
30 Загальна психологія 

Психологія – наука про явища душевного життя, про закономірності 
розвитку і функціонування психіки. 

Психофізичний паралелізм – одне з тлумачень співвідношення пси-
хічного і фізичного (фізіологічного), згідно з яким вони невіддільні 
один від одного, але не пов’язані причинністю. 

Рефлексія – процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів 
і станів.  

Свідомість – процес виникнення у суб’єкта внутрішнього психічного 
досвіду, обдумування і запам’ятовування його, оцінювання його 
значення для свого життя.  

Соціальна психологія – галузь психології, що вивчає психічні 
характеристики поведінки і діяльності людей, включених у 
соціальні спільності (групи). 

Структура – сукупність стійких зв’язків між частинами (компонентами) 
об’єкта, що забезпечують його цілісність.  

Сублімація (у психоаналізі) – один з механізмів психологічного 
захисту, який знімає напруження в ситуації конфлікту шляхом 
перемикання енергії на процес творчості, “відхід” жартома, 
дотепність тощо.  

Лекція 5. Психічне та тілесне людини 
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• визначити зв’язок між морфологічними особливостями типу 

індивіда і його психікою; 
• охарактеризувати конституціональні типології людської психіки 

Є. Кречмера та У. Шелдона; 
• розкрити вплив статевої диференціації на психіку; 
• проаналізувати особливості будови мозку і показати специфіку 

взаємодії окремих його півкуль. 

Психологія конституційних відмінностей 
Власне людська, складно організована психіка може 

сформуватися і успішно функціонувати лише за певних біологічних 
умов: рівень вмісту кисню у крові і клітинах мозку, температура тіла, 
обмін речовин тощо. Існує безліч подібних органічних параметрів, без 
яких нормально функціонувати наша психіка не буде. 

Особливе значення для психічної діяльності мають наступні 
особливості людського організму: вік, стать, будова нервової системи і 
мозку, тип статури, генетичні аномалії і рівень гормональної 
активності. 
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Практично будь-яке хронічне захворювання призводить до 
підвищення дратівливості, стомлюваності, до емоційної 
нестабільності, тобто спричиняє зміни психологічного тонусу. Широко 
відомо: хворі туберкульозом відрізняються дивною розумовою 
працездатністю, схильністю до легкої ейфорії, гарним настроєм і 
підвищеною статевою збудливістю, хоч це мало відповідає їх важкому, 
іноді безнадійному стану. Справа в тому, що продукти життєдіяльності 
туберкульозної бацили придушують почуття втоми, їх дія нагадує 
легке алкогольне сп’яніння. 

Абсолютно інша картина спостерігається при хронічних 
захворюваннях печінки. Вже одне надходження жовчі у кров (а це 
відбувається, коли людина захворіє на жовтяницю) супроводжується 
значними змінами в її психіці: пригніченістю, дратівливістю, поганим 
настроєм, апатією, пригнобленням інтелектуальних функцій. Звідси 
відоме поняття “жовчний характер”, що відображає багатовіковий 
досвід спостережень за тим, як впливають захворювання печінки на 
поведінку людини. 

Особливо багато легенд пов’язано з подагрою, яку деякі 
дослідники вважають першопричиною обдарованості багатьох 
знаменитостей. Основна причина цієї хвороби – відкладення у 
суглобах кристаликів солі сечової кислоти. У результаті при рухах 
виникають страшні болі, оскільки суглоби постійно заповнюються. 
Недаремно буквально перекласти з грецької слово “подагра” означає 
“капкан для ніг”. 

Який зв’язок між подагрою й інтелектуальними можливостями 
людської психіки? Подагра призводить до значного підвищення в 
крові рівня сечової кислоти, хімічний склад якої дуже близький до 
пурин, речовин, які збуджують нервову систему і серцеву діяльність 
(наприклад, кофеїн, теофілін, яких багато у каві і чаї). Для потреб 
медицини кофеїн витягують з пилу чайного листа або синтезують з 
сечової кислоти, отриманої з курячого посліду. 

Отже, збільшення в організмі сечової кислоти стимулює психічну 
активність. Тому подагрики, як правило, відрізняються надзвичайною 
працездатністю, цілеспрямованістю, уміють наполегливо досягати 
поставленої мети. Їх успіхи – результати напруженої праці. 

Розділ 1. Психологія як наука 
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Звісно, сечова кислота зіграла значну роль у становленні людської 
психіки. Речовина ця токсична, і у всіх ссавців існує спеціальний 
фермент – уриказа, що розщеплює сечову кислоту. Тільки 
людиноподібні мавпи, горили і ми, люди, позбавлені урикази. У нас в 
крові сечової кислоти в десятки разів більше, ніж у тварин. Саме вона 
допомагає нашим нервовим клітинам працювати ефективніше. 
Очевидно уриказу втратили доісторичні мавпи, і завдяки цьому їх 
мозок став працювати значно інтенсивніше, отримав можливість 
успішніше розвиватися. 

