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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. Вивчення особливостей нейрофізіологічних та 

психофізіологічних характеристик в осіб із різними типами соціальної 

поведінки на сьогодні є актуальною проблемою, розв’язання якої дасть змогу 

більш ґрунтовно зрозуміти фізіологічні закономірності функціонування кори 

головного мозку внаслідок систематичних впливів різноманітних зовнішніх та 

внутрішніх поведінкових чинників. Важливими в цьому аспекті є комплексні 

дослідження психофізіологічних та нейрофізіологічних показників осіб із 

різним соціотипом. Нині вже досліджено, що прийняття рішень визначається, 

насамперед, мотиваційними компонентами та роботою відносно незалежних 

систем прийняття рішення в мозку («Система 1» та «Система 2»), при цьому 

взаємодія «когнітивних» та «емоційних» механізмів визначає ступінь 

раціональності поведінки людини (Daniel Kahneman, 2010; Mickela Sarlo et. al., 

2016). Сучасні дослідники переконані, що егоїстична соціальна поведінка 

виникає на початковій стадії ранніх емоцій, які пов’язані із активністю першої 

сиcтеми прийняття рішення («Система 1»), тоді як альтруїстична соціальна 

поведінка відображається в залученні переважно механізмів другої системи 

прийняття рішення («Система 2»), тобто пов'язана із свідомою емоційною 

оцінкою своїх дій (De Vico Fallani, 2010; Christopher Declerck, 2013, Denis 

Engemann, 2012). 

 Найбільш широко розкриті відмінності осіб із різним типом соціальної 

поведінки на рівні окремих структур головного мозку (И. Р. Антунина, 2006; В. 

А Ключарев, 2011; Rita Hari, 2009; Michael Koenigs, 2007; Gilda Moadab, 2017; 

Michaela Schippers, 2010). За даними томографічних досліджень механізми 

альтруїстичного та егоїстичного рішення пов’язують, передусім, з роботою 

лімбічної системи та префронтальної кори, які відповідають за реалізацію 

протилежних функцій – швидких емоційних та повільних усвідомлених рішень 

відповідно (Megh Bhatt, 2005; Del Casale, 2011; Roberto Pascual-Marqui, 2011).   

 Сучасні дослідники у своїх працях наголошують на тому, що основні 

спектральні відмінності елекричної активності мозку при цьому знаходяться в 

межах біопотенціалів тета-діапазону (Pablo Billeke, 2014). Крім того, багато 

дослідників вказують на роль змін частотно-амплітудного спектру коливань 

біопотенціалів мозку альфа- та бета-діапазону під час реалізації соціальних 

функцій (Yiling Cheng, 2014; Emanuel Tognoli, 2010). 

 Також звертає на себе увагу той факт, що процеси прийняття соціального 

рішення вивчаються в основному за допомогою методу викликаних потенціалів 

(ВП), біопотенціали якого проявляються в короткому часовому інтервалі після 

подачі стимулу (до 1 с). При цьому показано, що зміни в електричній 

активності мозку можуть виникати і тривати протягом кількох секунд. Проте 

сьогодні немає робіт, які б досліджували електричну активність мозку в умовах 

соціально-значимого рішення. 

 Об’єкт дослідження – неокортикальні механізми прийняття рішень під 

час соціальної взаємодії. 
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Предмет дослідження – показники електричної активності кори 

головного мозку при вирішенні соціальних дилем. 

Мета роботи полягала у визначенні особливостей функціональної 

активності кори головного мозку в осіб із різним соціотипом за умов 

моделювання їх соціальної поведінки. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

1) проаналізувати частотно-часові реакції прийняття рішення в осіб із 

егоїстичним та альтруїстичним соціотипом; 

2) виявити особливості електричної активності кори головного мозку в 

осіб з різним соціотипом в умовах моделювання класичної соціальної дилеми 

(гра «Полювання на оленя»); 

3) виявити особливості електричної активності кори головного мозку в 

осіб з різним соціотипом в умовах моделювання оригінальної тестової ситуації 

(гра «Міні-баскетбол»); 

4) визначити джерела збудження кори головного мозку в альтруїстично та 

егоїстично спрямованих осіб залежно від особливостей поведінкових реакцій. 

Для виконання поставлених у роботі завдань використовували такі 

методи та методики: метод електроенцефалографії  (ЕЕГ) (реєстрація 

показників спектральної потужності); метод викликаної синхронізації / 

десинхронізації (аналіз показників спектральної потужності 

електроенцефалограми); метод томографії низької роздільної здатності – 

LORETA (виявлення просторової локалізації джерел збудження кори головного 

мозку на егоїстичний та альтруїстичний стимул); психологічне тестування 

(виявлення переважаючого егоїстичного чи альтруїстичного соціотипу); 

вимірювання часу реакції (порівняння швидкості реакції на стимул). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше були представлені та 

проілюстровані характеристики функціональної активності кори головного 

мозку та їх відмінності в егоїстично та альтруїстично спрямованих осіб за 

допомогою методу викликаної синхронізації/десинхронізації. 

Уперше: 

- установлено, що в осіб із егоїстичним соціотипом краще були 

виражені процеси викликаної синхронізації, а в осіб із альтруїстичним 

соціотипом, навпаки, краще були виражені процеси викликаної 

десинхронізації; 

- виявлено, що тривалість когнітивних реакцій вибору (прийняття 

рішення) в обстежуваних залежала від соціотипу як самих обстежуваних так і 

стимульного матеріалу; 

- визначено, що найбільша активність мозкових структур в 

альтруїстично спрямованих осіб спостерігалася у фронтальних ділянках кори 

головного мозку, а найбільша активність мозкових структур в егоїстично 

спрямованих осіб спостерігалася в острівцевій ділянці кори. 

