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Анотація. Подана педагогічна концепція, в якій автор обґрунтовує необхідність розробки методик навчання 
на підставі загально біологічних закономірностей діяльності центральної нервової системи людини. 
Нейробіологічна концепція виходить з принципу поліморфізму знань. Вона є продовженням нейронауки. В 
практичному застосуванні задає когнітивну стратегію. Нейронбіологічна парадигма повинна стати 
провідною в педагогіці. Вона є дітищем нейронауки і займе когнітивну стратегію діяльності Освіти на всіх 
її рівнях від початкового до високого професіоналізму. 
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Аннотация. И.С. Кучеров. Нейробиологическая концепция обучения. Представлена педагогическая 
концепция, в основе которой автор предлагает разрабатывать методики обучения на основе 
общебиологических закономерностей деятельности центральной нервной системы человека. 
Нейробиологическая концепция выходит из принципа полиморфизма знаний. Она является продолжением 
нейронауки. В практическом применении задает когнитивную стратегию. Нейробиологическая парадигма 
должна стать ведущей в педагогике. Она является детищем нейронауки и занимает когнитивную стратегию 
деятельности Образования на всех ее уровнях от начального до высокого профессионализма. 
Ключевые слова: педагогика, нейробиологическая концепция обучения. 
Annotation. Kucherov I.S. Neurobiological educational conception. The represented neurobiological educational 
conception is the pedagogical conception in which the author suggests to develop a teaching technique on basis of 
general biologic mechanism of the central nervous system activity. Neurobiological the concept leaves a principle 
of a polymorphism of knowledge. It is prolongation neuro sciences. In practical application sets cognitive the 
strategy. Neurobiological the paradigm should become leading in pedagogics. It is a child of neuro science and 
borrows cognitive the strategy of activity of Education on all her levels from initial up to high professionalism. 
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Вступ. 
Наприкінці другого тисячоліття відбулися дві події, які мають епохальне значення для людства 

взагалі і для системи освіти зокрема. Перша – суспільного, друга – наукового значення. 
Перша епохальна подія. Людство активно виступило проти диктаторських тенденцій у всіх сферах 

життя. Процес демократизації набув глобального характеру. Систему освіти України це стимулювало до 
негайного пошуку нових парадигм підготовки людини до життя, які б забезпечили не лише адаптивне 
ставлення її до дійсності, але й сприяло б розвитку самої дійсності відповідно до людських вимірів життя 
[1]. В галузі освіти постало питання не лише про необхідність поліпшення процесу навчання, а про зміну 
самої стратегії мислення і створення принципово нових концептуальних засад навчання [2], спрямованих на 
забезпечення створення теоретичного і прагматичного клімату перетворення існуючого суспільства України 
у суспільство знання [3]. 

Чому система освіти опинилась в стані глобальної кризи? 
Чому керманичі філософії освіти [В. Андрущенко, 1] вимушені закликати до пошуку нових освітніх 

парадигм? 
На нашу думку, таке становище є наслідком двох причин. 
Перша - емпіричний характер активного діяльного принципу сучасної теорії навчання. 
Друга - надзвичайно слабкий розвиток наук про головний мозок, як органу психічної діяльності 

людини. З того часу як, з легкої руки Френсіса Бекона, педагогіку визнано самостійною наукою, як таку, що 
має свій об'єкт дослідження – процес навчання і метод – спосіб навчання, почався активний пошук кращого 
методу навчання за умови побутового уявлення про мозкові механізми процесу навчання. 

Відбулась підміна понять – активність дії стала теоретичною основою педагогічної психології, а так і 
всієї педагогіки. Діяльністна теорія навчання за теоретичного її обґрунтування на рівні "здорового глузду", 
породила маніпуляційний принцип практики навчання. Накопичено величезну кількість експериментальних 
даних (світовий досвід), які первісне виходили з помилкових позицій [4]. Подальший пошук «найкращої» 
методики навчання веде в нікуди. Глухий кут! 

Діяльністна теорія навчання автоматично призводить до авторитаризму, бо зрозуміло - «хто» повинен 
маніпулювати - чиновник з великими повноваженнями, «ким» маніпулювати – учнем, студентом. Така 
«...традиційна стратегія мислення повинна бути визнана не тільки не демократичною, але й безнадійно 
застарілою і вже з цих причин повинна бути зміненою...» [З, с.24]. 