В сучасній психології велика увага приділяється визначенню  
зв’язку між морфологічними особливостями тіла індивіда і його 
психікою. Найбільшу популярність набули конституціональні 
типології людської психіки Е. Кречмера і У. Шелдона.  

Німецький психолог Е. Кречмер (1888-1964) у своїй відомій 
роботі “Будова тіла і характер” спробував знайти ті зв’язки, які 
існують між будовою тіла людини і її психологічним складом. На 
основі великого об’єму клінічних спостережень він дійшов висновку: 
тип статури зумовлює не лише форми психічних захворювань, але і 
наші основні особистісні (характерологічні) особливості. 

На думку Е. Кречмера, існують лише три основні варіанти 
людської анатомії, що зустрічаються, звичайно, не лише в чистому 
вигляді, але і в різних комбінаціях. Астенічний тип – худі, з вузькими 
плечима і тонкими руками, з блідою шкірою і плоскою грудною 
кліткою люди. З дитинства дуже слабкі і ніжні, вони швидко ростуть, 
не виявляючи протягом всього життя ні найменшої схильності до 
збільшення об’єму м’язів або жирового прошарку. Атлетичний тип – 
характеризується сильним розвитком скелету і мускулатури, пружною 
шкірою, могутньою грудною кліткою, широкими плечима, упевненою 
поставою. Пікнічний тип – відрізняється розвитком внутрішніх 
порожнин тіла (голови, грудей, живота) і схильністю торса до 
ожиріння при слабкому руховому апараті. Середній зріст, кремезна 
фігура, м’яка широка голова на короткій масивній шиї, що сидить між 
плечима, масивний живіт. 

Система Е. Кречмера призначалася, насамперед, для діагностики 
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психічних захворювань, вона дозволяла передбачувати напрям і форми 
негативних змін психіки індивіда. У психологічній практиці набув 
найбільшого поширення варіант цієї системи, запропонованої 
американським психологом У. Шелдоном. В основі цього варіанту 
лежать системи антропометричних показників (“компонентів 
статури”), відповідність яких оцінюється за семибальною шкалою: 
одиниця – мінімум, сімка – максимум їх вираженості у конкретного 
індивіда. Як і Е. Кречмер, У. Шелдон дійшов висновку про існування 
трьох “соматотипів”, тобто основних моделей будови людського тіла, 
максимально не схожих одна на одну.  

Перший тип (“ендоморфний”) відрізняється круглою головою, 
великими розмірами внутрішніх органів, сферичною формою тіла, 
м’якістю тканин, тонкими руками і ногами, нерозвиненими кістками і 
м’язами, яскраво вираженими відкладеннями жиру. 

Для другого (“мезоморфного”) типу характерні широкі плечі і 
грудна клітка, мускулясті руки і ноги, мінімальна кількість 
підшкірного жиру, могутня голова. 

Третій тип (“ектоморфний”) втілює худа людина, з довгастим 
обличчям, тонкими довгими руками і ногами, слабкою мускулатурою і 
добре розвиненою нервовою системою. 

Міра адекватності вигляду конкретної людини кожній з цих 
моделей статури і оцінюється за семибальною системою. Наприклад: 
1-1-7, отже, даного індивіда можна упевнено назвати ектоморфним. 

Трьом основним соматотипам відповідають, за У. Шелдоном, три 
варіанти психічної конституції людини. Ендоморфному типу статури 
відповідає вісцеротонічний темперамент (лат. viscerа – внутрішності, 
тобто функціональна перевага органів травлення); мезоморфному – 
соматотонік (з грецьк. somа – тіло); ектоморфний соматотип 
передбачає церебротонічний темперамент (з лат. сеrеbrum – мозок).  

Великий інтерес викликає і питання про вплив статевої 
диференціації на психіку. Про це написано безліч книг, одна з яких 
“Стать і характер” О. Вейнінгера, недавно перевидана у нас в країні, 
залишається бестселером вже майже 90 років. Наявність істотних 
(деякі навіть кажуть – принципових) психологічних відмінностей між 
чоловіками і жінками ні у кого не викликає сумнівів. І міркувати про 

Розділ 1. Психологія як наука 
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це можна багато. Але якщо не зводити ці міркування до психологічних 
аспектів статевого життя і дітородження, то необхідно відповісти на 3 
основні питання. 1. Які психологічні відмінності між статями (поза 
сексуальною сферою) встановлені суворо науково, на відміну від 
поширених думок і стереотипів масової свідомості? 2. Яка міра цих 
відмінностей, наскільки жорстко розмежовуються чоловічі і жіночі 
якості? 3. Яка природа цих відмінностей: біологічна або 
соціокультурна? 

