворобах Альцгеймера і Паркінсона втрачені функції 

не можуть бути відновлені ніякими перебудовами міжнейронних зв’язків. 

Залишається поки що неясним, чому існує така вибірковість в умовах 

регенерації нервової тканини. 

Для розв’язання цієї проблеми в кінці XX століття почали використовувати 

комп’ютерні системи – штучні нервові мережі, які здатні імітувати багато 

властивостей і функцій нервової тканини та відтворювати прості функції мозку 

людини. 

Іншим напрямком у застосуванні штучних нервових мереж є розробка 

моделей патологічних процесів у нервовій системі. 
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«Складність мозку заставляє нас удаватися до створення комп’ютерних 

моделей нервових хвороб, тому що розв’язувати цю задачу без використання 

комп’ютерного моделювання рівноцінно спробі зрозуміти закономірності 

кліматичних явищ без математичного аналізу – стверджував Джеймс Реджиа.  

16.  Відомий вчений Майкл Хассельман та група нейробіологів із 

Гарвардського університету досліджували причини порушення 

короткочасної пам’яті – частого симптому хвороби Альцгеймера. Що 

ж викликає погіршення розумових здібностей у хворого пацієнта? Які 

процеси відбуваються на початкових стадіях хвороби Альцгеймера? 

Відповідь. Відомо, що при цьому захворюванні у мозку формуються 

характерні бляшанки – скупчення патологічного білка. Збільшення кількості й 

розмірів бляшанок викликає погіршення розумових здібностей пацієнта, 

поступово приводить до руйнації особистості, повної психічної й фізичної 

інвалідності. 

Вченими було встановлено, що на початкових стадіях хвороби 

Альцгеймера бляшанки з’являються в гіпокампі, викликаючи при цьому 

порушення короткочасної пам’яті: хворий не може пригадати те, що відбулось 

декілька хвилин тому. 

У здорової людини гіпокамп керує формуванням короткочасної пам’яті і 

переводить потрібну інформацію у довготривалу пам’ять. 

Хассельман припустив, що порушення метаболізму нервових клітин 

гіпокампу приводить до безладної активації нервових зв’язків по всьому мозку 

– процесу, який він називає безконтрольною синаптичною модифікацією. 

Патологія поширюється від гіпокампу на інші ділянки мозку.  

Припустимо, що одна особа зустрічає людину на ім’я Фред. Гіпокамп 

подає команду зв’язати у мозку обличчя Фреда з його ім’ям. При повторній 

зустрічі цей зв’язок посилюється. Хассельман гадає, що при хворобі 

Альцгеймера повторна зустріч хворого з людиною на ім’я Фред веде до 

посилення не якоїсь конкретної, а багатьох міжнейронних зв’язків, які мають 

відношення до будь-якої людини на ім’я Фред, який будь-коли зустрічався 

хворому в житті.  

Заслуга вчених в тому, що вони створили штучну модель функціонування 

гіпокампу, яка імітувала його здатність активувати велику кількість нервових 

елементів. «Це тільки гіпотеза, - говорить Хассельман, - але вона піддається 

аналізу й експериментальній перевірці. Так, наприклад, ми можемо спробувати 

використати речовини, які гальмують процеси синаптичної модифікації, з 

метою корекції наслідків пошкодження гіпокампу». 

17.  Як ви думаєте, в чому ж перевага використання вченими 

комп’ютерних систем – штучних нервових мереж, які здатні імітувати 

багато властивостей і функцій нервової тканини та відтворювати 

прості функції мозку?  

Вчений Джеймс Реджиа вважає, що потенційна перевага комп’ютерних 

моделей зв’язана не лише із створенням штучних аналогів біологічних 

процесів, але й з можливостями експериментальної перевірки гіпотез. Він і його 
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колеги перевірили давно існуючу гіпотезу виникнення мігреневих болей. 

Багато людей з мігреневими болями страждають зоровими галюцинаціями, які 

зазвичай передують нападам головної болі. Передбачалось, що зорові 

галюцинації є результатом поширення по корі електричних хвиль, які 

порушують нормальну діяльність мозку. Реджиа і його колеги створили 

комп’ютерну модель, яка імітує хвильові процеси у певних ділянках кори. 

Перевага штучних нервових мереж у даному випадку очевидна – виконання 

аналогічних експериментів на людині неможливе в силу етичних причин, тоді 

як у тварин під питанням саме існування галюцинацій. 

Однак модельні експерименти лише дуже наближено відображають 

реальні нейрофізіологічні процеси. Безсумнівно, нові дані про роботу живого 

мозку, отримані з допомогою сучасних методів, дозволяють створити більш 

удосконаленні комп’ютерні моделі. 

18.  Зазвичай у людей, після ампутації кінцівки, виникають больові 

відчуття. Поясніть, механізм виникнення фантомних болей 

прооперованого хворого? 
Відповідь. З’ясувалось, що причиною виникнення фантомних болей є 

безладна імпульсна активність нервових клітин у тих ділянках мозку, які були 

зв’язані з ампутованою кінцівкою. Втративши зв’язок з іннервованим органом, 

нервові клітини починають реорганізацію міжклітинних контактів у певній 

ділянці кори головного мозку, викликаючи безладну розрядну активність 

нейронів і, як наслідок, больові відчуття. 

19. В основі відновлення втрачених внаслідок інсульту функцій лежить 

регенерація нервової тканини. На жаль, не завжди це відновлення 

спостерігається не у повному обсязі. Чому ж існують обмеження 

репаративних властивостей мозку? За допомогою якого сучасного 

методу вченим вдалось розгадати цей феномен? 

Відповідь. Комп’ютерне моделювання допомагає вченим зрозуміти, чому 

існують обмеження регенеративних властивостей мозку. Відомий вчений 

Реджиа та його колеги звернули увагу на процеси, що протікають у мозковій 

тканині, яка оточує ділянку, пошкоджену інсультом. Добре відомо, що нервова 

тканина, яка розміщена навколо змертвілої ділянки мозку (пенамбра) втрачають 

здатність приймати й надсилати сигнали, тому що не постачається кров’ю. 

Більшість дослідників гадають, що відновлення функцій пенамбри слугує 

ключем до усунення наслідків інсульту. Так, вчені із Меріленду (США) 

створили комп’ютерну модель втрати чуттєвості внаслідок інсульту. Перші 

результати подають надії – штучна нервова сітка за певних умов може 

відтворювати (репродукувати) відновлення чуттєвості кінцівки. 

Прикладом успішного застосування комп’ютерного моделювання 

слугують роботи дослідника із Тель-Авівського університету Ейтена Раппіна, 

який створив модель для аналізу таких наслідків інсульту, як постінсульт. 

20.  Проблема співвідношення фізіологічного і соціального в 

природі людини лежить в основі філософських уявлень про світ та 
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місце людини в ньому. На цій основі власне і будується вся система 

виховання і навчання. 

Однак незалежно від того, як кожен із нас розв’язує для себе 

проблему, яка в науці отримала назву психофізіологічної, з власного 

досвіду ми розуміємо, що фундаментом, на якому будуються поведінка 

і вся психічна діяльність людини є її потреби. 

Доведіть, на конкретних прикладах, що саме виникнення потреб 

спонукає людину до активної поведінки. 

Які класифікації потреб вам відомі? 

Відповідь. Наукове трактування поняття «потреби» дуже широке, але 

загалом зводиться до того, що під потребою розуміють такі зміни в організмі в 

цілому, які не можуть бути компенсовані за рахунок внутрішніх резервів і 

механізмів. Усунення цих змін можливе за рахунок певних поведінкових 

реакцій, взаємодії з довкіллям. Найпростішими прикладами таких потреб може 

бути необхідність у поживних речовинах, воді і т.п. 

Звичайні людські потреби значно ширші. Найповнішу класифікацію 

потреб людини зроблено П.В. Симоновим. У людини він визначає три групи 

вихідних первинних потреб, а саме: вітальні, соціальні та ідеальні потреби 

пізнання і творчості. 

Вітальні (життєво необхідні) потреби спрямовані на збереження цілісності 

індивіду та виду. Ці потреби визначають харчову, захисну та подібні їм 

поведінкові реакції. Іноді цю групу потреб називають біологічними потребами. 

Однак тут слід розуміти, що в людини задоволення навіть цих потреб завжди 

опосередковане соціальним середовищем. 

Соціальні потреби включають намагання людини належати до певної 

соціальної групи і займати в ній певне місце. 

Соціальні потреби розділяються на дві групи – потреби «для себе» (права) і 

«для інших» (обов’язки). Соціальні потреби, виникаючи під час спілкування, 

формуються незалежно від вітальних. Перші ознаки соціалізації дитини (її 

позитивна реакція на спілкування з дорослими – посмішка, активні рухи) 

виникають у результаті задоволення потреби в прихильності. При цьому дитина 

більш прихильна до того, хто з нею спілкується, ніж до того, хто її лише годує. 

Серед соціальних потреб особливої уваги заслуговує потреба людини 

успадковувати (імітувати) ті або інші еталони поведінки, моральні та етичні 

норми, що прийняті в тому суспільстві, до якого вона належить. Особливо 

яскраво ця потреба виражена в ранньому дитинстві. Саме тому в формуванні 

етичних та моральних принципів дитини визначальна роль належить прикладу 

дорослих. Імітуючи поведінку дорослих або тих, хто, за уявленнями дитини, 

займає в її соціальній ієрархії найвище положення), дитина тим самим 

автоматично (фізіологічною основою цього слугує дозрівання відповідних 

ділянок мозку та явище імпринтингу) засвоює принципи, якими керуються ті, з 

кого вона бере приклад, а не ті правила поведінки, які намагаються їй 

прищепити, звертаючись до її свідомості.  
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Зрозуміло, що найбільшої шкоди у вихованні молодої людини завдає 

розбіжність між власним прикладом і декларацією високоморальних норм 

поведінки. Вважається, що саме це є основою цинізму та занижених духовних 

потреб людини. 

До ідеальних потреб людини належать потреби пізнання навколишнього 

світу та власного місця в ньому, пізнання суті та призначення свого існування. 

Їх основу становить потреба в отриманні нової інформації, що, з одного боку, 

спричиняється необхідністю пошуку подразників, які при їх надходженні 

знімають так званий дефіцит активації. Пошук подібної стимуляції в фізіології 

поведінки визначають як різноспрямоване дослідження. Саме це є міцним 

фундаментом, на якому побудоване вся система людських розваг та шоу, і 

позбавлення людини саме таких подразників оцінюється нею як найважче 

випробування. 

З другого боку, потреби пізнання активуються невизначеністю отриманої 

інформації. Людина дуже важко переносить невизначеність, загадковість, що 

стимулює її до пошуку інформації, яка дала б змогу знизити цю невизначеність. 

Така поведінка визначається як направлена допитливість. 

У кожній з трьох груп потреб пропонується розрізняти потреби 

збереження і потреби розвитку. Різниця між ними полягає в тому, що потреби 

збереження задовольняються в межах певних норм, тоді як потреби розвитку 

таких норм не мають. Наприклад, ідеальна потреба збереження задовольняється 

оволодінням досягнутого на даний час рівня знань, а потреба розвитку 

спонукає прагнути до непізнаного, раніше ніким не відкритого. 

Будь-яка із перелічених вище потреб може бути задоволена за наявності 

додаткових потреб в озброєності засобами та знаннями і в переборюванні 

перешкод на шляху до мети, що звичайно визначається як воля. 

21.  Нейрофізіологи й антропологи завжди підкреслюють дивну 

особливість будови мозку людини: потенційні його можливості значно 

перевищують фізіологічні потреби організму. В чому ж виражається 

ця дивна особливість будови мозку сучасної людини? 

Відповідь. Особливість мозку сучасної людини, як вважають 

нейрофізіологи, в тому, що мозок використовує лише 2% своїх потенційних 

можливостей, причому такий рівень притаманний непересічним, геніальним 

особистостям.  

Розвиток мозку перших гомінід відбувався набагато швидше, ніж того 

потребували зміни умов середовища. Сучасного рівня мозок людини досяг 

близько 200 тис. років тому, задовго до виникнення цивілізації (тобто 10 тис. 

років тому). 

Але, як нам відомо, еволюція не створює нічого зайвого, такого, що не 

зумовлено природними умовами і потребами самого організму. Важко уявити, 

яких висот сягнув би Homo sapiens, якби його мозок використовував свої 

можливості хоча б наполовину. Схоже на те, що еволюція заздалегідь 

передбачала майбутні потреби людини і наділила його таким «комп’ютером», 

головні вузли якого ще заблоковано. За аналогією з принципом Реді-
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Вернадського, що жива матерія може бути створена лише іншою живою 

матерією, логічно припустити, що й Розум міг створити лише інший Розум: 

розумне – лише від розумного. 

Учені припускають існування інформаційного поля кожного предмета, 

об’єктів живої та неживої матерії в усіх точках Всесвіту одночасно. Така 

інформація не передається з одного пункту в інший із певною швидкістю, вона 

просто існує завжди і скрізь. І завдання людини полягає у зчитуванні цієї 

інформації. 

Академік М.А. Марков припускає, що інформаційне поле Землі 

складається з шарів і структурно нагадує матрьошку, причому кожен шар 

ієрархічно пов’язаний з вищими шарами – аж до Абсолюту і крім банку 

інформації це регулятор начала в долях людей і людства загалом. 

Голографічна природа Всесвіту, зокрема й біополя людини та її мозку, 

означає, що інформація про все утримується водночас скрізь і в кожному 

обсязі. Відтак кожний з нас утримує інформацію абсолютно про все, що 

відбувалося і відбувається у Всесвіті. Цю інформацію ми хоча й містимо, однак 

нею не володіємо, до часу не усвідомлюємо і не використовуємо. 

Таким чином, сучасне людство єдине і має знати шляхи істинного 

переходу в «сферу розуму – ноосферу», яка поки що є лише утопією. Нині стан 

біосфери перебуває в повній залежності від діяльності якісно нового стану 

матерії – людського суспільства. Саме тому актуальним є філософське 

усвідомлення феномена людини як утілення єдності біологічної природи та 

соціальної і духовної єдності. Людина через виробничу діяльність і соціально-

культурну сферу вступає у відповідні зв’язки з природою, а тому суспільство 

повинно бути зацікавлене в такому ставленні до довкілля, аби сприяти 

збереженню біосфери як умови виживання й розвитку самого суспільства. 

22.  У чому вбачаються переваги абстрактного мислення людини перед 

конкретним мисленням тварин? 

Відповідь. Абстрактне мислення оперує узагальненими образами, що 

дозволяє успішно знаходити принципові рішення важливих проблем навіть без 

маніпулювання предметами, не «ув’язуючись» у деталях і частковостях. 

23.  Чому вважається, що ступінь розвитку головного мозку впливає на 

мислительні здібності? Як це можна пояснити? 

Відповідь. Звивини головного мозку збільшують поверхню великих 

півкуль. Саме в корі великих півкуль встановлюються різноманітні 

функціональні зв’язки між нейронами. Кількість і якість цих зв’язків визначає 

рівень мислительних здібностей конкретної особи. 

24. Чому у сучасних людиноподібних мавп не розвинулась членороздільна 

мова? Хоча вони, як і предки людини, живуть групами і їм теж 

необхідно спілкуватися одне з одним. 

