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                                                              ВСТУП 

Актуальність теми. У питанні дослідження центральних механізмів про-

цесів перцепції, на сьогодні увага дослідників традиційно спрямован, у перева-

жній більшості, до таких домінуючих у людини сенсорних систем як зір, слух, 

сомато-сенсорна чутливість. Не дивлячись на те, що нюхові структури, як моз-

кова система сприйняття і аналізу хімічних чинників довкілля, є найдревнішою, 

у еволюційному плані, дистантною сенсорною системою і  досягла найвищого 

свого розвитку у більшості тварин та пов’язана з широким спектром найважли-

віших вітальних функцій (від визначення  прийнятності їжі і небезпеки до ви-

бору статевого партнера та формування соціальної поведінки) – розуміння ней-

рофізіологічних механізмів сприйняття і аналізу запахових сигналів, механізмів 

її інтеграції у аналітичні когнітивні процеси (пам’ять, емоції, між модальна вза-

ємодія), крос-модальної взаємодії залишається досить обмеженим, практично 

на феноменологічному рівні.  

До недавнього часу, головні напрямки досліджень у фізіології нюху тради-

ційно стосувались  первинних стадій сприйняття – процесів, що лежать в основі 

взаємодії запахова молекула - рецепторні нейрони – нейрони нюхових луко-

виць. Так було показано, що нюхова сенсорна система, як і системи інших мо-

дальностей, сприймає і дискримінує широкий спектр стимулів. Особливість, її 

відмінність полягає лише у тому, що запаховий стимул не може бути проаналі-

зований за простими параметрами (довжина хвилі, частота). Нюхові рецептори 

є комплексними (мультиплікаційними) і ідентичність запаху може визначатися 

активацією достатньо широкого кола рецепторів [91,573]. Запахова дискримі-

нація залежить від комбінаційного кодування на рівні рецептору та взаємодій 

на рівні нейрональних клітинних ланцюгів у нюхових луковицях та ініціації 

початку багаторазових переходів олфактивних процесів за її межами [10,548]. 

Останніми дослідженнями [653] показано, що активність рецепторної час-

тини трансформується у нюховий образ вже на рівні нюхових луковиць – пер-

шому етапі олфактивного процесу на рівні мозкових нейромереж. Проте, бази-
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сні механізми, що визначають репрезентацію нюхової інформації на подаль-

ших, більш вищих рівнях інтеграції головного мозку є практично не вивченими.                            

В той же час, дослідження інформаційних системних макро-процесів за 

межами нюхових луковиць, які  розвернулись практично в останні роки завдяки 

застосуванню нових методів, головним чином спрямовані на вивчення центра-

льних механізмів запахового кодування-декодування в нюхових зонах вищого 

ступеню інтеграції. Так застосування електрофізіологічних та томографічних 

методів дослідження (ПЕТ, фМРТ, ЕЕГ, МЕГ) дозволило сформувати поняття 

про первинні, вторинні та третинні мозкові системи нюхового аналізу та виді-

лити певні мозкові структури, що активуються у відповідь на сенсорну нюхову 

активацію і одночасно є нейрональною основою регуляції таких психічних 

явищ у людини, як емоції, мотивації, пам’ять, навчання, внутрішня ментальна 

активність, свідомість тощо – це права і ліва орбітофронтальна кора, мигдали-

на, піриформна кора, парагіпокампальна звивина, енторінальна, цингулярна  

(акнтреріальна) та інсулярна зони неокортексу базальні ганглії і, навіть, мозо-

чок [602, 557,558, 548,664] та ін.  

На даний час вважається, що аналітичні та інтегративні процеси в нюхо-

вому аналізаторі проходять як паралельними, так і ієрархічними шляхами, як і в 

інших сенсорних системах. Олфактивна сенсорна система відрізняється від ін-

ших тим, що запахові чинники миттєво викликають емоційні реакції, олфакти-

вна пам’ять дуже довготривала і викликає труднощі у конкретному ототоженні 

[570].  

У свою чергу, дані клінічних досліджень останнього часу свідчать про те, 

що втрата здатності до сприйняття та розпізнавання запахів є одним із характе-

рних симптомів таких, наприклад, захворювань, як хвороба Альцгеймера [572] 

та шизофренія [476], а також багатьох інших психічних та нейродегенератив-

них патологій. Так, автори [392] вказують на наявність патологічних зрушень в 

нюхових луковицях, їх зв’язках і функціонуванні нюхової системи в цілому при 

розвитку  хвороби Паркінсона. Порушення нюху відмічаються і при емоційних 
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розладах, що супроводжують різні види депресивних станів, алекситімію та за-

лежність від алкоголю чи наркотиків.  Виходячи з цього, висунуто припущення, 

що зміни нюхової функції можуть бути маркерами психічних розладів у всьому 

їх різноманітті, причому патерни таких змін є специфічними для кожного виду 

захворювання [489]. На даний час вважається, що якщо варіації у чутливості 

(пороги) до одорантів у більшості своїй відбивають периферичні процеси, то 

пошкодження емоційних та когнітивних аспектів нюхової функції специфічно 

відбивають зв’язки з певними мозковими структурами та процесами, що так чи 

інакше задіяні у відповідному захворюванні [440].   

На сьогодні не викликає заперечень той факт, що запахи ефірних олій та 

інших комерційних ароматичних чинників позитивно впливають на процеси 

пам’яті,  пильність та увагу, больову рецепцію, самовідчуття та свідомість, 

процеси прийняття рішення і тривогу. Запахи можуть впливати (модулювати) 

на настрій (емоційний тон відчуттів), формувати стан тривоги , або релаксу. 

Також вважається, що повітря в якому ми живемо і яким ми дихаємо є актив-

ним діючим  на когнітивні функції людини чинником, і що ефекти дії запахів 

довкілля не є простою залежністю від їх гедонічної якості. 

Своїм активним модулюючим комплексним впливом на психічні функції 

та соматичний стан організму людини запахи роблять повітря і навколишнє 

оточення не просто місцем перебування, а активними (в більшості позауважни-

ми) чинниками, що формують якість сприйняття оточення і життя в цілому 

(беззапахове повітря- смак дистиляту, тьмявість оточення  та ін.). 

Проте, слід визнати, що й досі нюховий аналізатор людини, не дивлячись 

на досягнення у його вивченні в останні роки, залишається найменш дослідже-

ним серед інших сенсорних систем, а розкриття нейрофізіологічних механізмів 

дії запахових подразників, як і сам рецепторний механізм нюхового сприйнят-

тя, залишається не до кінця з’ясованим. Нажаль, результати чисельних психо-

фізіологічних і томографічних досліджень дають лише часткові відповіді на рі-

вні припущень чи гіпотез. Практично нез’ясованим залишається і питання осо-
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бливостей функціонування мозкових механізмів розвитку ФС ЦНС під час па-

сивного сприйняття запахів – по суті безперервно домінуючого олфактивного 

процесу у повсякденному житті людини.  

Практично не вирішеними залишаються питання коркового електрогенезу, 

ритмоутворення (ЕЕГ) та топографії функціональних взаємовідносин різних 

мозкових зон та нейромереж як виключно сенсорному аспекті, так і у розумінні 

когнітивного, емоційного та нейропсихологічного аспектів нюхового сприйнят-

тя, його значення і місця у функціональній організації ментально-психічної дія-

льності людини.  

Виходячи з вище викладеного, стає цілком очевидним, що з’ясування не 

тільки феноменологічних ефектів олфактивної дії різних чинників довкілля, але 

й, на наш погляд у першу чергу, дослідження церебральних механізмів аналізу і 

переробки нюхової інформації, а також  механізмів функціонування (активації) 

супроводжуючих їх розвиток інтегративних нейромереж забезпечення загально 

сенсорних, когнітивних, гедонічних та ін. сфер життєдіяльності людини на сьо-

годні є  актуальним завданням фізіології, нейробіології і медицини.  

 Вирішення проблеми обумовленості зв’язку між перцептивними та невро-

логічними ефектами дії запахів, у свою чергу,  може дати можливість більш 

глибокого розуміння певних аспектів взаємодії людини з довкіллям та принци-

пів формування її поведінкових реакцій.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

 Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є фрагментом 

наукових тем Навчально-наукового центру (ННЦ) «Інститут біології»: "Визна-

чення оптимальних режимів діяльності організму людини при різних функціо-

нальних станах за показниками основних властивостей нервової та вісцераль-

них систем"(№01БФ036-05,№ ДР 0101U002475),"Дослідити системні, клітинні 

та молекулярні механізми діяльності нервової системи, внутрішніх органів та 

рухового апарату організму людини і тварин в нормі та патології " (№06БФ036-
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02,№ ДР 0106U005751) "Механізми реалізації адаптаційно - компесаторних ре-

акцій організму за умов розвитку різних патологій" (№ 11БФ036-01,№ ДР  

0111U004648). 

 Мета і завдання дослідження.  Метою роботи було встановити зага-

льні неокортикальні механізми і особливості функціональної активності голов-

ного мозку людини за умов активації нюхової сенсорної системи. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити особливості електроенцефалографічних проявів функціону-

вання механізмів сприйняття людиною простих (ізоамілацетат, аміак, β-

меркаптоетанол) і складних (рослинні ефірні олії) запахових подразників та 

оцінити ступінь участі в них когнітивних нейромереж ГМ. 

2. З’ясувати вплив пасивного сприйняття запахів на розвиток станів фун-

кціонального спокою та активної розумової діяльності. 

3. Визначити стан збудливості мозкових нейромереж людини (реакція за-

своєння ритму фотостимуляцї) за умов активації нюхової сенсорної системи. 

4. Вивчити особливості загального електрогенезу і функціональної актив-

ності когнітивних механізмів ГМ людини під час цілеспрямованого сприйняття 

природних запахів.  

5. Дослідити функціональну активність інтегративних нейромереж ГМ в 

залежності від суб’єктивної емоційної оцінки запахових подразників з ураху-

ванням рівня уваги до них. 

6. Дослідити функціональну активність ГМ при сприйнятті природних 

запахів за умов різної спрямованості уваги до них з урахуванням гедонічної 

суб’єктивної оцінки ароматів у осіб різної статі.  

7. З’ясувати вплив тимчасової нюхової депривації (аносмії) на процеси 

локальної та дистантної синхронізації електричної активності головного мозку 

людини.  

Об’єкт дослідження - нейрофізіологічні механізми впливу запахових по-

дразників на стан неокортикальних нейромереж головного мозку людини. 
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 Предмет дослідження -  стан і динаміка змін електричних характеристик 

мозкової діяльності людини за умов активації нюхової сенсорної системи.  

 Методи дослідження – для проведення дослідження застосовувався ме-

тод реєстрації електричної активності головного мозку. Обчислювали процеси 

локальної (абсолютна та відносно спектральна потужність) та дистантної (сере-

дні рівні когерентності) синхронізації електричних осциляцій. Для дослідження 

стану резонансних механізмів головного мозку застосовували ритмічну фотос-

тимуляцію. Психологічне тестування. Статистичну обробку даних здійснююва-

ли, використовуючи стандартні прийоми варіаційної статистики (пакети Statis-

tica 8.0; Statgraphics 5.1 (Manugistics, Inc.). 

 Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплекс-

ні порівняльні нейрофізіологічні дослідження неокортикальних механізмів 

впливу сприйняття запахових чинників на функціональну активність ГМ люди-

ни (ЕЕГ). Встановлено, що олфактивна детекція, незалежно від її виду, є  ком-

плексним системним процесом, який супроводжується активацією різних відді-

лів і структур ГМ і об’єднує у собі реалізацію таких когнітивних функцій як 

пам’ять, емоції, семантичні процеси, асоціації та інші види внутрішньої психіч-

ної активності людини, що у свою чергу характеризується відповідними залу-

ченням практично всіх ритмогенних нейромереж (θ-, α-, β- ).  

Вперше виявлено, що початок сприйняття запаху (1-а хвилина) викликає 

відповідну орієнтовну реакцію (ОР) незалежно від стану уваги до одоранту, яка 

характеризується всіма ознаками активного когнітивного процесу включаючи 

напруження θ-системи (активація процесів оперативної пам’яті), та β-систем ( 

когнітивне та емоційне збудження) та активність систем нисхідного контролю (  

депресії α1,2- осциляцій з посиленням β- мереж у центрально-задніх областях). 

В разі продовження у часі спрямованої (усвідомлена спрямована увага) аналі-

тичної детекціїі відбувались процеси диференціації запахової інформації вже на 

більш глибокому ментальному рівні - посилення процесів локальної і дистант-

ної синхронізації у височастотній частині ЕЕГ-спектру.   
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Вперше показано, що пасивна форма олфактивної перцепції, як і  аналіти-

чна детекція запахів ( в разі нерелевантності останніх) супроводжується акти-

вацією кортикальних нейромереж, стимулюючи механізми пам’яті (θ1-) (корти-

кально-гіпокампальна нейромережа), емоційної модуляції (β2-), асоціацій, сен-

сорної міжмодальної інтерференції (розширення корково-коркових і крокво-

підкоркових взаємодій., когнітивної та вербальної активності (посилення дов-

годистантних зв’язків фронтальних зон, а також темпорально- паріетальних 

взаємодій).  В разі позитивної емоційної суб’єктивної оцінки сприйняття одо-

рантів виявлено посилення  описаних змін активності і їх пригнічення - в разі 

негативної оцінки сприйняття.   

Встановлено статеві особливості функціонування головного мозку людини 

при олфактивній стимуляції (незалежно від стану уваги), які обумовлені особ-

ливостями реалізації ментально-психологічних стратегій формування поведінки 

у чоловіків і жінок  під час сприйняття одорантів.  

Вперше показано, що для чоловіків більш характерне домінування імпуль-

сивної реактивності на появу-зникнення запаху (когнітивно-активаційні зміни 

ЕЕГ (β2-, θ-) - інсайтна стратегія), тоді як у жінок більш значущі зміни функці-

ональної активності ГМ виявлено при пролонгованому сприйнятті (тонічній ак-

тивації) запахових чинників (послідовна обробка та її осмислення (низькочас-

тотна смуга ЕЕГ осциляцій до α3-) - інтелектуальна стратегія). Відповідно, ге-

донічність олфакторного сприйняття у чоловіків характери-зувалась  актива-

ційно-емоційними змінами ЕЕГ-параметрів (β-, θ- системи) в центрально-задніх 

областях ГМ, тоді як у жінок домінували когнітивно-аналітичні (валентні) ком-

поненти емоційного аналітичного сприйняття, з активним залученням мереж  

пам’яті (θ-, β2-системи, передні та внутрішньо-півкульні зміни процесів синх-

ронізації ЕЕГ).    

Доведено, що стан спокою за умов одорованого повітря, незалежно від 

статі обстежуваних та суб’єктивного відношення (гедонічної оцінки) до наяв-

ного запаху, характеризується  суттєвим розвитком посилення процесів синх-
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ронізації ЕЕГ в α1- і α3- під діапазонах, що вказує на формування стану тоніч-

ної готовності до реагуваня (tonic alertness). 

Показано, що змінюючи стан збудливості когнітивних нейромереж запахи 

справляють модулюючу дію на розвиток ментальних процесів головного мозку 

людини. 

Вперше встановлено, що стан спокою після виконання ментального за-

вдання, не пов’язаного з функцією нюхової перцепції, незалежно від статі об-

стежуваних, характеризується формуванням-посиленням міжпівкульного фрон-

тального функціонального поєднання в межах α1-, α2-, α3- і β1- ЕЕГ під діапа-

зонів, що вказує на досить потенційно високий функціональний стан виконую-

чих механізмів ГМ, не зважаючи на стан спокою (готовність до продовження 

діяльності-реагування).     

  На рівні змін функціональної активності ГМ, вперше встановлено, що пе-

риферичне блокування діяльності дистантної хеморецепторної системи людини 

пригнічує функціональну активність ГМ (зниження параметрів дистантної син-

хронізації), порушуючи розвиток процесів, пов’язаних з активністю нюхового 

аналізатора (когнітивні функції, пам’ять, емоції, увагу, семантичну діяльність  

(топографія змін СРК)).  