Критичний аналіз достовірних даних (проф. І.С. Кон) дозволяє 
визнавати доведеними вельми небагато фактів: дівчатка перевершують 
хлопчиків у вербальних здібностях; хлопчики відрізняються більшою 
агресивністю, а також математичними і візуально-просторовими 
здібностями. Причому факт більшої чоловічої агресивності, за даними 
новітніх досліджень, викликає все більше сумнівів. 

Дійсно, виявлені деякі відмінності в будові мозку у чоловіків і 
жінок. Наприклад, недавно з’ясували, що у жінок в деяких дільницях 
мозолястого тіла (важливої частини мозку) більше нервових волокон, 
ніж у чоловіків. Це може означати, що міжпівкулеві зв’язки у жінок 
багаточисленніші і тому у них краще відбувається синтез інформації, 
що є в обох півкулях. Даний факт може пояснити деякі статеві 
відмінності у психіці і поведінці, в тому числі і відому жіночу 
“інтуїцію”. Крім того, виявлені у жінок більш високі показники, 
пов’язані з лінгвістичними функціями, пам’яттю, аналітичними 
здібностями і тонким ручним маніпулюванням, можна зв’язати з 
більшою відносною активністю лівої півкулі їх мозку. 

Навпаки, творчі художні здібності і можливість упевнено 
орієнтуватися в просторових координатах помітно кращі у чоловіків. 
Певно, вони зобов’язані цими перевагами правій півкулі свого мозку. 

Жіноче начало (в рамках людської популяції) покликане 
забезпечувати незмінність потомства від покоління до покоління, 
тобто воно орієнтоване на збереження ознак, що вже є. Звідси велика 
психічна стійкість жінок і усереднені параметри їх психіки. Чоловіче 
начало пов’язане з необхідністю адаптації до абсолютно нових, 
незнаних  умов, що і пояснює  велику психологічну 
індивідуалізованість чоловіків, серед яких частіше зустрічаються не 
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тільки талановиті, але і пси-хічно хворі або абсолютно нікчемні особи. 
Отже, можна стверджувати, що особливості як чоловічої, так і жіночої 
психіки визначаються еволюційно-генетичною доцільністю. 

Жінки відрізняються філогенетичною  ригідністю  і 
онтогенетичною пластичністю, тобто легко пристосовуючись на 
індивідуальному рівні до зовнішнього світу, вони в той же час більш 
схильні до дій популяційних і видових закономірностей, їх поведінка 
більшою мірою біологічно детермінована. 

Специфіка чоловічої психіки зумовлена її філогенетичною плас-
тичністю та онтологенетичною ригідністю. Це передбачає більшу 
різноманітність типів чоловічої психіки при значно меншій здібності 
до виживання в несприятливих умовах. Тому ознаки виродження в 
будь-якій популяції виявляються передусім у чоловічих особинах. 

Найочевиднішим чином зв’язок органічного і психічного 
виявляють неминучі для кожного з нас процеси фізіологічного 
старіння. Зміни при цьому відбуваються хоч і повільно, мало помітно, 
але неухильно. Акуратність і любов до порядку перетворюються у 
дріб’язкову педантичність, бережливість – у скупість, твердість – в 
тупу упертість. Нівелюються індивідуальні межі, вужчає кругозір, 
втрачаються зв’язки із зовнішнім світом і афективна чуйність, погляди 
і висловлювання приймають шаблонний характер, ростуть 
егоцентризм, черствість, підозрілість, недовірливість, злісність і 
нетактовність, тобто все те, що психіатри називають сенильними 
рисами, ознаками безповоротного регресу особистості. 

Людину, як вважає X. Дельгадо (один з найбільших сучасних 
фахівців-нейропсихологів), можна розглядати як тимчасову 
матеріально-інформаційну структуру. Мембрани, клітки й інші 
елементи живого виникли внаслідок з’єднання хімічних елементів. 
Живий організм – тільки тимчасове поєднання хімічних сполук. 
Кожний іон, який входить до складу нашого тіла, до цього існував у 
природі, і всі елементи, які створюють наш організм, повернуться 
назад, в ту ж природу. Атоми, організація і час – це єдині чинники, які 
створюють організм. Це не можна, звичайно, сказати про зміст наших 
психічних процесів. Але раніше, ніж перейти до їх аналізу, необхідно 
визначити роль того органу, який безпосередньо відповідає за вищі 
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психічні функції і який носить назву головного мозку. 