Доповнено і розширено: 

- уявлення про нейрофізіологічні механізми прийняття рішень в осіб 

із егоїстичним та альтруїстичним соціотипом; 
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- можливості застосування моделі соціальної поведінки для 

виявлення особливостей егоїстичного та альтруїстичного прийняття рішення  

під час реалізації нейрофізіологічних досліджень. 

Практичне значення отриманих результатів. Методологічні прийоми, 

застосовані в роботі, можуть бути використані під час психофізіологічної 

діагностики осіб із різним типом соціальної поведінки. Володіючи знаннями 

про спектральні характеристики електричної активності кори головного мозку в 

осіб із різним соціотипом, можна використовувати тренінги біологічного 

зворотного зв’язку для покращення соціальних взаємодій.   

Також результати роботи будуть упроваджені в навчальний процес 

кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного 

університету при підготовці студентів під час викладання курсів «Фізіологія 

людини і тварин», «Психофізіологія», «Електрофізіологія», «Фізіологія вищої 

нервової діяльності»; упроваджені в навчальний процес Луцького 

педагогічного коледжу при підготовці студентів і викладанні лекцій з курсів 

«Фізіологія людини», «Загальна фізіологія», «Анатомія і фізіологія дітей з 

основами генетики та основи медичних знань і охорони здоров’я»; упроваджені 

в навчальний процес Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 при викладанні 

дисципліни «Біологія» та соціально-психологічною службою цієї школи при 

оцінці та характеристиці соціальних взаємодій учнів старших класів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науково-

дослідною  працею здобувача. Дисертантом самостійно виконано аналіз 

вітчизняних та зарубіжних наукових джерел інформації за темою дослідження. 

Здобувач самостійно провела дослідження й статистичний аналіз отриманих 

результатів, обґрунтувала отримані результати, пояснила особливості 

досліджених показників. Усі розділи, аналіз і теоретичне узагальнення 

результатів, визначення наукової новизни написано особисто дисертантом, 

також вона забезпечила практичне впровадження результатів дослідження. За 

участю наукового керівника здійснено розробку методології дослідження. В 

опублікованих у співавторстві з науковим керівником і колегами роботах 

дисертанту належать основні ідеї. Дисертант забезпечив практичне 

впровадження матеріалів цього дослідження. 

Апробація результатів роботи. Матеріали дисертації доповідалися й 

обговорювалися на V симпозіумі «Особливості формування та становлення 

психофізіологічних функцій людини в онтогенезі» (Черкаси, 2012); 52nd Annual 

Meeting of the Society for Psychophysiological Research (New Orleans, Louisiana, 

2012); VІ Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні 

функції в нормі і патології» (Київ, 2012); XV Всеукраїнській науковій 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» (Черкаси, 2013); 53nd 

Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research (Florence, Italy, 

2013); XIX з’їзді Українського фізіологічного товариства  ім. П. Г. Костюка з 

міжнародною участю, присвячений 90-річчю від дня народження академіка П. 

Г. Костюка (Львів, 2014); Науково-практичній конференції «Біологічні 
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дослідження – 2014» для молодих учених і студентів (Житомир 2014); VІІ 

Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в 

нормі і патології» (Київ, 2014); IX Міжнародній науково – практичній 

конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» 

(Луцьк, 2015);  54nd Neuroscience Meeting Planner (San Diego, CA, 2016); ХIV 

Міжнародній науковій конференції «Молодь і поступ біології» (Львів, 2018).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять статей у фахових 

виданнях України, три – у закордонних виданнях, одинадцять – тез доповідей 

на міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 184 сторінках. 

Вона складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів 

дослідження, результатів дослідження, обговорення результатів дослідження, 

висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Робота містить 103 рисунки, список  літератури нараховує 176 джерел (42 

– вітчизняні, 134 – зарубіжні). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Огляд літератури. Питання соціальних взаємодій досить широко 

окреслено в контексті нейрофізіологічних та психофізіологічних механізмів. 

Сучасні дослідники переконані, що егоїстична соціальна поведінка виникає на 

початковій стадії ранніх емоцій, які пов’язані із активністю першої системи 

прийняття рішення («Система 1»), тоді як альтруїстична соціальна поведінка 

відображається в залученні переважно механізмів другої системи прийняття 

рішення («Система 2»), тобто пов'язана із свідомою емоційною оцінкою своїх 

дій.  

Матеріали та методи дослідження. Дисертаційна робота виконана із 

дотриманням відповідних міжнародних положень стосовно проведення 

експериментальних робіт та клінічних досліджень і не суперечить 

загальноприйнятим біоетичним нормам (протокол комісії з питань біоетики №1 

від 22 жовтня 2018 року).  

У дослідженні взяли участь 135 осіб різних статей віком 17-25 років. 

Дослідження проходило у три етапи: підготовчий, перший та другий етапи. На 

підготовчому етапі дослідження визначалась право- чи ліворукість 

обстежуваних за усним опитуванням. У разі невизначеної відповіді 

обстежуваному пропонувалася методика Озьянс, яка містила 20 завдань для 

визначення ведучої руки. На цьому ж етапі також визначався стан соматичного 

здоров’я обстежуваних. Визначення стану здоров’я відбувалося за допомогою 

тесту самооцінки здоров’я.  У результаті підготовчого етапу 10 осіб виявилися 

ліворукими, 5 осіб отримали незадовільну оцінку стану здоров’я, тому, аби 

зберегти однорідність групи та мінімізувати сторонні фактори впливу на 

експеримент, ці обстежувані в наступному етапі дослідження участі не брали. 

