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3.3. Тестова батарея “Визначення домінації типу мислення” 
 
Коментуючи отримані по тестам за методикою Жарікова дані, слід 

сказати, що феноменами функціональної спеціалізації лівої та правої півкулі 
головного мозку людини вчені - спочатку фізіологи, а згодом - психологи 
зацікавились ще у кінці 19 сторіччя. Але особливий інтерес до цього явища 
зріс наприкінці першої половини 20 ст., коли у дослідженнях відомого 
американського нейрохірурга, лауреату Нобелєвської премії У.Сперрі було 
встановлено, що, коли за різними причинами (травми, хвороби) у деяких 
людей доводиться “відключати” одну з півкуль мозку (перерізаючи її зв`язок 
з іншою), то нерідко у таких осіб відкриваються нові, раніше непроявлені 
можливості піднесення творчої активності. В першу чергу це має місце у 
випадку відключення лівої півкулі головного мозку, що, як зараз встановлено, 
відповідає за конкретно - ситуаційне, або дискретно - логічне мислення, яке 
базується на обробці вербальної інформації. У 95% людей ліва півкуля мозку 
контролює та координує також рухові акти правої сторони тіла [5]. 

Правопівкульна сфера мислення має іншу спеціалізацію, відповідаючи, 
головним чином, за інтуїтивне та наочно-образне бачення оточуючого світу і 
оперує при цьому, насамперед, символічно-асоціативними категоріями, що не 
знаходять прямої вербалізації. (У хрестоматіях по фізіології мозку ще з 40-х 
років наводиться феномен відомого композитора Ю.А.Шапоріна, у якого 
внаслідок інсульту була повністю пошкоджена ліва півкуля, і він, втративши 
здатність розмовляти, продовжував писати опери та інші високохудожні 
музичні твори) [6]. Загалом права півкуля мозку має більше десяти 
психофізіологічних функцій, серед яких слід назвати: здатність до 
паралельної обробки інформації, орієнтація у просторі та часі, емоції, 
спрямованість до майбутнього (сфера мрії та підключення уявлення при 
проектуванні діяльності), контроль та координація рухів лівої сторони тіла. 
Але “основною сферою спеціалізації правої півкулі вважається інтуїція” [7].  

У прикладному, психодіагностичному аспекті різниця між 
функціональною спеціалізацією півкуль головного мозку була вперше 
встановлена у 1920р. за домогою “тесту чорнильних плям” Г.Роршаха. У 
своїй докторській дисертації з обгрунтуванням цієї методики, Роршах 
доказав, що коли такого роду проективні тестові стимули адресуються 
зоровому уявленню людини, то у правій півкулі її мозку оживають моторні 
асоціації та різноманітні фантазії [8]. Одночасно з цим Роршах встановив 
існування певної статистично-кореляційної залежності між функціональною 
домінацією одній з півкуль мозку і типом екстра чи інтровертної 
спрямованості особи за класифікацією Юнга [9].  

 Поступово ці спостереження переросли межі психофізіологічних гіпотез, а їх 
висновки набули статусу культурологічної теорії. У середині 50-х років завдяки 
ним було встановлено, що люди західної культури мають більш розвинену 
лівопівкульну сферу мислення та відповідні їй орієнтації у своїй діяльності, у 
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той час, як на Сході (особливо у традиційних китайській та японській 
культурах) споконвіку культивувалось правопівкульне образно-цілісне 
мислення як ефективна передумова для творчої самореалізації людини. 
Характерно, що зараз у цьому плані визначилась тенденція до своєрідної 
конвергенції типів мислення, особливо у США, де, як ніколи, спостерігається 
великий бум по освоєнню цінностей та досягнень східної культури і існують 
багато спеціалізованих курсів та інших установ по розвитку правопівкульного 
потенціалу мозку .В учбових програмах таких закладів особлива увага 
приділяється оволодінню методами візуалізації (наочного уявлення та 
широкого використання символіки) як умови розкриття творчих ресурсів, що 
закладені у правопівкульній сфері мозку [10]. У той же час на Сході багатьох 
людей приваблюють раціоналізація та значні технологічні успіхи західної - 
лівопівкульної цивілізації, які успішно трансформуються з урахуванням 
особливостей менталітету місцевого населення.  

Певні практичні досягнення по використанню феномену міжкульної 
спеціалізації в деяких сферах психолого-педагогічних досліджень мали місце і 
у колишньому СРСР. Експериментальною базою для досліджень у цій сфері 
стали малі народності Півдня, які мають здебільше правопівкульний тип 
мислення, що було встановлено ще у 60-70 роки, коли школярі місцевих 
етносів незадовільно засвоювали стандартні навчальні програми з 
математики, фізики та більшості технічних дисциплін. Рекомендаціями групи 
вчених під керівництвом А.В.Аршавського були внесені серйозні корективи в 
навчальний процес для цієї категорії учнів, а проблема функціональної 
асиметрії півкуль була кваліфікована як культурологічна. З урахуванням її 
специфіки було також розроблено ряд цільових програм розвитку культури у 
вказаних регіонах [11].  