Друга епохальна подія. На підставі широкої міждисциплінарної інтеграції, що є вимогою часу, даних 
різноманітних наук про мозок, утворилась нова галузь знань, яка отримала назву нейронауки (neuroscience). 
Ця наука розвивається за двома напрямами: «психофізіологія» та «нейробіологія». Вони дуже близькі за 
своєю сутністю, але у кожної є свої пріоритети. Найважливішою особивістю нейронауки є прагнення 
створити загальну теорію нервової діяльності, яка б включала всю суму знань одержаних нейрофізіологією, 
нейроанатомією, нейрофармакологією, нейропсихогією, нейроетологією. На підставі новітніх даних 
відбувся повний перегляд загальновизнаних фундаментальних принципів нейронбіології, була показана їхня 
помилковість, або обмеженість, виникли нові парадигми, які визначають сучасні уявлення про діяльність 
мозку, психічну діяльність людини [5]. 
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Досягнення в галузі нейробіології не тільки дозволяють, але й примушують зовсім по іншому підійти 
до розуміння сутності процесу навчання. За діяльністного до нього підходу, змінити акценти: на перше 
місце поставити принципи і закономірності роботи головного мозку, а тільки потім, враховуючи їхні 
вимоги, організовувати діяльність процесу навчання. Розробки теоретичних основ організації навчального 
процесу людини на підставі сучасних досягнень нейронауки є сутністю нейробіологічної концепції, яку 
пропоную і відстоюю. 

Робота складається з трьох частин: перший – аксіоми, другий – сучасні наукові дані і висновки, 
третій – власний досвід організації навчального процесу за нейробіологічною концепцією. 

Дослідження проводяться згідно наукового напрямку університету: «Теорія та технологія навчання і 
виховання в системі освіти». 

Формулювання цілей роботи.  
Мета роботи - розробки теоретичних основ організації навчального процесу людини на підставі 

сучасних досягнень нейронауки як сутності нейробіологічної концепції. 
Результати дослідження.  
Й. Аксіоми 
1. Навчальний процес, це одна з форм психічної діяльності людини. 
2. Органом психіки є головний мозок. 
3. Усі нормальні функції здорового мозку та усі їхні патологічні порушення, якої б складності вони 

не були, можна пояснити, виходячи з властивостей окремих структур головного мозку. 
4. В основі всього, що робить головний мозок (функціонує він нормально чи ні) лежать фізико-

хімічні процеси, які відбуваються в певних частинах мозку за спрямуванням біологічних молекул-
посередників (лігандів, месенджерів тощо). 

5. Психічна діяльність людини, будь-якої складності і спрямування, є суб’єктивним проявом певних 
біологічних процесів, що відбуваються в певних структурах головного мозку – це два боки одного процесу. 
В цій взаємодії між біологічним (об'єктивним) і психічним (суб'єктивним) первинним [за часом] є 
біологічний. 

ЙЙ.  Сучасні наукові дані і висновки. 
1. У мозку немає нічого того, що не пройшло б через органи чуттів. 
2. Сприймання (перцепція) – це процес кодування ознак подразника, тобто перекладання їх на «мову 

мозку». Перцепт – одиниця ознак подразника, складається з пачки електричних потенціалів. Така пачка 
імпульсів називається – паттерн. 

3. Перцепт має дискретний (відокремлений) характер. 
4. Кожен новий паттерн, який надходить в головний мозок оцінюється на двох нейронах – на нейроні 

новизни і нейроні тотожності шляхом порівняння його з «банком» даних тих паттернів, які зберігаються в 
довгостроковій пам'яті. У випадку, коли виявляється, що інформація, яка щойно надійшла, така саме яка є в 
пам'яті, новий паттерн негайно зникає. Для нервової системи важливим і значущим є тільки нова 
інформація. 

Для фіксації і зберігання нової інформації народжуються нові нейрони, тому, що всі наявні «старі» 
нервові клітини мозку «заповнені» «старою інформацією». 

5. Нові нервові клітини виникають з тканини стінок мозкових шлуночків і являють собою 
самовідновлюваними клітинами-попередниками. Нові нервові клітини спеціалізуються залежно від потреб, 
у них утворюються – дендрити і аксони і рухаються на місця постійної діяльності (скроневу, лобну чи інші 
ділянки кори головного мозку), де з'єднуються з нейронами – детекторами, шляхом утворення нових 
синаптичних контактів, перетворюються на гностичні одиниці знань (гр. gnoseos – знання). Таким чином 
відбувається утворення довгострокової, процедурної і робочої пам'яті [7, 8]. Утворення нових нейронів 
називається нейрогенезом. 

6. Молекулярні сценарії нейрогенезу добре вивчені [9] – спочатку відбувається експресія «ранніх» 
генів [10], продукти яких запускають низку біосинтетичних процесів шляхом індукції. 