Психіка і особливості будови мозку 
Щоб краще зрозуміти закони функціонування психічної 

діяльності людини, особливості її протікання і будови, потрібно 
ознайомитися з тим, як влаштований основний орган його психічної 
діяльності – мозок – і як співвідносяться з ним різні вияви психічного 
життя людини. 

Протягом тривалої еволюції органічного світу – від найпростіших 
одноклітинних тварин до людини – фізіологічні механізми поведінки 
безперервно ускладнювалися. Так, в одноклітинного організму єдина 
клітина виконує всі функції життєдіяльності. Це орган відчуваючий, 
руховий, травний. Природно, що його можливості дуже обмежені. У 
більш організованих тварин відбувається спеціалізація органів, яка 
виражена в появі кліток, єдиною функцією яких стає сприйняття 
сигналів (це рецептори). Інші клітини беруть на себе здійснення 
м’язової роботи або секреції різних залоз (це ефектори). Але 
спеціалізація розділяє органи і функції, а цілісна життєдіяльність 
організму вимагає безперервного зв’язку між ними, що досягається 
завдяки центральній нервовій системі, що працює як єдине ціле. 

У всіх хребетних загальний план будови нервової системи 
однаковий. Основний елемент нервової системи – нервові клітини 
або нейрони. Нейрон складається з тіла клітини і паростків – дендритів 
(що сприймають збудження) і аксонів (що передають збудження). 
Контакт аксона з дендритом або тілом іншої нервової клітини 
називається синапсом. Синапсу надається вирішальне значення при 
поясненні механізму встановлення нових зв’язків у нервовій системі. 

Центральна нервова система (ЦНС) складається зі спинного і 
головного мозку. Різні її частини виконують різні види складної 
нервової діяльності. Чим вище розташована та чи та інша частина 
мозку, тим складніші її функції. Нижче усього розташований спинний 
мозок – він регулює роботу окремих м’язових груп і внутрішніх 
органів. Однак коли мова йде про складні психічні процеси, функція 
мозку являє собою складну спільну діяльність цілої системи органів. 

Для того, щоб зрозуміти мозкову організацію складних психічних 
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процесів, необхідно мати уявлення про функціональну організацію 
людського мозку. Принципи такої організації були розроблені 
видатним вітчизняним психологом А.Р. Лурія. 

Головний мозок людини, що забезпечує прийом і переробку 
інформації, створення програм власних дій і контроль за їх успішним 
виконанням, завжди працює як єдине ціле. Однак це складний і 
високодиференційований апарат, що складається з ряду частин, і 
порушення нормального функціонування будь-кого з них неминуче 
позначається на його роботі. У головному мозку людини звичайно 
виділяють три основні блоки, кожний з яких грає свою особливу роль 
у забезпеченні психічної діяльності. Перший – підтримує тонус кори, 
необхідний для того, щоб як процеси отримання і переробки 
інформації, так і процеси формування програм і контролю за їх 
виконанням протікали успішно. Другий блок забезпечує сам процес 
прийому, переробки і зберігання інформації, що доходить до людини 
із зовнішнього світу. Третій блок виробляє програми поведінки, 
забезпечує і регулює їх реалізацію і бере участь у контролі за їх 
успішним виконанням. Всі три блоки розміщуються в окремих 
апаратах головного мозку, і лише їх злагоджена робота приводить до 
успішної організації свідомої діяльності людини. 

Стисло зупинимося на характеристиці кожного з перерахованих 
блоків. Перший – блок тонусу кори або енергетичний блок мозку. Для 
нормального здійснення життєдіяльності і саморегуляції поведінки 
необхідна постійна підтримка оптимального тонусу кори. Тільки такий 
тонус може забезпечити успішний вибір істотних сигналів, збереження 
їх слідів, вироблення потрібних програм поведінки і постійний 
контроль за їх виконанням. Весь комплексний апарат, що входить до 
складу блоку, грає дуже важливу роль для мозкової роботи кори, яка 
полягає в наступному. Постійний тонус кори підтримується в 
основному завдяки двом джерелам. З одного боку, для збереження 
безсонного стану кори потрібен постійний потік інформації із 
зовнішнього світу: тварина, позбавлена такого потоку зовнішніх 
подразників, засинає, відомо також, який ефект викликає 
«інформаційний голод» після тривалого перебування людини в темній 
і звуконепроникній камері (в цих випадках у людини починають 
виникати галюцинації, які частково компенсують недолік у постійному 
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потоці зовнішніх подразників). Таким чином, першим джерелом для 
безсонного стану кори є постійний потік подразників з периферії. 
Другим, не менш важливим джерелом підтримки постійного тонусу 
кори є імпульси, що доходять до неї від внутрішніх обмінних процесів 
організму, що складають основу для біологічних потягів. 