Показано, що найбільш  інформативним показником, який характеризує 

сукупність внутрішніх ментальних процесів під час активації  хеморецепторної 

нюхової системи людини є зміни дистантної синхронізації електричних потен-

ціалів головного мозку.  

  Практичне значення одержаних результатів.  

 Отримано узагальнюючі положення про неокортикальні механізми, зага-

льні закономірності і особливості відповіді різних систем головного мозку лю-

дини на сприйняття запахових чинників,  що закладає теоретичні основи ство-

рення фармакологічних препаратів нового покоління для цілеспрямованого ви-

користання ароматів як у побуті, так і в медицині. Для ефективного цілеспря-

мованого використання конкретних ефірних олій рослинного походження в 
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якості засобів, які дають можливість корегувати психофізіологічний стан лю-

дини в медичній практиці необхідно враховувати, що сприйняття запахів лю-

диною є комплексним ментальним  холістичним процесом, який ініціює акти-

вацію когнітивно-емоційних механізмів внутрішньої психічної активності лю-

дини і одночасно впливає (модулює) на її розвиток в залежності від поточного 

психо-емоційний стану, особливостей перетікання ментальних процесів, спря-

мованості уваги, суб’єктивної оцінки запахового чинника( власний досвід, асо-

ціації) та ін. Ефективний індивідуальний підбір спрямованої і заздалегідь обу-

мовленої дії запахів (ароматерапія) можливий за умов комплексного функціо-

нального дослідження впливів запахів на ФС людини, застосовуючи неолфак-

тивні навантаження (наприклад фото- стимуляцію), виконання яких завжди 

проявляє індивідуальні особливості людини, яку у свою чергу модулює актив-

ність нюхової системи. Вивчення особливостей функціонування мозкових ней-

ромереж під час нюхової активності людини надає можливість ранньої діагнос-

тики і прогнозування медикаментозного лікування цілого спектру когнітивних 

порушень при розвитку деяких неврологічних та психічних патологій. 

В умовах виробництв та сфер активності людини з підвищеними ризиками 

безпеки або відповідальності, використовуючи, по-перше, особливості переті-

кання стану спокою на фоні одорованного повітря, забезпечення оперативного 

спокою-відпочинку із зберіганням високого рівня до реагування, і, по друге, 

використовуючи потужну і надшвидкісну дію сприйняття запахів, та його мо-

дулюючі властивості на ФС людини  - застосування запахів у якості сигналів 

(наприклад небезпеки) і їх активуючої дії під час виконання завдань. 

 Отримані результати можуть бути використаними у навчальному процесі 

при підготовці студентів біологів та медиків. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота - завершене нейрофі-

зіологічне  дослідження, виконане автором відповідно до наукових планів від-

ділу "Фізіології мозку і психофізіології" НДІ фізіології імені Петра Богача ННЦ 

"Інститут біології". 
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Дисертантом обгрунтовано мету та завдання роботи, розроблено методо-

логію досліджень, проведено пошук і аналіз даних літератури. Автор зробив 

основний особистий внесок у цю роботу на всіх етапах її практичного виконан-

ня, формулювання висновків та написання статей. 

Науковий консультант, доктор біологічних наук, професор Макарчук 

М.Ю.  брав безпосередньо участь у визначенні напряму досліджень, обговорен-

ні отриманих результатів  та висновків. В дослідженнях, результати яких пред-

ставлені у цій роботі, брали участь співавтори публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисерта-

ційної роботи доповідались та обговорювались на: XIV з’їзді Українського фі-

зіологічного товариства (Київ,1994); науково-практичній конференції "Науко-

місткі технології подвійного призначення" (Київ,1994); III Міжнародній науко-

вій конференції "Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосуван-

ня" (Коломия,1997); ХV з’їзді Українського фізіологічного товариства (До-

нецьк,1998); 9
th
 World Congress of the International Organization of 

Psychophysiology (Taormina,Italy,1998); Всеукраїнській науковій конференції 

"Проблеми вікової фізіології" (Луцьк,1998); науковій конференції "Актуальні 

проблеми біофізичної медицини" (Київ,1998); V Міжнародній науковій конфе-

ренції "Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування" (Ки-

їв,1999); VІ Міжнародній науковій конференції "Інформотерапія: теоретичні 

аспекти та практичне застосування" (Київ,2000); III Всеукраїнській науковій 

конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професій-

на діяльність"(Київ,2001); VІІ Міжнародній науковій конференції "Інформоте-

рапія: теоретичні аспекти та практичне застосування" (Київ,2001); XVI з´їзді 

Українського фізіологічного товариства (Київ,2002); ІІ Всеукраїнській науковій 

конференції "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Ки-

їв,2002); IX Міжнародній науковій конференції "Інформотерапія: теоретичні 

аспекти та практичне застосування" (Київ,2003); 8
th

 Multidisciplinary Internation-

al Conference "Stress and Behavior" (St-Petersburg,Russia,2004); International con-
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gress "Progress in neurosciences for medicine and psychology" 

(Sudak,Ukraine,2005); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Про-

блеми вікової фізіології" (Луцьк,2005); 2
nd

 International conference "Neural-

humoral and cellular regulatory mechanisms of digestion processes" (Kyiv, 

Ukraine,2005); XІ Міжнародній науковій конференції "Інформотерапія: теоре-

тичні аспекти та практичне застосування" (Київ,2005); Міжнародій конференції 

Українського товариства нейронаук (Донецьк,2005); ІІІ Всеукраїнській науко-

вій конференції "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" 

(Київ, 2006); Міжна- родній науковій конференції "Механізми функціонування 

фізіологічних систем" (Львів,2006); XVII з´їзді Українського фізіологічного то-

вариства з міжнародною участю (Чернівці,2006); науково-практичній конфере-

нції "Здоров’я та довголіття" (Київ,2007); науковій конференції "Сучасні пи-

тання фізіології та медицини" (Дніпропетровськ,2007); ІV Міжнародній науко-

вій конференції "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" 

(Київ,2008); Міжнародній науковій конференції "Системна організація психо-

фізіологічних та вегетативних функцій" (Луцьк, 2009); VIII Міжрегіональній 

науковій конференції "Актуальні питання біології та медицини" (Лу-

ганськ,2010); V Міжнародній науковій конференції "Психофізіологічні та віс-

церальні функції в нормі і патології" (Київ,2010); V Congress of the Ukrainian 

Society for Neuroscience (Kyiv,Ukraine,2011); V з’їзді Українського біофізичного 

товариства (Луцьк,2011); Scientific Conference "Biologically active substances: 

Fundamental and Аpplied problems" (Novy Svet, Ukraine,2011); XX
th
 World Con-

gress of Neurology (Marrakesh,Morocco,2011); 8
th
 FENS forum of Neuroscience 

(Barcelona, Spain,2012); 3
rd

 Biennial Conference on Resting State (Magdeburg, 

Germany, 2012); The SEMPRE 40
th
 Anniversary Conference (London,United 

Kingdom,2012); 52
ndt

 Annual Meeting of the Society for Psychophy siological Re-

search (New Orleans,USA,2012); VII Міжнародній конференції "Біологія: від мо-

лекули до біосфери" (Харків,2012); SfN's 42
ndt

 Annual Meeting Neuroscience 

(New Orleans, USA,2012); VI Міжнародній науковій конференції "Психофізіо-
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логічні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Київ,2012); 10
th
 Göttingen 

Meeting of the German Neuroscience (Göttingen,German,2013); XX Международ-

ной научной конференции (Москва,Россия,2013); 7
th
 International Symposium on 

Experimental and Clinical Neurobiology (Kosice, Slovakia,2013); 13
th

 European 

Congress of Psychology (Stockholm, Sweden, 2013); FENS Featured Regional Meet-

ing (Prague,Czech Republic, 2013); 43
rd

 Annual Meeting Neuroscience (San Die-

go,USA,2013); VII Міжнародній науковій конференції "Психофізіологічні та ві-

сцеральні функції в нормі і патології" (Київ,2014); 22
nd

 European Congress of 

Psychiatry (Munich,Germany,2014); II Conference Physiology (London,United 

Kingdom,2014); XIX з’їзді Українського фізіологічного товариства з міжнарод-

ною участю (Київ,2014). 

 Публікації. За результатами роботи опубліковано 82 наукові праці: 31 

стаття (29-у вітчизняних фахових виданнях, 2-у зарубіжних виданнях), з них 17 

статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, з яких 5 у SCO-

PUS, 51 тези доповідей у матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових кон-

ференцій та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів досліджень, результатів досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та списку викорис-

таних літературних джерел (671 найменувань) та додатків. Дисертація викладе-

на на 474 сторінках (основна частина на 377 сторінках) і проілюстрована 85 ри-

сунками та 38 таблицями.  
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РОЗДІЛ 1   О Г Л Я Д   Л І Т Е Р А Т У Р И 

 

 

 

1.1.СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ДИСТАНТНОЇ ХЕМОРЕЦЕПТОРНОЇ СИС-

ТЕМИ ЛЮДИНИ 

 

1.1.1. Загальна характеристика. 

 

Як відомо, нюхова сенсорна система не є функціонально ведучою сенсор-

ною системою у людини, але її унікальність полягає в тому, що кожну мить во-

на детектує багато тисяч одорантів (запахів), які у своєї більшості знаходяться у 

повітрі в мікроскопічних концентраціях різноманітних хімічних сполук.  

В ряду дистантних аналізаторів (зір, слух) нюховий стоїть дещо осторонь, 

так як він одночасно є і контактним. 

Більшість стимулів нюхової сенсорної системи належить до органічних 

сполук і є водо- чи жиророзчинними. Цікаво, що за звичайних умов, ні один з 

хімічних елементів, що зустрічаються в приоді у вільному стані (атамарній фо-

рмі), не мають запаху. Природнім джерелом запахів є рослини, гниюча органіч-

на матерія, залози внутрішньої секреції тварин, що виробляють пахучі речови-

ни. Для людини нюховий аналізатор (НА) значно менш важливий, ніж для ін-

ших багатьох біологічних видів тварин, але все ж таки сприйняття запахів грає 

в житті людини значиму роль. Так активність НА допомагає у відборі продуктів 

харчування, у підтримуванні чистоти довкілля, в уникненні небезпечних для 

життя місць та ін. Здебільшого вони є інформативними для людини, тому що 

дозволяють виявляти і уникати їх джерела. Проте, слід зазначити, що однозна-

чної залежності між хімічними властивостями речовини та її сприйняттям у 

якості нюхового стимула не виявлено. Швидше за все, запах речовини визнача-

ється не однією якоюсь властивістю, а їх сукупністю [91]. 

Механізми сприйняття запахів, не дивлячись на численні спроби вчених,  
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до сьогодні повністю не розшифровані. Більше того, на сьогоднішній день не 

існує єдиного узгодженого визначення як самих ароматів, так і процесів, що 

пов’язані з їх сприйняттям. Так, наприклад, визначення, що  запах – це здат-

ність більшості летючих речовин діяти на рецептори нюхового аналізатору, ви-

кликаючи специфічні відчуття – не є строгим і повністю задовольняючим на-

віть з точки зору фізіології, не кажучи про інші наукові дисципліни. 

Історично, існує багато гіпотез про природу та сприйняття запахів, але 

жодна з них не є загальновизнаною. Найбільш розповсюдженими в наш час 

можна вважати наступні:  

- просторова (стерео-хімічна) теорія Монкриффа—Эймура -   рецеп-

тори запахів реагують на форму молекул або їх частин (концепція ключа-

замка); 

- хвильова – одоранти випромінюють хвилі високої частоти, котрі 

передаються пігментним плямам (каротиноїдам) нюхової зони; 

- контактна фізичної взаємодії – внутрішньомолекулярні коливання 

молекули-одоранта діють на нюхові рецептори (вібраційна теорія Диксо-

на-Райта – духмяний компонент входить в резонансну взаємодію з моле-

кулами нюхового епітелію з певною відповідністю частот коливання). Ця 

теорія сьогодні набирає все більшої популярності завдяки роботам Лукі 

Туріна [634], який висунув припущення, що головну роль у визначенні 

аромату молекули може має не її структура, а набір коливань створюю-

чих її атомів;  [276]. 

-     контактна хімічної взаємодії – сприйняття запаху пов’язане з хімічною        

будовою молекули одоранта. 

-       гіпотеза просторового кодування запахів в клубочковому шарі нюхо-

вої луковиці ( підтверджена багатьма дослідами на різних видах тварин)  

Останнім часом увагу вчених привертають рецепторні білки, які забезпе-

чують безпосередньо початковий етап сприйняття. Відкрито нове сімейство 

нюхових генів в нюховому епітелії, що кодують появу відповідних рецептор-
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них білків в нюхових клітинах. Різниця в численості “активованих” генів мо-

жуть пояснити різницю в інтенсивності сприйняття запахів у різних людей та 

тварин. Проте природа і сам механізм дії рецепторних білків так і залишається 

нез’ясованим. Автори даної гіпотези Річард Ексел і Лінда Бак за свої розробки в 

цьому напрямку отримали у 2004 році Нобелівську премію в галузі фізіології 

[158]. 

Що ж стосується перцептивних механізмів НА, то треба сказати, що вони 

не обмежуються наведеними вище процесами в НЛ. Досліди з перерізками на 

різних рівнях нюхового аналізатора показали, що випадіння фактично будь-

якого елемента даної системи (включаючи амигдало-гіпокампальний комплекс 

та структури скроневої ділянки кори) супроводжувалось стійкими порушення-

ми нюхового сприйняття [670]. 

Найбільш критичними за цих умов були ушкодження ділянок піриформної 

кори. Автори припускають, що система, яка забезпечує олфактивні перцептивні 

процеси, утворена складними нейронними сітками, що включають елементи на 

різних рівнях НА, і цілісність такої системи є обов’язковою умовою нормаль-

ного запахового сприйняття. 

Сьогодні великої популярності набула теорія просторового кодування за-

пахів [145, 278, 431].  

Так, [278], вивчаючи “фазові портрети” активності нюхових структур (зокрема, 

НЛ), встановив унікальність активаційного патерну для кожного нюхового по-

дразника, і зробив висновок, що інформація про запах кодується не на рівні 

окремої групи клітин, а забезпечується просторовим співвідношенням акти-

ваційних характеристик сукупності фактично усіх нейронів НЛ. В зв’язку з цим 

було запропоновано розглядати НА як “систему динамічного хаосу” [725], або 

“мультистабільну” систему [431], яка характеризується наявністю великої кіль-

кості рівноважних станів (аттракторів), що відповідають тому або іншому сен-

сорному подразнику. Причому, як показали fMRI-дослідження, просторовий 

характер мозкової відповіді на олфактивне подразнення змінюється протягом 
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всього часу дії збудника [145], і ефективність сприйняття та розпізнавання за-

пахів в біля порогових концентраціях значно більше залежить від тривалості 

принюхування, ніж від його сили. 

Таким чином, припускається, що процеси кодування і декодування запахо-

вої інформації полягають, у встановленні певних просторово-часових 

співвідношень активності різних ланок НА. Однак, виявляється, що окреслити 

коло структур, які можуть залучатись до цього процесу, досить важко. Вище 

вже було показано участь в діяльності НА компонентів лімбічної системи. 

Встановлено також, що до аналізу нюхової інформації в залежності від його ха-

рактеру залучаються різні структури неокортексу. Так, загальна ідентифікація 

запаху відбувається, очевидно, за участі правої орбітофронтальної ділянки ко-

ри, субкаллозальної зони, лівих нижньої та верхньої лобних борозен та 

нейронів поясної звивини (відповідно поля 11, 25, 47, 9, і 32 по Бродману) 

[282].  

В той же час, більш складний аналіз (наприклад, оцінка їстівності) супро-

воджується активацією первинних зорових зон при паралельному зниженні ак-

тивності передніх ділянок, і зокрема – орбітофронтальної кори [282]. Деякими 

авторами встановлено навіть активацію окремих ділянок мозочка (переважно в 

області центральних відділів) у відповідь на одоростимуляцію [573, 145].  