На першому етапі дослідження у 120 осіб проводилося тестування 

особливостей поведінки, пов’язаних із психологічним типом. Для цього 

використовувалися: методика діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі 
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(для визначення переважаючого соціотипу); егоцентричний асоціативний тест 

Шустрової, адаптований Пашуковою (для визначення рівня егоцентризму 

обстежуваних); опитувальник структури темпераменту Русалова (до уваги 

бралися шкали соціальної ергічності, соціальної пластичності, соціального 

темпу та соціальної емоційності). Обстежувані особи були розподілені на дві 

експериментальні групи: із егоїстичним соціотипом (46 осіб) та з 

альтруїстичним соціотипом (54 особи). У 20 обстежуваних не вдалося 

визначити переважаючий тип соціальної спрямованості, тому в подальшому 

етапі експерименту вони участі не брали.  

На другому етапі дослідження у 100 осіб проводили реєстрацію 

біоелектричної активності головного мозку учасників  за допомогою апаратно-

програмного комплексу „НейроКом” (НТЦ радіоелектронних медичних 

приладів і технологій „ХАІ-Медика”, м. Харків, Україна). ЕЕГ електроди 

розміщували за міжнародною системою 10/20 у дев’ятнадцяти точках на 

скальпі голови. Реєстрація здійснювалась монополярно, в ролі референтних 

використовувались вушні електроди А1 і А2, з метою покращення якості 

запису використовувались додаткові референтні електроди N (nazion) і Ref 

(встановлюється на довільній точці голови). Для режекції ЕЕГ-артефактів 

використовувалась процедура ICA-аналізу. У подальшому проводилась 

фільтрація ІСА-компонентів з артефактним сигналом і композицією 

неартефактних ІСА-компонентів у результуючу ЕЕГ. При фільтрації артефактів 

з ЕЕГ видалялось не більше п’яти (артефактних) ІСА-компонентів. У разі, якщо 

окремі спалахи артефактної активності не вдавалось відфільтрувати за 

допомогою ІСА-обробки, артефактні відрізки ЕЕГ вирізали з нативної ЕЕГ у 

ручному режимі.  

Під час запису ЕЕГ реєстрували: 1) фонову активність ЕЕГ із 

заплющеними очима (60 с.); 2) ЕЕГ під час першої тестової ситуації – гри 

«Полювання на оленя» (5 хв.) (R. Girtz, 2017); 3) під час другої тестової ситуації 

– моделі соціальної поведінки «Міні-баскетбол» (до 20 хв. залежно від 

швидкості вибору стимулу обстежуваним). Після запису фонової ЕЕГ 

обстежуваному пропонувалася перша тестова ситуація – гра «Полювання на 

оленя». Суть гри полягав у виборі одного з представлених звірів із метою 

отримання найбільшого результату, що оцінювався в балах, з урахуванням 

вибору партнера (комп'ютера). При цьому обстежуваного інструктували, що 

колм він вибирає кролика, незалежно від вибору партнера, то в такій ситуації 

йому нараховується 1 бал, якщо обидва вибирали оленя – 3 бали, якщо 

обстежуваний вибирав оленя, а партнер – кролика, то бали не нараховувалися. 

При цьому стимул «Кролик» уважався егоїстичним, а стимул «Олень» – 

альтруїстичним (Z. Xu, 2017). 

Ураховуючи високий рівень монотонії першої тестової ситуації та 

технічні можливості і специфічні вимоги для проведення досліджень із 

застосуванням методики синхронізації/десинхронізації, повязаних із подіями 

(ERD / ERS), виникла необхідність у створенні оригінального стимульного 

матеріалу, для чого була розроблена спеціальна модель соціальної поведінки 
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(гра «Міні-баскетбол»). Гра була представлена як набір картинок, зібраних у 20 

серіях (по 4-5 картинок в кожній серії). Кожна картинка описувала конкретну 

ситуацію на ігровому майданчику. При цьому гравець повинен був приймати 

рішення за одного і того ж гравця певної команди (вибрати одну з можливих 

дій), яка, на його погляд, була оптимальною в цій позиції. Були передбачені 

наступні дії: а) при наявності м'яча у гравця – «Пас», «Кидок»; б) при 

відсутності м'яча у гравця – «Хід праворуч», «Хід ліворуч».  

У проведених експериментах проводився: 1) візуальний аналіз ЕЕГ 

(частота, амплітуда основних ритмів у спокої  із заплющеними очима); 2) аналіз 

латентного періоду від моменту подачі стимулу до реакції на нього при виборі 

варіанта дії; 2) аналіз параметрів викликаної синхронізації / десинхронізації 

(ERD/ERS). Час реакції на стимул фіксувався протягом усього запису ЕЕГ, для 

запису реакції на стимул використовувався окремий канал ЕЕГ. Латентний 

період від моменту подачі стимулу до реакції на нього визначався за 

допомогою програмних засобів, представлених розробником системи 

«НейроКом». Результати ERD/ERS аналізу в дослідженні були представлені у 

вигляді кольорових спектрограм, на яких у часово-частотній площині були 

представлені значення потужності сигналу ЕЕГ у мВ. Для аналізу викликаної 

синхронізації/десинхронізації виконувалося усереднення ділянок ЕЕГ 

довжиною 5 с (2 с – референтний інтервал до пред'явлення стимулу (позиції або 

зображення з кроликом і оленем), 3 с – тестовий інтервал після пред'явлення 

стимулу). Статистична обробка результатів дослідження відбувалася із 

використанням критерію t-Стьюдента та програми MatLab. Для застосування 

параметричного критерію Стьюдента здійснювався аналіз розподілу, який 

виявився нормальним. 

