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ПЕРЕДМОВА
Ця монографія є введенням до спеціального розділу нейропсихології – асиметрії головного мозку, що в свою чергу є частиною фундаментальної науки – латералістики людини. Асиметрію мозку називають ще асиметрією міжпівкульової взаємодії.
Ця область знань стала бурхливо розвиватись з 60Hх років минулого століття. Завдяки спільній діяльності американських нейрохірургів та нейропсихологів на чолі з Роджером Сперрі, людство отримало суттєве обґрунтування матеріалістичної основи
психіки людини. За ці досягнення Роджер Сперрі в 1982 р. отримав Нобелівську премію. З цього часу кількість наукових робіт з
асиметрії мозку в світі бурхливо зростала.
Необхідно зазначити, що перша наукова конференція з
асиметрії людини, у колишньому СРСР, відбулася в 1977 році в
Москві. Вона мала міждисциплінарний характер і стала „точкою
росту науки", значно вплинувши на поворот наукових інтересів
багатьох нейропсихологів, нейрофізіологів, психоневрологів та
морфологів у бік латералістики. Особливістю вітчизняних досліджень у сфері латералістики стало вивчення зв'язку асиметрії мозку з тілесними функціями, що збагатило новими даними різні галузі медицини та суміжних наук про людину. До речі, тоді ж матеріали конференції цитувалися як першоджерело в рейтингових
наукових журналах. Мені приємно, що одним з ініціаторів конференції та повороту нейронаук країни обличчям до цієї проблеми був автор даного посібника – професор, доктор медичних
наук А.П. Чуприков.
Сьогодні можна констатувати, що інтерес вчених до цієї
проблеми не послаблюється, підтвердженням тому є щорічні наукові конференції з організації та латералізації мозку, які відбуваються в різних країнах та незмінно привертають увагу науковців.
В Україні цей напрямок розвивається, не дивлячись на фінансові
труднощі, які зазнає українська наука, а також недовірливоHпідозріле ставлення суспільства до досягнень українських вчених. Тут буде доречнo сказати, що науковій школі профессора А.П.
Чуприкова належить створення терапевтичного методу спрямованої зміни міжпівкульової взаємодії – латеральної терапії, яка
використовується в лікуванні деяких психосоматичних та психоневрологічних розладів.
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Прагматичним та соціально значущим аспектом проблеми асиметрії мозку є ліворукість. Початок багаторічної кампанії з
захисту ліворуких дітей від перенавчання також був ініційований
в 1980 р. професором А.П. Чуприковим. З того моменту минуло
достатньо часу, щоби виросло покоління ліворуких дітей,
підлітків та молодих людей, що пишуть лівою рукою. Mи наочно
бачимо наскільки прозорливою була наполегливість названого
вище вченогоHентузіаста.
Співавтором цієї праці є відома лікарHпсихіатр, кандидат
медичних наук Роксолана Гнатюк, яка в теперішній час мешкає та
працює в Аргентині, що привносить в значення книги міжнародний відтінок.
У монографії наведено дані про діагностику, природу
ліворукості та нейропсихологічні характеристики ліворуких. Вважаю важливим, що студентиHпсихологи, лікарі, педагоги, які
підвищують кваліфікацію, прочитавши її, будуть активними поборниками захисту ліворуких дітей від перенавчання та відчують
науковий інтерес до вивчення феномену ліворукості. Крім того,
дана монографія нагадує про пріоритет українських вчених у вивченні деяких аспектів функціональної асиметрії мозку в нормі та
патології.
Директор 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 розпочати розмову про ліворукість і про те, що
з нею пов’язано в житті людини, автори вважають своїм обов’язком розповісти про асиметрію в природі, асиметрію в організмі
людини та зокрема про асиметрію мозку. Хоча тема асиметрії
мозку є досить популярною, насправді багато її аспектів не відомі
широкому колу читачів. Без їх розкриття неможливе в подальшому розуміння основного кульмінаційного, наріжного поняття –
домінанти рукості.
Згадаємо, початок 70Hх років минулого сторіччя. Група
вченихHентузіастів, які належали до різних спеціальностей
(психіатрії, неврології, фізіотерапії, генетики та інших) охопила
дивна хвороба: всі вони почали „марити” асиметрією мозку. Один
із авторів книги теж не встояв перед цим „вірусом” і потерпає від
нього вже три десятиліття...
У 1977 році, в Москві, була проведена перша в СРСР науковоHпрактична конференція „Асиметрія і адаптація людини”.
Адже, за своїм характером саме вона стала міждисциплінарною,
що для того часу було незвичайним. Вперше психіатри, невропатологи, лікарі інших спеціальностей, нейрофізіологи, нейроморфологи і психологи разом обговорювали свої наукові проблеми з
точки зору функціональної і морфологічної асиметрії головного
мозку! Основним, не побоїмось цього слова, революційним результатом їх праці став поворот багатьох вчених до проблеми правогоHлівого мозку, переосмислення з точки зору латералістики
низки відомих наукових даних.
Свідченням тому став вихід хрестоматії „Функциональная
межполушарная асимметрия” (Москва, 2004; под ред. Н.Н. Боголепова и В.Ф. Фокина), яка хоча б частково підвела підсумки
діяльності багатьох спеціалістів у цій галузі. Можна лише шкодувати, що така чудова книга через малий наклад вже сьогодні малодоступна.
Але ідея, творчий дух, нестандартність поглядів викладених в ній спонукають думати, аналізувати, діяти.
Крок за кроком наближаючись до розкриття таємниці
природи – незбагненої асиметрії мозку. Шлях обраний нами важкий і тривалий. Це шлях пізнання, відкриття і переосмислення та
він без сумніву буде цікавим нашим читачам.
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