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ПЕ РЕД МО ВА

Ця мо но графія є вве ден ням до спеціаль но го розділу ней -
роп си хо логії – аси метрії го ло вно го моз ку, що в свою чер гу є ча с -
ти ною фун да мен таль ної на уки – ла те ралісти ки лю ди ни. Аси -
метрію моз ку на зи ва ють ще аси метрією міжпівкульової взаємодії.
Ця об ласть знань ста ла бурх ли во роз ви ва тись з 60Hх років ми ну -
ло го століття. За вдя ки спільній діяль ності аме ри кансь ких ней -
рохірургів та ней роп си хо логів на чолі з Ро д же ром Сперрі, люд ст -
во от ри ма ло суттєве обґрун ту ван ня ма теріалістич ної ос но ви
психіки лю ди ни. За ці до сяг нен ня Ро д жер Сперрі в 1982 р. от ри -
мав Но бе лівсь ку премію. З цьо го ча су кількість на уко вих робіт з
аси метрії моз ку в світі бурх ли во зро с та ла.

Не обхідно за зна чи ти, що пер ша на уко ва кон фе ренція з
аси метрії лю ди ни, у ко лиш нь о му СРСР, відбу ла ся в 1977 році в
Москві. Во на ма ла міждис циплінар ний ха рак тер і ста ла „точ кою
рос ту на уки", знач но впли нув ши на по во рот на уко вих інте ресів
ба га ть ох ней роп си хо логів, ней рофізіологів, пси хо не в ро логів та
мор фо логів у бік ла те ралісти ки. Особ ливістю вітчиз ня них до слід -
жень у сфері ла те ралісти ки ста ло вив чен ня зв'яз ку аси метрії моз -
ку з тіле сни ми функціями, що зба га ти ло но ви ми да ни ми різні га -
лузі ме ди ци ни та суміжних на ук про лю ди ну. До речі, тоді ж ма -
теріали кон фе ренції ци ту ва ли ся як пер шо д же ре ло в рей тин го вих
на уко вих жур на лах. Мені приємно, що од ним з ініціаторів кон -
фе ренції та по во ро ту ней ро на ук країни об лич чям до цієї про бле -
ми був ав тор да но го посібни ка – про фе сор, доктор медичних
наук А.П. Чу при ков.

Сьо годні мож на кон ста ту ва ти, що інте рес вче них до цієї
про бле ми не по слаб люється, підтвер д жен ням то му є щорічні нау -
кові кон фе ренції з ор ганізації та ла те ралізації моз ку, які відбу ва -
ють ся в різних країнах та незмінно при вер та ють ува гу на уковців.
В Ук раїні цей на пря мок роз ви вається, не див ля чись на фінан сові
труд нощі, які за знає ук раїнська на ука, а та кож не довірли -
воHпідозріле став лен ня суспільства до до сяг нень ук раїнських вче -
них. Тут бу де до речнo ска за ти, що на уковій школі про фес со ра А.П.
Чуп ри ко ва на ле жить ство рен ня те ра пев тич но го ме то ду спря мо -
ва ної зміни міжпівкульової взаємодії – ла те раль ної те рапії, яка
ви ко ри с то вується в ліку ванні де я ких пси хо со ма тич них та пси хо -
не в ро логічних роз ладів.
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Праг ма тич ним та соціаль но зна чу щим ас пек том про бле -
ми аси метрії моз ку є ліво рукість. По ча ток ба га торічної кам панії з
за хи с ту ліво ру ких дітей від пе ре на вчан ня та кож був ініційо ва ний
в 1980 р. про фе со ром А.П. Чу при ко вим. З то го мо мен ту ми ну ло
до стат ньо ча су, що би ви рос ло по коління ліво ру ких дітей,
підлітків та мо ло дих лю дей, що пи шуть лівою ру кою. Mи на оч но
ба чи мо наскільки про зор ли вою бу ла на по лег ливість на зва но го
ви ще вче но гоHен тузіас та.

Співав то ром цієї праці є відо ма лікарHпсихіатр, кан ди дат
ме дич них на ук Рок со ла на Гна тюк, яка в те перішній час меш кає та
пра цює в Ар ген тині, що при вно сить в зна чен ня кни ги міжна род -
ний відтінок. 