Вважають, що таке збудження відображає розвиток механізмів зворотного 

зв’язку, що регулюють інтенсивність принюхування і таким чином впливають 

на формування запахового відчуття. 

Отже, процеси сприйняття та аналізу запахових подразників супровод-

жуються змінами функціональної активності багатьох структур на різних рів-

нях головного мозку. Особливо звертає на себе увагу той факт, що безпосе-

реднім акцептором поточної нюхової інформації виступає цілий ряд структур 

лімбічної системи, що, як відомо, відіграє ключову роль в організації емоцій, 

механізмах навчання та пам’яті. Зокрема, шлях від нюхового епітелію до ми-
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гдалеподібного комплексу включає всього два синаптичних переключення, а до 

гіпокампа – три [342]. 

Така нейроанатомічна особливість здатна пояснити високу біологічну ак-

тивність запахових чинників та можливі несенсорні функції нюхового аналіза-

тора, що останнім часом досить широко обговорюються в літературі [161, 

185,40]. 

Як відомо, нюхова сенсорна система для більшості тварин на нашій плане-

ті є системою, що забезпечує організм життєвоважливою інформацією для ви-

живання – про наявність-знаходження їжі, статевого партнера чи конкурента, 

ворога-хижака та ін. формуючи-модулюючи таку поведінку, як орієнтування в 

просторі, статева активність, зазначення теріторії, агресія та захисні реакції, ро-

спізнавання представників свого виду. Таким чином, можна говорити про наяв-

ність у тварин певного рівня хімічної комунікації.  

В основі одного зі способів хімічної комунікації лежить використання фе-

ромонів – хімічних сполук, що виробляються залозами і спеціалізованими клі-

тинами організму і впливаючих на поведінку інших особин, що належать до то-

го ж виду. Феромони виділяються  у зовнішній простір спеціалізованими шкі-

ряними залозами, з сечею або слиною. 

Так, на репродуктивну поведінку ссавців впливають феромони-релізери і 

феромони-праймери. Феромони-релізери викликають негайні і швидкі дії тва-

рин. Феромони-праймери – викликають пролонгований стан (фізіологічні змі-

ни) сприйнятливості [125]. Крім цього, багато видів тварин використовують 

феромони для позначення меж теріторії мешкання, своїх слідів [383]. Відомі 

також феромони тривоги, виділення яких є сигналом небезпеки для інших тва-

рин [268]. У сучасній літературі існує також дані про існування феромонів і у 

людини, які мають суттєвий вплив на сексуальну і репродуктивну поведінку 

людини, але це питання залишається поки що досить дискутовним [253,311]. 

Наразі треба зазначити, що існує ще одна система сприйняття  в зовнішньому 

просторі інформативних сполук, які належать по своїй природі до феромонів - 
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це так звана вомероназальна система. Її призначення – сприйняття відносно не-

летючих сполук, які мають великі молекули і в більшості викликають відчуття 

лише в результаті прямого контакту (наприклад, спроба на смак). Вомероназа-

льний орган формується паралельно з НА і у більшості тварин знаходиться над 

твердим піднебінням. До числа феромонів, що детектуються вомероназальною 

системою – феромони що викликають агресію, а також деякі аспекти сексуаль-

ної поведінки та репродукції [661]. У сприйнятті складних феромонів, які  

складаються з летючих та нелетючих хімічних сполук НА і вомероназальна си-

стема працюють одночасно (паралельно). 

Що стосується людини – на даний час існують дані про наявність у неї во-

мероназального органу– поблизу основи носової перегородки [466]. 

На разі важливо зазначити, що у формуванні статево-залежної комунікації 

(вибору партнера) важливу роль у людини грають і прості олфактивні подраз-

ники. Так, нефероменальні олфактивні чинники (наприклад парфуми) активно 

впливають на поведінку вибору патнера і можуть викликати потужне недонічне 

збудження, яке через крос-модальні взаємозв’язки  може домінувати над зоро-

вою інформацією [169]. 

Крім нюхової дистантної хеморецепції, для детекції хімічних сполук в по-

вітрі існує ще так звана загальна система чутливості до дії хімічних подразників 

(common chemical sense), або тригемінальна хеморецепція, стимуляція якої є ре-

зультатом дії таких специфічних подразників, як аміак, перець чи гірчиця на 

слизові оболонки носу, роту, очей, дихальних шляхів, анусу, геніталій. Зазви-

чай вона активується при проходженні повітря через носові порожнини під час 

дихального акту. 

Головним нейрональним в цій системі утворенням, що передає в головний 

мозок сигнал, який виникає в результаті дії хімічних сполук ( відчуття подраз-

нення, біль, печія) є трійчастий нерв (5-а пара черепно-мозкових нервів) який 

закінчується у трійчастому ядрі стовбура мозку [593]. 

Тригемінальна хеморецепція грає роль детектору подразників (хемоноці-
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цептору). Головна її функція – захисна. Стимуляція тригемінальних рецепторів 

викликає дозозалежну arousal reaction (навіть уві сні) та запуск великої кількос-

ті захисних рефлексів, завдяки яким здійснюється запобігання проникнення то-

ксинів в організм (кашель, чихання, сльози, послаблення дихання (до спазму), 

великих виділень з носу, загальної дилятації, слиновиділення та потіння) 

[118,205]. 

Треба зазначити, що сприйняття тригемінальних чинників якісно відрізня-

ється від сприйняття запаху, але все ж таки корелює з останнім. Так, добре ві-

домо, що аносматики можуть розпізнавати наявність хімічних чинників за ра-

хунок тригемінального подразнення, а не на підставі їх запаху [165,351]. 

Сучасними дослідженнями виявлено, що інтранозальна тригемінальна 

стимуляція (CO2)  викликає активацію і в спільних з нюхом областях ГМ ,  так і 

в специфічних “тригемінальних”– це пре- і постцентральні звивини, , nucleus 

tractus solitarii, вентролатеральний таламус, середній мозок [176,175]. 

Спільними зонами визначені області, що є включеними в процеси нюхової 

активації, це – верхня темпоральна кора (первинний когнітивний аналіз олфак-

тивної інформації) [486], дорсолатеральна орбіто-фронтальна кора (процеси за-

пахової ідентифікації) [386], хвостате ядро (включено в процеси дискримінації 

якості запаху), вентральна інсула і середня фронтальна звивина, передня тем-

поральна звивина і інш. [353,569] Крім цього, показано, що і тригемінальні і за-

пахові чинники викликали  більшу правосторонню активацію [550].

Взаємодія між тригемінальною та олфактивною системами досить складна 

і не прямолінійна, але дуже важлива і чине значний вплив (потенціює, знижує 

поріг чутливості) на процес сприйняття запахів [353]. 

Так, в присутності чистих тригемінальних стимулів (СО2) сприйняття чис-

тих ольфактивних стимулів значно змінюється (змінює його нерональну репре-

зентацію, суб’єктивне відчуття) [143]. 

При цьому треба зазначити, що суміш олфактивних (фенілетілалкоголь) і 

тригемінальних (СО2) чинників призводить до значно більших активаційних 
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процесів (ліва superior temporal і права intraparietal sulcus та ліва (medial і lateral 

orbitofrontal corte) ніж сума поодиноких їх пред’явлень [210]. 

Вивчаючи впливи і взаємодію олфактивних та тригемінальних чинників на 

різні рівні активації кори за допомогою ERP виявив, що останні можуть бути 

зареєстровані на дію обох типів чинників навіть уві сні. Порівняльний аналіз 

виявив, що олфактивні ERP мали більшу амплітуду і були довшими у періоди 

поверхневого та повільнохвильвого сну. Для тригемінальних чинників –  латен-

тність хвилі N1 була більшою в парадоксальній фазі сну. Отримані дані вказу-

ють на існування активних хемосенсорних процесів на корковому рівні навіть 

уві сні [178].   

Для змішаних стимулів показана потужна активація передньої\центральної 

інсули, клауструму, передньої цингулярної кори, сомато-сенсорної кори, мозо-

чка, таламусу, латерального гіпоталамусу стволу. 

Необхідно зазначити, що інтранозальна тригемінальна стимуляція не про-

являє ефекту своєї дії після трансшкіряної тригемінальної стимуляції, яка як ві-

домо, типічно викликає активацію таламусу і вторинних срмато-сенсорних кор-

кових зон. Автори роблять припущення, що інтранозальна тригемінальна чут-

ливість є специфічним процесом, що виконує особливу роль у  “загальному хи-

мічному відчутті”  довкілля [353]. 

Іншими дослідниками було вивчено  реалізацію олфактивних функцій у 

сліпих осіб. Показано, що хемосенсорні ERP як на олфактивні , так і тригеміна-

льні стимули у сліпих мають нормальні латентності, амплітуди і топографію. 

Єдине, що олфактивні чинки по відношенню до тригемінальних викликали ERP 

дещо меншої амплітуди. З віком, ця закономірність не змінювалась. Більше то-

го, автори не виявили кросмодальних компенсаторних механізмів у сліпих різ-

них груп [179]. 

Ізольоване застосування тригемінальних чинників призводило до суттєво-

го підвищення  arousal і до прокидання, проте, олфактивні – не викликали таких 

змін. Поєднане використання обох типів стимулів призводило до посилення 
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"тригемінальних" реакцій, найбільш виражених у фазі поверхневого сну 

[604,205]. 

Отже, інтраносальні тригемінальна і олфактивна системи тісно взаємоді-

ють. Дуже важливим є той факт,що на рівні процесів ГМ  - тригемінальна сти-

муляція активує піріформну кору, яка, як відомо, є  первинною олфактивною 

корою – це вказую на взаємодію цих двох систем на значно “ранішньому” це-

ребральному рівні. Більше того, орбітофронтальна кора і ростральна інсула 

грають значну роль у модуляції тригемінальних входів, що до речі втрачається 

у паціентів з втратою нюху [175]. 

 

 1.1.2  Роль і функціональне значення нюху в житті людини 

Використання людиною різних ароматичних чинників в медичній прктиці, 

з метою  прикрашання свого самопочуття, модуляції настрою, поліпшення пра-

ці і т.ін. має багатовікову історію.  

Здебільшого це ефірні олії. Вони  мають складну стуктуру і можуть мати 

до кількох сотень різноманітних сполук. Так, одна-єдина ефірна олія може 

включати в себе більше 150 різноманітних складових, які в залежності від об-

ставин, можуть діяти на організм по-різному. Наприклад, олія шавлії може чи-

нити потогінну, відхаркувальну дію, може заспокоювать нервовість і в той же 

час використовуватись як в’яжучий засіб; “green odor” – запах зеленого листя 

(свіжепокошеної трави) має заспокійливу дію, знижує ноціцепцію без пору-

шень сенсомоторної активності та емоцій у людини і тварин [312]. 

Серед найрозповсюдніших складових ефірних олій можно назвати спирти, 

складні ефіри, феноли, альдегіди. Всі вони в тій чи іншій мірі володіють ліку-

вальними властивостями. Зазвичай їх поділяютьб на 9 функціональних груп: 

- кетони – ці елементи мають ранозагоювальні властивості, крім того спри-

чиняють рост нових клітин. Майже чистий кетон – камфорна олія; 

- альдегіди – елементи з дуже вираженими протизапальними, заспокою-

ючими, седативними та противірусними власностями. Оліям з цими елемента-
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ми властивий запах лимону; 

- феноли – їм властива потужна бактерицидна дія, проявляють імуности-

мулюючу, бадьоруючу та зугрівальну дію. Це насамперед олії гвоздики та ко-

риці; 

- спирти – проявляють бактерицидну, збудливу, бодрящу та противірусну 

дію. Спиртів багато в оліях рози, м’яти, мирту, чайного дерева; 

- секвитерпени – характеризуються протизапальними, імуностумулюючи-

ми, противірусними та седативними властивостями. Їх багато в оліях ромашки 

аптечної, безсмертнику, піжми, деревію та чорнобривців; 

- терпени -  володіють противірусними властивостями і здатні подразню-

вати шкіру. Великим вмістом терпенів відрізняються олії лимону, апельсину, 

бергамоту, чорного перцю і глиці; 

- лактони – потужні протизапальні (β-пропиолактон) та приємні ароматич-

ні сполуки ( кумарин – запах свіжо покошеного сіна), багато лактоннів в росли-

нах сімейства айстроих (гербера, ромашка, деревій); 

- прості (фенилпропанові) ефіри – виявляють потужну гармонізуючу дію 

на нервову систему, також  їм притаманні антисептичні та стимулюючі власти-

вості.  Простими єфірами багаті олії кориці, гвоздики, анісу, базіліку та 

петрушки.Всі вони мають «солодкий» запах;    

- складні ефіри – мають протигрибкові, седативні, заспокійливі та протиза-

пальні властивості. Їх багато в оліях лаванди, мускатної шавлії, та бергамоту. 

Інші хімічні сполуки, що містяться в ефірних оліях, грають важливу роль у 

запобіганні побочних ефектів.  

Наслідком всього цього - широко розповсюджена і достатньо популярна на 

сьогодняшний день практика виділення з ефірних олій цілющих сполук та 

створення на їх основі різного роду медикаментів та ароматів.  

У світі знань про пахучі речовини є дуже цікавим питання про енантіомери 

– органічні молекули, що є однаковими за елементарним складом та молекуля-

рній масі, але мають різну просторову кофігурацію і нагадують дзеркальне ві-
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дображення одне одного і тому їх ще називають дзеркальними  ізомерами. Ви-

явилось, що і хімічно, і фізично, а також за своєю фізіологічною дією  енантіо-

мери можуть мати зовсім різні властивості. Так, наприклад, D-лімонен ((R)-

енантіомер) має чіткий цитрусовий аромат і використовується в якості одушки 

в парфюмерії та виробництві ароматизаторів (у ЕО цитрусових його до 90%). В 

той же час L-лимонен (L- енантіомер) нагадує запах хвої і також використо-

вується в якості одушки. 

Цікаво, що є такі енантіомери, які людина за звичай не розрізняє (олія тро-

янди – Rose oxide). Виявилось, що якщо один з енантіомерів обумовити (напри-

клад больовим подразненням), то людина починає їх відрізняти, при цьому спо-

стерігається активація (МРТ-сканування) вторинної нюхової кори (піріформна 

кора) – зони ГМ, що відповідоє саме за розпізнавання запахів [435].  

Відомо, що з віком у людини сприйняття хемосенсонсорних подразників 

(олфактивних і тригемінальних) погіршується , але виявляється , що це стосу-

ється детекції приємних ароматів. Сприйняття же емоційно-негативних олфак-

тивних чинників з віком не змінюється [180,421]. 

В той же час олфактивна дискримінація залижить від сезону року, статі, 

віку, часу доби, стану психіки (депресія) та ін. Так, наприклад,  стан  негатив-

ного настрою (безпорадність, депресія)  погіршував, особливо на ранніх стаді-

ях, центральні олфактивні процеси,  зменшуючи амплітуди  Р2 та Р3-1, збіль-

шуючи при цьому латентні періоди ранніх компонентів CSERP 

[174,180,201,287,298]. При цьому ERP  на зорові подразники (кольори, емоцій-

но забарвлені картинки) пригнічувались на більш пізніших (P3,pSW) рівнях 

аналізу. Успішне психотерапевтичне лікування приводило к усуненню описа-

них порушень ЕRP. 

Треба зазначити, що у функціонуванні олфактивної перцепції відомі чисе-

льні психофізіологічні фактори, що відіграють важливу роль у переживанні як 

притомності, так і сну, сновидінь та змін насторожі (тривоги, нічниці). І при 

цьому вони мають як статево специфічні, так і індивідуальні особливості прак-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


31 

 

тично для кожного олфакторного чинника [209].  

В дослідженнях Stuck B.A. показано, що олфактивна стимуляція під час 

сну викликала хемосенсорні ВП, але не призводила (на відміну від тригеміна-

льної) до розвитку збудження (arousal) та прокидання, хоча і вплиавала на емо-

ційне забарвлення  сновидінь та ефективність навчання [116,118,604]. При цьо-

му комфортність і якість сну (особливо у жінок) значно покращувалась. Також 

вказується, що статеві особливості не залежали від віку обстежуваних 

[170,297].  