Локалізацію джерел збудження кори головного мозку визначали за 

допомогою методу візуалізації цифрових даних ЕЕГ – томографії з низькою 

роздільною здатністю (Low Resolution Electromagnetic Tomography – LORETA) 

(Pacual-Marqui, 2011).  За допомогою цієї програми відбувалося просторове 

зображення локалізації збудження в корі головного мозку, використовуючи 

потужність кожного з 19-ти відведень. Аналіз даних згідно з LORETA 

відбувався у два етапи. Спочатку визначалися найбільш відмінні часові 

проміжки між досліджуваними групами, а потім порівнювалася їх просторова 

локалізація. Такий метод дозволив точно локалізувати переважаюче джерело 

збудження із зазначенням конкретних мозкових структур і поля Бродмана.  

Результати досліджень. Аналіз особливостей поведінки обстежуваних, 

повязаних із їх психосоціотипом. Аналіз результатів егоцентричного 

асоціативного тесту показав, що серед 120 учасників експерименту 61 

обстежуваний (51 %)  уживав займенник «я» та його похідні більше, як 20 разів, 

тобто вони характеризувалися високим рівнем егоцентризму; 24 учасники 

експерименту (20 %) характеризувалися середнім рівнем егоцентризму, 

оскільки кількість егоцентричних речень у них коливалася від 10 до 20; 

досліджувані із низьким рівнем егоцентризму (35 осіб, або 29 %) вживали в 

реченнях займенник «я» та його похідні менше, як 10 разів. Згідно з 
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опитувальником Русалова найбільше учасників експерименту – 43 % (52 особи) 

відповідали високому рівню соціальної активності; середні показники 

соціальних характеристик у межах від 4 до 8 були зафіксовані у 26 % 

обстежуваних (31 особа); 31% від усіх обстежуваних займали особи із 

низькими показниками соціальних характеристик – 37 осіб відповідно. Згідно з 

результатами методики Лірі найбільше обстежуваних надавали перевагу 

відповідям, які стосувалися  авторитарного та альтруїстичного типу (22 та 23 

особи відповідно). До егоїстичного та самовпевненого типу належали 15 та 10 

осіб. 12 учасників експерименту відповідали реалістичному типу, 8 – 

підлеглому. До залежного і дружнього типів належали 12 та 18 осіб відповідно. 

Аналіз показників кількості вибору та часу реакції обстежуваних під час 

першої тестової ситуації (гра «Полювання на оленя») засвідчив, що 

обстежувані, які належали до альтруїстичної групи, вибирали стимул «Олень» у 

середньому 48 ± 1 разів (72 %), а стимул «Кролик» – 27 ± 1 разів (28 %). 

Учасники експерименту із більш вираженою егоїстичною поведінкою показали 

протилежні результати – стимул «Олень» вони вибирали 25 ± 1 разів (23 %), а 

стимул «Кролик» – 46 ± 1 разів (77 %). Час реакції на ці стимули теж був 

неоднозначний у різних груп обстежуваних. Так, обстежувані, які належать до 

егоїстичної групи, витрачали на вибір стимулу «Кролик» у середньому 0,8 ± 0 

с, тоді як на вибір стимулу «Олень» – 1,5 ± 0 с. У той же час, обстежувані, які 

належать до альтруїстичної групи, реагували на ті ж зображення по-іншому: 

затрачали на вибір стимулу «Олень» 1,8 ± 0 с, а на вибір стимулу «Кролик» – 

2,2 ± 0 с.  

Аналіз показників кількості вибору та часу реакції обстежуваних під час 

другої тестової ситуації (гра «Міні-баскетбол») продемонстрував, що 

обстежувані, які належать до егоїстичної групи, вибирали команду «Кидок» у 

середньому 35 ± 1 разів, а команду «Пас» – 15 ± 1 разів.  Учасники 

експерименту із більш вираженою альтруїстичною поведінкою, навпаки, 

вибирали стимул «Пас» частіше, ніж стимул «Кидок». Так, стимул «Пас» вони 

вибирали 12 ± 1 рази, а стимул «Кидок» – 38 ± 1 разів. Аналіз показників часу 

реакції вказував на те, що група осіб із більш вираженим егоїстичним 

соціотипом затрачала на вибір стимулу «Кидок» – 2,8 ± 0 с, тоді як на вибір 

стимулу «Пас» – 4,7 ± 0 с. Особи із більш вираженим альтруїстичним 

соціотипом витрачали на вибір стимулу «Кидок» – 4,6 с, в той час, як на вибір 

стимулу «Пас» – 3,2 ± 0 с. 

Отже, виявлений розподіл досліджуваних показників указує на те, що 

характеристики вибору стимулу залежали від соціальної спрямованості 

обстежуваних: особи альтруїстичної спрямованості частіше вибирали 

альтруїстичні стимули; особи егоїстичної спрямованості частіше вибирали 

егоїстичні стимули. Проте часова реакція на стимул була протилежною 

соціотипу обстежуваного. Так, обстежувані, які належали до альтруїстичного 

соціотипу, довше обирали егоїстичний стимул, а обстежувані, які належали до 

егоїстичного соціотипу, довше обирали альтруїстичний стимул. Треба 

зазначити, що обстежувані із більш вираженим альтруїстичним типом 
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соціальної поведінки загалом затрачали більше часу на вибір обох зображень, 

аніж обстежувані із більш вираженим егоїстичним типом соціальної поведінки.  