Перший описаний блок сам не бере участь ні в прийомі і 
переробці інформації, ні у виробленні програм поведінки, він 
забезпечує лише тонус кори. Другий блок, про який піде мова, 
безпосередньо пов’язаний з аналізом і синтезом сигналів, що 
приносяться органами почуттів із зовнішнього світу, інакше кажучи, з 
прийомом, переробкою і зберіганням інформації, що отримується 
людиною. Він складається з апаратів, розташованих у задніх відділах 
кори головного мозку (тім’яній, скроневій і потиличній областях). 
Образно кажучи, цей блок є системою центральних приладів, які 
сприймають зорову, слухову і тактильну інформацію, переробляють 
або «кодують» її і зберігають в пам’яті сліди отриманого досвіду. 
Апарати цього блоку можуть розглядатися як центральні (коркові) 
відділи сприймаючих систем (аналізаторів). При цьому коркові відділи 
зорового аналізатора розташовані в потиличній, слухові – у скроневій, 
тактильні – в тім’яній області. 

Третій блок головного мозку здійснює програмування, регуляцію і 
контроль активної людської діяльності. У нього входять апарати, 
розташовані в передніх відділах великих півкуль, провідне місце 
займають лобові відділи головного мозку. 

Пізнати самих себе закликав людей ще великий Сократ. Але мета 
ця не досягнута. І менш усього вивченим залишається той орган 
людини, без якого не було б Сократа, науки і не було б студентів, що 
вивчають психологію. Мова йде про людський мозок. 

Звичайно, відомо про нього вже багато що. Але кожне десятиріччя 
фахівці переконуються, що їх знання вельми обмежені. Мозком 
займаються цілі області сучасної науки, тому слід зупинитися на тих 
нових даних, які мають найбільшу психологічну значимість. 

Дуже популярні відомості про вагу мозку, його будову, знамениту 
“звивину” і тому подібне. На наш погляд, це найцікавіше. Вага мозку 
коливається (в нормі) від 1100 до 3000 грамів. Що з цього слідує для 
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психіки – однозначно сказати важко. Зрештою у європейських 
кроманьйонців об’єм черепної коробки досягав 1880 куб. см, а у 
сучасного європейця – тільки 1450 куб. см. Стали не такими 
розумними? Навряд чи для таких висновків є основи. Ми пропонуємо 
звернутися до дійсно сенсаційних матеріалів останніх десятиріч, 
пов’язаних з вивченням того, що отримало назву функціональної 
асиметрії мозку. 

Індивідуальність особистості багато в чому визначається 
специфікою взаємодії окремих півкуль мозку. Уперше ці відносини 
були експериментально вивчені в 60-ті роки минулого століття 
професором психології Каліфорнійського технологічного інституту 
Роджером Сперрі (в 1981 році за дослідження в цій області йому було 
присуджено Нобелівську премію). 

Перші дослідження Р. Сперрі були пов’язані з пошуком “слідів” 
пам’яті. У кішок і мавп розтинали мозолясте тіло – товстий пучок 
нервових волокон, що з’єднують півкулі, і дивилися, чи може навичка, 
завчена однією півкулею, перейти в іншу. Кішці зав’язували одне око і 
вчили її розпізнавати квадрат. Потім з “ненавченого” ока знімали 
пов’язку і надівали її на “навчене”. Квадрат кішка не впізнавала: 
ненавчене око так і залишалося ненавченим. Зате тепер його можна 
було навчити розпізнавати коло, і тоді в одній півкулі з’являлася одна 
навичка, а в іншій – інша. Півкулі можна було навчити двом 
протилежним навичкам – ідеальна модель роздвоєння особистості! 

Розщеплення мозку (лоботомія – так стала іменуватися ця 
операція) випробували і на людях: перерізання мозолястого тіла 
позбавляла хворих з важкою формою епілепсії від болісних припадків. 
Після по-дібних операцій у пацієнтів спостерігалися ознаки 
роздвоєння особистості, хоч ніхто не навчав їх півкулі і не вторгався в 
жодну з них. 

Звичайно, функціональна асиметрія півкуль відома давно: 
переважна більшість людства ділиться на праворуких і ліворуких, 
майже у всіх у нас є ведуче око і ведуче вухо, мовою відає або ліва (у 
праворуких), або права півкуля. Але щоб права рука не знала, що 
робить ліва (а саме це і відбувалося, якщо сигнали подавалися в одну з 
півкуль “розщепленого” мозку), щоб предмет, пізнаний на дотик 
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однією рукою, людина не впізнавала, обмацуючи його іншою рукою, – 
це стало сенсацією. 