Звичайно, з віком олфактивна функція погіршується. В обстеженнях вияв-

лено, що головними мозковими зонами, які задіяні в процесах реалізації нюхо-

вої функції – це первинна олфактивна та енторінальна кора, гіпокамп і парагі-

покампальна кора, таламус, орбітофронтальна кора і інсула та їх продовження в 

нижню латеральну фронтальну зону. З віком дані мозкові утворення не втрача-

ють своєї "нюхової" функції – спостерігаються лише зміни об’єму та інтенсив-

ності їх збудження [642]. 

Змінюється функціонування нюхової системи (послаблння-гальмування на 

рівні вторинних-третинних нюхових коркових центрів) і при розвитку anorexia 

nervosa [497]. Звертає на себе увагу, що у таких хворих порушується (пригнічу-

ється) структура детекції саме асоційованих з їжею запахів і тільки в стані го-

лоду,  в той час як детекція інших запахових чинників залишається без змін. 

Порушення нюху відмічаються і при емоційних розладах, що супрово-

джують різні види депресивних станів, алекситімію та залежність від алкоголю 

чи наркотиків. Так у депресивних хворих відмічається низька чутливість, слабкі 

можливості детекції, але завищені оцінки гедонічних властивостей одорантів, у 

залежних від алкоголю чи наркотиків спостерігаються порушення в ідентифі-

кації запахів, у при алекситімії та шизофренії – надлишковість в оцінці інтенси-

вності та гедонічності (порушення інгібіторного контролю) [440,439,357]. 

Втрата здатності до детекції та розпізнавання запахів є одним з симптомів і 

таких захворювань як хвороба Альцгеймера та шизофренія  і багатьох інших 
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психічних та нейродегенеративних захворювань і вивчення функціонування 

(стану) функції нюху можуть  слугувати маркерами психічних розладів у всьо-

му їх різноманітті зі специфічними паттернами для кожного виду захворювання 

[575,575,476,489]. 

Так, показано [389], що у хворих на шизофренію на фоні нюхової гіперчу-

тливості порушена (інвертована) ідентифікація позитивних і нейтральних запа-

хів (University of Pennsylvania Smell Identification Test) і не змінюється сприй-

няття негативних. Тобто, у цих хворих ідентифікація нюхових агентів залежить  

від їх валентності сприйняття.  При цьому латентні  періоди СSERP на приємні 

і неприємні одоранти в цілому однакові і коротші до таких у здорових та депре-

сованих осіб [361].  Найбільш виражена така різниця в реакціях на неприємні 

запахи і стосується ранніх компонент ВП (N1).  При цьому, автори зазначають, 

що у відповідь на кольорову стимуляцію, хворі на шизофренію показують збі-

льшення  ЛП N1і зменшення амплітуди Р3. За даними Larsson M. і співавт.  у 

пацієнтів з хворобою  Альцгеймера вже на ранніх стадіях захворювання спо-

стерігається порушення нюхової ідентифікаціїї на фоні повністю інтактної ню-

хової чутливості. Автори своїми дослідженнями підтверджують точку зору, що 

нюхові дисфункції у осіб з хворобою  Альцгеймера є результатом центральних, 

а не периферичних порушень. Крім цього, пропонується використання реєстра-

ції ЕЕГ (когнітивних потенціалів), як засобу точної, особливо ранньої, діагнос-

тики даного захворювання [479,485,493].   

Останнє заключення знаходить підтвердження у висновках Li W. і співавт. 

[436] MRI –досліджень, які вказують на наявність значних нейродегенератив-

них змін в мозкових областях, що є ключовими в інтегративних нюхових сен-

сорних процесах. Це амигдала, гіпокамп, парагіпокампальна звивина, медіальна 

тем-поральна доля та ін. Також автори зазначають, що у паціентів з хворобою 

Альцгеймера вже на ранніх стадіях захворювання (навіть ще до проявів втрати 

пам’яті) спостерігається значне погіршення ідентифікації якості запахів, що 

пов’язано з функціональними порушеннями задньої частини піриформної кори 
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(порушення олфактивної диференціації). Цей факт, на думку авторів, також 

може бути дуже важливим в діагностиці і лікуванні данного захворювання вже 

на ранніх стадіях його перебігу.   

Знайдено потужній взаємозв’язок між об’ємом лівого гіпокампу та здатні-

стю до нюхової ідентифікації, що збігається (відповідає) лівопівкульній асиме-

трії у вербалізації олфакторних завдань [472].   Але при цьому залежність від 

цілісності гіппокампу є актуальною, в зв’язку з  необхідностю залучення остан-

нього в реалізації тих чи інших реакцій. Виходячи зі своїх спостережень, автори 

наполягають на включенні нюхових ідентифікаційних тестів в батарею діагнос-

тичних засобів хвороби Альцгеймера, особливо на ранніх стадіях [434,472].    

 Pause B.M. і Laudien J.H. [174,201] показали зміни у функціонуванні ню-

хової системи  також у хворих з депресивними розладами, станами безпорадно-

сті. У таких хворих спостерігається порушення нюхової перцепції у вигляді не-

гативної аллестезії (підсилене сприйняття негативності запаху) та ангедонезії 

(дискримінація і ідентифікація переважно негативних чинників і практична не-

спроможність до цього – позитивних) [490].    

Більше того, останнім часом з’являються роботи, що вказують на наявність 

патологічних зрушень в нюхових луковицях, їх зв’язках і функціонуванні ню-

хової системи в цілому при розвитку  хвороби Паркінсона (напрклад, відсут-

ність активації амигдали на негативну олфактивну стимуляцію) [392].    

Вважається, що олфактивна перцепція у них відбувається за рахунок ін-

ших, ніж у здорових людей, нейромереж, що включають темпоральну асоціати-

вну кору у якості субсистеми впізнавання-усвідомлення запахів, але не-

пов’язаної із запах- індукованими емоціями [358].    

На відміну від хвороби Альцгеймера, у даному випадку вказані зрушення 

не настільки виразні і тривалі.  Проте, на думку дослідників, нюхові зрушення  

являються інтегральною складовою хвороб Паркінсона і Альцгеймера і їх ви-

вчення – дуже важливе підгрунття у боротьбі з цими та іншими захворювання-

ми нервової системи людини. Так, уже сьогодні  використання Pennsylvania 
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Smell Identification Test (UPSIT) and olfactory event-related potential (OERP) вже 

проводиться в клініці для  діагностики хвороби Паркінсона, її розвитку та по-

ходження [318,358,423,480,588].    

На даний час вважається, що якщо варіації у чутливості (пороги) до одора-

нтів у більшості своїй відбивають периферичні процеси, то пошкодження емо-

ційних та когнітивних аспектів нюхової функції специфічно відбивають зв’язки 

з певними мозковими структурами та процесами, що так чи інакше задіяні у 

данному захворюванні [440].      

Нещодавно вченими з медичного центру університету Раш в Чікаго було 

показано, що погіршення нюху в похилому віці ( хвороби Альцгеймера, Паркі-

нсона та слабоумство) є свідоцтвом наближення смерті. Виявлена закономір-

ність була актуальною і в разі врахування таких факторів як депресія, дисфунк-

ції мозку, непрацездатність, тип дозвілля. Взагалі аносмія (повна втрата нюху) 

призводить до значного зменшення сірої речовини  n.accumbens, різних частин 

медіальної префронтальної кори, включаючи середню та задню частини цингу-

лярної кори. Також частково зменшується об’єм  пириформної кори, інсули, 

орбітофронтальної кори, гіпокампу, парагіпокампальної звивини,  supramarginal 

gyrus та мозочка. Зрозуміло, що всі ці зони грають значну роль у неврологічних 

та психічних розладах. Важливо, що тривале захворювання призводить до зна-

чної атрофії вказаних мозкових утворень [114]. 

 

1.1.2 Морфо-функціональна характеристика нюхового аналізатору люди-

ни. 

З точки зору морфо-функціональної структури нюхову систему (нюховий 

аналізатор - НА) можна поділити на три функціональні частини:  

 1. -  олфактивні рецептори, олфактивні  провідники і нюхові цибулини  

периферична ланка НА) - перцепція нюхових речовин в повітрі;   

 2.- первинна нюхова кора (передні нюхові ядра, нюховий бугорок, піри-

формна кора, амигдала, періамигдалярна область, енторинальна кора)– процеси 
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з первинної обробки інформації;    

 3.- вторинна нюхова кора (гіпокамп, вентральний стріатум і палідум, гі-

поталамус, таламус, орбіто-фронтальна кора, агранулярна інсула, цингулярна 

кора)  - остаточна обробка запахової інформації; є субстратом, що забезпечує 

„модуляцію поведінкових та автономних реакцій організму на дію запахових 

подразників”  [40,157,652]. 

Периферична ланка НА представлена нюховим епітелієм в носовій порож-

ни-  ні. В його складі налічується близько 12 млн. рецепторних клітин - біполя-

рних нейронів. Крім цього, тут розташовані опорні та базальні клітини епіте-

лію, Боуменові залози (секреція слизу), та незрілі нейрони, проліферація яких 

забезпечує відновлення рецепторного поля [157,540]. 

Тіла нейронів занурені в шар слизу, що виробляється опорними клітинами 

епітелію і функції якого полягають в механічному та імунному захисті і крім 

цього, грає важливу роль у перенесенні одоранту до поверхні мембрани чутли-

вих клітин (одорант-зв’язуючі (odorant-binding) білки) [11,507]. 

Крім цього, важливою властивістю нейронального субстрату периферич-

ного відділу НА те, що ектомезенхімальні клітини нюхового епітелію (basal 

cells) в багато чому східні з мезинхимальними стовбуровими клітинами кістко-

вого мозку. Їх головна відмінність полягає у високому ступені експресії генів, 

що приймають участь у нейрогенезі.  Вони локалізуються у власній  пластинці  

слизової оболонки (шар сполучної тканини, що знаходиться під епітелієм) но-

сових пазух. Автори в дослідах на мишах показали, що трансплантація цих клі-

тин сприяє заживленню мозкових ушоджень і відновленню асоціативного мис-

лення  і пам’яті. Після введення безпосередньо в тканину мозку або спинномоз-

кову рідину ектомезинхімальні стволові клітини мігрують в зону ушкодження, 

диференціюються у нейрони та стимулюють нейрогенез [263]. 

 Від тіл нюхових клітин відходять волоски, на поверхні яких розташовані 

специфічні мембранні рецептори, за участю яких і відбувається сприйняття за-

пахових чинників. Характерною ознакою периферичної частини НА є по-перше 
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- надзвичайна кількість типів нюхових рецепторів, що експресуються на мем-

брані епітелію – за різними даними – від 500 до 1000 і більше. Всі вони нале-

жать до групи G-протеїнових рецепторів і, по-друге, -  відсутність спеціалізова-

них клітин до різних запахів. Один нюховий рецептор може бути активованим 

абсолютно різними запаховими чинниками і в результаті змінюються лише 

просторові та часові патерни нейрональної  активності рецепторів, різних за 

своєю чутливістю [390].  

 На поверхні кожного нейрону експресується лише один тип нюхового ре-

цептору. Причому один тип рецептору може активуватись різними запахами, і в 

той же час один запах активує цілком певну множину рецепторів різних типів. 

 Отже, в основі первинного кодування на рівні рецепторів лежить 

комбінаторний принцип, який дозволяє НА розрізняти фактично необмежену 

кількість запахових речовин, включаючи ті, яких взагалі не існує в природі 

[451]. 

Треба зазначити, що нюхові клітини виконують подвійну роль: будучи ре-

цепторами запахів, вони одночасно виконують функцію проведення нервового 

збудження. Аксони нюхових рецепторних нейронів клітин НА посилають свої 

аксони скрізь ґратчастий пластинку до нюхових луковиць, до нюхових нейро-

нів другого порядку – мітральних  та купчастих (tufted) клітин, утворюючи т.з. 

гломерули [427]. 

За даними [165,491] розміри нюхової цибулини є висхідною мірою, що ви-

значає олфактивні функції. Проте, існують данні, що в клінічній практиці є ви-

падки наявності олфактивних функцій у пацієнтів навіть при відсутності детек-

ції нюхових цибулин за допомогою MRI. Зрозуміло, що в данному разі гово-

риться про порушення нюхової перцепції. 

Аксони від нейронів 2-го порядку– виходять з нюхових цибулин  у складі 

латерального нюхового тракту поміж нюхової звивини і досягають задньої час-

тини орбітальної поверхні ГМ, де останній  розділяється на три складових (ню-

ховий трикутник). Медіальна гілка прямує до септальних утворень, латеральна  
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– до темпоральної зони,  інтермедіальна – до нюхового бугорка. 

Всі мозкові утворення, що отримують проекції від латерального нюхового 

тракту об’єднані у первинну нюхову кору (в більшості вони відносяться до па-

леокортексу). Це -  передні нюхові ядра (передня нюхова кора), нюховий буго-

рок, піриформна кора, амигдала (кортико-медіальна група ядер), періамигда-

лярна область, енторинальна кора. Більшість з них – релейні структури. Так, 

наприклад, переднє нюхове ядро – релейна структура  поєднання: прямі та зво-

ротні зв’язки між ОФК та нюховими цибулинами [317,532]. Центральною лан-

кою первинної нюхової кори безумовно виступає піриформна кора –  найкруп-

ніша і центральна нюхова кортикальна зона.  Нейрони піриформної кори  лю-

дини безпосередньо задіяні в процесах олфактивної перцепції, розпізнаванні та 

ідентифікації запахів, пам’яті [306,654]. При цьому процеси розпізнавання-

згадування структури і якості одоранту просторово дісоційовані – задні області 

піриформної кори  приймають участь у декодуванні якості запаху, в той час як 

передні – структури фіксують його структуру [304,305]. 

Важливою особливістю структури НА, що досить суттєво відрізняє його 

від аналізаторів інших модальностей, є наявність потужних як внутрішніх, так і 

зовнішніх, як колатеральних, так і центріфугальних зв’язків. Проекції нюхових 

цибулин самі по собі є унілатеральними. Проте волокна до передніх нюхових 

ядер йдуть у складі латерального нюхового тракту і перехрещуються і спрямо-

вуються до контралатеральної нюхової цибулини і півкульних утворень. Подіб-

не спостерігається також на рівні передньої частини піриформної кори [532]. 

Крім цього, багато структур НА, включаючи переднє нюхове ядро, піри-

формну кору, периамигдалярну кору та ін. пов’язані з нюховими цибулинами 

центріфугальними зв’язками. При чому проекції переднніх нюхових ядер знов 

таки є білатеральними [304]. 

Другою, не менш важливою особливістю первинної нюхової кори, що від-

різняє її від інших нехімічних сенсорних модальностей (наприклад зорової чи 

слухової) – це відсутність строгої дискретної колоноподібної її  організації. 
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Крім цього, на відміну від, наприклад, зорового аналізатору, де еференти пер-

винної кори до кожної кортикальної мішені приходять від незалежних наборів 

пірамідальних клітин, що кодує різні аспекти зорових стимулів, у первинній 

нюховій корі  спостерігається широке розгалуження проекцій від пірамідальних 

клітин до чисельних мозкових зон, тобто,  кожна проекція первинної нюхової 

кори до інших мозкових утворень представляє собою  широку сітку проекцій 

від чисельної групи її нейронів [382]. 

Вторинна нюхова кора (мигдалина, гіпокамп, вентральний стріатум і палі-

дум, гіпоталамус, таламус, орбіто-фронтальна кора, гранулярна частина інсули, 

цингулярна кора) асоціюється з остаточною обробкою запахової інформації та є 

субстратом, що забезпечує „модуляцію поведінкових та автономних реакцій 

організму на дію запахових подразників”  [282,560,563,571].  