Авторами Silva та Sarlo обґрунтовано положення про те, що здійснення 

вибору в процесі прийняття рішення обумовлено роботою першої та другої 

систем прийняття рішення в мозку, які еволюційно й структурно відрізняються 

і загалом відповідають за різні механізми прийняття рішення. Операції в рамках 

«Системи 1» відбуваються швидко, автоматично, без зусиль, вони асоціативні, 

емоційно забарвлені і керуються звичками, тому їх складно контролювати й 

модифікувати. Операції «Системи 2» відбуваються повільніше, послідовно, з 

інтелектуальними зусиллями і навмисним контролем; вони також відносно 

гнучкі та потенційно схильні до впливу правил. Наукові спостереження й 

систематичні дослідження вказують, що велика частина думок і дій в 

егоїстично спрямованих осіб пов'язані з роботою «Системи 1» (S. Silva, 2015; 

M. Sarlo, 2016). Аналіз показників часу реакції в альтруїстично спрямованих 

осіб дає підстави стверджувати, що в такої групи прийняття рішення виникає на 

другій стадії із залученням нейронів «Системи 2», тобто пов'язане із свідомою 

емоційною оцінкою своїх дій. 

ERD/ERS аналіз обстежуваних різних груп під час першої тестової 

ситуації «Полювання на оленя» виявив достимульну та постстимульну 

активність у тета-, альфа- та бета-діапазонах ЕЕГ. Треба зазначити, що реакція 

осіб із егоїстичним та альтруїстичним соціотипом на егоїстичний стимулу 

«Кролик» проявлялася неоднозначно. Так, найбільша активність в обох 

обстежуваних групах виявлялася у парієтальних та центральних частках кори 

головного мозку, тоді як найбільша активність на альтруїстичний стимул 

«Олень» – у фронтальних, парієтальних та центральних частках. При цьому в 

егоїстично спрямованих осіб відмічалося переважання процесів синхронізації 

як в альфа-, так і в бета-діапазоні. Особи із переважанням альтруїстичного 

соціотипу, навпаки, характеризувалися переважанням процесів десинхронізації 

альфа- та бета-ритму ЕЕГ (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. 

Достовірно відмінні спектральні показники ЕЕГ досліджуваних осіб у 

різних ділянках кори головного мозку під час вибору стимулу «Кролик» (у.о.) 

 

 
F4 

(10Гц) 

Р3 

(15 Гц) 

Р3 

(17 Гц) 

Р4 

(17 Гц) 

Егоїстичний 

соціотип 
0,02 0,32 0,89 0,88 

Альтруїстичний 

соціотип 
- 0,12 - 0,69 - 0,6 - 1,13 

 

  

ЕЕГ-дані обстежуваних осіб, які належать до різних соціальних груп, 

були проаналізовані за допомогою методу ERD/ERS. Результати зображені у 
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вигляді спектрограм (рис.1). По осі ординат відкладена частота у Гц (крок – 5 

Гц), по осі абсцис – час у с. Часова шкала відображається через 1 с, подача 

стимулу відбувається на межі 0 с, достимульний інтервал – 2 с, 

післястимульний – 3 с. На рисунках зображені результати порівняльного 

аналізу двох експериментальних груп, отримані за допомогою методики t-

Стьюдента. Світлим кольором зображене переважання реакції синхронізації 

досліджуваних осіб із егоїстичним соціотипом, порівняно із особами з 

альтруїстичним соціотипом. 

Найбільша достовірна різниця між досліджуваними групами під час 

першої тестової ситуації виявлялася в парієтальній частині головного мозку 

(Р3) на стимул «Кролик» (таблиця 1, рис.1). При порівняльному аналізі 

кількісних характеристик було встановлено, що середні значення спектральної 

потужності ЕЕГ мали позитивне значення в осіб із переважанням егоїстичного 

соціотипу, та негативне –  в осіб із переважанням альтруїстичного соціотипу 

(рис.2).     

 
Рис. 1. Спектрограма частотно-часової структури електричної активності 

кори головного мозку різних обстежуваних груп (стимул «Кролик», відведення 

Р3) (р≤0,05). 

 

  
Рис.2. Різниця потужності електричної активності кори головного мозку в 

осіб із різним соціотипом під час вибору стимулу «Кролик». 
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В альтруїстично спрямованих осіб негативне значення потужності ЕЕГ   –

0,69 у.о. на рівні 15 Гц  вказувало на реакцію десинхронізації в цій ділянці, тоді 

як в егоїстично спрямованих осіб позитивне значення потужності 0,33 у.о. 

підтверджувало реакцію синхронізації. Схожу тенденцію мали показники 

спектральної потужності у відведенні Р3 і на рівні 17 Гц. Так, середній 

показник потужності в альтруїстично спрямованих осіб був негативним і 

становив  -0,60 у.о., а в егоїстично спрямованих осіб становив  0,89 у.о. 

Таким чином, результати наших досліджень дають підстави припустити, 

що десинхронізація альфа-ритму сприяє зменшенню навантаження на мозок, у 

мозку є більше ресурсів прийняти рішення, яке більш вигідне в цей час. Тобто 

альтруїстично спрямовані особи більш схильні до залучення «Системи 2» 

прийняття рішення, а егоїстично спрямовані особи, навпаки, керуються у 

процесі прийняття рішень «Системою 1», яка, хоча і потребує менше часу, але є 

менш раціональною. 

ERD/ERS аналіз обстежуваних різних груп під час другої тестової 

ситуації «Міні-баскетбол» показав, що в обох обстежуваних групах підвищена 

активність спостерігалася у фронтальних, центральних та парієтальних 

ділянках кори головного мозку, особливо у постстимульному інтервалі 

(таблиця 2). Найбільше достовірно відмінних спектральних показників 

відмічалося під час вибору команди «Кидок» (таблиця 2). 

 Таблиця 2. 