Відповідь. Вірогідно, розвиток мови перш за все ініціювався необхідністю 

коректувати дії різних особин в разі здійснення трудових операцій, які 

потребували колективних, спільних зусиль. Діяльність людини в процесі 

розвитку суспільства ставала все більш різноманітною і за цієї причини вже не 
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могла регулюватися декількома десятками звукових сигналів, як це 

спостерігається навіть у дуже високоорганізованих тварин (вовків, слонів, 

дельфінів, мавп). 

Як свідчать результати експериментальних досліджень, сучасні 

людиноподібні мавпи, не зважаючи на груповий стиль життя, в значній мірі 

залишаються індивідуалістами, рідко розв’язують виникаючі проблеми разом, 

не виготовляють спільно навіть примітивних знарядь праці і т. ін. Вірогідно, це 

обмежує їхні комунікативні потреби і можливості. До того ж і голосовий апарат 

сучасних мавп відрізняється від людського.  

25.  Вченими-фізіологами встановлено, що перш ніж потреба примусить 

організм здійснити будь-яку поведінкову реакцію, вона повинна 

перерости в мотивацію. За яких умов потреба переростає в 

мотивацію? Які існують фізіологічні механізми, які дають змогу 

визначати порядок задоволення потреб? Яке значення емоцій у 

поведінкових реакціях людини? Які складові є визначальними, 

необхідними і достатніми для виникнення будь-якої емоції? 

Відповідь. Слово «мотивація» в перекладі з французької означає «те, що 

викликає рух». Різниця між поняттями «потреба» і «мотивація» можна 

пояснити таким прикладом. Уявімо, що в результаті неправильного харчування 

в організмі людини не вистачає вітаміну В. Потреба в цьому вітаміні існує, але 

цілеспрямованої поведінкової реакції вона не викликає. 

Згідно із сучасними уявленнями, потреба переростає в мотивацію в 

момент, коли вона усвідомлюється. Тобто коли активується в пам’яті 

інформація про ті зовнішні об’єкти, які здатні задовольнити цю потребу, і 

програма тих дій, які здатні привести до її задоволення. Іншими словами, будь-

яка мотивація в своїй основі – це актуалізована потреба.  

У свій час І.П. Павлов назвав це рефлексом мети. Для розуміння цього 

положення звернемось до прикладу. Уявімо ситуацію, коли ви присутні на 

якомусь засіданні , де вирішується ваша доля. Перед засіданням ви не їли і за 

звичайних умов давно відчули б себе голодним і, мабуть, задовольнили б цю 

потребу. Однак за описаної ситуації потреба в їжі, як правило, не переростає в 

мотивацію. 

З цієї життєвої ситуації стає зрозумілим, що оскільки потреб, а відповідно 

й мотивацій, дуже багато, то повинні бути якісь фізіологічні механізми, що 

давали б змогу визначати порядок їх задоволення. 

Вважається, що в момент, коли певна потреба переростає в мотивацію, у 

відповідних ділянках мозку формується мотиваційне збудження, яке за своїми 

фізіологічними ознаками тотожне явищу домінанти. Це збудження зберігається 

в мозку тривалий час, поки не буде задоволена потреба, що його викликала. 

Сторонні подразники тільки підсилюють це збудження, тоді як усі інші види 

діяльності (власне потреби) гальмуються. 

У нашому прикладі із засіданням ваша потреба посісти певне місце в 

соціальній ієрархії саме і була тією домінантою, яка загальмувала потребу в їжі. 

Власне, в кожний конкретний момент часу діяльність організму визначається 
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домінуючою в плані виживання та адаптації мотивацією. Після завершення 

однієї мотивованої поведінкової реакції організмом оволодіває наступна зі 

своїм соціальним і біологічним значенням мотивація. Тепер уже ця мотивація 

підкоряє собі всі інші. 

При формуванні домінуючої потреби і відповідної мотивації внутрішній 

стан організму людини та зовнішні умови (об’єктивна реальність) нерідко 

можуть перебувати в протиріччі одне з одним. Саме в момент такого зіткнення 

між бажаннями та реальними можливостями і з’являється емоційний 

компонент мотивації. 

Основне біологічне значення емоцій полягає в тому, що по суті тільки вони 

дають змогу людині швидко і загалом оцінити свій внутрішній стан, потребу, а 

також можливості її задоволення. З цього приводу П.К. Анохін писав, що 

інтегральність є вирішальною ознакою будь-якого емоційного стану, ознакою, 

винятковою відносно інших станів та інших реакцій. Роблячи майже 

моментальну інтеграцію всіх функцій організму, емоції самі по собі можуть 

бути абсолютним сигналом корисного чи шкідливого впливу на організм, часто 

навіть раніше, ніж буде визначено локалізацією самого впливу та конкретний 

механізм відповіді організму на такий вплив. 

Саме ця властивість організму визначати завдяки емоціям якість впливу за 

допомогою стародавнього й універсального критерію всього живого на Землі – 

виживання – і надало емоціям універсального значення в житті організму. 

Разом з тим організму виявляється надзвичайно вигідно бути 

пристосованим до умов довкілля, оскільки він, навіть не визначаючи форми, 

типу, механізму й інших параметрів тих чи інших впливів, може відреагувати 

на них за допомогою певного емоційного стану, звівши так би мовити, все до 

загального біологічного знаменника: корисним чи шкідливим для нього є цей 

вплив. 

Насправді, ми ніколи не оцінюємо нашу потребу в їжі в кількості білків, 

жирів, вуглеводів, вітамінів і т.п. Виникнення відчуття голоду вже є достатнім. 

Задоволення потреби також оцінюється в емоції. Наприклад, у відчутті 

ситності. Ще одним прикладом цього може бути поведінка людини, що 

пошкодила ногу. Звертаючи увагу лише на біль, людина відразу знаходить 

положення ноги, яке в цій ситуації є найменш травмуючим. 

Разом з тим, ми не повинні думати, що емоції працюють тільки за 

принципом: шкідливо-корисно, приємно-неприємно. 

Вчені Анохін П.К., Симонов П.В, Чайченко Г.М. вважали, що емоції 

виступають у ролі своєрідної «валюти мозку», універсальної міри цінностей, 

що є функцією двох факторів: попиту (потреби) і пропозиції (можливості 

задовольнити цю потребу). Виходячи з цього, емоція визначається як 

відображення мозком людини і тварин будь-якої актуальної потреби (її якості 

та величини) і ймовірності (можливості) її задоволення, яку суб’єкт мимовільно 

оцінює на основі генетичного і раніше набутого індивідуального досвіду. 

Правило виникнення емоцій можна представити у вигляді формули: 
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Е=П (Iн-Iі), Е-емоція, її ступінь, якість і знак; П – сила і якість актуальної 

потреби; (Ін-Iі) –оцінка ймовірності задоволення потреб на основі вродженого і 

набутого досвіду; Ін – інформація про засоби, що необхідні для задоволення 

потреби; Iі – інформація про засоби, якими реально в даний момент володіє 

суб’єкт. 

Перелічені складові є визначальними, необхідними і достатніми для 

виникнення будь-якої емоції. Але, крім них, слід враховувати також: а) 

індивідуально-типологічні характеристики особи; б) фактор часу, залежно від 

якого емоція може набувати характеру короткочасного афекту або тривалого 

настрою; в) якісні особливості самої потреби, бо, наприклад, емоції, що 

виникають на основі соціальних та індивідуальних потреб, прийнято називати 

почуттями. 

Із «формули емоцій» випливає, що мала ймовірність задоволення потреби 

або її зниження в ході діяльності спричиняє негативні емоції. Зростання 

ймовірності досягнення мети і задоволення потреби порівняно з прогнозом 

породжує позитивні емоції. Разом з тим при дуже високій ймовірності 

задоволення потреби емоції взагалі можуть бути відсутніми. Тому в таких 

випадках психофізіологи кажуть, що інформація вбиває емоції. 

З фізіологічного погляду, емоцію ще визначають як активний стан системи 

спеціалізованих мозкових структур, що спонукають змінити поведінку в бік 

мінімізації чи максимізації цього стану. 

Звідси як наслідок випливає те, що емоції здатні переключати 

(регулювати) поведінкові реакції. Особливо яскраво ця роль емоцій виявляється 

при конкуренції мотивацій та виділенні домінуючої мотивації. Так, в 

екстремальних умовах може виникнути боротьба між природним для людини 

інстинктом самозбереження (вітальною потребою) і соціальною потребою 

дотримувати певних етичних норм. Це переживається у формі боротьби між 

страхом та соромом. 

26.  На цей час існує декілька підходів до класифікації емоцій, згідно з 

одним з них, серед емоцій виділяють дві категорії: позитивні і 

негативні. 

Перша група зв’язана із задоволенням потреб індивідууму або 

угруповання, негативні емоції виникають у зв’язку з неприємними, 

небезпечними явищами. Який механізм виникнення емоцій? Яким 

вченим вдалось відкрити завісу над таємницями емоцій? 
Відповідь. На це питання пробувало відповісти багато вчених: Зиґмунд 

Фрейд, Вільямс Джеймс, Карл Ланге, Уолтер Кеннон, Філіп Бард, Джеймс 

Папес та ін. 

За результатами їх досліджень стало відомо, які структури мозку беруть 

участь у формуванні емоцій. Найбільш важливі відділи головного мозку, які 

мають відношення до емоцій, загалом називають лімбічною системою. Її 

частини і, вірогідно, функції в основі своїй подібні у всіх ссавців. По провідним 

шляхам ретикулярної формації стовбурової частини головного мозку до 

лімбічної системи надходять сигнали від усіх частин організму. Вважається, що 
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більшість нервових клітин цієї формації є неспецифічними. Це означає, що на 

відміну від зорових, нюхових, слухових та інших нейронів, які сприймають 

лише один вид подразників, неспецифічні нервові клітини реагують на різні 

ситуації. Нейрони ретикулярної формації утворюють скупчення. Найбільш 

крупні з них – блакитна пляма і чорна субстанція. У блакитній плямі з участю 

гормона норадреналіну запускається емоційна реакція, яка зв’язана із станом 

депресії і стресу. Чорна субстанція виділяє гормон дофамін, який сприяє 

виникненню деяких приємних відчуттів. 

Лімбічна система має декілька ядер передньої частини гіпоталамусу, 

ділянку гіпоталамусу, амигдалу (або мигдалеподібне тіло) – нервове скупчення 

розміром як горіх, яке відповідає за агресивну поведінку і страх. Поруч з 

амигдалою розміщені гіпокамп і оточуюча його поясна звивина і склепіння 

великих півкуль. Функції гіпокампу, поки що до кінця ще не з’ясовано, однак 

гадають, що він відіграє суттєве значення у підтриманні гомеостазу, бере 

участь у координації функцій розмноження й емоційної поведінки, а також 

збереження пам’яті. Всю цю частину мозку по-іншому називають колом 

Папеса, результатом активності якого і є наші емоції. 

У корі головного мозку найважливіше значення в емоційній поведінці 

відіграють лобні долі, які пов’язані провідними шляхами з лімбічною 

системою. Про значення лобних долей у формуванні характеру людини 

здогадувались давно, а у 1848 році внаслідок одного унікального випадку ці 

припущення були повністю підтверджені. У 25-річного американця Фінеаса 

Гейджа металічним стрижнем був пробитий череп і фактично видалена 

повністю ліва лобна доля. Гейдж чудом вижив, але став зовсім іншою 

людиною. Якщо раніше він був тихим, соромливим, добродушним і 

працелюбним, то після нещасного випадку став грубим, злим, крикливим і 

вкрай агресивним. 

Нейрофізіологи вважають, що кора лобних долей мозку не лише реагує на 

активність лімбічної системи, але й видозмінює її. Таким чином здійснюється 

взаємодія підкірки з корою і корекція підсвідомого свідомим. 

Так залишившись без лобної долі внаслідок нещасного випадку (приклад з 

Фінеасом Гейджем), а тому і контролю над своєю підкіркою, він змінився до 

того, що його не можна було впізнати. 

Тому залежно від характеру пошкодження лобних долей можливо два 

основних варіанти змін. В одному випадку стан психіки нагадує депресію: 

хворий стає апатичним, втрачає ініціативу, проявляє емоційну загальмованість. 

В іншому випадку у людей з’являється підвищена агресивність, 

роздратованість, вони перестають стримуватися. 

27.  Чи згодні ви з твердженням, що у емоційних проявах бере участь 

вегетативна (автономна) нервова система? 
Відповідь. Вегетативна нервова система, яка має два анатомічно і 

функціональні відділи, що розрізняються між собою, саме: симпатичний 

(мобілізує енергію і ресурси організму) і парасимпатичний, який зберігає їх. 
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Парасимпатичні нерви філогенетично древніші, їх сигнали уповільнюють 

роботу серця і посилюють діяльність травного тракту.  

Симпатичні нерви здійснюють протилежний вплив, і сенс їхньої діяльності 

вбачається у підготовці нашого організму до екстремальних ситуацій. Спільну 

(злагоджену) діяльність цих відділів ми постійно спостерігаємо у 

повсякденному житті. Уявімо, що на поляні, на якій ви сидите і смакуєте 

бутербродом, раптом з’являється величезний злий пес і миттєво у дію вступає 

ваша симпатична нервова система. Процес травлення при цьому 

уповільнюється, у ротовій порожнині відразу ж з’являється сухість, серце 

заб’ється у прискореному темпі. 

28.  У широкому розумінні агресивність людини – це активність, 

спрямована на зовнішній світ. Вона може проявлятися у творчій 

формі, а може мати негативні руйнівні наслідки. Агресивність є 

вродженою ознакою, але, як і інші особливості людини, багато в чому 

залежить від соціального середовища. Що, на вашу думку, є 

причинами прояву підвищеної агресивності?  

Відповідь. Видатний вчений Зігмунд Фрей, у свій час довів, що прояву 

негативної агресивності у багатьох випадках сприяє недостатність або 

відсутність нормальних контактів людини з оточуючими, особливо в дитинстві. 

Іншими словами, відсутність уваги і любові є причиною прояву агресивності 

дитини, причому агресивності не творчої, а руйнівної, спрямованої проти 

оточуючих, а інколи і проти самого себе. 

Водночас такий прояв дитячої агресивності, як бійка, - явище буденне і 

здебільшого достатньо безневинне. Як би нам дорослим не хотілося, але діти 

завжди билися, і, напевно, будуть і надалі продовжувати битися. Більше того, 

можна стверджувати, що бійка часто відіграє позитивну роль, як у регулюванні 

взаємовідносин між дітьми, так і в забезпеченні психологічної рівноваги 

дитини. Відомо, що діти часто просто не володіють ефективними прийомами 

розв’язання спорів і захисту своєї гідності, своїх моральних норм. 

Причинами підвищеної агресивності можуть бути: по-перше, 

неблагополуччя емоційного стану дитини; по-друге, різного роду 

захворювання. Дуже часто підвищена агресивність властива дітям, які не 

отримують необхідної порції уваги і любові з боку близьких людей, в першу 

чергу батьків. У цих дітей не сформовано почуття до навколишнього світу: він 

сприймається небезпечним і загрозливим. Як наслідок виникає підвищена 

агресивність, яка носить скоріше захисний характер. 