 На основі наших досліджень функціональної спеціалізації півкуль головного 
мозку студентів у вузі культури є усі підстави стверджувати, що для ефективної 
роботи у культурно - дозвіллєвій сфері особливе значення має розвиток саме 
правопівкульного типу мислення. Це підтверджується і накопиченим за п’ять 
років статистичними даними, згідно з якими приблизно 50 % майбутніх 
фахівців у цій галузі вже на першому курсі проявляють за тестами тенденцію до 
переважно правопівкульних орієнтацій у характері мислення та поведінки. 
Порівняльний аналіз, що проводиться нами серед студентів кафедри соціальної 
педагогіки на останньому курсі інституту, фіксує зростання цього показника до 

СПЕЦІАЛІЗА
ЦІЇ  

 соціальні 
педагоги  

методисти-
організатор

бібліотечна 
спеціалізаці

менеджер
и 

спеціалізація 
декоративно-

музична 
спеціалізац

коло  63 57 53 31 22 31 

трикутник  7 12 7 24 35 37 

прямокутник  10 9 11 18 5 6 

зигзаг  16 14 11 7 23 8 

квадрат  4 8 18 20 15 18 

 Статистика вибору студентами-першокурсниками символічних  
стимулів тесту Деллінгер (% до числа досліджених) 

Таблиця №3. 
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68%. У значній мірі воно досягається за рахунок великого обсягу дисциплін 
художньо-символічного та творчо-виконавського циклів, а також комплексу 
спеціальних тренінгів по розвитку правопівкульного мислення.  

Разом з тим, у досить великої кількості студентів-першокурсників (34% - 
з контрольною перевіркою за допомогою батареї проективно-графічних та 
психофізіологічних тестів Роршаха, Гамезо, Жарікова, Кліменко, Сарі та ін.)1, 
спостерігається невизначеність функціональної домінації півкуль, що, до речі, 
за даними, які отримані нами на більш широкій популяції, характерно для 
багатьох представників населення регіону. Одночасно майже третина 
обслідуваних студентів на першому - другому курсах інституту виявляють 
ознаки, які свідчать про орієнтацію здебільше на лівопівкульний тип 
мислення. Цей, випадаючий з загальної тенденції профспрямованості для 
майбутніх працівників у сфері культури, феномен багато у чому обумовлено 
традиціями та особливостями навчання у середній школі, де воно майже 
всюди практично не усвідомлено ще з першого класу орієнтовано виключно 
на лівопівкульне формально-логічне мислення, а знаково-символічні засоби 
засвоєння та творчого використання знань явно недооцінюються. 
Відбивається і та обставина, що у шкільному і в значній мірі - вузівському 
учбовому процесах поки ще слабо застосовуються комп'ютерні засоби 
навчання, які, згідно даних спеціальних досліджень, за рахунок мобілізації 
ресурсів правопівкульної сфери мислення здатні підвищити т.зв. "криву 
засвоєння" знань до 2/3 [12]. 

 Якщо ж говорити про оптимальне (нормативне) співвідношення право та 
лівопівкульних функцій мислення у студентів вузу культури, то у ідеалі воно, 
як встановлено нашими дослідженнями, повинно наближатися до рівня 
“золотої пропорції” 0,618/0,382. При цьому потенціал лівопівкульної функції 
мозку навчаючихся ми рекомендуємо розвивати у напрямках посилення 
організаційно-управлінських навиків в їх професійній підготовці. 

При діагностичних замірах особливостей функціональної асиметрії 
головного мозку обслідуваних студентів ми використовували ще один тест - 
“25 слів”, який знайшов широке розповсюдження у міжнародних 
порівняльно-культурологічних (кросскультурних) дослідженнях [13]. Зміст 
цього тесту на аналіз сфери неусвідомленого полягає у тому, що студентам 
пропонується записати перші 25 іменників, що приходять їм на пам’ять за три 
хвилини. Послідуючий аналіз результатів даного тесту, який проводиться 4-5 
раз на початку практичних занять, дає можливість встановити установки 
обслідуваних на чоловічий або жіночий типи культури. У значній (хоч і не у 
повній) міри показники таких установок співпадають з відповідно ліво- та 
правопівкульною спрямованістю мислення та орієнтацією на приоритетний 
вибір трикутника чи кола у тесті Деллінгер. Наприклад, за отриманими 
даними,15 % студентів - майбутніх соціальних педагогів віддають перевагу 
чоловічому типу мислення (рішучість, агресивність, аналітичність у підході 
до проблем), 45% - жіночому (м`якість, комунікабельність, потяг до 
компромісу), а ще 42% респондентів притаманний “змішаний” тип 
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ментальності. У останніх різниця між іменниками чоловічого та жіночого 
роду не перевищує 10%. Аналіз результатів тесту “25 слів” дозволяє 
визначити і деякі неусвідомлені ціннісні орієнтації обслідуваних - шляхом 
формування більш-менш стереотипних образів та значень, які зустрічаються 
у їх мовних конструктах. Ще одним продовженням роботи з методикою “25 
слів” є застосування отриманих в ній мовних конструктів як базових для 
“асоціативного тесту” К.Г.Юнга, на аналізі результатів якого ми далі 
зупинимось.  

Результати діагностики на домінацію типів мислення корелюють також 
(К=0,67) з показниками, що отримані за методикою “Трьох Я” відомого 
американського психоаналітика Е.Берна (у вербальному варіанті тесту 
Е.Жарікова та невербальному - А.Молодцова). 