      Так, саме амигдалярні процеси визначають віддання переваги тому чи 

іншому аромату (наприклад їжі), і, що важливо, це відбувається на основі дос-

віду і навчання, а не вродженої реакції [104]. Тобто, на рівні цієї лімбічної по-

лімодальної структури визначається біологічна значущість  подразника з розви-

тком семантичних і гедонічних процесів, включаючи оцінку його афективності 

(аверсивність для запахів і звуків, негативні зорові стимули), або здатності до 

активації ГМ (arousal) [232,434,615,669]. 

       Останнім часом показана важлива роль гіпокампу у процесах запахової 

пам’яті – від простої оперативної до усвідомленого збереження [303,347]. Тому, 

вважається, що саме завдяки такому морфологічному базису олфактивна 

пам’ять завжди має емоційне забарвлення [637]. 

В той же час, сприйняття знайомих запахів крім активації амигдали, пірі-

формної та цингулярної кори (що характерно і для незнайомих) супроводжу-

ється залученням лівої фронтальної і паріетальної, та правої парагіпокампаль-

ної відділів неокортексу [571].  

На даний час піріформну кору розглядають, як асоціативну кору, в якій 

здійснюються процеси інтеграції вхідної олфактивної інформації з низсхідними 
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впливами зі сторони орбітофронтального неокорткексу та базолатеральної миг-

далини [164]. 

  Можливо саме через це ,у осіб з постравматичними стресовими порушен-

нями, що були отримані в дитинстві, тяжкість перетікання синдрому корелює у 

високому ступені зі шкалою олфактивної ідентифікації та з параметрами когні-

тивних потенціалів при пред’явленні неприємних запахів. Тому, на думку авто-

рів, такі хворі віддають перевагу ароматам не пов’язаними з дитинством [211]. 

Проте, треба зазначити, що сприйняття нейтральних та приємних ароматів 

(тобто нетравматичних нюхових чинників) в них  викликає посилену, по від-

ношенню до контролю, активацію мозкових утворень, пов’язаних з механізма-

ми емоцій, пам’яті, асоціацій - фронтальних зон, задньої паріетальної,  окципі-

тальної та задньої сингулярної областей, а також піриформної кори та обох ми-

гдалин.  

Треба зазначити, що обидві (білатерально) ПК і мигдалини в більшій мірі 

активуються в залежності від інтенсивності аромату не зважаючи на валент-

ність, хоча не негативні – більше [275,668]. Проте ліва мигдалина завжди акти-

вувалась на негативні стимули (і не тільки нюхові)– що підтверджує гіпотезу 

про домінування фунції НА як охоронної системи [669] .   

      На сьогоднішній день також вже відомо, що різні області пре- і орбіто-

фронтальної,  цингулярної та інсулярної кори приймають участь у розвитку ко-

гнітивних процесів, пов’язаних з аналізом олфактивних подразнень, порівняння 

їх властивостей, валентності і прийняття рішення [232,556,559]. 

Cпираючись на сучасні дані літератури, можна у певній мірі стверджувати, 

що орбітофронтальна кора у людини являє собою центральну ланку нюху як 

сенсорної системи, локалізуючи в собі найвищі інтегративні функції усвідом-

лення запахового чинника і його асоціювання. При цьому, треба зазначити, що 

останнє більш властиве правопівкульній її частині, в той час як лівопівкульній 

більш притаманна участь у емоційних та перцептивних процесах та інтеграції 

нюхової інформації з образами інших модальностей (наприклад зорової) [526, 
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548].  

Так, наприклад, результати обстежень виявили чітке включення в когніти-

вні механізми нюхової активації ділянок зорової кори та навіть мозочку. Олфа-

ктивна та зорова стимуляція призводили до активації лівої ОФК, правої піри-

формної кори  і обох окципітальних зон неокортексу. Під час  найменування 

запахів (семантичний аналіз, когнітивна активність) активуються лівий клин 

(cuneus), права передня частина cingulate gyrus, ліва insula та мозочок (cerebel-

lum) білатерально. Цікаво, що при впізнанні запахів в межах активізації механі-

змів короткочасної пам’яті – активуються лівий клин та мозочок білатерально 

(ПЕТ дослідження) [284].  

Не можливо оминути питання таламічних зв’язків зі структурами НА. До 

останнього часу вважалось, що нюхова система – єдина сенсорна система, яка 

не має морфологічних таламічних «переключень», що вважалось її яскравою ( і 

не зрозумілою) особливістю. Тобто, що таламус є функціонально незначимою 

структурою для олфактивної сенсорної системи. Проте томографічними дослід- 

женнями останнього часу показано, що таламічні функціональні зв’язки акти-

вуються в разі свідомого аналізу запахів (на рівні ОФК, процеси цілеспрямова-

ної уваги). За даними Plailly J. і співавт.  такий аналіз забезпечувався саме пря-

мими зв’язками з ядер медіального таламусу до ОФК, а і непрямими транс-

таламічними  шляхами, що забезпечує домінування сили запаху над тоном ува-

ги [525].  

Що стосується «латералізованності» дії (сприйняття) запахів – нюхові 

чинники діють на структури обох півкуль мозку з переважанням правої півкулі, 

незалежно від стимульованої (домінуючої, активної) ніздрі. Серед них, у першу 

чергу, автори виділяють праву мигдалину і піриформну кору, праву орбіто- 

фронтальну кору, ліву інсулу, правий таламус та передню частину цингулярної 

звивини. Цікаво, що лівопівкульна інсула активується стимуляцією правої нізд-

рі, а правопівкульний таламус – лівої. Більше того, дослідженнями з викорис-

танням фМРТ підтверджується зазначена дисоціація олфактивних процесів і 
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показано більшу задіяність правої півкулі в процесах, пов’язаних з пам’яттю, в 

той час як ліва півкуля залучена до розвитку процесів емоційного забарвлення, 

що супроводжують сприйняття ароматів. Тобто, активаційний паттерн варіює 

між лівою і правою ОФК в залежності від перебігу олфактивних процесів – 

«емоційна реакція» - «активація пам’ятних слідів» [563,567]. 

 На думку [595] за інтегральну обробку дистантної хеморецепторної інфо-

рмації на рівні неокортексу відповідає т.з. "запахова нейромережа", яка вклю-

чає в себе передню інсулу, фронтальну покришку, орбітофронтальну кору і ан-

теріальну частину цингулярної кори, у взаємодії з  гетеромодальними  відділа-

ми, включаючи задню паріетальну  та вентро-латеральну префронтальну зони 

неокортексу. 

Необхідно зазначити, що за даними [567,568] олфакторні функції організо-

вані як у паралельному так і у ієрархічному способах, що на думку авторів не 

відрізняє дану сенсорну систему від сенсорних систем інших модальностей. 

Так, прості запахи активують амигдалу, піриформну, орбітофронтальну, інсу-

лярну і цингулярну кору, правий медіальний таламус. Дискримінація інтенсив-

ності і якості запаху здійснюється на рівні лівої інсули і також активує мозочок. 

Крім цього, дискримінація якості чинника супроводжується активацією темпо-

ральних і паріетальних областей кори ГМ, а також додатково - каудальне ядро і 

субікулюм. Процеси впізнання одорантів та визначення знайомості чинника 

пов’язані з активацією піриформної кори [563]. 

Julie A. [618] у своїх ПЕТ-дослідженнях виявили посилення активності ла-

теральної частини ОФК при сприйнятті «забруднених» (з домішками) природ-

ніх олфактивних чинників, в той час як передня частина ОФК активувалась на 

пред’явлення бінарних олфактивних сумішей та інактивувалась при сприйнятті 

простих одиничних компонентів. Автори прийшли до заключення, що бінарні 

запахові суміші та їхні індивідуальні складові задіюють різні аналітичні нейро-

нальні ланцюги ГМ.  Латеральна же частина ОФК реагує за градуальним спосо-

бом, в той час як її передня область за принципом «on–off» детектору запахових 
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сумішей. 

Безумовно не можна обійти увагою питання про рецепцію аромату-смаку 

їжі. Цьому питанню в літературі багато уваги [367]. Підсумовуючи наявні дані 

можна сказати, що на данний час вважається що смаку-аромат-структура їжі 

визначається рецептивними взаємозв’язками між смаковими і механо- рецепто-

рами, ретро- і ортонасальним способом запахової рецепції, і, крім цього, взає-

модією первинно-сенсорних та когнітивних рівней оцінки стимулів. 

  

1.2.    Місце олфактивної системи в інтегративній діяльності головного мо-

зку людини.  

1.2.1. Роль нюхової сенсорної системи у психоемоційній діяльності люди-

ни. 

Вважається, що для сучасної людини нюхова система є менш важливою.  

Принаймні виживання людини як біологічного виду від неї не залежить. Люди-

на є типовим мікросматиком, і отже нюх людини є набагато “грубіший” ніж у 

тварин. Таке уявлення було б вірним, якщо нюх усіх тварин був би “настроє-

ним” на однакові запахові чинники. Насправді ж чутливість нюху людини не 

така мала, як це зазвичай вважається. Досить відомі здібності парфумерів, дегу-

статорів, кухарів, людей з “диких” племен, дітей у ранньому постнатальному 

періоді життя.  

Так в роботах [407] показано, що мозок людини реагує на мінімальні дози 

олфактивного чинника (практично за межами порогів чутливості). При цьому 

правильне рішення про наявність одоранта в повітрі супроводжувалось актива-

цією  фронтальних зон мозку (депресією α-ритму), в той час як помилки – акти-

вацією задніх областей. На думку [52] різниця в олфактивній чутливості люди-

ни і тварин обумовлюється, виключаючи анатомічні особливості, біологічною 

детермінацією значення запахової інформації в процессі їх життєдіяльності. 

Цікавим і, до певної міри, не зовсім зрозумілим лишається той факт, що 

олфактивна система людини адаптується ( чи звикає) до смердючих (аверсив-
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них неприємних) запахових чинників бистріше, ніж до приємних, але залиша-

ється більш чутливою до будь-яких змін в такій стимуляції (фізичних парамет-

рів). Ступінь адаптації знаходиться у зворотньопропорційній залеж-ності від 

сили подразника. Тут треба не забувати, що здебільшого це аверсивні подраз-

ники, чи іншими словами – сигнали небезпеки ( принаймні для більшості ссав-

ців) [371]. 

У людини виявлена кросмодальна інтеграція між сприйняттям запахів і аб-

страктним символами. Так, показано, що абстрактні символи (назви) асоцію-

ються зі специфікою запахів. В дослідженнях [209] показано, що конгруентні 

абстрактні символи посилюють приємність-неприємнісить сприйняття відпові-

дних одорантів. А в порівнянні з неконгруентними символами конгруентні ви-

кликають значно більшу амплітуду і значно коротші ЛП  N1-піка  нюхового 

ERP. Все це доводить потужний зв’язок нюхової перцепції з когнітивними фун-

кціями у людини. 

Така ж кросмодальна інтеграція спостерігається між нюховою і зоровою 

системами – олфактивна перцепція полегшує семантичні процеси розпізнаван-

ня олфакто-зорових образів, посилюючи активність переднього гіпокампу і ро-

стро-медіальної орбітофронтальної кори  [307].  І навпаки, зорова інформація 

також значно впливає на олфактивні відчуття – у зв’язку з труднощами у вер-

балізації та ідентифікації запахових образів зорові зони приймають участь у се-

мантичних процесах пов’язаних із запахами (візуалізація образу, що викликав 

аромат, і детермінація його (зорово-олфактивна крос-модальна інтеграція, на-

приклад запах полуниці - червоний) – чим більшим був ступінь конгруентності 

між запахом та кольором тим більша активація спостерігалась у каудальних ча-

стинах орбіто-фронтальної та інсулярній корі [194,307].  Тобто, зорова кора 

приймає участь в процесах когнітивної обробки запахової інформації. Можливо 

це пов’язане із формуванням уявних зорових образів (ПЕТ) [285]. Орбіто-

фронтальні та зорові зони кори взаємодіють в олфактивних процесах доповню-

ючи друг друга, в залежності від форми виконуваного завдання [282]. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


44 

 

У свою чергу, запахи здатні впливати на процеси концентрації зорової ува-

ги на можливе джерело їх надходження, значно полегшуючи його ідентифіка-

цію [621]. 

        Зазвичай сприйняття запахів  асоційовано і, за останніми данними 

літератури, пам’ять на запахи значно полегшується за допомогою вербалізації. 

Крім цього, знайомі запахи краще зберігаються в пам’яті і дискрімінуються, 

ніж незнайомі, а знайомість запаху завжди випереджає його іменування і 

супроводжується  емоційно забарвленими спогадами. Наприклад запах 

евгенолу сприймається позитивно людьми, що не мали негативного 

спілкування у стоматології, і навпаки негативно (іноді аверсивно) – особами з 

сумним досвідом (спогадами) від відвідування стоматологічної клініки 

[552,570]. 

Також показано, що індукована запахами пам’ять значно емоційніша за ін-

дуковану вербальним шляхом.Так, наприклад , пам’ять , шо активована запахом 

улюблених парфумів, завжди більш (і значно) емоційна, ніж пам’ять асоційова-

на з самим суб’єктом [342,430]. 

Індукована запахами пам’ять формується (закладається) у першій декаді 

життя, в той час, як вербальна та візуальна пам’ять – в 2-3-й декадах. Крім цьо-

го, олфактивна пам’ять завжди емоційна, асоційована з сильними відчуттями в 

минулому і найменше зв’язана з міркуванням ніж інші “сенсорні ключі”. Важ-

ливо, що як і всі процеси, пов’язані з нюхом – запах-індукована пам’ять досить 

сильно пов’язана з семантичними і іншими когнітивними процесами [430,369]. 

Крім цього вважається, що “нюхова“ пам’ять більш емоційна ніж така, що 

пов’язана з подразниками інших сенсорних систем. Експериментально запах-

індуковані спогади викликають значно більші активаційні процеси у мигдале-

видно-гіпокампальній системі ніж  стимули інших сенсорних систем (напри-

клад зорові у потиличних відділах), чи пред’явлення нерелевантних нюхових 

подразників. Вона може слугувати  потужним зворотнім  “ключем” до емоцій-

них переживань в минулому і викликати їх повторне переживання в сьогоден-
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ності. Тому, використання різних запахових ассоціацій є важливим інструмен-

том у психотерапевтичній практиці [221,340,430,528,637]. Яскравим прикладом 

в цьому плані може слугувати так званий «феномен Пруста» - виникнення не-

сподіваних і яскравих, чітких і детальних спогадів (автобіографічних) завдяки 

виключно олфактивній стимуляції. І хоч самі ці спогади, як правило, супрово-

джуються  відтворенням візуальної та вербальної інформації, проте їх емоцій-

ний компонент був завжди вищим, ніж у аналогічних переживань, викликаних 

стимулами інших сенсорних  модальностей (за самозвітами  і змінами вегетати-

вних показників [184,185,336-338].  

Використання ПET і fMRІ -методик у вивченні олфактивних функцій у 

людини дало багато нових і цікавих фактів. Так, за даними [568] акти при-

нюхування і сприйняття запахів задіюють різні субсистеми нюхової кори. Бі-

льше того, сприйняття чистих нюхових агентів та їх сумішей з тригемінальни-

ми чинниками забезпечуються  також частково різними мозковими регіонами. 

В залежності від типу виконуваного поточного завдання задіяння мозкових об-

ластей (розповсюдження інформації) може бути як за паралельним так і за ієра-

рхічним принципами. В цьому плані система нюху організована подібно іншим 

сенсорним системам.  

У своїх дослідженнях автори [557]  виявили гедонічну дисоціацію актива-

ції моз-кових зон людини при сприйнятті різних одорантів. Ступінь позитивно-

сті сприйняття запахів корелював з активацією медіальної орбіто-фронтальної 

кори в ростральному напрямку, в той час, як негативні – лівої і більш латераль-

ної її зони. Крім цього, позитивність супроводжувалась активацією піриформ-

ної і антеріарної частки енторінальної кори. Спостерігалась активація і в цингу-

лярній корі – в середній частині – на всі модальності запахів, а в більш передній 

частці антеріарної цингулярної кори – тільки в разі позитивної оцінки чинника. 