Будь-який прояв агресивності, і в даному випадку бійка між дітьми, є 

проявом боротьби людини проти зовнішнього світу. В житті досить часто 

виникають ситуації, які потребують від людини вміння відстояти себе і 

докласти зусиль для змінення ситуації. Ніколи бійка не відбувається заради 

самої бійки, вона є лише способом досягнення тих чи інших цілей. Доросла 

людина стримує або спрямовує у конструктивне, соціально прийнятне русло 

притаманну їй вроджену агресивність, але діти ще не мають достатніх 

можливостей керувати своїми агресивними імпульсами. 
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Природно, що чим молодша дитина, тим менша вона піддається 

обмеженням людської моралі, більш безпосередня у вираженні емоцій. Тому 

бійка як спосіб вираження агресивності закономірна для дітей, якщо не 

перевищує допустимі норми. 

Що ж потрібно робити дорослим при виникненні такої ситуації, як бійка? 

Звичайно, не можна дати поради на всі випадки життя, але можна 

сформулювати декілька принципів, які допоможуть виробити правильну 

стратегію спілкування з дітьми. 

29.  Видатний дослідник ХХ століття, лауреат Нобелівської премії Конрад 

Лоренц, виявив аналогії у прояві агресивності у тварин і людини. Так, 

він відзначав, що агресія у багатьох тварин, і вірогідно, також, як у 

людини, є необхідною умовою дружби. Підтвердіть, або спростуйте 

цей, на перший погляд парадоксальний висновок вченого? Які вам 

відомі способи зведення нанівець агресії? 

Відповідь. Дійсно, ствердження вченого про те, що агресія і у тварин, і у 

людини є необхідною умовою виникнення дружби підтверджуються 

багаторічними спостереженнями за поведінкою тварин. Наприклад, дикі гуси є 

одним із найагресивніших видів птахів, і саме вони утворюють стійкі 

багаторічні пари. 

Одним з ефективних і надійних способів зведення нанівець агресії є 

переорієнтація. «переадресація». До речі, цим способом успішно користуються 

політики, коли хочуть відвести від себе звинувачення і докори. Другий спосіб – 

більш близьке знайомство з об’єктом агресії. Невідоме, незрозуміле часто 

викликає страх, що провокує агресію. 

30.  Однією з найважливіших функцій емоцій є їхня безпосередня участь у 

процесах навчання і пам’яті. Що слугує доказом цього постулату? 

Відповідь. Доказом цього може бути власний досвід кожного з нас. Адже 

події, що супроводжувались яскравими емоціями ми пам’ятаємо найкраще і 

найдовше. І саме тут заховано той чарівний ключик, який відкриває широкі 

перспективи та можливості керування навчанням та пам’яттю. Схема виглядає 

надзвичайно просто. Оскільки емоції формуються на базі потреб, то практично 

питання полягає лише в тому, щоб сформувати (не вбити природні потреби до 

навчання). Бо, як писав М.М. Амосов, задоволення саме цих потреб у людини 

здатне приносити їй найбільшу радість і, головне, що повне насичення тут 

ніколи не можливе. 

За явної простоти схеми її практичне втілення є зовсім не простим 

завданням, бо природа людини вимагає від неї повсякчас задоволення занадто 

великої кількості потреб, а вибирати завжди важко. 

31.  Інколи ми говоримо «у страху великі очі». Чи відповідає цей вислів 

реальності? Чим ще супроводжується страх? Які відбуваються  
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фізіологічні механізми змін, що виникають в організмі при розвиткові 

страху? Визначте їх пристосувальне значення. 
Відповідь. Страх – це один із емоційних станів людини, який розвивається 

за умов, коли вищі мозкові центри не здатні забезпечити адекватну реакцію на 

ситуацію, що склалася, і в результаті цього може виникати певна загроза.  

При розвиткові будь-якого емоційного стану в організмі людини фізіологи 

виділяють два різних, хоча й взаємопов’язаних між собою процеси. Перший – 

це те, що суб’єктивно відчуває людина в даний конкретний момент і який 

визначають як емоційне переживання (внутрішній бік емоції). Другий – це 

зміни у соматичній і вісцеральних сферах, які позначаються як емоційне 

вираження (зовнішній бік емоції). Такий поділ викликаний тим, що досить 

часто між цими двома процесами виникає те, що отримало назву дисоціації або 

незбіжності. Ми добре знаємо, що людина здатна розіграти страшний переляк 

зовсім не відчуваючи його. І, навпаки, коли їй дуже страшно, вдавати з себе 

веселу і безтурботну. 

При справжньому переживанні людиною страху емоційне переживання і 

вираження включають в себе цілий комплекс змін, які викликаються 

активацією в цей момент ряду структур мозку, що утворюють так звану 

лімбічну систему. З одного боку активація цих структур викликає відповідне 

суб’єктивне відчуття, а з іншого – запускає цілий каскад змін у діяльності 

основних фізіологічних систем організму, які, як правило, реалізуються за 

рахунок активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи та 

виділення низки гормонів, перше місце серед яких займає адреналін та 

норадреналін. 

Саме активація симпатичних волокон, що іннервують м’язи зіниці, 

приводить до її розширення, а також загального розкриття очей. Крім цього, 

страх супроводжується збільшенням частоти серцевих скорочень, змінами 

кров’яного тиску, частоти та глибини дихання посиленням тонусу м’язів, що 

проявляється у тремтінні або при надмірному страхові – закам’янінні. При 

страхові посилюється потовиділення, а іноді й піднімається волосся (здатися 

більшим ніж є насправді та злякати того, хто злякав). При розвиткові страху 

об’єм вегетативних зрушень звичайно набагато перевищує реальні потреби 

організму, оскільки в ситуації прагматичної невизначеності, коли невідомо, 

скільки чого буде потрібно у найближчі хвилини, краще піти на зайві 

енергетичні витрати, аніж згодом, під час напруженої діяльності залишитися 

без достатнього забезпечення киснем і енергетичною «сировиною». 

Страх супроводжується значними змінами і в механізмах переробки всіх 

видів сенсорних сигналів. Посилюється гострота зору та слуху, змінюються 

навіть відчуття смаку та запаху. Разом з тим, при цьому може виникати явище 

перебільшення реальної загрози і втрати можливості реальної оцінки ситуації. 

Страх на поведінковому рівні реалізується через дві взаємопротилежні 

форми поведінки: втеча (або боротьба) та затаювання. Обидві реакції 

біологічно виправдані. В останньому випадку це пов’язано з тим, що нерухомі 
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об’єкти більшість тварин сприймає набагато гірше ніж рухомі, а, крім того, 

реакція нападу на нерухому жертву може не запускатися.  

32.  На думку вчених-сомнологів (спеціалістів, які вивчають сон), наукове 

відкриття у 50-і рр. XX століття, яке належить Н. Клейтману та його 

аспірантам Ю. Азеранському і В. Дементу стало справжньою 

революцією в «науці про сон», змінило всі уявлення людства про 

природу сну, і по суті, поклало початок науковому підходу до 

вивчення цієї проблеми? Як ви думаєте, чи дійсно це так? Про яке 

відкриття йдеться мова? Який вчений був послідовником Клейтмана і 

зробив неоцінений внесок у фізіологію сну? 

Відповідь. Мова йде про відкриття парадоксального сну (або «сну з 

швидкими рухами очей»). Згідно з точкою зору Клейтмана, Демента і його 

прихильників, сон – єдиний процес, і відкритий ними стан – як би відродження 

всього лише періодичного вторгнення механізмів неспання всередині процесу 

сну. 

Науковому світу знадобився ще один геній, який зрозумів, що саме 

відкрито. Це був професор з Ліону (Франція) Мішель Жуве. Згідно з Жуве, 

парадоксальний сон (термін також належить йому) – не класичний сон і не 

неспання, а особливий, третій стан організму, який характеризується 

парадоксальним поєднанням зовнішніх ознак спокою із надзвичайно високою 

активацією мозку, якби активне неспання, спрямоване всередину.  

У 60-ті рр. XX ст. вчений зробив величезний неоцінений внесок у 

фізіологію сну. Ним та його співробітниками вивчена і досконало описана вся 

феноменологія сну, його анатомічна основа, нейрофізіологічні, біохімічні, онто- 

і філогенетичні аспекти. Підбиваючи підсумок своїм дослідженням, Жуве 

дійшов висновку, що основний біохімічний агент, який відповідальний за 

регуляцію сну у мозку ссавців, - нейромедіатор 5 – окситрипамін (серотонін), 

продукт перетворень амінокислоти тирозину. 

Грандіозна нова концепція біохімічної регуляції сну, в центрі якої 

знаходились ацетилхолін – як регулятор неспання, серотонін і норадреналін – 

як регулятори парадоксального сну була опублікована у 1969 році, однак вона 

не протрималась й декілька років. Але недарма говорять, що помилки геніїв не 

менш повчальні, ніж його перемоги… 

У наступні роки, коли стало ясно, що у регуляції сну-неспання приймає 

участь безліч речовин різної хімічної природи – амінокислоти (глутамат, 

аспартат) та їхні похідні (ацетилхолін, норадреналін, дофамін, серотонін, 

гістамін), пептиди, нуклеозиди, простагландини, ліпіди, Жуве розробив нову 

гіпотезу, в якій серотоніну відводилось особливе місце. Підсумовуючи свої 

тридцятирічні дослідження в галузі фізіології й біохімії сну у науково-

популярній книжці «Сон і сновидіння»(1992 р.), що вийшла одночасно з його ж 

фантастичним романом «Замок снів», Мішель Жуве, перефразовуючи 

знаменитий вислів Декарта, написав: «Я сплю, я бачу сни – відповідно, я і 

існую!». І, якщо порівняти цю фразу з ідеєю Аристотеля «… Сон же, мабуть, 

належить за своєю природою до такого роду стану, як, наприклад, межуючи 
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між життям і не життям, і той, хто спить ні не існує цілком, ні існує…», то 

досить легко прослідкувати всю еволюцію уявлень людини про природу сну за 

два з половиною тисячоліття: від впевненості у тому, що сон – якийсь 

маргінальний стан, на межі між життям і смертю, до усвідомлення, що сон – 

сама суть, квінтесенція життєвих процесів у мозку. Як сказав М. Жуве: «Хто 

пізнає таємницю сну, пізнає таємницю мозку». На чому ж оснований такий 

радикальний перегляд? 

На цей час вважається, що невеликі хронічні порушення сну і неспання, 

хоча й не являють, мабуть, великої небезпеки для здоров’я людини, проте 

здатні викликати серйозні наслідки у виробничій сфері, на транспорті і т. ін. 

Вони навіть можуть бути однією з причин (ховаючись за невизначеним 

терміном «людський фактор») низки інцидентів і катастроф, такі, як аварії на 

атомних електростанціях Тримайл Айленд у США і у Чорнобилі. Для 

розв’язання цих проблем необхідне вивчення фундаментальних фізіологічних 

механізмів сну людини. 

33.  Чому теплокровні тварини(і людина також), у яких «сталість 

внутрішнього середовища – запорука вільного життя» (Клод Бернар), 

змушені, подібно своїм холоднокровним предкам, кожної доби на 

декілька годин впадати у стан нерухомості і ареактивності? 

Відповідь. Протягом багатьох століть сон розглядали за зовнішніми 

проявами поведінки, а саме, як  стан спокою і зниженої реактивності. Такому 

підходу навіть не змогло завадити уявлення про наявність двох станів 

«всередині» природного сну (повільнохвильова і парадоксальна фази), які були 

сформульовані у кінці 50-х на початку 60-х рр. XX століття під впливом робіт 

Клейтмана Н., Демента В. і М. Жуве. 

Однак останнім часом накопичилось багато фактів, які не вкладаються в ці 

та подібні їм уявлення. 

Так, на початку 80-х рр. минулого століття співробітники Першого 

Московського медичного інституту В.С. Ротенберг і С.І. Кобрін вивчали сон у 

декількох пацієнтів з повною атрофією м’язової системи і не виявили його 

зменшення, хоча ці хворі взагалі не потребували соматичного (тілесного) 

відпочинку. Відповідно, сон – не є синонімом спокою, а тілесний відпочинок – 

не є необхідним елементом фізіологічного сну. 

Аналогічно можна розглядати і таку загальноприйняту характеристику 

сну, як ареактивність, тобто психічну загальмованість, відсутність реакції на 

зовнішні стимули. 

По-перше, це, так би мовити, апостеріорна ознака сну, оскільки поріг 

пробудження можна визначати лише розбудивши людину. 

По-друге, знижена реактивність характерна для низки хвороб та інших 

патологічних станів: фармакологічного сну, наркозу, коми. 

Оскільки ідентифікація сну, його фаз і стадій проводиться фізіологами на 

основі загальноприйнятих, так званих поліграфічних критеріїв, то здається 

природним визначити сутність сну за цими, також зовнішніми, але вже не 

поведінковим, а фізіологічним показником. Однак й тут ми стикаємось з тими 
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ж труднощами: немає жодної ознаки, яку можна було б розглядати як достатній 

сам по собі для ідентифікації сну. 

Окремі показники стадій повільного і парадоксального сну зустрічаються 

інколи і в інших станах в умовах норми, а особливо – патології. 

Навіть сукупність окремих ознак не завжди виявляється достатньою для 

ідентифікації 30-ти секундного відрізку запису поліграми, якщо не відомо, що 

було до і після того. 

Розбіжності між поведінкою і ЕЕГ (електроенцефалограма) можна 

відмітити після більш чи менш тривалих періодів позбавлення сну. При різних 

формах патології і під впливом фармакологічних препаратів можна 

спостерігати ті чи інші зміни в ЕЕГ, які «імітують» певні стадії сну. 

Яка ж ознака сну, його необхідна і достатня умова? Найвірогідніше, що це 

ритмічність. Саме ритмічне чергування сукупностей певних фізіологічних 

ознак (поліграфічних картин) відрізняє нормальний сон від монотонних 

«сноподібних станів». Відповідно, і критерій «нормальності» сну – незмінність 

циклічного чергування стадій 1-2-3-4 повільного сну, що завершується 

епізодом парадоксального сну. Такі роздуми і підводять нас до сучасного 

визначення сну. 

Сон – особливий генетично детермінований стан організму людини та 

інших теплокровних тварин (ссавців, птахів), який характеризується 

закономірною послідовною зміною певних поліграфічних картин у вигляді 

циклів фаз і стадій. 

34.  У 1936 році Клейтман опублікував енциклопедичну за охопленням 

проблеми книгу «Сон і неспання». В ній він вперше сформулював ідею 

про існування так званого основного циклу спокою-активності. 

Концепція вченого набагато випередила свій час. Як ви вважаєте, чи 

дійсно це так?  

Відповідь. Так, дійсно вчення вченого отримало повне підтвердження в 

сучасних дослідженнях на людях і в експериментах на тваринах, проведених в 

останні десятиріччя. 

На цей час дана концепція є основою одного з найбільш бурхливо 

розвиваючих напрямів у психофізіології, а саме: дослідження внутрішньо 

добових біоритмів людини. Доведено, що, крім 25-ти годинного «циркадного» 

ритму, все життя людини пронизує півторадобовий «діурнальний ритм», який 

визначає денне чергування сонливості і бадьорості, виникнення голоду і спраги, 

а вночі – зміну повільного і парадоксального сну. 

35.  У ХХ ст. вченими-нейрофізіологами неодноразово здійснювалися 

спроби в експериментах на тваринах і у дослідженнях на здорових 

людях виявити, до яких змін в організмі і поведінці може призвести 

позбавлення сну. Однак лише у другій половині минулого століття, з 

появою електроенцефалографічної ери, такі спроби стали науково  
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обґрунтованими. Які вам відомі результати досліджень вчених-

нейрофізіологів за останні тридцять років? 