Двофазна модель синтезу білків, як основа довготривалої пам'яті, доведена чисельними 
дослідженнями. Відбувається класична схема ланцюгової реакції. Продукти, що утворюються в наслідок дії 
ранніх генів, кодують транскрипціонні фактори для пізних генів, які визначають синтез різних структурних 
білків і молекул, необхідних для синаптичного росту і утворення нової аксодендритної сітки – основи 
довгострокової пам'яті. В мозкових процесах задіяне до 70 % всього генофонду організму. Таким чином, 
пам'ять, будь-яка її форма – свідома чи підсвідома є наслідком низки складних біосинтетичних процесів. 

7. Кора півкуль великого мозку має біля 50 млрд. нервових клітин, які розташовані шарами (таких 
шарів у різних відділах мозку 5 або 6). Клітини упорядковані радіально розташованими ланцюгами, які 
проходять через усі шари, їх прийнято називати колонками.  

У кожну колонку входить від 110 до 250 нервових клітин. Кожна колонка має вхід – це перший 
молекулярний шар і вихід – пірамідальні клітини п'ятого або шостого шару. Організуючий принцип 
діяльності мозку це модульна і розподільна система. Колонка – це елементарний модуль, який працює за 
принципом відбору (селекції). Інформація, яка пройшла обробку проходячи через усі її шари, потрапляє в 
пірамідальну клітину п'ятого шару. Пірамідальні нейрони кори розглядаються, як елементарні чарунки 
(ячейки) пам'яті. Пірамідальні клітини усіх відділів головного мозку пов'язані між собою багатою низкою 
провідних зв'язків, по яких збудження (інформація) через розподільну систему проходить багато разів. Це 
явище отримало назву системи повторного входу (reentrant) [15]. 



8. Сутність розумової роботи, як процесу, полягає в тому, що інформація багато разів кружляє по 
системі повторного входу не тільки кори головного мозку, але й всіх відділів: лімбічної системи, 
ретикулярної формації та інших, кожного разу збагачуючись різними додатковими рисами, набуває 
емоційного забарвлення і трофічного забезпечення [14]. 

9. Розумова діяльність, як робота, це дуже важкий процес за енергетичними витратами. Доказами 
цього можуть бути такі дані. Мозок має масу, яка дорівнює 2% від маси всього тіла, а споживає до 20% 
кисню всього серцевого виштовху. Крім того, необхідно враховувати ще й те, що нервові клітини мають 
особливу будову – в них багато коротких відростків, це дендрити і один довгий - аксон. Дендрити – це 
функціональний вхід у нейрон, а аксон – вихід з нього. Співвідношення маси тіла нейрона до маси його 
відростків складає як 1:100, 1:125 і навіть 1:250 (за різними авторами). Чеський дослідник С. Немечек [11] 
наводить такі зрозумілі, але разючі дані. Якщо прийняти тіло нервової клітини за 1 м куб., об'єм дендрита 
можна уявити собі, як басейн довжиною в 200 м, шириною в 20 м і глибиною в 2 м. Розрахунки показують, 
що співвідношення об'єму нейрону до об'єму дендритів складає 1:8000. 

Показником тяжкості фізичної роботи в фізіології праці і спорту є метаболічний еквівалент (МЕТ) 
кількість поглинання кисню в стані основного обміну. Один МЕТ дорівнює 3,5 мл оксигену на кг маси тіла 
за 1 хв. Легка фізична робота дорівнює 4-6 МЕТ, а найтяжча - 12. Якщо враховувати, що при фізичній 
роботі, задіяна вся м'язова клітина (в неї немає відростків) і при фізичній роботі (ходьба, біг) задіяно всі 
м'язові групи тіла (глобальні вправи), то в енергетичному забезпечені роботи задіяний увесь м’язовий масив 
організму. А він складає до 46% від маси тіла. В нервовій клітині кисеньзалежні органели (мітохондрії) 
зібрані головним чином у тілі нейрона. У сірій речовині мозковий кровоплин більшій в 2,6 рази порівняно з 
білою речовиною. Всі ці розрахунки показують, що розумова діяльність для кожної клітини, що працює 
вибірково, в сто  і більше разів важча за фізичну. 

10. Збільшення метаболізму мозку людини під час розумової роботи носять локальний характер. Про 
це яскраво свідчать дослідження з допомогою позитронно-емосійній томографії (ПЕТ) (мал. 1). 