Така дисоціація коркових мап олфактивної активації, на думку авторів,  є важ-

ливим  підґрунттям для розуміння психіатричних і, пов’язаних з ними, розладів 

що виявляються при ураженні цих зон мозку людини.  
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В той же час,  функція нюху залежить від емоційного стану людини,  як 

втім і зорова, слухова та ін. сенсорні функції.  Так, запахова чутливість пригні-

чується негативними емоціями. При цьому автори виявили досить цікавий і не-

однозначний факт - рейтінги приємності та інтенсивності нейтральних запахів в 

надпорогових концентраціях цілком залежали від знаку емоцій – негативні 

емоції знижували приємність і збільшували рейтинг інтенсивності, позитивні – 

суттєво збільшували рейтинг приємності запаху [261]. 

Вважається, що навпаки, більше значення має функція (стан) уваги до за-

пахів – в умовах направленої уваги до одорантів реакції на них значно посилю-

вались (амплітуди ВП збільшувались, а латентні періоди скоротшувались). 

Найбільші зміни в темпоральних та чуть менші – в паріетальних зонах мозку 

[456]. 

На сьогоднішній день вже доведено, що сам  процес нюхової уваги здійс-

нюється за участю медіодорсальних ядер таламусу (прямі двусоторонні зв’язки 

ню- хових луковиць з первинною олфакторною корою (піриформною) і далі з 

орбіто- фронтальною корою здіснюються саме через них) [611]. 

Тобто, вже можна стверджувати, що трансталамічні шляхи є невід’ємною 

модулюючою часткою механізмів олфактивної свідомої уваги людини.  

Отже олфакторна сенсорна система людини, як і інші сенсорні системи, в 

разі усвідомленого аналізу запахової інформації потребує таламічних шляхів 

[525]. 

Проте, необхідно зазначити, що  центром “нюхової уваги” (уваги до олфа-

ктивних подразнень) все ж таки вважається піриформна кора, так як саме вона 

максимально активується в цей час (фМРТ – дослідження). Було показано, що 

вже на рівні цього мозкового утворення відбувається дисоціація активаційних 

процесів в залежності від наявності уваги до подразника –  темпоральні зони 

піріформної кори ативуються незалежно від уваги до запаху, фронтальна же ї 

частина разом з нюховим горбиком активуються тільки за умов направленої 

уваги на нюховий чинник. Все це вказує на значну роль процесів уваги (нисхід-
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ної активації ) вже на самих ранніх коркових рівнях олфактивних процесів 

[122,525]. 

В той же час, вивчаючи активність ГМ по відношенню до запахової стиму-

ляції (фМРТ – дослідження) у пацієнтів з ураженнями правої орбіто-

фронтальної кори Li W. І співавт. показали, що саме ця зона є відповідальною 

за процеси усвідомлення запахів – при відсутності усвідомлення нюху у таких 

хворих чітко проявлялась картина “blind  smell”, тобто реєструвалась чітка за-

пах-викликана нейрональна активність лівої орбітофронтальної кори та адеква-

тні вегетативні відповіді на гедогічність під час олфактивної презентації в ліву 

ніздрю [548,549]. 

Що стосується амигдалярного комплексу ядер, то за даними Winston J.S. і 

співавт. ця структура є ключовою в аналізі емоційної складової олфактивної 

перцепції (комбінована оцінка інтенсивності-валентності нюхової подразника) 

[655]. 

Крім цього, насьогодні зазначається істотна роль амигдалярного комплесу 

в механізмах пам’яті – на рівні свідомих- підсвідомих процесів, емоційного ре-

агування, включаючи культурно-соціально обумовлені аспекти. Тобто, мигда-

лина грає суттєве значення в реалізації механізмів інтеграції емоційного сприй-

няття і когнітивного реагування (переживання), включаючи автобіографіч ну 

пам’ять. Виключення даного мозкового утворення призводить до порушення 

синхронності афективних і когнітивних аспектів пам’яті [123,196,278,324]. 

Виходячи з наведеного стає цілком зрозумілим потужний зв’язок  і вплив 

нюхової системи з процесами пам’яті, особливо автобіографічної і того, що за-

пахи практично завжди стають маркерами значних подій, що здійснювались у 

їх присутності [214]. 

Так, наприклад, за даними [663] достатньо одноразового сполучення запа-

ху з їжею, як цей нюховий подразник нубуває властивості суттєвого, модулюю-

чого процеси травлення, чинника. 

В той же час, сприйняття неприємних запахів викликає зміни значень веге-
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тативних параметрів, що вказують на категорізацію людиною запахів за озна-

кою приємності. Неприємність олфактивних чинників оцінюється швидше, ніж 

нейтральність, чи приємність, і при цьому має значення яка ніздря була доміна-

нтною на момент оцінки [364,509]. 

Треба зазначити, що нюхові емоційні реакції оцінюються, як зазвичай і у 

інших випадках, за 2-х факторною моделлю – емоційний ераузл (баланс спокій-

збудження) та емоційна валентність (приємний – неприємний) [656]. Що стосу-

ється функціональної локалізації, то якщо тип запаху аналізується вже на рівні 

olfactory tubercle, то гедонічність нюхового відчуття в більшості випадків 

пов’язують насамперед з орбітофронтальною корою та мигдалиною. Крім цьо-

го, неприємні запахи активують піриформно-амигдалярну зону і вентральний 

острівець в більшій мірі, ніж приємні.  У праворуких осіб неприємні запахи ак-

тивують ліву інсулу, а приємні – навпаки, праву і це стосується в першу чергу 

активаційного компоненту сприйняття. Оцінка валентності  запаху супрово-

джується активацією піриформної та лівої орбіто-фронтальної кори, котра до 

речі у жінок більша за таку у чоловіків [142,233,260,275,286,655,668]. 

Загалом же, в більшості випадків у своєму житті людина стикається з су-

мішами одорантів які складаються з багатьох компонентів, маючих різне емо-

ційне забарвлення при їх поодинокому, ізольованому сприйнятті. Досліджен-

нями MRT було показано, що позитивна оцінка запаху супроводжується акти-

вацією медіальної орбітофронтальної кори (пропорційно “приємності“), негати-

вна оцінка – дорсальної частина антеріарної цингулярної та середьної орбіто-

фронтальної кори. Цікаво, що сприйняття запахових сумішей супроводжується 

одночасною і паралельною активацією вказаних зон, відповідно чому виявля-

ється об’єм гедонічного збудження і на основі чого, можливо, приймається рі-

шення про віддання переваги [348].     

Крім цього, важливим у дослідженні механізмів ментальних процесів є і те 

що за даними [446] патерни мозкової електричної активності були подібними 

для простих запахів та їх сумішей на фоні виконання просторових завдань 
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(просторові процеси). Проте, активація символьного мислення супроводжува-

лась різними змінами ЕЕГ для простих ароматів і їх сумішей. Автори роблять 

припущення, що сприйняття запахових сумішей може використовувати механі-

зми подібні таким при активації "символічних" процесів ГМ людини.     

Насьогодні вважається, що сприйняття олфактивної інформації, включаю-

чи пам’ять,  у людини супроводжується активацією правопівкульних структур 

ГМ і в більшості це не залежить від гедонічності подразника та статі людини. 

Виключення складають тригемінальні чинники, але тут ще не все з’ясовано 

[151,    418,509,541,657,670].      

В той же час, є дані авторів, які вважають, що процеси негативних емоцій 

проявляються в активації правопівкульних зон, в той час як позитивні – лівої 

гемісфери головного мозку. Так, фМРТ дослідженнями показано, що позитивне 

сприйняття запахів призводить до активації домінантної, або лівої більше, ніж 

правої, негативне же  – до активації контралатеральної, або правої більше, ніж 

лівої мозкової півкулі. Це в першу чергу стосується фронтальних та темпораль-

них зон [333].     

Гедонічність запахів викликає мозкові ефекти переважно у лівій орбіто- 

фронтальній корі, в той час як знайомість (обізнаність) запахової інформації 

оцінюється в основному під час активації правої ОФК [286].     

Загалом же за даними різних авторів права півкуля залучена в процеси ол-

фактивної пам’яті, в той час , як ліва – в механізми реалізації емоційних станів і 

приймає участь у центральній оцінці гедонічності, проте це не стосується три-

гемінальної системи [151,563,668]. А за даними [495] латералізації підлягає 

тільки аналіз інтенсивності олфактивного чинника. 

Традиційно вважається, що олфактивна сенсорна система відрізняється від 

інших тим, нюхове сприйняття відбувається на рівні відчуття – без активації 

семантичних процесів. Більше того, знайомі запахи краще згадуються, вербалі-

зуються  та дискримінуються.  
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Проте, останнім часом з’являються роботи з використання техніки  ПЕТ i 

фМРТ в яких показано, що направлене сприйняття простих (звичайних) олфак-

тивних (так же як і зорових) стимулів у дослідженнях призводили до активації 

лівої орбітофронтальної зони, правої піріформної кори, білатерально – окципі-

тальних зон. Під час усвідомлення і визначення запахів активація спостеріга-

лась у лівому острівці, правій передній цингулярній звивині, лівій інсулі і біла-

терально в мозочку – таке прагнення до ідентифікації запаху припускає, на ду-

мку авторів, включення семантичного аналізу і певну ступінь ментальної уяви. 

Під час олфактивного диференціювання (вибір з послідовності запахів тестово-

го, що був пред’явленим на початку обстеження) спостерігалась  активація лі-

вого острівця і мозочку білатерально. Таким чином, під час активації уяви, 

спровокованої ідентифікацією і диференціацією запахів заохочуються і суто зо-

рові зони мозку. Роль мозочка при цьому поки що не зрозуміла [285]. 

Крім цього описані кросмодальні зв’язки і з слуховою перцепцією, які та-

кож забезпечують гедонічність сприйняття довкілля. Але, треба звернути  увагу 

на той факт, що на відміну від гедонічності, рейтинг інтенсивності запахових 

чинників практично ніяк не підлягає модуляції з боку слухової стимуляції.  

Більше того, навіть під час пасивного сприйняття як знайомих так і незна-

йомих ароматів активуються мигдалина, піриформна кора, артеріальна частина 

сингулярної кори, лівий фронтальний неокортекс. Знайомі запахи додатково 

(по відношенню до незнайомих) активували ліву паріетальну кору включаючи 

предклин’є і праву парагіпокампальну звивину. Виявлено позитивну кореляцію 

активації лівого фронтального неокортексу і правої парагіпокампальної звиви-

ни з рангом знайомості одоранту. Автори роблять заключення, що сприйняття 

саме знайомих запахів крім виключно нюхових, активує церебральні мережі 

пам’яті та мови.  Тобто, навіть  така найбільш елементарна форма нюхової пер-

цепції – пасивне сприйняття запахів – залучає (активує) семантичні нейромере-

жі. Такий ефект забезпечує   властивості одорантів  негайно викликати асоціації 

та висновок щодо характеристики запаху [571]. 
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У дослідженнях [124] було виявлено наявність кореляційних зв’язків між 

рейтингами суб’єктивного сприйняття (інтенсивність, активація, приємність, 

знайомість) та рівнем активації автономної нервової системи. Було виявлено 

численні кореляційні зв’язки між цими параметрами. Так фактор приємності 

корелював з варіаціями серцевого ритму, фактор активації – з електропровідні-

стю шкіри, і дуже потужні взаємозв’язки між фактором активації та інтенсив-

ності запаху. В той же час, автори вказують на той факт, що, на їх думку, зміни 

автономної нервової системи при сприйнятті запахових чинників не являються 

модальноспецифічними – такі ж зміни виявляються, наприклад,  при стимуляції 

зорової та слухової сенсорних систем. 

Дуже нетривіальним є той факт, що синтетичні запахи викликають слабкі 

реакції. Натуральні – позитивні – значно більша активація лівих темпоральних, 

ніж фронтальних зон. Виходячи з кросмодальних порівнянь автор вважає, що 

запахові подразники викликають більш інтенсивні емоції, ніж зорові стимули 

[454]. Є думка, що олфактивна система є скоріше охоронною системою, ніж си-

стемою одбору позитивних подразників і завжди тісно пов’язана з системою 

зберігання інформації. Так, наприклад, запах еугенолу (складова запаху повітря 

стоматологічних кабінетів) викликає потужні негативні емоції у людей, що ма-

ють досвід стоматологічного лікування, і, навпаки, оцінюється як достатньо 

приємний запах особами, не маючими його [344,551]. 

І, накінець, щодо природи (механізмів) якості срийняття запахів -  хоча і 

вважається, що фізико-хімічні особливості молекул визначають їх сприймаємий 

запах, однозначність даного зв’язку залишається предметом дискусій. Так, на-

приклад, дослідженнями [531] було показано, що  первинним стрижнем перце-

пції є приємність запаху, а не фізикохімічні властивості його молекул. На їх 

думку нюхова перцепція дуже сильно визначається досвідом та навчанням (у 

широкому сенсі слова). При цьому вказується, що приємність ароматів є тільки 

частково спадкоємною і це відповідає природній максимальній нюховій дис-

кримінації біологічно релевантних молекул (запахів). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


52 

 

 

1.2.2. Особливості функціонування нюхової рецепторної системи людини 

пов’язані зі статтю. 

 Ще за часів Арістотеля (384-322 до н.е.) чоловіки асоціювались з раціона-

льністю, логічністю, послідовністю, в той час як жінки – з чутливістю, вразли-

вістю, емоційністю.  

З матеріалів  сучасних нейро- і психофізіологічних досліджень вже добре 

відомо, що чоловіки і жінки досить суттєво відрізняються між собою за перебі-

гом емоційних процесів (включаючи перцепцію, переживання, відтворення), 

пам’яті,  в принципах селекції інформації (чоловікам в більшій мірі притаманно 

використання інсайтних стратегій, в той час як жінкам – інтелектуальна страте-

гія, при цьому, жінки для прийняття рішення прагнуть отримати вичерпну ін-

формацію. В когнітивній сфері людини -  жінки переважають чоловіків у вирі-

шенні вербальних завдань і навпаки – поступаються у вирішенні просторово-

візуальних задач [50,139,292].  

Взагалі, жінки сильніше, ніж чоловіки реагують на неочікувані нові стиму-

ли, різні ситуативні порушення,  а відносно більша активація  лівої фронтальної 

зони у чоловіків у стані спокою вказує на схильність до віддання переваги ри-

зиковим ситуаціям (sensation-seeking) [279,289].   

Добре відомі гендерні відмінності і у функціонуванні головних сенсорних 

систем. Так, жінкі відрізняються від чоловіків більшою гостротою сприйняття  

– більш низькі пороги і більш висока диференціація високих частот в слуховій 

системі незалежно від віку [171,636]. В зоровій системі показано навпаки, бі-

льшу цілісність дискримінаційних властивостей з віком у чоловіків, ніж у жінок 

[458].   

Безумовно гендерна різниця виявляється і на рівні функціонування хемо-

дистантної рецепції. На даний час, більшість досліджень підтверджують, що як 

мінімум деякі одоранти жінкі детектують краше за чоловіків. Це стосується по-

рогів детекції, ідентифікації, дискримінації та пам’яті.Так, жінки випереджають 
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чоловіків за кращою олфактивною ідентифікацією, дискремінацією, пам’ятю на 

запахи [152,259,582], проявляють більш високу оцінку інтенсивності та непри-

ємності запахів, особливо в разі високих концентрацій сприймаємих ароматів 

ніж чоловіки, особливо в разі високих концентрацій сприймаємих ароматів. За-

звичай вони виказують більшу реакцію підтвердження наявності запаху в кім-

наті ніж чоловіки, у яких проявлялась більша поведінка не звертання уваги 

[296,384,499] у відповідь на пред’явлення хемосенсорних стимулів ERP  (Р2) y 

жінок більший за амплітудою [574]. 