Відповідь. Проведені в останні роки дослідження на людях дали в деякій 

мірі парадоксальні результати: при депривації (тобто позбавлення сну) 

протягом декількох діб за м’якого режиму ніяких серйозних порушень в 

організмі і психіці піддослідних не відмічалось. Спостерігались лише 

підвищена сонливість, втома, роздратування, розсіяність. Виникає враження, 

що головним результатом позбавлення сну є наростаюча потреба у сні. 

Природно, що такі дослідження на людях не можуть тривати більше 2-3-х діб, 

тому вивчення наслідків тривалого позбавлення сну проводяться лише на 

тваринах. Аналогічні досліди були проведені у 80-х рр. групою американських 

вчених. Вони показали, що при парадоксальному і повільному сні у мозку 

протікають якісь ще не зовсім зрозумілі ритмічні біохімічні процеси, 

порушення яких приводить до загального розрегулювання метаболізму 

моноамінів, механізмів підтримки гомеостазу і в кінці кінців до летального 

наслідку. 

Із дослідів щодо позбавлення сну виходить, що функції як повільного, так і 

парадоксального сну виявляються добре захищеними. Різке підвищення 

«тиску» сну наступає набагато раніше, ніж вдається виявити наслідки дефіциту 

сну як такого. Цей потужний захист здійснюється «інстинктом сну», який 

забезпечує колосальний надлишок добової наявності сну у порівнянні з 

життєво необхідністю його кількості. 

36.  Одне із головних питань, що хвилювало фізіологів ще з часів І.П. 

Павлова, це існування в мозку «центру сну». Вивчення клітин мозку, 

задіяних у регуляцію сну – неспання, проведене у другій половині 

минулого століття, показало, що нормальне функціонування кори 

мозку, що забезпечує весь спектр свідомої діяльності людини під час 

неспання, можливо лише при наявності постійних (тонічних) 

потужних впливів з боку певних підкіркових структур, що називають 

активуючими. Таких систем (їх можна умовно назвати центрами 

неспання) вірогідно може бути шість або сім. Порушення діяльності 

будь-якої з них у людини не може бути зкомпенсовано за рахунок 

інших, несумісно із свідомістю і приводить до коми. Здавалося б, 

логічно припустити, що, якщо в мозку є центр неспання, то повинен 

бути і центр сну. Які, на вашу думку, були б наслідки для організму, 

якщо такий центр сну насправді існував і його можна було раптово 

включати? 

Відповідь. Проведені вченими в останні десятиріччя дослідження 

показали, що система підтримки неспання (активації кори) улаштована так, що 

в неї «вбудований» механізм позитивного оберненого зв’язку, що вміщує 

особливі нейрони, які гальмують активуючі нейрони, внаслідок чого і самі 

гальмуються. Нейрони розподілені в різних відділах мозку, але загальним для 

них є виділення одного й того самого хімічного посередника y-аміномасляної 

кислоти, головної гальмівної речовини мозку. Таким чином, варто лише 
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активуючим нейронам послабити свою активність, як включаються гальмівні 

нейрони і ще більше їх послаблюють. Протягом деякого часу процес 

розвивається по низхідній до тих пір, поки не спрацьовує тригер (від англ. 

trigger – пусковий гачок), і в результаті вся система перекидається в інший стан 

– неспання або парадоксального сну. Об’єктивним відображенням цього 

процесу є добре відома зміна в електричній активності головного мозку в разі 

засипання, коли нейрони кори не припиняють своєї активності, але характер її 

кардинальним чином змінюється: вона стає менш індивідуалізованою, більш 

хоровою і умови для переробки інформації в мозку (причому не лише тієї, що 

надходить від органів чуття, але і тієї, що зберігається у пам’яті) різко 

погіршується. Використовуючи аналогію з технічними пристроями, можна 

сказати, що в разі глибокого повільного сну мозок не виключається, а працює 

почасти на холостому ходу. 

На перший погляд, відсутність в мозку центру сну є досить дивним. Однак 

якщо вдуматися, які наслідки для організму могли б мати раптові включення 

такого центру, коли безпечні умови для сну ще не знайдені, то стає зрозумілим, 

що у ході еволюції змогли вижити тільки такі істоти, які, відчувши бажання 

заснути, мали достатній запас часу для пошуку сховища. З цієї точки зору 

уявлення про пасивну природу повільного сну, , що виникає внаслідок 

спонтанного періодичного послаблення тонічних активуючих впливів на кору з 

боку підкіркових активуючих систем, представляється цілком логічним. По 

суті, тайна сну (сну, взагалі, повільного сну, засипання) і лежить у природі 

цього періодичного послаблення діяльності активуючих клітин мозку. 

Фізіологи розробили певні методи, які дозволяють об’єктивно оцінити ступінь 

цієї періодичної втоми. Перші її ознаки виникають зразу після пробудження і 

поступово наростають протягом неспання. 

37.  Фізіологи виявили, що на відміну від повільного сну парадоксальний 

сон має яскраво виражену активну природу. Яким чином відбувається 

запуск фази парадоксального сну? В чому вчені виявили 

парадоксальний характер цього стану, що відбитий у його назві? 

Відповідь. Парадоксальний сон запускається з чітко окресленого центру, 

який розміщений у задній частині мозку, в області так званого варолієва мосту 

(частина стовбуру мозку у ссавців, що входить до складу заднього мозку, 

названого на честь італійського анатома, який жив у ХVI ст.) довгастого мозку. 

Хімічними передатчиками сигналів цих клітин слугують ацетилхолін і 

глютамінова кислота. Під час парадоксального сну клітини мозку надзвичайно 

активні, однак інформація від входів (органів чуття) до них не надходить і на 

виходи (м’язову систему) не подається. Саме в цьому і полягає парадоксальний 

характер такого стану, відбитий у його назві. Протягом парадоксального сну, 

напевно, відбувається інтенсивна переробка тієї інформації, яка була отримана 

напередодні неспання і збережена в пам’яті. Підтвердженням цьому слугує 

поява в парадоксальному сні емоційно забарвлених сновидінь у людини. 
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Неадекватні включення центру парадоксального сну дійсно мають місце 

при деяких досить рідких видах патології, що передаються за спадковістю 

(нарколепсія і ін.). 

Не дивлячись на зовнішню подібність мозкової діяльності в активному 

неспанні і парадоксальному сні, принципова різниця полягає в тому, що із усіх 

активуючих мозкових систем, відомих на цей час, які спільно включаються при 

пробуджені і діють весь період неспання, під час парадоксального сну активні 

лише одна-дві, а саме ті, які використовують в якості передатчиків ацетилхолін 

і глутамінову кислоту. Решта систем виключаються, і їх нейрони мовчать. Це 

мовчання активуючих систем мозку, які виділяють в якості хімічних 

передатчиків норадреналін, серотонін і гістамін, і є тим фундаментальним 

фактором, який визначає різницю між неспанням і парадоксальним сном, або, 

на психічному рівні, різниця між нашим сприйняттям зовнішнього світу і 

сприйняттям уявного світу, світу сновидінь.  

Однак досі не вияснено, як відбувається поперемінне залучення тих чи 

інших нейронних систем, їх переключення, що визначають настання і циклічне 

чергування обох фаз сну. Для цього потрібні речовини, які мають більш 

тривалим терміном життя в організмі, ніж «класичні» нейромедіатори, названі 

вище, менш специфічні по відношенню до рецепторів, здатних переноситися 

струмом ліквора (спинномозкової рідини) і дифундувати по міжклітинній 

рідині, здійснюючи вплив на більш обширні області в мозку, інколи досить 

віддалені від місця викиду. Такі речовини стали відомі порівняно недавно – це 

регуляторні пептиди, продукти прицільного розщеплення білків, еволюційно 

древні передатчики, широко поширені в мозку і організмі і які відіграють 

важливу роль у низці фізіологічних процесів. 

38.  Відомо, що супрахіазматичне ядро мозку ссавців відповідає за 

настройку добового ритму. Воно складається з так званих часових 

клітин, діяльність яких практично не досліджена. Вчені провели 

експеримент на щурах, під час якого збивали добовий ритм з 24-ти 

годинного на 22-х годинний, спостерігаючи при цьому за генною 

активністю часових клітин. Виявилось, що частина клітин 

переключилась на новий ритм, але частина притримувалась звичного. 

Що довели вчені цим експериментом? Як ви думаєте, чи справедливі і 

для людей ці результати експерименту? 
Відповідь. Результати експерименту підтвердили існування у мозку як 

мінімум двох незалежних внутрішніх годинників. Хоча дослідження проведені 

на щурах, це, на думку вчених, справедливо й для людей. 

39.  Які Вам відомі біологічні ритми людини? Визначте їх можливі 

механізми та роль. 

Відповідь. Діяльність організму людини, як і інших істот, визначається 

багатьма ритмами його різноманітних функцій. Людина має біологічні ритми, 

які властиві й інших організмам. Ритмічні зміни здійснюються в широкому 

діапазоні часу від мілісекунд до декількох років. Їх можна спостерігати в 

окремих клітинах, тканинах і органах, цілих організмах, а деякі лише в 
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популяціях. Розрізняють екзо- та ендогенні ритми. Екзогенні ритми 

відображають реакцію біологічної системи на періодичні впливи. Ендогенні 

ритми народжуються всередині системи, але можуть синхронізуватися 

зовнішніми періодичними процесами, достатньо близькими за частотою. 

Найбільш вагомими для людини є циркадіанні ритми, тому весь спектр 

ритмів поділено на ультрадіанні (з періодами, які довші за циркадіанні). 

Типовим прикладом ультрадіанних ритмів є повторення стадій швидких 

рухів очей під час сну (90 хв.); інфрадіанних – тижневий ритм виділення з 

сечею кетостероїдів і естрону тощо. 

Крім наведених циркадіанних ритмів існують ще три циркаритми (circa – 

лат. біля, коло): приливний, місячний і річний. Завдяки зв’язку внутрішніх і 

зовнішніх ритмів організм пристосовується до різних умов. Для людини деякі 

«датчики часу», наприклад, фотоперіодичність, мають менше значення, ніж для 

тварин, а соціальні «датчики» часу виявляють великий вплив на його біоритми.  

У людини існують індивідуальні відмінності в біологічних ритмах, які, як 

вважають, пов’язані з генетичними факторами. Хронотип людини найчастіше 

визначають залежно від ритму сон-бадьорість. Відмінності в цьому ритмі 

розділяють людей на групи ранкового і вечірнього типів. 

Індивідуальність біоритмів людини виявляється в експериментальних 

умовах (темні приміщення без подразників). В таких умовах період ритму сон-

бадьорість стає більшим, ніж 24 години. У деяких людей він може сягати 48 

годин. Вважається, що однією з головних систем, які регулюють біологічні 

ритми в організмі, є гіпоталамус. 

Фотоперіодична регуляція біологічних ритмів відбувається через органи 

зору. Після сітківки ока трансформований імпульс потрапляє в 

супрахіазматичні ядра гіпоталамуса, які є головним генератором ритмічних 

процесів в організмі (центральний пейсмекер). Роль другого центрального 

пейсмекера у тварин виконує епіфіз. 

Знання про наявність біологічних ритмів використовують в медицині. Є 

така її галузь, як хрономедицина до складу якої входять хронопрофілактика, 

хронопатологія, хронофармакологія, хронотерапія. 

40.  Сезонні ритми, які ми спостерігаємо у перелітних птахів і у гризунів, 

які впадають у сплячку, на цей час добре вивчені вченими. Ці ритми 

генетично запрограмовані, але, в деяких випадках на них можуть 

впливати абіогенні фактори навколишнього середовища, такі як 

світло і температура. 

Як ви вважаєте, чи існують у людини сезонні ритми? Якщо існують, 

то яким чином вони проявляються? 

Відповідь. Хоча у людей не буває сезонних міграцій і зимової сплячки, 

деякі з них все-таки відчувають своєрідну сезонну депресію. У літні місяці вони 

перебувають у гарному настрої, діяльні, оптимістично сприймають життя; 

однак з настанням зими настрій у них погіршується, вони впадають в депресію, 

апатію, песимізм і відчувають, що не здатні справитися з життєвими 

обставинами. 
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Так, Томас Уер і його колеги з Національного інституту психічного 

здоров’я вивчали цей вид депресії і прийшли до висновку, що в його основі, 

напевно, лежать порушення сезонної ритмічності (Wehr et. al., 1979). Вони 

висловили припущення, що люди із сезонними психічними відхиленнями з 

якоїсь причини не можуть належним чином пристосуватися до сезонних змін, 

коли дні стають коротшими. Далі дослідники припустили, що за зимову 

депресію можуть бути відповідальні епіфіз і зв’язані з ним структури мозку. У 

людей такими ділянками мозку, які реагують на загальну освітленість, є 

суперхіазмені ядра, що знаходяться у гіпоталамусі. Нейрони цих ядер 

надсилають сигнали (через декілька синапсів спинного мозку і симпатичної 

нервової системи) епіфізу, в якому відбувається перетворення серотоніна в 

мелатонін (нагадаємо, що у деяких тварин концентрація мелатоніна у ході 

циркадіанного циклу підвищується лише після настання темряви).  

Експериментально сезонну депресію намагаються лікувати, піддаючи 

хворого за декілька годин до настання світлового дня дії потужного джерела 

світла, що містить хвилі всього спектру. І хоча неясно, чи має мелатонін якесь 

відношення до депресії і результатам такого лікування, (штучне подовження 

дня ніби то допомагає пацієнтам побороти депресію). 

Наукові розробки в цій галузі мають досить гіпотетичний і 

експериментальний характер, так як механізми, які керують біологічними 

ритмами у людини виявити досить важко. 

41.  Деякі гормони, такі як лютеінізуючий і фолікулостимулюючий 

виділяються у кров’яне русло з ультрадіанною періодичністю. За 

допомогою грунтовних методів виміру можна зафіксувати епізодичні 

викиди цих гормонів. 

Розпізнати ж деякі інші ультрадіанні ритми, властиві нашому 

організму, набагато важче, а ще важче пояснити їх. Що вам відомо, 

про ультрадіанний цикл, який повторюється кожні 1,5 години 

незалежно від того, спимо ми чи не спимо? 

Відповідь. Щодня, як показують електроенцефалограми, у дорослих 

людей спостерігається циклічність мозкової активності з періодом біля 90 

хвилин. Зрушення при цьому настільки незначні, що ми їх не помічаємо. Однак 

низка спеціальних психологічних тестів також підтверджує, що увага і 

пізнавальна увага людини напевно, піддається циклічним коливанням з 

періодом 90-100 хвилин. 

42.  Проведені недавно американськими вченими – нейрофізіологами 

дослідження виявили, що для людини шкідливе як недосипання, так і 

зайвий сон. 

Чи погоджуєтесь ви з висновками вчених? Обґрунтуйте свою точку 

зору. 

Відповідь. Вчені поставили собі за мету вивчити як відображається на 

здоров’ї людини тривалість сну. Це був один з грандіозних наукових проектів, 

який довів зв’язок між порушенням режиму сну і станом здоров’я людини. 

Висновки були зроблені на основі вивчення даних, зібраних у ході опитування 
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87 тис. чоловік у період з 2004 по 2006 рік. Аналіз цих даних показав, що серед 

тих, хто витрачає на сон 10 годин і більше, значно більше людей зі слабким 

здоров’ям. Це доводить, що довгий сон є причиною виникнення різних 

серйозних захворювань. 

43.  У лікувальній практиці був такий випадок, коли у хворого на 

епілепсію видалили гіпокамп. Як це позначилось на поведінці 

хворого? 