Але причому тут дві особистості? Хіба півкуля, що командувала 
правою рукою, поводилася не так як та, що керувала лівою? У тому й 
справа! Після того, як були розроблені методи тимчасового 
роз’єднання півкуль як у хворих, так і у здорових людей і створені 
особливі тести для їх дослідження, з’ясувалося, що традиційний 
розподіл півкуль на домінантну (скажемо, ліва у праворуких) і 
субдомінантну безнадійно застарів, що у кожної з них просто своє 
коло обов’язків. Виявилося, що у праворуких ліва півкуля відає не 
тільки мовою, але і правописом, лічбою, вербальною пам’яттю, 
логічними міркуваннями. Права ж півкуля керує музичним слухом, 
легко сприймає просторові відношення, розбираючись у формах і 
структурах краще лівої, уміє пізнавати ціле по частині. Трапляються, 
правда, відхилення від норми: то музичними виявляються обидві 
півкулі, то у правої знаходять запас слів, а у лівої – уявлення про те, 
що ці слова означають. Але закономірність зберігається: одну і ту ж 
задачу обидві півкулі вирішують з різних точок зору, а при виході з 
ладу однієї з них порушується і функція, за яку вона відповідає. Коли у 
композиторів Равеля і Шапоріна стався крововилив у ліву півкулю, 
вони не могли більше говорити і писати, але продовжували складати 
музику, не забувши нотний лист, який не має нічого спільного зі 
словами і мовою. 

Цікавий медичний казус, вивчений італійськими лікарями, 
примушує передбачати, що мозок навіть для сприйняття голосних і 
приголосних звуків використовує різні механізми, і поділ звуків на 
голосні і приголосні – не тільки фізіологічна, але і фонетична 
класифікація. 

В одній з лікарень Болоньї лікарі спостерігали двох хворих, у яких 
ліва півкуля мозку постраждала від інсульту.  

Через закупорення кровоносних судин відключилися якісь 
клітини мозку. В результаті обидва хворих мали великі ускладнення з 
голосними. Один з них на письмі пропускав всі голосні, залишаючи 
замість них вільні місця. Наприклад, назву свого рідного міста він 
писав замість Воlogna – Вlgn. Він розумів, що пише неправильно, але 
не міг вставити жодної голосної. 
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Інший хворий і на письмі (як від руки, так і на машинці), і в усній 
мові плутав одні голосні з іншими або переставляв їх місцями. 
Наприклад, замість саrо (італійською “дорогий”) він писав соrа. 

Італійський психолог Роберто Кубеллі передбачає, що при 
обробці слів в мозку голосні і приголосні попадають ніби в різні 
“сховища”. У першого хворого постраждала здатність вибирати 
голосні з їх “ящика”, а у другого – здатність правильно вибирати їх. 

Людина не народжується з функціональною асиметрією півкуль. 
Роджер Сперрі виявив, що у хворих з “розщепленим мозком”, 
особливо у молодих, мовні функції в початковій формі, згодом 
удосконалюються. “Безграмотна” права півкуля може навчитися 
читати і писати за декілька місяців так, немов вона вже уміла все це, 
але забула. 

Центри мови в лівій півкулі розвиваються головним чином не від 
говоріння, а від писання: вправа в написанні активізує, тренує ліву 
півкулю. Але справа тут не в участі правої руки. Якщо європейського 
праворукого хлопчика віддати вчитися в китайську школу, центри 
мови і письма поступово перемістяться у нього в праву півкулю, бо у 
сприйнятті ієрогліфів, яким він навчиться, зорові зони беруть участь 
незмірно активніше мовних. Зворотний процес станеться у 
китайського хлопчика, що переїхав у Європу. Якщо людина 
залишиться на все життя безграмотною і буде зайнята рутинною 
роботою, міжпівкульова асиметрія у неї майже не розвинеться. Не 
розвивається вона і у хворих олігофренією, гасне, згладжується у 
людей похилого віку, що перестають займатися інтенсивною 
розумовою діяльністю. Навпаки, коли людина вирішує задачу, що 
вимагає розумових зусиль, асиметрія його мозкових біоритмів зростає. 
Обстеження великої групи операторів показало, що найкращих 
результатів при виконанні задач домагаються ті, у кого функціональна 
асиметрія виражена найбільш виразно. 