На думку [483] жінки у порівнянні з чоловіками  краще запам’ятовують 

запахи і в них краща довготривала пам’ять. Що стосується епізодичної пам’яті, 

то пріоритет  жінок тут вважається завдяки їх більшому досвіді у ідентифікації 

одорантів. Жінки випереджають чоловіків в процесах пов’язаних з вер-

балізацією (пам’ять на знайомі запахи та ідентифікацію). Проте, не виявлено 

гендерних відмінностей у запаховій чутливості, інтенсивності та якості дис-

кримінації, в епізодичній пам’яті на незнайомі запахи [152]. 

Також жінки реагують на приємні запахові чинники швидше, ніж на нейт-

ральні. Проте, вихідний емоційний стан модулював відчуття інтенсивності за-

паху саме у чоловіків, а не у жінок [181]. 

Крім цього, виявлено, що у відповідь на запахову стимуляцію  жінки про-

являють значно  більшу  коркову активацію у відповідь  на запахи ніж чоловіки  

(ті ж самі запахи), проте в латералізації мозкових процесів, пов’язаних з нюхом, 

гендерних відмінностей не виявлено [151,153,180,666]. 

Показано, що у чоловіків і жінок різні і мозкові зони активації, що задіяні в 

механізмах пам’яті. Так, за даними фМРТ- дослідженнь чоловіки використову-

ють значно більшу кількість структур у сітках кодування інформації, включаю-

чи праву мигдалину, що призводить до «highly arousing».  В той же час у жінок 

ця кількість мозкових структур значно менша і включає ліву мигдалину. Проте, 

у жінок виявлено набагато більше мозкових зон, які активуються емоційними 

стимулами і пам’яттю на них незалежно від знака емоцій [161,166]. 
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Також виявлена різниця між чоловіками та жінками і у ранжуванні запахо-

вої інтенсивності та гедонічності. Жінки, знову ж таки,  набагато перевершува-

ли чоловіків у відношенні нюху і всього, що з ним пов’язано – ідентифікація, 

дискримінація, пам’ять та ін. [152,237,432,483]. 

У жінок виявляється більша активація емоціогенних зон ГМ у зв’язку із 

сприйняттям емоційно-негативнмх запахів та виконанням в цей час когнітив-

них завдань. Так фМРТ-дослідження показали, що за таких умов у чоловіків 

спостерігалась активація префронтальних та  верхніх паріетальних областей 

кори, в той час як у жінок  спостерігалась  виключно сильна активація амігдали 

і орбітофронтальної кори. Таким чином, процеси вербальної робочої пам’яті, 

що здійснюються  на фоні негативних емоцій, супроводжуються гіперактиваці-

єю  емоціогенних відділів мозку у жінок, в той час як у чоловіків вони супрово-

джуються активацієй  зон,  відповідних поточному когнітивному стану 

[172,293]. 

Крім цього, виявилось, що жінки є більшими емпатиками, ніж чоловіки – 

вони більш реактивні (за ЕЕГ змінами) при спостереженні картин болю (замі-

щуюча відповідь) та інших афективних сцен з життя людини різного емоційно-

го забарвлення [322,533]. 

Однак, при всьому цьому, треба зазначити, що існує багато робіт, які вка-

зують на відсутність гендерних особливостей у функціонуванні нюхової сенсо-

рної системи. Так, в дослідженнях гендерних відмінностей при виконанні різ-

номанітних олфактивних завдань (абсолютна чутливість, інтенсивність дис-

кримінації, якість дискримінації, оперативна пам’ять на знайомі та незнайомі 

запахи, ідентифікація запахів) автори не знайшли відмінностей між чоловіками 

та жінками крім переваги жінок у виконанні завдань потребуючих залучання 

вербальних процессів (пам’ять на знайомі запахи та запахова ідентифікація). 

Автори прийшли до висновку, що таке переважання жінок є результатом лише 

більшої їх обізнаності в запаховій сфері - ідентифікації [483].  

ПET-дослідженнями  не виявлено ніяких гендерних відмінностей і  в акти-
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ваційних мозкових процесах при пасивному сприйнятті запахів (amygdala, piri-

form and insular cortices). Робиться припущення, що передування жінок у сприй-

нятті нюхової інформації, включаючи ідентифікацію ароматів, є проявом їх різ-

ниці по відношенню до чоловіків в когнітивних складових нюхової перцепції 

[141]. 

Виходячи з результатів своїх досліджень по вивченню ЕЕГ корелятів ви-

рішення просторових та вербальних когнітмвних завдань [420] прийшли до ви-

сновку, що жінки більш "вербальні" ніж чоловіки, а останні, в свою чергу, 

більш "просторові". При цьому процеси вербалізації у жінок більш інтерпрето-

вані,  а у чоловіків більш логічні і послідовні. 

Дійсно, статеві особливості в олфактивній сфері відмічаються не у всіх до-

слідженнях, але, цікаво, якщо такі є - то завжди жінки випереджають чоловіків. 

Більше того, що такі відмінності найбільш сильно проявляються в разі дії біо-

логічно релевантних запахів, в рішенні олфактивних завдань, що включають в 

себе когнітивний аналіз олфактивної інформації [152,172]. 

За даними [141] пасивне дихання одрованим повітрям (чи без одорації) ви-

кликає білатеральну активацію амигдали, пириформної та інсулярної кори у 

осіб обох статей незалежно від запаху. Яких небудь гендерних особливостей не 

було виявлено. Атори роблять висновок, що і у чоловіків і у жінок під час паси-

вної нюхової перцепції, без спеціаоьного оцінювання (аналізу) запахів, активу-

ються одні й ті ж самі церебральні ланцюги (в разі, якщо це не феромони і по-

тужні тригемінальні подразники). Припускають, що відомі гендерні відмінності 

у ідентифікації запахів скоріше відбувається на когнітивному рівні ніж на рівні 

первинних сенсорних процесів.  

Тобто, чим більше залучаються когнітивні процеси у людини при олфак-

тивній перцепції – тим більше проявляється статева різниця. 

Так, показано [483], що, жінки проявляють більші здібності в ідентифікації 

запахів, що пов’язано з семантичними факторами – найбільш значими когніти-

вними процесами. 
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Певним підтвердженням цьому слугують також результати, отримані 

[465], які  виявили вплив когнітивно-вербальних факторів у розвитку олфакти-

вного сприйняття. На їх думку запахова ідентифікація і чутливість у дітей в 

шкільному віці зростають з рівнем шкільного розвитку, і у дівчат кращі, ніж у 

хлопчиків. Отримані результати автори інтерпретують через більші вербальні, 

ніж олфактивні здібності у дівчат, і що вербальні здібності не залежать від ол-

фактивної перцепції, а навпаки мають різнобічні впливи на її функціонування. 

До того ж було показано, що жінки краще за чоловіків виконують завдання на 

епізодичну пам’ять. Але при цьому зазначається, що практично відсутній 

зв’язок між демографічними факторами, когнітивними здібностями та рівнем 

запахової ідентифікації. 

Що до тригемінальної перцепції-стимуляції, то тут результати спостере-

жень не настільки тотожні. Так, за результатами [591] при дослідженні чутли-

вості до СО2 показана більша чутливість жінок, в той час [351] cтатевих розбі-

жностей не виявили. 

Таким чином, можна зробити висновок, що різні за статтю особи сприй-

мають запахові агенти по різному, проте різниця ця не є однозначною, залежить 

від багатьох факторів і, відповідно,  потребує подальшого глибокого дослі-

дження. 

 

 1.3. Електрична активність головного мозку людини як відображення ме-

ханізмів інтегративної діяльності. 

 

1.3.1. Електрофізіологічні параметри функціональної активності головного 

мозку людини. 

 Особливу роль у дослідженні мозкових механізмів інтегративних та ви-

щих психічних функцій людини і тварин відіграють методи оцінки спектраль-

но-кореляційних параметрів ЕЕГ різних областей головного мозку (домінуючий 

ритм, спектри потужності та рівні когерентності). Аналіз цих параметрів вже на 
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протязі багатьох років дає важливу інформацію про роботу мозку і має велике 

значення для оцінки когнітивних функцій, пов’язаних зі сприйняттям та оброб-

кою інформації, таких психофізіологічних явищ як емоції, пам’ять, увага, сві-

домість та ін. 

Так, дослідження спектрального складу ЕЕГ показало, що зміни в бік ви-

соких частот характеризують активнодіяльний стан структур ГМ, в той же час 

уповільнення (зниження частоти) електричних коливань в більшості випадків 

відображає розвиток гальмівних процесів. 

 Активація механізмів обробки інформації в нейроиережах ГМ все більше 

пов’язується зі змінами у високочастотній (γ- ; β2- ) частині спектру ЕЕГ люди-

ни. А зміни в області більш низьких коливань потенціалів розглядаються як ві-

дображення функціонування механізмів, що відповідають за регуляцію його 

ФС [33,32,129,441].  

Проте, одночасно існують роботи, в яких показано, що α- системи  мозку 

приймають участь в нейрофізіологічних механізмах забезпечення уваги, а  θ- 

забезпечують відповідно інформаційний та мотиваційний аспекти [14]. За да-

ними Русалової М.Н. [60] амплітудні характеристики ЕЕГ під час переживання 

як позитивних так і негативних ємоцій залежать в першу чергу від активаційно-

го фактору – для стенічних емоцій є характерним зростання потужності висо-

кочастотних коливань, для астенічних – збільшення відсотку повільних хвиль. 

Треба зазначити, що найбільш популярні параметри ЕЕГ - показники по-

тужності та рівні когерентності коливань різних діапазонів електричних осци-

ляцій відбивають різні аспекти діяльності головного мозку. Потужність ЕЕГ 

характеризує локальну активність нейронних ансамблів в тій чи іншій області 

кори. Рівні когерентності різних діапазонів ЕЕГ характеризують ступінь 

зв’язаності та узгодженості роботи нейронних ансамблів різних відділів кори 

головного мозку [36]. 
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1.3.1.1. Процеси локальної синхронізації 

Найбільш розповсюдженим (популярним серед дослідників) методом для 

визначення процесів локальної синхронізації є метод оцінки амплітудо-

частотних та потужнісних характеристик ЕЕГ-сигналів. Останній добре себе 

зарекомендував як у фундаментальних ЕЕГ-дослідженнях, так і в клінічній 

практиці. Головною його метою є визначення співвідношення різних ритмічних 

складових в ЕЕГ-сигналі з означенням їх індивідуальної вираженності. 

На даний час дослідженню підлягає нейродинаміка змін т.з. головних діа-

пазонів  (включаючи їх складові) енцефалограми людини: δ-, θ-, α-, β-, γ-.  

Найбільш еволюційно давня δ-система (δ- осциляції ЕЕГ) приймає участь у 

забезпеченні вітальних та біологічних потреб людини. Вона завжди знаходить-

ся в активованому стані, навіть під час сну (у цей час δ-ритм домінуює в ЕЕГ 

практично протягом більшої частини тривалості сну (крім парадоксальної фази 

та дрімоти).  В інформаційному просторі довкілля ця система реагує на ту, що є 

релевантною до компенсації біологічних потреб, або досягнення миттєвих ці-

лей. Так, спалахи δ-активності реєструються під час пред’явлення цільового 

стимулу. Крім цього, потужність δ-осциляцій спостерігається у чоловіків  після 

введення їм тестостерону, який посилює сексуальну мотивацію. А у дітей з 

ознаками асоціальної або злочинної поведінки потужність коливань δ-діапазону 

також збільшена [578,413,414].  

      На даний час θ-ритм розглядається як базовий ритм, що є пов’язаним з 

когнітивними функціями і кортико-гіпокампальними взаємодіями, інтегруючи 

різні відділи нервової системи [131,130]. 

Добре відомо, що потужність біопотенціалів в θ-діапазоні значно збільшу-

ється під час виконання складних ментальних завдань (особливо в низькочасто-

тній його частині), активації механізмів оперативної пам’яті, змінених станах 

свідомості [316,51,534].Під час дрімоти та сну, медитації та релаксу синхроні-

зацію також повязують з ментальною активністю [462,359]. Вважається, що та-

ка синхронізація коливань сприяє процессам доступу до видобуванню інфор-
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мації, що зберігається у пам’яті. Посилення θ- особливо  в правій півкулі   вва-

жається ознакою гіпокампальної активації [315]. 

В той же час, параллельно з цим, θ-ритм часто розглядається як ритм, змі-

ни якого коррелюють з певними аспектами ємоційної поведінки людини [60] і, 

що процес його синхронізаціїї індукується саме при добуванні з памяті емоцій-

но забарвленої інформації (образів) [56]. 

Збільшення потужності θ-хвиль у задніх областях кори з домінуванням в 

правій півкулі може відображати аналіз афективної значимості стимулу, що та-

кож супроводжується активацією процесів доступу та видобування з памяті ін-

формації, що пов’язана з попереднім досвідом [1,56]. Крім того, добре відоме 

посилення процесів синхронізації в θ- і β- діапазонах в ростральних і каудаль-

них областях ГМ під час актуалізаціїї процесів оперативної пам’яті що відо-

бражає підтримку перетікання в цей час інформаційних процесів у фронто-

каудальних нейромережах [235]. 

Останнім часом найбільш визнаною є думка, що повязаний з кортико-

лімбічними взаємодіями, лімбічний за своїм походженням, «емоційний» θ-ритм 

має безпосереднє відношення до когнітивної компоненти емоційного реагуван-

ня людини і посилення його потужності під час емоцій не зводиться  до простої 

активації неокортексу з боку лімбічних структур. Більше того, за сучасними уя-

вленнями, збільшення θ-активності в передніх відділах кори оцінюється як про-

яв її підвищеної активації [228]. За даними [131] посилення θ-активності в пе-

редніх та задніх відділах кори головного мозку під час емоційної чи когнітивної 

діяльності (активації) розглядається як прояв підвищенної активації, пов’язаної 

з кортико-гіппокампально-лімбічними взаємодіями. 

Останнє твердження базується на результатах багаточисельних спостере-

жень, які пов’язують посилення θ-активності: 

 -з орієнтовною реакцією (оцінка афективної значущості сигналу, не саме 

емоційне переживання) [1,131]; 
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 -з посиленням концентрації уваги [597]; 

 -ефективністю кодування в пам’яті нової інформації і подальшого її вико-

ристання [544]; 

 -процесами переробки емоційної інформації [1,69,77,457]. 

Зменшення потужності θ-ритму (θ2-) (префронтальна зона і більшість лі-

вих) в умовах стресу вказує на недостатність залучення структур лімбічної сис-

теми в здійсненні когнітивних функцій. Це корелює зі зниженням, наприклад, в 

цей час працездатності [83]. 

Треба зазначити, що під час запам’ятовування візуальної інформації спо-

стерігається більша амплітуда θ- в правій гемісфері, ніж в лівій (префронтальні 

– ліва темпоральна зони). А згадування візуальної та вербальної інформації су-

проводжувалось синхронізацією θ-осциляцій у префронтальній та темпоральній 

зонах білатерально [378,625]. 

Насьогодні, в багатьох випадках, вивчаючи закономірності генерації та 

функціонального значення θ-осциляцій, дослідники зазвичай виділяють в ньому 

два функціонально різні піддіапазони – високо- та низькочастотний (мотива-

ційно-емоційний та когнітивний відповідно) - θ1- піддіапазон (4-5,5 Гц) дослід-

ники вважають корелятом емоційної діяльності, а θ2-(5,5-7,5 Гц) –  роботи моз-

ку з пам’ятю [402,554]. Так, добре відомо, що потужність біопотенціалів в θ-

діапазоні значно збільшується під час виконання складних ментальних завдань 

(особливо в θ1-) [51,316]. При цьому вважається, що θ1- є чутливим до вико-

нання саме арифметичних завдань, в той час як β2- - до вирішення евристичних 

завдань [542]. 

Збільшення потужності θ1-діапазону в скронево-тім’яно-потиличних зонах  

з перевагою в правій півкулі відображає роботу механізмів мотиваційної уваги, 

що супроводжується активацією процесів доступу та добування із пам’яті ін-

формації, пов’язаної з попереднім емоційним досвідом [1]. В той же час висо-

кочастотний θ2- в цих зонах може відображати актуалізацію когнітивного ком-

понента емоційного реагування [4]. А от зниження потужності θ-ритму (θ2-) 
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(префронтальна зона і більшість лівих областей) в умовах стресу вказує на не-

достатність залучення структур лімбічної системи в здійснення когнітивних 

функцій, що корелює зі зниженням в цей час, наприклад,  працездатності [83]. 