Відповідь. Після описаної операції у людини виникає антероградна 

амнезія – нездатність засвоювати нову інформацію. У хворого ні первинна, ні 

вторинна, ні третинна пам’ять не пошкоджена. Одночасно зникає здатність 

передавати інформацію з первинної пам’яті у вторинну. Вважають, що у 

гіпокампі знаходяться ланцюги нейронів, в яких імпульс, що потрапляє туди, 

може затримуватися. Такі ланцюги нейронів, можливо, визначають 

короткотривалу пам’ять і пов’язані з передачею інформації в довготривалу 

пам’ять. 

Мабуть при антероградній амнезії більше страждають декларативні 

функції, ніж процедурні. Те, що при таких порушеннях страждає в першу чергу 

декларативна пам’ять, підтверджують дані експериментів, в яких хворі 

навчились якимось діям і згодом впевнено користувалися новими навичками. 

При цьому вони не пам’ятали як навчились. 

Таким чином, виникнення антероградної амнезії пов’язано з тим, що у 

людини в першу чергу страждає засвоєння вербалізованої інформації.  

44.  Відомо, що процес старіння уражає кожну клітину, тканину, орган і 

систему, відповідно і різні теорії намагаються пояснити природу 

порушень на кожному із цих рівнів. Як пояснює процес старіння 

людини узагальнена нейроендокринна теорія? 

Відповідь. Після обґрунтування В.М. Дилманом гіпоталамічного 

механізму старіння було висунуто низку гіпоталамічних, нейрогуморальних і 

регуляторних теорій старіння, які деякі автори узагальнюють як 

нейроендокринні теорії. 

На думку В.М. Дильмана, основною умовою підтримання гомеостазу є 

«скоординована діяльність двох регулюючих систем – ендокринної і нервової». 

Іншими словами. Основні зміни, що виявляються в організмі під час старіння, 

зумовлені поступовою втратою організмом здатності зберігати гомеостаз за 

рахунок гормонального контролю та мозкової регуляції. Структурою, що 

об’єднує нервову і гормональну регуляцію внутрішнього середовища 

організму, є гіпоталамус. Старіння гіпоталамуса є пусковим механізмом 

багатьох вікових зрушень в організмі. 

Гіпоталамус є складною і неоднорідною структурою, що складається з 32 

пар ядер, які можна поділити на три групи: передні, середні та задні. Ядра 

гіпоталамуса пов’язані з іншими відділами нервової системи та основною 

ендокринною залозою організму – гіпофізом. Через гормони гіпофізу 

гіпоталамус регулює функції залоз внутрішньої секреції, що впливають на 

функціональну активність організму.  
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Під час старіння відбувається порушення гіпоталамічного контролю, роз 

регулювання його функцій внаслідок різнонапарямленої зміни чутливості 

гіпоталамічних структур до нервової імпульсації, до гормонів і медіаторів, що 

призводить до помилок в інформації про стан внутрішнього середовища 

організму, а відповідно й до помилок у реалізації гіпоталамічної регуляції 

гомеостазу. Дослідження показали, що гіпоталамус регулює такі життєво 

важливі функції, як серцево-судинна діяльність, дихання, травлення, обмін 

речовин, репродуктивну, поведінкові реакції. Порушення функцій гіпоталамуса 

спричиняє такі захворювання, як вегетативні неврози, артеріальна гіпертонія, 

атеросклероз, діабет, настання клімаксу та ін. Виняткова роль гіпоталамуса в 

регуляції вегетативних функцій організму, схожість основних виявів 

порушення діяльності гіпоталамуса та старіння, його роль у виникненні 

клімаксу дали підставу вважати, що саме гіпоталамус відіграє вирішальну роль 

у процесі старіння. 

45.  Вчені Інституту мозку людини Російської Академії Наук 

досліджували, що відбувається у мозку, коли людина говорить 

неправду і правду. Для цього дослідники відібрали десять здорових 

добровольців віком від 18 до 45 років, яким запропонували «пограти» 

з комп’ютером. Учасникам експерименту потрібно було обманути його 

за принципом дитячої гри «Вірю – не вірю?», тобто гравець мав 

просто засвоїти, що для отримання виграшу у комп’ютера йому треба 

було свідомо говорити неправду. Для реєстрації мозкової активності 

добровольцям на голову прикріплювали електроди. Виявилось, що 

при неправдивій відповіді, на відміну з правдивою, енцефалограма 

різко падала вниз. Як нейрофізіологи пояснюють цей факт?  

Відповідь. Нейрофізіологи пояснюють це тим, що під час видання 

неправдивої інформації в роботу мозку включено порівняно велика кількість 

виконавчих систем, оскільки йому доводиться не тільки придумувати неправду, 

але ще й придушувати правдиву відповідь. Цей феномен отримав назву 

«негативність, пов’язана з помилкою» або «детектор помилок». Також стало 

відомо, що схожа негативність може генеруватися і при коректних відповідях, 

коли піддослідний не має чіткого уявлення про те, якою повинна бути 

відповідь.  

46.  Відомо, що у повсякденному житті індивідуальну поведінку людини 

визначають чотири (хоча їх набагато більше) базові вроджені 

біологічні потреби: харчові, статева, захисно – оборонна (рухова) і 

пізнавальна. Усунення цих потреб забезпечується спочатку лише за 

рахунок наявності вроджених систем безумовних рефлексів. Як ви 

думаєте, яку роль в індивідуальній поведінці людини відіграють базові 

вроджені біологічні потреби? 

Відповідь. Незаперечним є факт, що поведінка розумної людини завжди 

спрямована на збереження свого здоров’я. А для збереження здоров’я людина 

повинна харчуватися, тобто задовольняти вроджену харчову потребу; для 

збереження людського роду має розмножуватися, тобто задовольняти вроджену 
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статеву потребу, яка пов’язана із заплідненням, народженням і турботою про 

виховання нащадків; щоб знати і вміти орієнтуватися у часі й просторі, людина 

повинна задовольняти вроджену пізнавальну потребу; для створення 

сприятливих умов існування і життя їй необхідно працювати, тобто 

задовольняти вроджену рухову потребу, . Задоволення потреб, тобто отримання 

бажаного результату, завжди супроводжується позитивними емоціями, 

радісним почуттям. І навпаки, якщо очікуваного результату немає і потреба не 

задоволена виникають негативні емоції аж до сліз, істеричних проявів, 

виникнення різних фізичних і психічних захворювань. Стійкість і надійність 

безумовних рефлексів, спрямованих на задоволення вроджених біологічних 

потреб, забезпечує збереження роду людського як біологічного виду. Вони є у 

будь-якого представника даного виду і являються вродженою пам’яттю, 

«пам’яттю виду», отриманою у спадок. 

Численні і різноманітні умовні рефлекси – це набуті форми, які утворюють 

індивідуальну пам’ять людини і які покладені в основу її поведінкової 

діяльності. Поведінка людини – «суть умовні рефлекси» (І.М. Сечєнов). 

Вищий рівень адаптації організму до природних, техногенних і соціальних 

факторів середовища (поведінкова регуляція)обумовлений можливістю 

формування людини у процесі життя великої кількості умовних рефлексів з їх 

різноманіттям, стійкістю і здатністю до змін. Навчання і виховання – це і є 

процеси формування відповідних умовних рефлексів, набуття людиною 

індивідуальної пам’яті або життєвого досвіду у вигляді знань, вмінь і навичок – 

побутових, спортивних, професійних, здорового способу життя і т. ін. 

47.  Класична фізіологія визначає пам’ять (запам’ятовування, збереження 

й відтворення інформації як функцію двох тісно пов’язаних нервових 

процесів. Що це за процеси? 

Відповідь. Перший – безумовні рефлекси, або вроджена пам’ять, які 

лежать в основі інстинктивних форм поведінки. Вони є базою для формування 

умовних рефлексів. 

Другий – це умовні рефлекси або набута пам’ять, яка формується в 

результаті індивідуального розвитку у процесі навчання під впливом 

соціального середовища і які лежать в основі набутих форм поведінки. На 

практиці набуту пам’ять в залежності від умов утворення рефлексів можна 

характеризувати як пам’ять зорову (умовний подразник надходить через 

зоровий аналізатор), слухову (подразник надходить через слуховий аналізатор), 

м’язову (подразник надходить через руховий аналізатор), довготривалу 

(подразник повторюється часто і тривало), короткочасну (подразник подається 

випадково, одномоментно) і т.д.  

На основі умовних рефлексів утворюються нові тимчасові зв’язки між 

нейронами ЦНС, які комбінуються один з одним і з заново утворюючими 

нейронами. Ці процеси відбуваються з різною стійкістю, різними якостями і 

зберігаються у певних структурах мозку. Набута пам’ять завжди індивідуальна. 

Навіть у однієї і тієї ж людини вона проявляється по-різному в залежності від 

потреби, місця, часу, оточуючого середовища і т. ін. Центри умовних рефлексів 
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розміщені у корі головного мозку, тому їх формування – усвідомлена 

відповідна реакція організму – його вища нервова діяльність. 

48.  Поведінка людини, спосіб її життя завжди зв’язана з набуттям у 

процесі навчання нових рефлексів у мінливих умовах середовища 

існування. Умовні рефлекси покладені в основу формування будь-

яких форм звичної поведінки людини у побуті, на роботі і під час 

відпочинку. Це не лише всі знання, вміння і навички, які є в 

індивідуума, але й звичаї, традиції, яких він дотримується. Звички і 

культура, страх, невпевненість або віра у свої сили. При яких умовах 

відбувається утворення умовного рефлексу? 

Відповідь. Механізм утворення умовного рефлексу (механізм 

запам’ятовування, навчання, механізм набуття індивідуальної пам’яті) вимагає 

дотримання трьох основних умов: 

- наявності збудження структур безумовного рефлексу, тобто обов’язкова 

наявність біологічної потреби (харчової, статевої, рухливої, пізнавальної і 

т. ін.); 

- вплив індиферентного подразника зовнішнього середовища, який 

подається у часі і просторі (світло, звук, запах, дотик, слово, подія і т. ін.). 

він повинен відкластися у пам’яті (запам’ятатися), тобто стати разом із 

часом і простором умовним сигналом до проявлення відповідної реакції 

організму (поведінка, виділення гормону, зміна м’язового тонусу і т. ін.); 

- присутності прикріплення. Підкріплення – це усунення потреби, тобто 

процес усунення збудження підкіркових структур безумовного рефлексу. 

І у кожному конкретному випадку підкріплення буде вважатися тим 

подразником (їжа, рух, інформація), який приводить до усунення однієї із 

наявних потреб. За часом підкріплення повинно слідкувати 

безпосередньо за дією індиферентного подразника, який при 

неодноразовому повторенні запам’ятовується і стає умовним сигналом 

прояву умовного рефлексу. За відсутності підкріплення умовний 

подразник втрачає своє значення (забувається) і даний умовний рефлекс 

може згаснути. Наведемо приклад прояву умовного рефлексу. Людина 

хоче пити, її мучить спрага, вона випиває стакан води і хоча вода ще не 

всмокталась, нестерпне почуття спраги вже зникло. Це пов’язано з тим, 

що про дію, наслідком якої стане усунення потреби, по системі 

зворотного зв’язку заздалегідь повідомляється у відповідні центри.  
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Тема 2. Мислення і свідомість 
 

49.  У чому полягає сутність розумової діяльності людини? Доведіть, на 

конкретних прикладах, що розумова діяльність як робота є дуже 

енергетично затратним процесом порівняно з фізичною працею. 

Відповідь. Сутність розумової діяльності як процесу полягає в тому, що 

інформація багато разів кружляє системою повторного входу не тільки кори 

головного мозку, а й усіх відділів: лімбічної системи, ретикулярної формації та 

інших; кожного разу збагачується, набуває емоційного забарвлення і 

трофічного забезпечення. 

Доказами того, що розумова діяльність є дуже енергетично затратним 

процесом, слугують такі дані: мозок має масу, яка становить 2% від маси всього 

тіла, а споживає до 20% кисню всього серцевого викиду. Крім того, нервові 

клітини мають особливу будову – в них багато коротких відростків (дендритів) 

і один довгий (аксон). Дендрити – це функціональний вхід у нейрон, а аксон – 

вихід з нього. Відношення маси тіла нейрона до маси його відростків становить 

1:100, 1:125 і навіть 1:250 (за різними авторами). 

Показником важкості фізичної праці у фізіології праці і спорту є 

метаболічний еквівалент (МЕТ) – кількість поглинання кисню в стані 

основного обміну. Один МЕТ дорівнює 3,5 мл кисню на 1 кг маси тіла за 1 хв. 

Легка фізична праця дорівнює 4-6 МЕТ, а найтяжча – 12. Якщо враховувати, що 

під час фізичного навантаження задіяні вся м’язова клітина (у неї немає 

відростків) і всі м’язові групи тіла (глобальні вправи), то в енергетичному 

забезпеченні задіяний увесь м’язовий масив організму. А на нього припадає до 

46% маси тіла. У нервовій клітині оксигенозалежні органели (мітохондрії) 

зібрані переважно в тілі нейрона. У сірій речовині мозковий кровоплин у 2,6 

разів більший порівняно з білою речовиною. Усі ці розрахунки показують, що 

розумова діяльність для кожної клітини, яка працює вибірково, в 100 разів і 

більше важча за фізичну. 

50.  Нервова система людини побудована з нейронів, які утворюють 

нейронні мережі. Поясніть механізм роботи нейронних мереж. 

Відповідь. У типовому випадку нейрон приймає інформацію з безлічі 

дендритів, а передає її по одному аксону. Так, наприклад, у нейрона із мозочка 

людини, який бере участь у координації складних рухів, його дендрити 

контактують більш ніж із 100000 інших нейронів. Завдяки цьому нейронні 

мережі здатні виконувати найпростіші логічні дії. В одних випадках прийнятий 

дендритом сигнал спричиняє передачу імпульсу аксоном, в інших – блокує таку 

передачу. Уявіть собі, як нейрони можуть виконувати логічні операції «і» та 

«або»! 

Насправді дія нейронів набагато складніша. Приміром, логічні елементи 

сучасних комп’ютерів працюють у подвійній системі кодування (1 і 0; «так» і 

«ні»), а число можливих станів нейрона майже неможливо підрахувати. Воно 

залежить від різних факторів: і від зміни частоти імпульсів, і від сумарних 

впливів безлічі сигналів, і від виконання автоматизованих програм. Врешті-
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решт нейронні мережі одержують від рецепторів інформацію, обробляють її і 

передають сигнали до ефекторних органів (м’язів, залоз), змінюючи параметри 

їхньої роботи. Таким чином, найскладніша поведінка базується на передачі 

імпульсів у нейронних мережах. Завдяки цьому і горила, і людина спроможні 

розв’язувати складні для них завдання. Сукупності незліченних нейронів 

головного мозку обох працюють при цьому як злагоджені системи. У простих 

випадках такі ланцюги складаються лише з двох нейронів, і збудження 

передається від чутливого нейрона безпосередньо до рухового. У складніших 

рефлекторних дугах між чутливим і руховим нейронами знаходяться сотні 

вставних нейронів. Однак для пристосування до середовища більше значення 

мають автоматичні програми (наприклад, ходьби або перистальтики 

кишечника), що запускаються у разі потреби. «Запис» таких програм 

забезпечує певна, досить стала, сукупність зв’язків між нейронами у нервових 

мережах. Одні з них не змінюються протягом життя, інші оновлюються при 

навчанні чи пристосуванні до нових умов. 