Достовірно відмінні спектральні показники ЕЕГ досліджуваних осіб в 

різних ділянках кори головного мозку під час вибору команди «Кидок» (у.о.) 

 

 
F3 

(11Гц) 

F3 

(17 Гц) 

C3 

(11 Гц) 

C4 

(14 Гц) 

P3 

(14 Гц) 

Егоїстичний 

соціотип 
0,74 0,11 0,007 0,25 1,06 

Альтруїстичний 

соціотип 
- 1,14 - 0,07 - 0,24 - 0,61 - 1,85 

 

Наприклад, найбільша різниця потужності електричної активності між 

обстежуваними групами на стимул «Кидок» у відведенні F3 спостерігалася на 

рівні 11 та 17 Гц (рис.3).   

В альтруїстично спрямованих осіб середні значення потужності складали 

-1,14 у.о., а в егоїстично спрямованих осіб, навпаки, 0,74 у.о. (рис.4). Такі 

результати підтверджують спектрограму (рис. 3), на якій відмічається 

відповідно реакція синхронізації та десинхронізації в цій ділянці. Крім цього, 

достовірна різниця потужностей відмічалася у відведенні F3 ще й на рівні 17 

Гц. В альтруїстично спямованих осіб десинхронізація виявлялася у вигляді 

негативного значення потужності  -0,16 у.о., а синхронізація в егоїстично 

спрямованих осіб у вигляді позитивного значення потужності 0,10 у.о. (рис. 4). 
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Рис. 3. Спектрограма частотно-часової структури електричної активності 

кори головного мозку різних обстежуваних груп під час вибору команди 

«Кидок» (Відведення F3) (р≤0,05). 

 

 
Рис. 4. Різниця потужності електричної активності кори головного мозку 

в осіб із різним соціотипом під час вибору команди «Кидок». 

 

Отже, спираючись на дані літератури (Nordham, 2018), можна 

припустити, що особи з альтруїстичним типом соціальної поведінки легше 

витягують із пам'яті, виразніше представляють в уяві й інтенсивніше 

переживають емоційні стани радості, ніж гніву, що може пояснювати 

переважання процесів десинхронізації в альтруїстично спрямованих осіб. 

Аналіз просторової локалізації джерел збудження кори головного мозку 

дав можливість встановити, що в досліджуваних із переважанням егоїстичного 

та альтруїстичного соціотипу активуються різні структури головного мозку на 

різні стимули. В егоїстично спрямованих осіб активація на стимул «Кролик» 

сильніше виявлялася в острівцевій частці, що відповідає полю Бродмана 13. 

Реакція в альтруїстично спрямованих осіб на стимул «Кролик» сильніше 

проявлялася у фронтальних ділянках у межах середньої лобної закрутки (поле 

Бродмана 6) (рис.5А). 

Реакція на альтруїстичний стимул «Олень» в егоїстично спрямованих осіб 

проявлялась більш чітко в ділянці прецентральної закрутки в лобній частці 
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спрямованих осіб реакція на стимул «Олень» проявлялась сильніше в ділянці 

верхньої потиличної закрутки в потиличній частці кори головного мозку (поле 

Бродмана 19) (рис.5Б). 

 

   

 
  

А       Б 

Рис.5. Просторова локалізація джерел збудження кори головного мозку 

під час вибору стимулу «Кролик» (А) та стимулу «Олень» (Б)  на 2 с після 

подачі стимулу. 

Примітка: синій колір – більша активація в альтруїстично спрямованих 

осіб; червоний колір – більша активація в егоїстично спрямованих осіб. 

 

 Активація фронтальних ділянок головного мозку в осіб із переважанням 

альтруїстичного соціотипу підтверджує літературні дані про локалізацію 

ділянок, які відповідають за прийняття рішення, у верхніх фронтальних 

відділах (Sanfey, 2005). Крім того, ці ділянки відповідають і за ймовірність та 

важливість прийняття рішення, що узгоджується із попередніми результатами 

наших досліджень, які вказують на більший час реакції альтруїстично 

спрямованих осіб при виборі будь-якого стимулу та більше залучення 

механізмів «Системи 2» до реалізації прийняття рішення.  

 Активація острівцевих структур в егоїстично спрямованих осіб дає 

підстави зарахувати ці структури до таких, які відповідають за активацію під 

час «Системи 1». C. Camerer (2017) також вказував на активацію острівцевих 

структур в осіб, які були зосереджені на більшому виграші під час гри «Дилема 

в’язня». Більше того, передня острівкові доля також активувалася під час 

передчасних емоцій, які були пов’язані із оцінкою ризику.   

Аналіз просторової локалізації джерел збудження кори головного мозку 

під час другої тестової ситуації також засвідчив наявність активації різних 

структур мозку на стимули «Пас» і «Кидок» в егоїстично спрямованих та 

альтруїстично спрямованих осіб  (рис.6).  

Більшість авторів вказує на переважаючу активацію в межах передньої 

поясної звивини в егоїстично спрямованих осіб (M. Koenig, 2007; G. Moadab, 

2017). Згідно з результатами томографії низької роздільної здатності  в 

егоїстично спрямованих осіб активація на стимул «Кидок» сильніше 
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проявлялась в задній частині поясної закрутки (поле Бродмана 23), що 

відповідає лімбічній частці (рис. 6А). Роль лімбічних структур у соціальних 

взаємодіях підтверджується й іншими науковими роботами (S. Baez, 2016; R. 

Matta, 2017). В альтруїстично спрямованих осіб стимул «Кидок» викликав 

сильнішу активацію в ділянці верхньої лобної закрутки (поле Бродмана 8), що 

відповідає попереднім даним роботи.  