Невипадково фізіологи, що встановили прямий зв’язок між мірою 
асиметрії і розумовими здібностями несхвально відносяться тепер до 
практики переучення ліворуких, що існувала здавна: стовідсоткових 
праворуких з них все одно не виходить, а спеціалізація півкуль може 
слабшати. Адже вона – головна дорога еволюції мозку, і, насамперед, 
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людського мозку: недаремно у людини вона виражена найбільш 
сильно. Трудові навички, мова, мислення, пам’ять, увага, уява – все це 
стало розвиватися так бурхливо і так продуктивно у людини завдяки 
пластичності її мозку і природженій схильності півкуль до розділення 
обов’язків. Багато років було прийнято думати, що біологічна 
еволюція завершена. Тепер, у світлі нових даних про функціональну 
асиметрію півкуль, фізіологи схиляються до того, що вона якщо і не 
“тільки починається”, то уже, принаймні, продовжується, і кінця її 
поки не видно. 

Саме спеціалізація півкуль і дозволяє людині розглядати світ з 
двох різних точок зору, пізнавати його об’єкти, користуючись не 
тільки словесно-граматичною логікою, але й інтуїцією з її просторово-
образним підходом до явищ і моментальним обхватом цілого. 
Спеціалізація півкуль ніби породжує в мозку двох співрозмовників і 
створює фізіологічну основу для творчості. 

Придивимося до цих співрозмовників ближче.  
Для того, щоб зрозуміти це, треба спостерігати за ізольованою 

півкулею. Зробити це, як вже говорилося, неважко: можна піддати 
одну з них електрошоку, можна і приспати. У кожної півкулі є своя 
сонна артерія, по якій до неї надходить кров. Якщо в цю артерію 
ввести наркотизуючий засіб, то ця півкуля швидко засне, а інша, 
раніше, ніж приєднатися до першої, встигне виявити свою суть. 

Що ж з’ясовується при такому послідовному створенні сну? 
Давайте приспимо спочатку праву півкулю і подивимося, як буде 
вести себе ліва – не тільки з інтелектуальної, але і з емоційної точки 
зору. Подивитися, виявляється, є на що: якщо на інтелектуальному 
рівні вимкнення правої півкулі особливо не відбивається, то з 
емоційним станом творяться чудеса. Людину охоплює ейфорія: вона 
збуджена і балакуча, її реакції маніакальні, вона безперервно сипе 
безглуздими жартами, вона безтурботна навіть тоді, коли права 
півкуля у неї не “відключена”, а по-справжньому вийшла з ладу, через, 
наприклад, крововилив. Але головне – балакучість. Весь пасивний 
словник людини стає активним, на кожне питання дається детальна 
відповідь, викладена вкрай літературно, зі складними граматичними 
конструкціями. Правда, голос при цьому іноді стає сиплим, людина 
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гугнявить, сюсюкає, шепелявить, ставить наголос не на тих складах, у 
фразах виділяє інтонацією прийменники і сполучники. Все це справляє 
дивне й обтяжливе враження, яке посилюється у випадках дійсно 
клінічних, коли людина не на жарт позбавляється правої півкулі. Разом 
з нею позбавляється вона і творчої жилки. Художник, скульптор, 
композитор, вчений – всі вони перестають творити. Кажуть вони 
багато, але їх монологи (фізіологічно – дійсно монологи!) – не більше, 
ніж “погляд у щось”. 

Повна протилежність – відключення лівої півкулі. Творчі задатки, 
не пов’язані з вербалізацією (словесним описом) форм, залишаються. 
Композитор, як вже говорилося, продовжує складати музику, 
скульптор ліпить, фізик не без успіху роздумує про свою фізику. Але 
від хорошого настрою не залишається і сліду. У погляді туга і смуток, 
в небагатослівних репліках – відчай і похмурий скепсис, світ 
представляється тільки в чорному кольорі. Отже, придушення правої 
півкулі супроводжується ейфорією, а придушення лівої – глибокою 
депресією. Суть лівої, таким чином, – неозорий оптимізм, суть правої 
– “дух заперечення, дух сумніву”. Кожна – зразок емоційного 
екстремізму і нетерплячості, кожна прагне скористатися ослабленням 
побратима, щоб нав’язати людині свою волю. Права стримує ейфорію 
лівої, а ліва – “демонізм” правої. Але в нормі добре відрегульована їх 
співдружність приводить тільки до плідних результатів. 