51.  Людина народжується з 14-15 млрд. нейронів, нездатних до поділу, тож 

протягом усього життя організм не набуває жодної нервової клітини. 

Поясніть, яким чином маленька дитина з часом може стати або 

письменником, або математиком, або художником.  

Відповідь. Синаптичних контактів у кожного нейрона може бути тисячі 

або десятки тисяч. І чим їх більше, тим краще нервова система виконує свої 

функції. Цьому сприяє наявність вставних нейронів. Таким чином, кількість 

нейронів протягом життя не збільшується, а зростає тільки кількість 

міжнейронних (синаптичних) контактів. Тому мозок генія і звичайної людини 

відрізняється не об’ємом і масою, а кількістю міжнейронних контактів. Цей 

процес триває протягом всього життя людини. 

До того ж виникає така закономірність: чим напруженіше розумове 

навантаження, тим більше у корі головного мозку утворюється міжнейронних 

контактів. А найбільша кількість міжнейронних контактів утворюється у перші 

5-7 років життя. Від того, як відбувався розумовий розвиток дитини саме у цей 

період і залежить її подальше життя 

52.  За допомогою яких методів дослідження вчені довели, що збільшення 

метаболічної активності мозку людини під час розумової праці має 

локальний характер?  

Відповідь. Метаболічна активність головного мозку вивчалась вченими з 

допомогою позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). Так скануючи ліву півкулю 

головного мозку при виконанні різних дій суб’єктом, виявлено такі зони 

найвищої нервової активності: а) коли людина дивиться на слова, то активною є 

тільки зорово-асоціативна кора; слухає слова, то активна зона спостерігається 

на межі скроневої та тім’яної ділянок кори; вимовляє слова, то активними є 

зона Брока та прилегла невелика лобова ділянка. Коли ж, заплющивши очі, 

думає про побачене й почуте, то активними є великі зони скронево-тім’яної та 

лобової ділянок. Коли людина думає про те, що побачила і почула, то 

відбувається активація в лівій закрутці морського коника; коли вона згадує 
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образи чи сцени, то активність фіксується також у правій лобовій ділянці та 

закрутках морського коника з обох боків. 

У процесах пам’яті задіяні численні зв’язки між нервовими структурами 

інтерпретаційного мозку, емоцій, трофічного забезпечення стовбура мозку. 

Якщо подивитися карту анатомії пам’яті і зіставити її з даними томографії 

мозку під час розумової діяльності різних видів, то стає зрозумілим, яка важка 

робота із затратою величезної кількості енергії в окремих ділянках мозку 

відбувається під час спокійного думання. Ці дані повністю змінюють наші 

уявлення про пріоритети значущості окремих видів діяльності в процесі 

навчання. Головною в навчанні є самостійна робота учня, коли формується 

довгостроково-семантична багатогранна пам’ять. 

53.  Встановлено, що тканина мозку позбавлена больових рецепторів, але 

часом у людини виникають головні болі. Поясніть фізіологічний 

механізм цього явища. 

Відповідь. Відсутність больових рецепторів у тканині мозку є фізіологічно 

встановленим фактом. Основними джерелами збуджень, що супроводжуються 

суб’єктивним відчуттям головного болю, є внутрішньо краніальні та 

екстракраніальні рецепторні (ноцицептивні) утворення, тому всі види 

головного болю прийнято поділяти на ті, що мають внутрішньочерепне та 

позачерепне походження. Основні зони больової чутливості всередині черепа 

зосереджені в мозкових оболонках та стінках судин. Саме тому запалення цих 

оболонок або їх механічне подразнення супроводжується дуже сильними 

головними болями, що отримали назву менінгеального болю. Однак частіше 

всього причиною головного болю є подразнення больових рецепторів оболонок 

мозку і судин при надмірному розтягненні останніх. Головний біль виникає із 

внутрішньочерепних джерел при зниженні тиску цереброспінальної рідини, 

мігрені, алкогольному чи будь-якому іншому отруєнні. Прикладом головного 

болю, що виникає як наслідок позачерепних подразнень ноцицепторів може 

бути біль внаслідок спазматичних скорочень м’язів поверхні голови та шиї, 

подразнення, що формуються як наслідок запальних процесів носової 

порожнини та носових пазух. Сильним головним болем може 

супроводжуватися порушення зору або надмірне світлове подразнення очей. 

Больові подразнення, що визначаються як головний біль, проходячи через 

таламус надходять до відповідних зон кори. Наявність багатьох джерел та 

механізмів формування головного болю визначає різні підходи та засоби для 

його усунення. 

54.  Джуліан Джейнс вважав, що сучасна свідомість у людини з’явилась 

біля 3000 років тому. Яка роль мови у походженні свідомості? 

Відповідь. Так, дійсно цілісність особистості виникла порівняно недавно. 

Сучасна свідомість виникла тоді, коли з’явилась писемність і культура стала 

більш складною. До цього часу людина володіла тим, що Джейн називав 

«бікамеральним разумом». Це означає, що дві півкулі мозку діяли у деякій мірі 

незалежно одна від одної. 
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Дійсно, говорив він, мова може в якійсь мірі генеруватися правою 

півкулею, а сприйматися лівою. Цю мову люди могли інтерпретувати як глас 

божий. Джейн знаходить свідчення про бікамеральність разума навіть в «Іліаді» 

- древньогрецькому епосі, який сотні років передавався з вуст у вуста, поки не 

був нарешті записаний. 

Джейнс пише: персонажі «Іліади» навіть не сідають, коли потрібно 

подумати над тим, що їм робити. Вони не володіють свідомим мисленням і не 

здатні до самоаналізу. Нам навіть важко зрозуміти, на що це було схоже. Коли 

Агамемнон, цар людей, вкрав у Ахілла його наречену, один із богів спіймав 

Ахілла за його світле волосся і порадив йому не битися з Агамемноном…Так 

один бог змушував Ахілла дати обіцянку, що він не вступатиме у битву, а 

інший бог спонукав його саме до цього…Фактично боги виконували функцію 

свідомості. 

Ці сигнали, які передавалися із правої півкулі у ліву, слугували для 

своєрідної соціальної регуляції. Хоча вони були зв’язані з моральними 

приписами даної культури ((слова царів, жреців, батьків), сигнали, які 

надходять з глибин мозку, сприймались як голоси богів, тому як для них не 

існувало ніякого іншого пояснення. І оскільки люди не володіли самоаналізом, 

усвідомленням свого «я» як джерела всіх цих слів, вони підкорялись їм. 

Джейс вважав, що ми можемо отримати уявлення про силу цих внутрішніх 

голосів, спостерігаючи поведінку шизофреників, у яких бувають слухові 

галюцинації і вони вірять в те, що ними керують голоси, які вони чують. 

Бікамеральному мисленню настав кінець в результаті певних змін у мові і 

культурі, які відбулися десь біля VII століття до нашої ери. Наприклад, в 

грецькій мові слово psihe означало «життя», «живий стан», а soma – «труп» або 

«мертвий стан». Але завдяки творам Піфагора та інших мислителів psihe стало 

означати «душу», а soma – «тіло». 

Джейнс говорив: не треба думати, що це тільки зміна слів. Зміна слів – це 

зміна понять, а зміна понять – це зміна у поведінці. Вся історія релігії, політики 

і навіть науки свідчить про це. Без таких слів, як «душа», «свобода», «істина», в 

драмі людських історій були б інші ролі, інші кульмінації. 

Мозок більш пластичний, більш здатен пристосовуватися до оточення, ніж 

ми передбачували раніш… Ми можемо припустити, що нервовий субстрат 

свідомості достатньо пластичний для того, щоб на основі навчання і культури 

міг би відбутися перехід від бікамерального мислення до самосвідомості (Janes, 

1977). 

Хоча Джейнс обґрунтовує свою гіпотезу даними, які отримані у 

дослідженнях із розщепленим мозком, а також даними психології, історії, 

літератури і лінгвістики, ця гіпотеза залишається вкрай спекулятивною. І 

звісно, її не можна перевірити. 
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55.  Як відбувається становлення мови у людини? У чому проявляється 

пластичність мозку у ранньому дитинстві? 

Відповідь. В еволюції людини мова на початку лише використовувала, а 

потім розвинула і якісно перебудувала міжкульову асиметрію, яка мала місце у 

тварин. 

Останні дослідження вчених-фізіологів свідчать про те, що права півкуля 

швидше ніж ліва обробляє інформацію, яка надходить до мозку, зорово-

просторовий аналіз стимулів у правій півкулі передається у ліву півкулю (у 

моторний «центр мови»), де відбувається остаточний, вищий – семантичний – 

аналіз і усвідомлення інформації. 

Асиметрія мозку з’являється у 4-5 років, у 12-14 років настійно заявляє про 

себе і остаточно формується у 17 років. 

До семи років дві півкулі однаково добре розуміють мову і керують нею. 

Якщо до цього віку відбулась травма лівої півкулі, то виконання мовної функції 

бере на себе права півкуля. 

Після семи років це стає неможливим. 

56.  Вчені-фізіологи стверджують, що є люди природжені «художники» і 

«мислителі» Чи поділяєте ви їх думку?  

Відповідь. На підставі спостережень за поведінкою людини та згідно з 

концепцією про дві сигнальні системи дійсності І.П. Павлов дійшов висновку, 

що в людей, незалежно від чотирьох звичайних типів нервової системи 

(загальних для тварин і людей), існують також специфічні людські типи вищої 

нервової діяльності - художній, мислительний та художньо-мислительний 

(середній). 

Для людей художнього типу характерне певне переважання першої 

сигнальної системи над другою і конкретно-образного мислення перед 

абстрактним. Люди цього типу в процесі розумової діяльності широко 

користуються чуттєвими образами навколишнього світу. За словами І.П. 

Павлова, вони схоплюють дійсність в цілому, не подрібнюючи її на частини, 

тобто в них переважає синтетична(інтегративна) діяльність мозку. 

Люди мислительного типу характеризуються переважанням другої 

сигнальної системи над першою і абстрактно-логічного словесного мислення 

перед предметно-образним, тобто різко вираженою здатністю до абстрагування 

від дійсності, заснованою на намаганні аналізувати, подрібнювати її на 

частини, а потім об’єднувати в цілісну систему. 

Представники середнього (художньо-мислительного типу 

характеризуються приблизно однаковою активністю двох видів мислення (двох 

сигнальних систем). До цього типу належить більшість людей. Представники 

яскраво виявленого художнього та мислительного типів, як вважав І.П. Павлов, 

часто потерпають від неврозів і психозів. 

Нейрофізіологічною основою такого поділу людей на цей час вважається 

наявність функціональної асиметрії мозку людини, яка виявляється в тому, що 

у більшості людей мова та абстрактне мислення пов’язані з лівою півкулею 

мозку, а конкретне образне мислення – з правою півкулею. Тому вважається, 
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що «художники» мають деяку перевагу в «правопівкульному» образному 

мисленні, а «мислителі» - «лівопівкульному» абстрактному мисленні. Як 

правило, переважання активності однієї з півкуль є вродженим, але важливу 

роль також відіграють особливості виховання та навчання. Варто зазначити, що 

десь у третини людей таке чітке переважання однієї з півкуль не виявляється. 

Зрозумілим є те, що нормальна психічна діяльність людини потребує 

спільного функціонування обох півкуль. 

57.  На думку відомого вченого Г. Айзенка, два фактори – невротизм та 

екстраверсія-інтроверсія є основними параметрами (сукупність 

характерологічних рис) особистості людини. Яким чином 

визначається наявність екстра – чи інтроверсії? Які методики 

використав Г. Айзенк у визначенні темпераменту людини, ступінь її 

екстраверсії, інтроверсії та невротизму? 

Відповідь. Наявність екстра – чи інтроверсії визначається залежністю 

реакцій і діяльності людини або залежністю від зовнішніх вражень, що 

виникають у даний момент ((екстравертованість), чи від образів, уявлень та 

думок, пов’язаних з минулим і майбутнім (інтровертованість). У невротиків 

легко виникають депресивні стани навіть у звичних життєвих ситуаціях.  

Перший фактор біполярний (екстраверсія-інтроверсія) і являє собою 

індивідуально- психологічний склад людини.. 

Екстраверти добре засвоюють соціальні норми та легко налагоджують 

контакти з іншими людьми, тоді як інтроверти погано пристосовуються до 

незвичних ситуацій і важко входять у чужий для них світ почуттів інших 

людей. Екстраверт відкритий для зовнішніх впливів, а інтроверт, навпаки, 

глухий до всього, що існує поза його власною особистістю. 

Г. Айзенк вважав, що в основі екстраверсії лежить слабкість генерації 

процесу збудження в поєднанні з силою, швидкістю та стійкістю реактивного 

гальмування. Він намагався знайти зв’язок між психологічними критеріями та 

властивостями нервової системи, які встановив І.П. Павлов. З його точки зору, 

стабільний екстраверт відповідає жвавому типу, нестабільний екстраверт – 

нестримному, стабільний інтроверт – спокійному, а нестабільний інтроверт – 

слабкому типу. 

Другий фактор – невротизм – характеризує людину з боку емоційної 

стійкості, тривожності, рівня самоповаги і можливих вегетативних розладів. 

Такий розподіл дає можливість умовно визначити домінуючий тип 

темпераменту. Поняття «темперамент» відоме ще з давніх часів. Спочатку 

поділ мав фізіологічну основу (домінуюча рідина, будова тіла), з часом сюди 

додалися ще й психологічні характеристики, описи набули більш художнього 

характеру. І. П. Павлов запропонував поділ на основні типології нервової 

системи, але вже наприкінці життя зазначив, що поняття темпераменту 

неможливо чітко окреслити, так само як і однозначно визначити тип нервової 

системи вищої істоти. Дослідження продовжуються й нині. 

Так, сучасний психолог Ю. Гіппенрейтер стверджує: «Чотири типи 

темпераменту вже ніде не фігурують. Виділяють «динамічні аспекти 
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поведінки… Темперамент (у психологічному розумінні) – це сукупність 

відповідних динамічних властивостей поведінки, що своєрідно поєднується в 

кожному індивіді». 

Г. Айзенк та його послідовники розробили власні методики, а саме: 

спеціальні тести-опитувальники, які дозволяють визначити темперамент 

людини, ступінь її екстраверсії, інтроверсії та невротизму. Ці тести широко 

використовуються в психофізіологічних експериментах. Щоправда, тепер у 

психофізіології панує концепція факторної структури індивідуальності. Кожний 

особистий фактор розглядається як континуум певної якості, що 

характеризується біполярною природою за своїми крайніми значеннями. Будь-

який індивід може бути представлений точкою цього континууму. Факторний 

аналіз дозволяє виявити природні унітарні структури особистості, які реально 

притаманні індивіду. 

58.  Чи існують відмінності між півкулями мозку, які пов’язані зі статтю? 

Відповідь. Так. Дівчатка починають говорити і читати раніше і досить 

рідко стикаються з труднощами при навчанні читанню; мають переваги над 

хлопчиками за вербальними здібностями, але поступаються їм у математичних. 

Серед дітей, не здатних до читання хлопчиків у чотири рази більше. 