 

   

  
 А       Б 

Рис.6. Просторова локалізація джерел збудження кори головного мозку 

під час вибору стимулу «Кидок» (А) та стимулу «Пас» (Б)  на 3 с після подачі 

стимулу. 

Примітка: синій колір – більша активація в альтруїстично спрямованих 

осіб; червоний колір – більша активація в егоїстично спрямованих осіб. 

 

В егоїстично спрямованих осіб вибір команди «Пас» призводив до 

більшої активації в потиличних ділянках, а саме в ділянці передклину (рис.6Б). 

O.Klimecki (2018) не дає чіткої інтерпретації ролі цієї ділянки, проте 

неодноразово згадує про її залучення в реалізацію соціальних функцій. 

Останнє, на наш погляд,  може бути пов’язане із більшим зоровим сприйняттям 

альтруїстичного стимулу «Пас», ніж з усвідомленим прийняттям рішення. В 

альтруїстично спрямованих осіб активація істотніше проявлялась у лобних 

ділянках, а саме  – у прецентральній закрутці, що можна пояснити оцінкою 

важливості прийняття рішення в межах фронтальних ділянок. Оскільки стимул 

«Пас» вважається альтруїстичним, то реакція досліджуваної групи на нього є 

усвідомленою та контрольованою.  

Отже, електроенцефалографічні характеристики активності кори 

головного мозку та дані, отримані шляхом аналізу локалізації джерел 

просторової активності, повністю підтверджують гіпотезу про те, що соціальні 

відносини керуються взаємодією двох конкуруючих систем обробки 

інформації, які представлені різними нейронними сітками: перша система – 

швидка, автоматична, емоційна, яка концентрується, в основному в  медіальній 

префронтальній корі. Друга система – повільна, контрольована, когнітивна, яка 

зосереджена  в дорсолатеральній префронтальній корі і нижній тім'яній частці. 

Крім того, згідно з нашими дослідженнями, є підстави стверджувати про 
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приналежність передклина та острівцевої частки до структур першої 

поведінкової системи, тобто тих, які активуються в егоїстично спрямованих 

осіб. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок про активніше 

залучення префронтальної кори в реалізацію альтруїстичної соціальної 

поведінки, а структур лімбічної системи – до реалізації егоїстичної соціальної 

поведінки. 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі висвітлено розв’язання наукової  проблеми щодо 

визначення особливостей функціональної активності кори головного мозку в 

осіб із різним соціотипом за умов моделювання їх соціальної поведінки. В 

результаті проведених комплексних порівняльних ЕЕГ- та психофізіологічних 

досліджень виявлено, що прийняття рішень визначається роботою відносно 

незалежних нейрональних систем головного мозку, визначених еволюційним 

шляхом. При цьому взаємодія «когнітивних» та «емоційних» нервових 

механізмів прийняття рішень визначає ступінь раціональності поведінки 

людини. На основі отриманих результатів зроблено такі висновки: 

1. Обстежувані із альтруїстичним та егоїстичним типом соціальної 

поведінки відрізняються як психофізіологічними, так і 

нейрофізіологічними показниками. 

2. Тривалість когнітивних реакцій вибору (прийняття рішення) в 

обстежуваних залежала від соціотипу як самих обстежуваних, так і 

стимульного матеріалу: особи, які належали до альтруїстичного 

соціотипу, більше часу витрачали на егоїстичні стимули (p<0,05), у той 

час як особи з егоїстичним соціотипом – на альтруїстичні стимули 

(p<0,05), тобто на стимули, які за своїм типом були протилежними 

власному  соціотипу обстежуваних. 

3. Найбільша активність мозкових структур в альтруїстично спрямованих 

осіб спостерігалася у фронтальних ділянках кори головного мозку, а 

найбільша активність мозкових структур в егоїстично спрямованих осіб 

спостерігалася в острівцевій ділянці кори головного мозку. Тобто  в 

реалізацію альтруїстичної соціальної поведінки активніше залучаються 

зони префронтальної кори, а до реалізації егоїстичної соціальної 

поведінки – структури лімбічної системи. 

4. Особливості нейрофізіологічних процесів в обстежуваних різних за 

соціотипом груп спостерігались переважно в альфа- та бета- діапазонах 

ЕЕГ. При цьому в осіб із егоїстичним соціотипом краще були виражені 

процеси викликаної синхронізації, а в осіб із альтруїстичним соціотипом, 

навпаки, краще були виражені процеси викликаної десинхронізації.  

5. Соціальні відносини в людини керуються взаємодією двох конкуруючих 

мозкових систем обробки інформації, які представлені різними 

нейронними мережами: перша система – швидка, автоматична, емоційна, 

яка концентрується в основному в  медіальній префронтальній корі. 

Друга система – повільна, контрольована, когнітивна – зосереджена  в 
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дорсолатеральній префронтальній корі і нижній тім'яній ділянці. Крім 

того, згідно з нашими дослідженнями, можна стверджувати про 

приналежність передклина та острівцевої частки до структур першої 

поведінкової системи, тобто тих, які активуються в егоїстично 

спрямованих осіб. 
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АНОТАЦІЯ 

Раковець О. Ю.  Електрофізіологічні характеристики активності 

кори головного мозку людини пов’язані з особливостями соціальної 

поведінки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі 

спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2019.  