У мо но графії на ве де но дані про діаг но с ти ку, при ро ду
ліво ру кості та ней роп си хо логічні ха рак те ри с ти ки ліво ру ких. Вва -
жаю важ ли вим, що сту ден тиHпси хо ло ги, лікарі, пе да го ги, які
підви щу ють кваліфікацію, про чи тав ши її, бу дуть ак тив ни ми по -
бор ни ка ми за хи с ту ліво ру ких дітей від пе ре на вчан ня та відчу ють
на уко вий інте рес до вив чен ня фе но ме ну ліво ру кості. Крім то го,
да на мо но графія на га дує про пріори тет ук раїнських вче них у вив -
ченні де я ких ас пектів функціональ ної аси метрії моз ку в нормі та
па то логії.

Ди рек тор Інституту психології ім. Г.С. Костюка,
дійсний член Національної академії
педагогічних наук України, професор,
доктор психологічних наук С.Д. Максименко.
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ВСТУП

Перш, ніж роз по ча ти роз мо ву про ліво рукість і про те, що
з нею пов’яза но в житті лю ди ни, ав то ри вва жа ють своїм обов’яз -
ком роз повісти про аси метрію в при роді, аси метрію в ор ганізмі
лю ди ни та зо к ре ма про аси метрію моз ку. Хо ча те ма аси метрії
моз ку є до сить по пу ляр ною, на справді ба га то її ас пектів не відомі
ши ро ко му ко лу чи тачів. Без їх роз крит тя не мож ли ве в по даль шо -
му ро зуміння ос нов но го кульмінаційно го, наріжно го по нят тя –
домінан ти ру кості.

Зга даємо, по ча ток 70Hх років ми ну ло го сторіччя. Гру па
вче нихHен тузіастів, які на ле жа ли до різних спеціаль но с тей
(психіатрії, не вро логії, фізіоте рапії, ге не ти ки та інших) охо пи ла
див на хво ро ба: всі во ни по ча ли „ма ри ти” аси метрією моз ку. Один
із ав торів кни ги теж не всто яв пе ред цим „віру сом” і по тер пає від
ньо го вже три де ся тиліття...

У 1977 році, в Москві, бу ла про ве де на пер ша в СРСР на у -
ко воHпрак тич на кон фе ренція „А си метрія і адап тація лю ди ни”.
Ад же, за своїм ха рак те ром са ме во на ста ла міждис циплінар ною,
що для то го ча су бу ло не зви чай ним. Впер ше психіат ри, не вро па -
то ло ги, лікарі інших спеціаль но с тей, ней рофізіоло ги, ней ро мор -
фо ло ги і пси хо ло ги ра зом об го во рю ва ли свої на укові про бле ми з
точ ки зо ру функціональ ної і мор фо логічної аси метрії го ло вно го
моз ку! Ос нов ним, не по боїмось цьо го сло ва, ре во люційним ре -
зуль та том їх праці став по во рот ба га ть ох вче них до про бле ми пра -
во гоHліво го моз ку, пе ре ос мис лен ня з точ ки зо ру ла те ралісти ки
низ ки відо мих на уко вих да них.

Свідчен ням то му став вихід хре с то матії „Функ ци о наль ная
меж по лу шар ная асим ме т рия” (Моск ва, 2004; под ред. Н.Н. Бо го -
ле по ва и В.Ф. Фо ки на), яка хо ча б ча ст ко во підве ла підсум ки
діяль ності ба га ть ох спеціалістів у цій галузі. Мож на ли ше шко ду -
ва ти, що та ка чу до ва кни га че рез ма лий на клад вже сьо годні ма -
ло до с туп на.

Але ідея, твор чий дух, не стан дартність по глядів ви кла де -
них в ній спо ну ка ють ду ма ти, аналізу ва ти, діяти.

Крок за кро ком на бли жа ю чись до роз крит тя таємниці
при ро ди – нез баг не ної аси метрії моз ку. Шлях об ра ний на ми важ -
кий і три ва лий. Це шлях пізнан ня, відкрит тя і пе ре ос мис лен ня та
він без сумніву бу де ціка вим на шим чи та чам.
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