Розподіл функцій між півкулями 

Дівчатка Хлопчики 

вербальні і просторові функції більш 

рівномірно розподілені між обома 

півкулями 

Спеціалізація півкуль виражена на 

багато більше:  

вербальні – у лівій 

просторові – у правій півкулі 

59.  Тестостерон – чоловічий статевий гормон –вірогідно, відповідальний 

за асиметрію. Він уповільнює ріст лівої півкулі плоду чоловічої статі і 

сприяє більшому розвитку правого. 

Вчені-фізіологи вважають, що півкулі головного мозку людини по-

різному сприймають різні звуки. Як саме відбувається механізм 

сприйняття різних звуків? 

Відповідь. Відомо, що права половина мозку відповідає за розуміння 

«предметних шумів» (дзвін розбитого скла, булькотіння води, аплодисменти і т. 

ін.), у тому числі всілякі явища природи, які супроводжують дії людини, роботу 

м’язів. На цьому ґрунтуються всі радіовистави – почувши звуки, ми уявляємо, 

як герой піднімається сходами, дістає з кишені ключі, відкриває двері і 

заходить до квартири. В разі, коли права півкуля непрацююча, ці звуки не 

викличуть у мозку ніяких картин, нічого, по великому рахунку, не будуть 

означати.  

60.  Моріс Равель, відомий французький композитор, у 57 років у 

автомобільній катастрофі отримав важку травму головного мозку. З 

опису його подальшого стану видно, що хоча він і продовжував, як і 

раніше слухати музику, ходити на концерти, критикувати або 

насолоджуватися музикою, він більше ніколи не зміг займатися 

композицією – записувати те, що звучало у його голові. Яка з півкуль 
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головного мозку композитора була пошкоджена? Чи можна здібності 

людини щодо сприйняття музики пов’язати з однією з півкуль? 

Відповідь. Композитор отримав важку травму лівої півкулі. Моріс Равель 

страждав афазією Верніке: він був не в змозі грати на фортепіано, правильно 

співати, записувати музику або читати нотний запис. Афазія Верніке виникає у 

разі пошкодження верхньо-задньої ділянки лівої скроневої частини, яку названо 

зоною Верніке. 

Відомо, що асиметрія півкуль проявляється і у сприйнятті пісень. Музику 

пізнає права півкуля, а слова – ліва. Так, із заблокованою правою півкулею 

немає можливості впізнати навіть знайому мелодію: романс «Палай, палай, моя 

зірка» - перетворюється у марш, а пісня «Із-за острова на стрижень» - у веселу 

румбу. 

А при непрацюючій лівій півкулі будь-які мелодії сприймаються ясно, 

нічого не варто їх повторити, вловити ритм, але назвати пісню й пригадати 

слова не вдається. Ліва півкуля – слова, права – мелодії. 

Однак ні дослідження музичних здібностей після пошкодження мозку, ні 

вивчення сприйняття музики здоровими людьми не дозволили зв’язати ці 

здібності з однією із півкуль. Компоненти музики різноманітні й складні – 

мелодія, висота звуку, тембр, гармонія, ритм. Поєднуючись у численні 

комбінації, вони утворюють музичні твори від фуг І. Баха до року. Тому поки 

що більшість вчених приходять до висновку, що неможливо визначити, якій 

півкулі належить панівна роль у здійсненні музичних функцій. 

61.  Вчені доводять, що ліворукість набагато частіше зустрічається серед 

чоловіків. Великими лівшами були Мікеланджело, Чарлі Чаплін, 

Володимир Даль, Іван Павлов. У чому причини виникнення 

ліворукості? Які особливості психічної асиметрії по відношенню до 

різних форм психічної діяльності ліворуких і праворуких? 

Відповідь. Можливо, причини ліворукості пов’язані зі змінами (не 

порушеннями) у генетичному коді, які викликані: 

- надмірними хвилюваннями під час вагітності; 

- застудними захворюванням; 

- отруєння недоброякісною їжею. 

Психічна асиметрія – це спеціалізація півкуль мозку по відношенню до 

різних форм психічної діяльності. 

Ліворукі: прагнуть до теорії, мають великий словниковий запас, активно 

ним користуються, їм притаманні висока рухова активність, цілеспрямованість, 

здатність прогнозувати події. 

Праворукі: прагнуть до конкретних видів діяльності, повільні й 

небагатослівні. Але наділені здатністю тонко відчувати і переживати, схильні 

до споглядання і спогадів. 

62.  Спадкова основа ВНД (вища нервова діяльність), або її генотип, 

зумовлює конкретний вид темпераменту людини, який залежно від 

зовнішніх умов може змінюватися в той чи інший бік, утворюючи 

характер. У процесі індивідуального розвитку тип вищої нервової 
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діяльності сприяє формуванню певних рис характеру, тому досить 

часто в представників того ж самого типу спостерігається схожий 

характер. Так, люди нестримного типу характеризуються підвищеною 

збудливістю, схильністю до необачних вчинків. Представники 

спокійного типу зазвичай виявляють повільність дій, зрівноваженість, 

енергійність та впертість.  

Проте можна навести багато прикладів того, що в людей, які мають 

подібний тип нервової системи, поведінка (характер) буває зовсім 

різною. Поясніть, від чого це залежить? 

Відповідь. Це залежить від реальних умов життя та виховання. 

Результати досліджень, проведених за різними методиками на групах 

близнюків, свідчать, що участь генотипічних та фенотипічних факторів у 

формуванні індивідуально-типологічних ознак вищої нервової діяльності 

людини виявляється в різних співвідношеннях: спадково зумовлено близько 

70% нейродинамічних показників, майже50% - психодинамічних показників і 

лише 10% - особових рис. 

Найвиразнішу залежність від генотипу виявляють такі показники, як 

функціональна рухливість нервових процесів, успішність роботи, швидкість 

переробки інформації, час сенсомоторних реакцій. Показники сили процесу 

збудження приблизно однаково залежать від спадкових і зовнішніх факторів. 

Об’єм логічно-смислової пам’яті та загальна кількість засвоєної інформації 

переважно зумовлені фенотипічними факторами. 

63.  Вченими-фізіологами було виявлено, що іноді спадкові властивості 

нервової системи індивіда не виявляються. Чому? Від чого залежать 

прояви природжених задатків? 

Відповідь. Імовірну відповідь на ці запитання можна знайти у працях Л.В. 

Крушинського, який, вивчаючи характер успадкування агресивних реакцій у 

напівдиких північних собак, дійшов висновку, що для прояву в нащадків цих 

тварин таких реакцій необхідний певний рівень загальної збудливості ЦНС. 

Виявляється, що у разі низького рівня збудливості агресивність у нащадків 

може взагалі не виявитися. Проте її можна викликати шляхом штучного 

підвищення рівня загальної збудливості, застосовуючи такий стимулятор ЦНС, 

як кофеїн або тривале голодування тварин. 

Встановлено, що високий рівень збудливості тварин досить чітко корелює 

з успішністю навчання, а штучне підвищення цього рівня шляхом введення 

кофеїну прискорює формування активного захисного умовного рефлексу. 

Коригувати загальну збудливість ЦНС можна також за допомогою 

антиоксидантів, які як інгібітори вільно радикальних реакцій гальмують 

процеси окиснення ліпідів у біологічних мембранах і тим самим змінюють 

склад і властивості цих мембран. До таких антиоксидантів належать вітамін Е, 

сечова кислота, глютатіонпероксидаза. 

Виходячи з цього, індивідуальну різницю психофізіологічних показників 

можна до певної міри пояснити різною чутливістю мозкових рецепторів до 
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нейропептидів та коливаннями концентраційних вільних радикалів, що 

впливають на проникність клітинних мембран. 

64.  Останнім часом виявлено кореляцію між показником розумового 

розвитку і вмістом таких антиоксидантів, як вітамін Е і сечова 

кислота. Так, у 1979 р. група французьких учених на чолі з Ж.Сине 

виявила у хворих з генетичними дефектами кореляційний зв’язок 

(О,58) між рівнем розумового розвитку та активністю 

глютатіонпероксидази (глутатіон бере участь у перекисному окисненні 

ліпідів. Який же механізм цього явища? 

Відповідь. Відомо, що синаптична передача залежить від проникності 

клітинної мембрани до іонів калію, натрію та кальцію, хемочутливості 

постсинаптичної мембрани, балансу між медіатором і ферментом, який на 

нього діє. У всіх цих процесах беруть активну участь продукти окиснення 

жирів, які значно підвищують проникність постсинаптичної мембрани, 

впливають на чутливість нейронів до дії медіаторів. Експериментально 

доведено наявність кореляції між концентрацією сечової кислоти в крові та 

показником розумового розвитку людини. Варто зазначити, що цей зв’язок 

теоретично передбачив відомий генетик В.П. Ефроїмсон, який виявив серед 

багатьох видатних діячів минулого високу частоту захворювань на подагру, 

причиною якої є підвищення вмісту уратів (солей сечової кислоти) у крові. 

Сечова кислота за своєю хімічною будовою дуже нагадує кофеїн. 

65.  Одним із важливих досягнень фізіології вищої нервової діяльності 

була ідея І.П. Павлова про те, що індивідуально-типологічні 

властивості безпосередньо зумовлені деякими провідними 

особливостями функціональної організації ЦНС. Виходячи з цього, 

І.П. Павлов сформулював концепцію про чотири типи вищої нервової 

діяльності. Проте необхідно пам’ятати, що сутність ідеї відомого 

вченого полягає саме у відкритті основних властивостей нервової 

системи, а не у формуванні вчення про чотири типи вищої нервової 

діяльності. Тому для розв’язання комплексу питань, що належать до 

фізіологічних механізмів індивідуальної поведінки, першочергове 

значення має створення та відбір адекватних методик визначення 

основних властивостей нервової системи людини. Які вам відомі 

індивідуально-типологічні властивості нервової системи людини і 

яким чином вони проявляються?  

Відповідь. На цей час розроблено різні методичні прийоми визначення 

окремих індивідуально-типологічних властивостей людини, наприклад, сила 

процесу збудження та рухливості нервових процесів, але загальноприйнятої 

методики встановлення типу вищої нервової діяльності людини в цілому поки 

що немає. 

Так, на думку Б.М. Теплова та В.Д. Небиліцина, прояв кожної з основних 

властивостей нервової системи й утворює певний синдром, тобто сукупність 

пов’язаних один з одним корелюючих показників. При цьому один з показників 

є звичайно основним, оскільки він найбільш чітко визначає дану властивість. 
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Так, сила процесу збудження, перш за все, зумовлена здатністю ансамблів 

нервових клітин, які охоплені збудженням, витримувати, не виявляючи 

позамежного гальмування, тривале чи часто повторюване збудження. 

Додатковими ознаками, які визначають силу (витривалість) нервової системи 

щодо збудження, є стійкість до впливу сторонніх подразників, особливості 

концентрації та іррадіації процесу збудження, характер виявлення закону сили 

в певному діапазоні подразників, абсолютна сенсорна чутливість. 

Термін «рухливість нервових процесів» визначає швидкість переробки 

сигнального значення умовних подразників у тварин. Рухливість нервових 

процесів у людини вивчена значно гірше і поки що не може бути описана як 

синдром пов’язаних одна з одною ознак. Нині під терміном «функціональна 

рухливість нервових процесів» у людини розуміють швидкість реагування на 

позитивні та гальмівні подразники та швидкість перемикання. 

Одним з центральних аспектів проблеми властивостей нервової системи є 

визначення ролі, яку ці властивості відіграють у різних проявах поведінки 

людини. В.Д. Небиліцин вважав, що безпосередній прояв особливостей 

нервової системи в динаміці повсякденної поведінки є скоріше винятком, ніж 

правилом: темп та інтенсивність реакцій і вчинків людини у реальному житті 

лише незначною мірою залежить від властивостей нервової системи, основне 

значення мають соціальні фактори. 

Проте це справедливо лише щодо «норми». Аналіз поведінки людини в 

екстремальних ситуаціях, тобто під час психоемоційного напруження індивіда 

свідчить, що за цих умов чітко виявляються природжені властивості 

індивідуальної нервової організації, які забезпечують оперативну надійність 

людини, здатність її до стійкого збереження оптимальних робочих параметрів 

протягом тривалого часу і в разі різноманітних ускладнень ситуації. 

Нині одним з головних завдань дослідників типології вищої нервової 

діяльності людини є розробка інтегрального показника оцінки типу на підставі 

обчислення багатьох індивідуальних типологічних показників. Таку 

інтегральну оцінку можна одержати шляхом співставлення показників кількох 

систем організму, використання різних методик, певних навантажень на вищу 

нервову діяльність і застосування комп’ютерної техніки. 

Об’єктивне й вірогідне визначення індивідуально-типологічних 

властивостей вищої нервової діяльності людини є надзвичайно важливим для 

індивідуалізації навчання, прогнозування професійної придатності людини 

тощо. 

66.  Увагу визначають як спрямованість і зосередженість свідомості на 

тому чи іншому виді діяльності, об’єкті, події. Поясніть механізм 

фізіологічних проявів людини в ситуаціях: коли людина зосереджена 

на виконанні певного завдання, і в цей час зазвучала знайома приємна 

музика; коли увага людини спрямована не тільки на зовнішні 

подразники, а й на внутрішні переживання.  
Відповідь. Коли людина зосереджена на виконанні будь-якого завдання, 

всі сторонні звуки сприймаються нерозбірливо, якби краєчком вуха. Але ось 
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зазвучала знайома приємна мелодія, і зразу ж все змінилось. Хоча очі 

продовжують бігати по рядкам, але зміст тексту вже не сприймається: 

відбулося перемикання уваги на інший об’єкт.  

В центрі уваги людини можуть стати не тільки зовнішні події, а й 

внутрішні переживання: спогади, роздуми, обдумування тих чи інших вчинків, 

шляхи розв’язання проблем, що наразі виникли. 

В разі напруженої уваги змінюється навіть вигляд людини. У неї 

виникають рухи пристосувального характеру: вона прислуховується, 

придивляється і при цьому старається максимально отримати необхідну 

інформацію. Якщо увага спрямована на власні думки, очі спрямовуються 

вдалину. При цьому розміщені близько предмети видно нечітко і вони не 

відволікають від роздумів. Часто відбувається затримка дихання: воно стає 

нечастим, причому видих стає нечастим, причому видих стає більш тривалим, 

ніж вдих. 

67.  Що є фізіологічною основою уваги? Чи погоджуєтесь ви з тим, що на 

спрямованість уваги здійснюють вплив потреби людини? У чому 

особливість уваги у людини на відміну від тварин? 

Відповідь. Елементарною основою уваги є орієнтовний рефлекс. Він 

вмикається щоразу, коли відбувається неузгодженість між тим, що очікувалось 

і тим, що дійсно відбулося. Чим несподіваніший, яскравіший і значимий буде 

новий подразник, тим більше шансів у нього заволодіти нашою увагою. 

На спрямованість уваги здійснюють вплив потреби людини. Уявімо собі 

двох жінок, одній з них потрібні, наприклад, черевики, а іншій шляпка. Вони 

можуть бачити одні й ті самі вивіски магазинів, одних і тих самих перехожих, 

але увага у них буде спрямована на різні цілі. При цьому навряд чи їх 

зацікавлять відомі й знайомі їм моделі. Головну увагу жінок привертатимуть 

лише ті черевики й шляпки, які відрізняються або своєю новизною, або 

відповідним задумом покупців.  

Мозок весь час співвідносить знайоме й нове, відбираючи необхідну 

інформацію для розв’язання виникаючих проблем. 

Емоційно значимі речі і події сильніше привертають увагу, ніж нецікаві й 

одноманітні. 