 
 
 

 
Мал. 1. Метаболічна активність головного мозку 

Сканування зображення лівої півкулі  головного  мозку,  отримане з 
допомогою позитронно-емосійної   томографії.   Показано   зони   найвищої нервової активності, коли 
суб'єкт виконує різні дії: а – дивиться на слова, б – слухає слова, в – вимовляє слова, в – думає про слова. 

(За даними Н.В. Дубровської [14]) 
 
Коли людина дивиться на слова (а) активна тільки частина зорово-асоціативної кори; б — слухає 

слова: активна зона на стику скроневої та тім'яної ділянок кори; в – вимовляє слова: активна зона Брока та 
прилегла невелика лобова частка. Коли ж закривши очі, думає про побачене і почуте – активні великі зони 
скронево-тім’яної та лобової часток (г), [12]. Коли людина думає про те, що побачила і почула, то 
відбувається активація у лівій закрутці морського коника, .натомість, коли вона згадує образи чи сцени, то 
активність фіксується також у правій лобовій частці та закрутках морського коника з обох боків [12, 13]. 

У процесах пам'яті задіяні багато численні зв'язки між нервовими структурами інтерпретаційного 
мозку, емоцій, трофічного забезпечення стовбура мозку. Якщо подивитися карту анатомії пам'яті [14] і 
зіставити її з даними томографії мозку під час різних видів розумової діяльності, то стає зрозумілим яка 
важка робота, із затратою величезної кількості енергії в окремих певних ділянках мозку, відбувається під 
час спокійного думання. Ці дані повністю перекидають з ніг на голову наші уявлення про пріоритети 
значущості окремих видів діяльності в процесі навчання. Головним в навчанні є самостійна робота учня, 
студента коли формується довгострокова-семантична багатогранна пам'ять. 

III Нейробіологічна концепція, навчальний процес, проблеми і перспективи 

 



Навчання молодого покоління здійснюється всіма живими істотами, яким притаманна маневрена 
форма боротьби за існування. Тому природно, що у людини, як біологічного виду, емпіричний спосіб 
навчання став панівним. Кожному з нас доводилося побувати і учнем , і вчителем. Науковість в педагогіці 
зводилась і зводиться в наш час до узагальнення досвіду навчання різного масштабу: власного, певних 
соціальних груп, етносу, держави тощо. Написано безліч наукових статей, підручників, хороших і потрібних 
книг, але мені не пощастило зустріти повідомлень про те, щоб організацію навчального процесу було б 
поставлено в залежність від біологічних закономірностей того органу тіла, який працює, а саме – головного 
мозку. Тому поставлене мною питання про нейробіологічні основи навчання як концепцію здійснюється 
вперше. 

З неосяжної скарбниці інформації з нейронаук, згідно принципів необхідності і достатності, я навів 
значно спрощеному, але невикревленому вигляді мізерну частину, яка дає підстави стверджувати, що 
нейронбіологічна парадигма повинна стати провідною в педагогіці. 

Нейробіологічна концепція навчання виходить з принципу поліморфіз.му знань. Вона є дітищем 
нейронауки і займе когнітивну стратегію діяльності Освіти на всіх її рівнях від початкового до високого 
професіоналізму. 

Протягом трьох останніх десятиріч в своїй педагогічній діяльності при викладанні курсу «Фізіологія 
людини і тварин», я виходив з таких принципів. 

А саме: 
1. Сутність навчання полягає в організуванні кожним окремим студентом власної структури вищої 

системи знань. 
2. Така структурована система утворюється в процесі самостійної роботи студента. 
3. Під час самостійної роботи студент складає когнітивні картки. 
4. Контроль знань: наявність когнітивних карт – позитивна оцінка, а вище – необхідно продемонструвати 

ступінь володіння матеріалом. 
5. Основна робота викладача – організація для самостійної роботи і визначення вектора формування 

знань, правил їх організації і використання. 
6. Вектор діяльності викладача – формування у студента фізіологічного способу мислення при 

постійному зростанні самооцінки студента. 
7. Ставлення до особи студента вимагають епатійності. 

Наслідки такої діяльності: повністю зникли незадовільні оцінки «Задовільні» - лише у 3-4 студентів 
на групу. Середній бал успішності збільшився на 1,0-1,5 бала. Значна частина студентів виявляють бажання 
виконувати дипломні, магістерські, дисертаційні роботи. 

Нейробіологічна концепція виходить з принципу поліморфізму знань, вона є продовженням 
нейронауки і в практичному застосуванні задає когнітивну стратегію. З метою вирішення низки питань, 
проблем і перспектив організації навчального процесу в університеті створено для мене лабораторію 
«Когнітивної педагогічної нейробіології». Усі наступні напрацювання будуть складати зміст наступних 
повідомлень.  
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