Ліва півкуля володіє величезним запасом енергії і життєлюбства. 
Це щасливий дар, але сам по собі він непродуктивний. Тривожні 
побоювання правої, очевидно, діють пояснююче, повертаючи мозку не 
тільки творчі здібності, але і саму можливість нормально працювати. 
Звичайно, зневага порадами правої навряд чи небезпечна для життя: 
вона всього-на-всього додасть людині безтурботності і примусить 
відмовитися від творчих планів (іноді, правда, це означає відмовитися 
від самого себе). Зате непомірна активність правої півкулі може не 
тільки перешкодити реалізації інтелектуальних зусиль, але і викликати 
сумнів у цінності самого життя. Мало того, що людина не знайде слів 
для вираження своїх думок, але ще і не побачить навколо нічого 
хорошого. 

Взагалі, коли мова йде про антиподи, зв’язані в “один віз”, не 
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треба ні на хвилину забувати про їх взаємодію, про те, як вона їм 
вдається і заради чого це відбувається. Ось тут-то і представляється 
хороший випадок поміркувати над тим, що вносить кожна півкуля у 
загальне творче завдання, як права ліпить образ, а ліва підшукує для 
нього словесне вираження, що втрачається при цьому (пригадаємо 
тютчевське: “Думка виголошена є брехнею”) і що набувається, коли 
відбувається взаємодія півкуль при обробці “правди природи” у 
“правду мистецтва” (Бальзак). 

Ледве починаєш зіставляти специфіку півкуль з психологією 
творчості, як в очі кидаються разючі збіги. Один з них – той похмурий 
тон, у який забарвлене світовідчуття правої півкулі, і якщо вірити 
Стендалю і багатьом його побратимам по перу, то саме у правій 
півкулі, де, судячи з усього, і перебуває горезвісна творча жилка, 
гніздяться ті складні потреби самовираження, які при сприятливому 
збігу обставин знаходять задоволення у створенні нових цінностей, а 
при несприятливому – в руйнуванні старих. 

Перевірте свої знання  
1. У мові міцно затвердилося словосполучення “комплекс 

Наполеона”, яке фіксує наявність особливих характерологічних 
якостей у чоловіків маленького росту. Яке, на вашу думку, 
може бути науково-психологічне пояснення цього явища? 

2. Часто ви думаєте про психологічні відмінності між статями? Чи 
існують вони? Якщо існують, то чим зумовлені і як 
виявляються? 

3. Як ви ставитесь до типології Е. Кречмера? Чи можна її 
доповнити? Які ваші міркування щодо цього? 

4. Якби ви стояли перед страшним “вибором” позбавитися (не 
дай, звичайно, Бог) правої або лівої півкулі свого мозку, то який 
був би ваш вибір? 

5. Що ви знаєте про склероз? Кому і чим він загрожує? 
6. Яким чином наркотики впливають на нашу психіку? У чому суть 

наркоманії? Чи можна сказати, що п’яниця чімсь відрізняється 
від алкоголіка? 

7. Місце і роль сексуальних інстинктів у психіці людини. Гормони і 
психіка. Що ви знаєте про це? 

8. Куди б ви вмістили у типології У. Шелдона такі історичні фігури, 
як О.С. Пушкін, Т.Г. Шевченко, Катерина II, Петро Великий, 
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Ф.М. Достоєвський, О. Блок? 
9. Чи є зв’язок між психікою людини і параметрами її черепа? Що 

ви думаєте з цього приводу? 
10. Яку півкулю свого власного мозку ви вважаєте домінуючою? 

Чому? 
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Словник до теми 
Агнозія – стан, при якому мозок не може розшифрувати інформацію, 

що надходить від нормально функціонуючих органів чуттів.  
Амфетамін – препарат, який збуджує центральну нервову систему.  
Апатія – стан емоційної байдужості і бездіяльності. 
Генотип – сукупність генів або будь-яких якостей, отриманих людиною 

від своїх батьків.  
Головний мозок – частина нервової системи, яка міститься у черепній 

коробці і складається з великого мозку, мозочка, варолієвого 
мосту і довгастого мозку. 

Депресія – стан душевної байдужості, пригніченості, що 
характеризується занепадом сил і зниженням активності. 

Лабільність – властивість нервових процесів (нервової системи), що 
виявляється у здатності провести певну кількість нервових 
імпульсів за одиницю часу; лабільність так само характеризує 
швидкість виникнення і припинення нервового процесу. 

Мезоморфний тип – морфологічний тип, властивий великим, 
мускулястим і досить сильним людям; цей тип відповідає 
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енергійному й активному темпераменту. 
Нейропсихологія – галузь психологічної науки, яка вивчає зв’язок 

психічних процесів, властивостей і станів з роботою мозку. 
Психогенетика – наука, що вивчає спадковий характер психічних і 

поведінкових реакцій, їх залежність від генотипу. 
Типологія – система класифікації людей за типами з урахуванням 

зв’язку між їх фізичними і психологічними особливостями або за 
типами особистості. 
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