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню характерних 

психофізіологічних та нейрофізіологічних особливостей біопотенціалів мозку 

та різниці у прояві роботи кори головного мозку при різних поведінкових 

ситуаціях. Було встановлено, що в егоїстично спрямованих осіб переважали 

процеси синхронізації, а в альтруїстично спрямованих осіб – процеси 

десинхронізації. В альтруїстично спрямованих осіб виявлено активацію на 

стимули різного значення у фронтальних відведеннях, а локалізація джерел 

збудження кори головного мозку в егоїстично спрямованих осіб знаходилася в 

ділянці задньої та передньої поясної звивини та острівцевій частці. Визначено, 

що в осіб із егоїстичним та альтруїстичним соціотипом був різний час 

прийняття рішення залежно від типу стимулу. Особи із альтруїстичним 

соціотипом затрачали більше часу для переробки інформації та прийняття 

рішення. 

Ключові слова: альтруїзм, егоїзм, синхронізація, десинхронізація, 

спектральна потужність, час реакції. 

 

АННОТАЦИЯ 

Раковец О. Ю. Электрофизиологические характеристики активности 

коры головного мозга человека связаны с особенностями социального 

поведения. – Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2019. 

Диссертационное исследование посвящено изучению характерных 

психофизиологических и нейрофизиологических особенностей биопотенциалов 

мозга и различий в проявлении работы коры головного мозга при различных 

поведенческих ситуациях. Было установлено, что в эгоистично направленных 

лиц преобладали процессы синхронизации, а в альтруистичны направленных 

лиц - процессы десинхронизации. В альтруистически направленных лиц 

выявлено активацию на стимулы разного значения в фронтальных отведениях, 

а локализация источников возбуждения коры головного мозга в эгоистично 

направленных испытуемых енаходилась в области задней и передней поясной 

извилины и островковой доле. Определено, что у лиц с эгоистичным и 

альтруистическим социотипом был разное время принятия решения в 

зависимости от типа стимула. Лица с альтруистическим социотипом тратили 

больше времени для переработки информации и принятия решения. 

Ключевые слова: альтруизм, эгоизм, синхронизация, десинхронизация, 

спектральная мощность, время реакции. 

 

THE SUMMARY 

Oksana Rakovets. Electrophysiological Сharacteristics of Human 
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Qualifying scientific work, manuscript copyright.  
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The study of the neurophysiological and psychophysiological features in 

people with different types of social behavior is an actual problem. Its solution allows 

us to understand the physiological regularities of the cerebral cortex’s functioning as 

the result of systematic influences of various external and internal behavioral factors. 

Comprehensive studies of psychophysiological and neurophysiological indicators of 

individuals with different sociotype are very important in this aspect. 

The aim of the work was to determine the features of the brain cortex 

functional activity in persons with different sociotype in conditions of their social 

behavior modeling. To study the features of neurophysiological and 

psychophysiological processes in people with different types of social behavior, the 

following methods and techniques were used: the method of electroencephalography 

(registration of spectral power data); evoked synchronization / desynchronization 

(ERD / ERS) method (analysis of EEG spectral power indicators); low resolution 

tomography (LORETA) (detection of spatial brain activity for a selfish and altruistic 

stimulus); psychological testing (identification of prevailing selfish or altruistic 

sociotype); measuring the reaction time (comparing the reaction rate to the stimulus). 

The following parameters were analyzed in the experiments: a visual analysis 

of the EEG (frequency, amplitude of the main rhythms at the state of rest with closed 
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eyes); evaluation of the latent period from the moment the stimulus appears to the 

choosing an action; analysis of evoked synchronization / desynchronization 

parameters. We used two test situations in the experiment - the “Stag Hunt Game” 

and “Mini-basketball”. The study found out that after a complex psychological 

testing, 46 people demonstrated egocentric behavioral features, while 54 individuals 

demonstrated altruistic behavioral features. 

The choices number and reaction time analysis during both test situations 

(“Stag Hunt Game” and the game "Mini-basketball") showed that the stimulus choice 

characteristics depended on the social orientation of the subjects: altruistic orientation 

individuals chose more often an altruistic stimulus; individuals with egocentric 

orientation chose more often selfish stimulus. However, the reaction time to the 

stimulus was the opposite of the sociotype of the experiment’s members.  

After the ERD / ERS analysis of the various groups during the first and the 

second test situations, we found out that the features of neurophysiological processes 

in the subjects of different socio-type groups were observed predominantly in the 

EEG alpha and beta range. At the same time, synchronization was better expressed in 

individuals with a selfish sociotype and desynchronization was better expressed in 

individuals with altruistic sociotype. 

The greatest activity of brain structures in altruistically directed individuals 

was observed in the frontal areas of the brain cortex, and the greatest activity of brain 

structures in egocentric directed individuals was observed in insula lobes. It means 

that the areas of prefrontal cortex are more actively involved in the realization of 

altruistic social behavior, and the structures of the limbic system are more actively 

involved in the realization of selfish social behavior. 

The neurodynamics of the EEG activity of the brain cortex and the results of 

spatial activity sources localization confirms the viewpoint of Sarlo M. et al. (2014) 

that social relations in humans are guided by the interaction of two competing brain 

data processing systems represented by different neural networks: the first system is 

fast, automatic, emotional; it concentrates, mainly in the medial prefrontal cortex. 

The second system is slow, controlled and cognitive; it is concentrated in the 

dorsolateral prefrontal cortex and the lower parietal areas. In addition, according to 

our research, it can be stated that the precuneus and insula particle belongs to the 

structures of the first behavioral system that is activated in egocentric directed 

individuals. 

Consequently, as a result of complex comparative EEG and 

psychophysiological studies, it was found out that decision making is determined by 

the work of the brain relatively independent neural systems defined by evolutionary 

path. In this case, the interaction of "cognitive" and "emotional" nerve mechanisms of 

decision-making determines the degree of the human behavior rationality. 

Key words: altruism, egocentric, synchronization, desynchronization, spectral 

power, reaction time. 

 