Людина відрізняється від тварин тим, що її увагою можна керувати з 

допомогою інструкцій. При цьому інструкції можуть містити цілу програму 

дій. У такому разі увага людини буде послідовно перемикатися з одного об’єкта 

на інший, з першої дії на наступні, поки не буде виконана вся програма. 

І, насамкінець, кожна людина може скористатися не лише чужими 

програмами, але й своїми власними, і тоді її увага буде свідомо спрямована на 

ту дію, яку вона задумала. 

68.  Вчені Інституту мозку людини Російської Академії Наук дослідили, що 

відбувається в мозку, коли людина говорить неправду. Для цього 

дослідники відібрали 10 здорових добровольців віком від 18 до 45 

років, яким запропонували «пограти» з комп’ютером за принципом 

дитячої гри «Вірю не вірю». Для реєстрації мозкової активності 
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піддослідним на голову прикріпили електроди. Виявилось, що при 

неправдивій відповіді у порівнянні з правдивою, енцефалограма різко 

опускалася вниз? Чим можна пояснити цей феномен? 

Відповідь. Вчені-нейрофізіологи пояснюють це тим, що на момент брехні 

у роботу мозку включено порівняно велика кількість виконавчих систем, 

оскільки йому доводиться не лише придумувати неправду, але ще й 

пригнічувати правдиву відповідь. Цей феномен отримав назву «негативність, 

пов’язана з помилкою», або «детектор помилок». 

Також відомо, що схожа негативність може генеруватися і при коректних 

відповідях, але коли піддослідний не має чіткого уявлення про те, якою 

повинна бути відповідь. 
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Сірий кардинал нашого життя 

(О.І. Крушельницька, А.Н. Третякова) 
 

Психологи стверджують, що свідомість далеко не завжди контролює 

вчинки і почуття, визначає напрямок наших думок. Існує ще й підсвідомість. 

Часто саме вона є рушійною силою і визначає стиль поведінки людини. 

Порівнюючи об’єм Землі і земної кори, інколи наводять приклад з яблуком. 

Його шкірка має по відношенню до всього об’єму плода приблизно ті ж 

розміри, що й земна кора по відношенню до всієї планети. Подібною аналогією 

можна скористатися у випадку співвідношення свідомості й підсвідомості. 

Величезні глибини підсвідомості і тонкий, дуже обмежений порівняно з нею за 

об’ємом пласт свідомості. 

В європейській культурі протягом століть формувалось особливе 

ставлення до свідомості, розуму. Його возвеличували, перед ним схилялися. А 

те, що неможливо було пояснити, сформулювати, коли на поверхні виявлялись 

лише туманні почуття, оголошувалось темними силами. 

На Сході ж навпаки до підсвідомого відносились більш уважно. 

Підсвідоме – не ворог людини, це частина його самого. Знайшовши шлях до 

підсвідомого, можливо пізнати самого себе, пізнати світ, знайти гармонію. 

Сучасна психологія виділяє чотири типи підсвідомого, і всі вони 

відіграють суттєву роль у житті людини: а) автоматизми, установки, 

стереотипи; б) субсенсорне сприйняття; в) творча інтуїція; г) неусвідомлені 

мотиви поведінки.  

Так, Зигмунд Фрейд отримав світову славу, займаючись переважно 

неусвідомленими мотивами і захисними механізмами свідомості (у випадках її 

конфлікту з підсвідомістю). 

Автоматизми – дії, які колись, на першому етапі їх засвоєння, були 

свідомими, а потім стали виконуватися на підсвідомому рівні. Наприклад, 

піаніст, який грає, не думає, куди і як йому ставити пальці. Ми, йдемо вулицею, 

спускаємось і піднімаємось по сходам, розминаємось з перехожими, як 

правило, не помічаючи ні дороги, ні зустрічних людей. 

Особливість автоматизму в тому, що,  як тільки у виконанні дії виникають 

труднощі, він знову потрапляє у поле зору свідомості й уваги. Так, 

спіткнувшись, ми зразу ж відволікаємось від думок, що заполонили нас і 

дивимося під ноги. Коли перепона усунена, процес знову стає автоматичним. 

Установка – це неусвідомлена готовність до здійснення певних дій. Як 

правило, за установкою стоять незадоволені потреби. До того часу поки 

потреба не дуже сильна, немає належних умов для її задоволення, свідомість 

людини зайнята іншими думками або справою, потреба не усвідомлюється. Але 

вона визначає готовність при першій нагоді здійснити відповідні дії. Так, 

людина може не розуміти, що хоче пити, поки не побачить фонтан з водою, але 

побачивши, миттєво усвідомлює своє бажання і задовольняє його. В міру того, 

як потреба зростає, збільшується вірогідність переходу її з підсвідомого в 

область свідомості. Задача автоматизмів і установок – максимально займатися 
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тільки тим, що не може бути виконано на більш простому рівні регуляції. Обсяг 

свідомості невеликий, і задача ця дуже актуальна. 

Подібну функцію виконують і стереотипи. Стереотип – спрощена уява про 

дійсність, яка звужує коло можливих способів поведінки в ситуації. Наприклад, 

для деяких людей представники кавказької національності – бандити, 

підприємці – злодії, невстигаючі учні – ледарі. Однозначність сприйняття 

полегшує вибір способів дії. Якщо всі невстигаючі – ледарі, то й спосіб 

поведінки для вчителя зрозумілий: заставити учня працювати (дати вказівки 

батькам, залишити після уроків). Але все значно ускладнюється, якщо 

прийняти той факт, що причин, за яких учень отримує незадовільні оцінки, 

може бути багато. 

Але як і все, що створено природою, стереотипи, автоматизми, установки 

мають сенс. Він полягає з одного боку, у звільненні свідомості для більш 

важливих справ, а з іншого – у можливості скоротити час прийняття рішення у 

критичній ситуації. Побачивши, наприклад, підозрілу компанію, ви не будете 

витрачати час на роздуми, чи небезпечна вона, а поспіхом підете якнайдалі. 

Стереотипи корисні у ситуаціях дефіциту часу, але користуватися ними у всіх 

інших випадках не бажано. 

Субсенсорне сприйняття в побуті нерідко називають інтуїцією. Людина, 

яка йшла по льоду, раптом зупиняється і повертає в сторону. А та, що йшла за 

нею слідом, не звернула – і провалилася під лід. Що ж заставило першу 

звернути? Вона і сама не знає. З’явилось якесь туманне передчуття тривоги, 

небезпеки, а чому – незрозуміло. Наші очі, вуха, шкіра, м’язи сприйняли безліч 

сигналів із навколишнього середовища. Але у свідомість проникають далеко не 

всі. Усвідомлюються лише достатньо сильні, звичні або ті, які ми спеціально 

вчимося помічати (мисливець, наприклад, знає про небезпеку, тоді як звичайна 

людина її зовсім не помічає або лише туманно передчуває). А що відбувається з 

іншими сигналами? Вони теж впливають на нашу поведінку, регулюють її, але 

не через думку і усвідомлення рішення, а через емоції, туманні передчуття 

(інколи вони проявляються у сновидіннях). Людина, яка відчула тривогу, не 

зрозуміла, звідки вона виникла. Але більш за все її вуха почули тріск, ноги 

відчули пружність льоду, можливо була і якась інша інформація. Вона не 

дійшла до свідомості, тому що перекрита була більш сильними сигналами, але 

роль свою зіграла. 

Чому нічого не відчула інша людина? Можливо, вона менш чутлива від 

природи, а може не звикла прислуховуватися до своїх відчуттів і довіряти їм. 

Неусвідомлені мотиви. Під мотивами розуміють спонукальний бік 

діяльності людини. Практично завжди вона є в тій чи іншій мірі 

неусвідомленою. Причина в тому, що більшість наших вчинків – наслідок 

багатьох спонукань. Наприклад, рішення змінити роботу приймається з 

врахуванням заробітної плати, відносин з колегами, змісту або режиму роботи і 

т. ін. Свідомості важко працювати з такою кількістю факторів, тим паче що всі 

вони мають різну «вагу» і складно оцінити, що важливіше – висока заробітна 

плата або задоволення від того, чим ти займаєшся, престиж або можливість не 
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дуже напружуватися на роботі. У кожного свої пріоритети. «Вага» факторів 

визначається не стільки розумом, скільки попередньою історією розвитку 

людини: її вихованням, особистим досвідом, оточенням, вродженими 

особливостями характеру і темпераменту. У підсвідомості кожного з нас 

постійно йде робота по співвідношенню спонукань, виявленню пріоритетів, 

примиренню «суперників». Щось вдається сумістити, а від чогось прийдеться 

відмовитися. Свідомість вмикається у цю велику роботу лише епізодично. Як 

вже було сказано, об’єм її невеликий, вона може контролювати одночасно лише 

невелику кількість факторів. Тому лише інколи, відволікаючись від розв’язання 

інших задач, свідомість займається з’ясуванням спонукачів нашої діяльності. 

Правда, існують певні вікові періоди, коли проблема мотиву стає для людини 

дуже важливою. І тоді людина починає думати, заради чого вона займається 

тією чи іншою справою, чому здійснюють ті чи інші вчинки оточуючі 

(наприклад, це нерідко стає однією з основних задач свідомості у підлітків і 

юнаків, що не найкращим чином відображається на їхньому навчанні, не 

вистачає об’єму свідомості). Як правило, свідомість знає про реальне 

співвідношення наших потреб значно менше, ніж підсвідомість. І якщо людина 

орієнтується у прийнятті рішень лише на свідомість, розум, пригнічує свої 

передчуття, туманні відчуття, вона ризикує зіткнутися з бунтом підсвідомого. 

Яким чином бунтує підсвідомість, якщо їй не дозволяють взяли  участь у 

регуляції діяльності? Найбільш безневинна ситуація: користуючись вузькістю 

свідомості, підсвідомість знаходить спосіб безпосередньо впливати на 

поведінку людини через канали, які не контролюються. Якщо свідомість 

слідкує за сенсом слів, які промовляються, то її вже не вистачає на те, щоб 

добре контролювати інтонацію, міміку, жести, пантоміміку. Коли свідомість й 

підсвідомість у злагоді сенс і супутні слова, виразні засоби перебувають в 

гармонії. Якщо ні, одне перестає відповідати іншому. Так, наприклад, якщо 

співрозмовник пробує контролювати, як він виглядає під час розмови, то 

цілком вірогідно, що у його мові з’явиться неприємна обмовка. Він може зі 

зворушливою інтонацією та милою посмішкою на вустах замість «Радий був з 

вами зустрітися» сказати: «Радий був з вами попрощатися». Свідомість при 

цьому залишається не викривленою. Людина здатна почути свої обмовки, 

помітити фальшиві інтонації, безглуздість міміки і пантоміміки. 

Справжню війну підсвідомість оголошує в тому разі, коли свідомість не 

тільки не враховує якусь інформацію, а взагалі заперечує її існування. 

Наприклад, людина не лише поводить себе таким чином, ніби вона не відчуває 

ненависті або любові до іншої людини, але й не зізнається собі в існуванні цих 

почуттів. Свідомість «витискує» частину інформації, «запирає» її у 

підсвідомості. Але спонукання вимагають реалізації. Для їх здійснення 

підсвідомість викривляє зміст свідомості, «проштовхує» до неї «заборонні» 

спонукання у закамуфльованому вигляді, щоб свідомість не пізнала і не 

признала їх. Тут людина вже не помічає неприродності своєї поведінки, розладу 

різних проявів, хоча вони стають все сильнішими. 
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Перший спосіб, за допомогою якого підсвідомість втручається у роботу 

свідомості , - витиснення. Підсвідомість «відводить очі» людини від небажаної 

її інформації, «ховає її». Наприклад, у середу у вас неприємна зустріч. Якщо 

підсвідомість серйозно противиться цьому, не виключено, що у вас за годину-

півтори до зустрічі з’явиться дуже важлива справа і ви забудете про все інше. 

Якщо така хитрість підсвідомості не вдалась, може виявитися, що ви раптом 

зовсім забули, в якому саме місці і на який час призначена зустріч. Ви 

починаєте шукати записну книжку і не знаходите її. На кінець, пригадуєте, про 

що домовлялись і йдете на місце зустрічі, чекаєте там. Марно. І лише після 

того, як призначений час минув, ви відкриваєте сумку і виявляєте в ній записну 

книжку, де записано, що зустріч мала відбутися зовсім в іншому місці.  

Другий спосіб викривлення свідомості – проекція. Власні спонукання 

відносно окремої людини або групи осіб, людина приписує їм. Боягуз вважає 

боягузами інших. Той, хто прагне працювати якомога менше, впевнений, що 

так влаштовані всі. Однак ці припущення повинні бути підтверджені фактами. І 

людина починає помічати лише те, що «ллє воду на її млин». Все протилежне її 

точки зору, ігнорується або хибно інтерпретується. 

Хибна інтерпретація – третій спосіб викривлення роботи свідомості. Суть 

його в тому, що вчинок (свій або чужий) відривається від реального мотиву, 

який замінюється іншим, більш придатний для свідомості. Пропонування 

безкорисливої допомоги сприймається як спроба принизити. Хвороба колеги як 

симуляція. Запрошення до співробітництва як бажання підкорити собі. 

Четвертий спосіб – сублімація. Почуття, емоції, бажання переносяться з 

одного об’єкта на інший. 

В одному із оповідань Ф. Іскандера хлопчики помітили, що вчитель, 

приходячи вранці в поганому настрої, завжди викликав одного й того ж самого 

учня – єдиного хлопчика в класі, який носив окуляри. Пізніше вони знаходять 

цьому пояснення: жінка вчителя теж носить окуляри, а у поганому настрої він 

приходить після сварки з нею. 

Ще один спосіб, яким підсвідомість заставляє свідомість рахуватися з 

собою, - безпосередня дія на організм. Підсвідомість взагалі набагато більше 

володарює над організмом, ніж свідомість. Небагато людей здатні свідомо 

підвищувати чи знижувати кров’яний тиск і температуру тіла, регулювати 

перистальтику кишечника. Підсвідомість вміє ще багато чого. На науковій мові 

це називають психосоматикою. 

Таким чином, підсвідомість може зробити для людини фізично 

неможливим здійснення тих чи інших небажаних дій. Учень не готовий до 

контрольної роботи, від якої залежить його семестрова оцінка. Він приходить 

до школи, але до третього уроку (на якому і повинна відбутися контрольна 

робота) вчителі змушені відправити його додому зі супроводом, а то й 

викликати лікаря. У дитини піднялась температура, його нудить, виглядає він 

зовсім хворим. 

Підсвідомість – частина нас самих. Вона дісталось нам від наших 

тваринних предків, яким допомагала вижити, пристосуватися до умов 
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середовища. У людини з’явився новий рівень регуляції поведінки – свідомість. 

Але підсвідомість залишилась. І звичайно може допомогти свідомості у її 

роботі. Свідомість через свій обмежений об’єм просто не в змозі врахувати всі 

фактори, які впливають на наше життя, розв’язати всі виникаючі щохвилини 

проблеми. Підсвідомість – її могутній союзник. Людина, яка живе не в злагоді 

зі своєю підсвідомістю, перетворює цього союзника на ворога. Так чи інакше 

підсвідомість досягає того, щоб з нею рахувалися. Чим більше свідомість її 

ігнорує, тим на більш відчайдушні кроки доводиться пускатися підсвідомості, 

щоб захистити інтереси людини як біологічної істоти. 
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