Така виявлена топографія процесів ЕЕГ знаходить підтвердження в ре-

зультатах обстежень з використанням методів позитронно-емісійної томографії 

та функціонального ядерно-магнітного резонансу при вивченні механізмів 

сприйняття зорових емоційних стимулів [530]. 

Отже, за сучасними уявленнями посилення θ-активності в передніх та зад-

ніх областях кори ГМ під час когнітивної та емоційної діяльності розглядається 

як прояв підвищенної активації, що пов’язана з кортико-гіпокам-пально-

лімбічними взаємодіями [132]. 

При цьому, активацію правої фронтальної зони (синхронізація θ-коливань) 

пов’язують  з  актуалізацією холістичних (глобальних) стратегій переробки ін-

формації, лівої – відповідно аналітичних ( зорієнтованих на деталі). Приріст же 

обох під діапазонів θ-ритміки  в задніх областях кори ГМ з домінуванням у 

правій півкулі може відображати аналіз афективного значення стимулу з одно-

часною активацією процесів доступу і вилучення з пам’яті пов’язаної з попере-

днім досвідом інформації [1,56,647]. 

В той же час посилення потужності θ- у фронтальних областях головного 

мозку пов’язується  з механізмами пам’яті і уяви (утримання інформації у ро-

бочій пам’яті і її сканування), при чому його потужність збільшується під час 

активації пам’ятних механізмів і підтримується під час утримання інформації 

[378].  

Більше того, процеси пам’яті, що проходять у ОФК і супроводжуються 

зростанням потужності θ-діапазону ЕЕГ також супроводжуються і синхроніза-

цією β- - γ- коливань і є фазово-поєднаними (нелінійно) з першими, що ще раз 

підкріплює активаційно-когнітивний погляд на функціональний прояв θ-ритмів 

[524]. 

У зв’язку з такою широкою топографією змін θ-активності натепер існує 
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думка [4], згідно якої активація (синхронізація θ-осциляцій) передніх ( перева-

жно лівих) зон ГМ людини відповідає  формуванню і реалізації аналітичної 

стратегії сприйняття інформації, в той час як активація скронево-тім’яно-

потиличних зон – вказує на розвиток розширеного когнітивного аналізу. 

На сьогодні ні в кого не викликає сумнівів, що α-ритм (7.5–13,5 Гц) є 

пов’язаним зі станом спокою, пасивного неспання, релаксації та ін. – при під-

вищенні його потужності спостерігається зниження активності коркових зон 

мозку і підвищується активність в таламічних зонах ( фМРТ- дослідження), а 

його наявність в передніх областях неокортексу розглядається як свідоцтво за-

гально низького активаційного рівня ГМ. Збільшення спектральної потужності 

α-ритму у фронтальних, центральних та окципітальних відведеннях також розг-

лядається як свідоцтво релаксації [57,87,300]. 

Отже, загально прийнятим є тезис, що зміни потужності α-ритму відобра-

жають рівень бадьорості (притомності) [510]. 

В той же час, не дивлячись на те, що α-ритм традиційно розглядається як 

ритм спокою,  багаточисельними дослідженнями показано, що вивчення коли-

ваннь потужності у α-діапазоні дають цінну інформацію не тільки для оцінки 

функціонального стану головного мозку, але і про зміни активності відповідних 

мозкових утворень, залучених у формування тих чи інших форм діяльності 

[9,21]. 

Так, в своїх роботах автори  [411,414] висловлюють припущення, що біль-

ша амплітуда α-ритму в періоди спокою свідчить про високу готовність α-

системи до переробки інформації і що  α- осциляції відбивають участь α-

системи ГМ в інгібіторних процесах, які виступають складовою когнітивної ак-

тивації, наприклад таких як процеси уваги та пам’яті. 

І тим не менш, не зважаючи на те, що α-діапазон ЕЕГ людини пов’язують 

на сьогодні з процесами перцепції, уваги, і пам’яті  функціональне значення да-

ного ЕЕГ феномену залишається до кінця не визначеним. Процеси синхроніза-

ції в α-діаназоні на сьогодні прийнято пов’язувати (асоціювати) з інактивацією 
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когнітивного напруження, активним гальмуванням сенсорної інформації  або не 

релевантних, у виконанні задач, коркових зон [375,96,521,522]. 

Ще Бехтерева Н.П. [7] у своїх класичних роботах  підкреслювала віднова-

льну роль α-ритму, на що є підтвердження в спостереженнях з біологічним зво-

ротнім зв’язком – збільшення потужності α-ритму в стані спокою відповідало 

збільшенню праце- здатності оператора. 

Можливо саме на цій властивості синхронізації  α-осциляцій полягає від-

новлювальна дія (спроможність) різноманітних факторів: способів релаксації, 

ритмічної фото-стимуляції, функціональної музики, розслаблюючого масажу та 

ін., що призводять до посилення α-активності в усіх зонах кори ГМ людини в 

стані спокою людини [44]. 

Значна індивідуальна варіабельність α-активності під час емоційної пове-

дінки може бути пов’язана зі складним характером даної форми поведінки, яка 

включає не тільки безпосередньо емоційні компоненти, але й такі, що є 

пов’язаними з іншими складовими когнітивної діяльності. Наприклад, значний 

вплив на характер ЕЕГ-реагування можуть впливати новизна чинника, вид, си-

ла і тривалість емоційного збудження, вид когнітивної діяльності, і, насампе-

ред, її вербальний чи невербальний характер [61,59,254,329,633]. 

   Цікаво, що у креативних осіб під час виконання завдань спостерігається 

ефект більших значень потужності α-ритму, що пов’язують з переважним вико-

ристанням ними епізодичної памяті та більш “економної” організації менталь-

них процесів. Крім того, їх мозок “раціонально” використовував активацію різ-

них потрібних зон (зони специфічні для вирішення данного типу завдання) 

[372]. 

Відомо, що якщо частотні характеристики піків α-ритму зберігаються від-

носно незмінними в різних відведеннях, то їх вираженність, досягая максима-

льних значень у потиличних областях кори і градуально спадає з віддаленням 

від задніх відділів головного мозку.  Ці данні узгоджуються з уявами про існу-

вання дифузної  і широко розгалуженої системи α-коливань [128], динамічне 
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джерело яких, за даними сучасних досліджень, локалізується в стріарній зоро-

вій корі, поблизу шпорної борозни [13,188]. 

Зазначається , що α-ритм не слід розглядати як ознаку “холостого ходу” 

ГМ , тобто як свідоцтво його простоювання. Є різні типи α-, серед яких є спон-

танний, викликаний (evoked), індукований (induced) ритми. Замість концепції 

про таламічну регуляцію α-ритму  вважають, що  варто розглядати його як на-

слідок роботи кількох просторово розділених генераторів [128]. 

Вже не викликають сумнівів уяви про функціональну та топографічну ге-

терогенність α-ритму. Зокрема, його поділяють на три піддіапазони – низько- 

(7.5-9.0 Гц -α1), середньо- (9.0-11 Гц - α2-) та високочастотний (11-13,5 Гц - α3-

).   α1- не асоціюють зі збудженням, а скоріше з релаксацією; α2- відбиває різні 

стадії активації у циклі неспання-сон; α3- пов’язують виключно з активацією 

(поки що виключно в ЕЕГ неспання) [168, 43,45,26,402,515].  

Також відмічені зміни α-осциляцій різних частотних діапазонів і при змі-

нах емоційної складової поточного стану (настрою) та під час сприйняття гедо-

нічних подразників [26,59]. 

Так, за даними різних авторів, потужність α2-піддіапазону після прослухо-

вування музики була меншою за фон до, а само прослуховування музики ( і 

стумулюючої і заспокійливої) супроводжувалось збільшенням α2-.  Значення 

дистантної синхронізації (КОГ) у цьому діапазоні α- у фронтальних відведен-

нях (F7-F8) підвищувалась під час прослуховування стимулюючої (активної) 

музики та залишалась без  змін при прослуховуванні заспокійливої [42,370]. 

Під час сприйняття негативно-емоційних слів було виділено певне посилення 

потужності α3- коливань на фоні практичної відсутності змін у θ-діапазоні. Ви-

явлене посилення потужності субдомінуючих α3-коливань відбувалось на фоні 

відносного зниження  СП домінуючого ритму  саме при негативній реакції. 

Зміни СП низькочастотного субдіапазону (α1-) характеризувались посиленням 

так і зменшенням своїх значень [26,59,74]. 

         Крім цього, зазначено високий кореляційний зв’язок між ступенем 
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поінформованості про вірогідність події, що викликала емоцію (гніву) і потуж-

ністю α-ритму (генералізовано з фокусом в лівій фронтальній зоні) – тобто чим 

менше була поінформована особа про наступну емоційно негативну подію -  

тим менша була потужність α-активності, особливо в лівій фронтальній області. 

Потужність обох θ-діапазонів теж змінювалась в залежності від рівня поінфор-

мованості, проте тільки в потиличних зонах ГМ [56,76]. 

В роботі [638] показано кореляцію між потужністю α-хвиль у зороих  від-

веденнях в стані спокою і індивідуальним порогом (збудливості) виникнення 

ілюзій (уяви). Автори пов’явзують α-компоненти в окципітальних областях з 

механізмами формування зорових образів.   

      Разом з цим, як вже вказувалось вище, погляди науковців на функціо-

нальне значення α-осциляцій останнім часом дещо змінюються. Так, на думку 

Klimesch W. [402,363,404] десинхронізація в низько- та середньочастотних під-

діа-пазонах α-ритму відображає активацію таламо-кортикальної петлі і корелює 

з процесами уваги, а десинхронізація високочастотної його смуги (переважно 

коркового походження)  відображає посилення когнітивної діяльності людини.   

В цьому аспекті звертає на себе увагу той факт, що високочастотний та ни-

зько-  частотний α- діапазони можуть змінюватись незалежно один від одного в 

у відповідноті до  виконуваємих завдань та локалізації електродів:  в роботах 

[515,92,402] показано, що при актуалізації механізмів короткочасної пам’яті 

(виконан- (ня завдань, потребуючих великої об’єму пам’яті) викликають депре-

сію α1-, а у фронтальних та темпоральних областях - збільшення ампулітуди 

α3-. Ці дані підтверджують, що локальна депресія α-ритму відбувається в когні-

тивно-обумовлених виконуваною діяльністю зонах мозку, в той час як в не за-

діяних зонах може спостерігатись його посилення.     

Поясненням  таких фактів з одного боку може бути  припущення про зме-

ншення  активності нейромереж в зонах, не задіяних виконанням завдання ( у 

відповідності до гальміної теорії). Проте, в той же час  існує точка зору, що таке 

збільшення верхнього α3- відображає особливостям перетікання процесів 
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пам’яті (залучення, ассоціювання нейрональних сіток). Так, показано посилен-

ня фронтального α3- під час виконання завдань на короткотривалу пам’ять, які,  

як відомо, супроводжуються активацією фронтальних зон неокортексу 

[518,301,594].     

Отже, за сучасними уявленнями, десинхронізація низькочастотних α1-  ча-

стково відноситься до механізмів уваги. Синхронізація α3- - відображає корот-

кочасну активацію епізодичної короткочасної пам’яті, чим відображає механізм 

гальмування включення довготривалої семантичної пам’яті (семантичних сіток)  

- тим самим являючись своєрідним фільтром для посилення різниці сигнал-шум 

для наступної селективної активації семантичних процесів. В той же час депре-

сія коливань α3-піддіапазону пов’язується з ментальною активністю,  зокрема  

– процесами (механізмами) семантичної  довготривалої пам’яті. 

На сьогодні високочастотний α- асоціюється з різними видами когнітивної 

діяльності, процесами пам’яті, перцепцією, інтелектом.  Наприклад, для проце-

сів семантичної пам’яті виявлена позитивна кореляція  з вихідною амплітудою  

(в стані спокою) амплітудою коливань даного діапазону, в той час як успіш-

ність виконання реальних завдань корелює з низькою вихідною його ампліту-

дою. Така закономірність є вірною для процесів пам’яті та перцептивних візуа-

льних завдань. Автори [360] розглядають отримані результати з точки зору то-

го, що процеси пам’яті починаються в неактивованому мозку і призводять до 

відповідних активаційних процесів лише після згадування, а виконання конкре-

тного завдання – вже на фоні  активаційних конкретних процесів.     

Крім цього, треба зазначити, що посилення коливань у високочастотному 

діапазоні α-ритму відмічалось при посиленні емоційної компоненти самопочут-

тя. Зокрема при компенсації палкого бажання палити відбувалось посилення 

процесів синхронізації саме у δ- та верхньому α3- діапазонах [438].     

Таким чином, синхронізація коливань α3-піддіапазону відображає корот-

котривалу активацію епізодичної короткочасної пам’яті, чим відображає меха-

нізм гальмування включення довготривалої семантичної пам’яті (семантичних 
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сіток)  - тим самим являючись своєрідним фільтром для посилення різниці сиг-

нал-шум для наступної селективної активації семантичних процесів, які, крім 

всього відображаються навпаки - в процесах синхронізації α3- [92,594].     

Отже, на сьогоднішній день, отримано багато експериментальних даних, 

аналіз яких дав змогу висунути гіпотезу про те, що підвищення потужності α-

ритму треба розглядати, як виникнення тормозних процесів в корі головного 

мозку  і що  α-ритм не є ритмом холостого ходу, а є відображенням активного 

гальмування механізмів уваги [219,520,396,406].     

Наявні на даний час дані про відмінності (особливості) в просторовому ро-

зподілі потужності, фазових характеристиках і динаміці його просторової орга-

нізації під час вирішення  різних когнітивних завдань дозволили дослідникам 

сформулювати положення про існування декількох незалежних складо-вих у 

альфа-діапазоні ЕЕГ людини [87,403,441]. В контексті цієї гіпотези в α-смузі 

ЕЕГ людини автори виділяють три функціонально різні піддіапазони -  низько-

частотний ( α1- 7.5 – 9.5 Гц), середньочастотний (α2-  9.5 – 11 Гц) та високо-

частотний (α3- 11 –13.5 Гц). Піддіапазону  α1- , на думку більшості, притаманна 

роль корелята процесів пам’яті, уваги; α2- піддіапазон характеризує явище ува-

ги; α3- пов’язаний із процесами внутрішньої мови, логічного мислення, мента-

льною активністю [272,380,639].     

Цікаво, що γ-ритм розглядається дослідниками у зв’язку з ранніми сенсор-

ними процесами, в той час як α3-  – асоціюється з семантичною активністю лю-

дини [277].     

Зазвичай добре відомо, що у більшості випадків домінантний α2- (10 Гц) 

піддіапазон є максимальним під час спокою і депресує під час діяльності. Проте 

виявлено, що під час утримання інформації в оперативній пам’яті відбувається 

його синхронізація у префронтальних зонах і депресія – в окципітальних. По 

відношенню до простого утримання інформаціїї в пам’яті – ситуація з її одно-

часним маніпулюванням призводить до більшої синхронізації α- у префронта-

льних зонах і, відповідно, депресії в окципітальних (стимули – візуально-
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просторові). Автори розглядають даний феномен не як гальмування фронталь-

ної кори, а як дуже тісну взаємодію (об’єднання) дистантно віддалених облас-

тей і відображає наявність контролю за процесами в первинних сенсорних зо-

рових областях [242].     

Високочастотний α3- ассоціюється з різними видами когнітивної діяльнос-

ті, процесами пам’яті, перцепцією, інтелектом.  Наприклад, для процесів семан-

тичної пам’яті виявлена позитивна кореляція з висхідною (в стані спокою) амп-

літудою коливань даного діапазону, в той час як успішність виконання реаль-

них завдань корелює з низькою висхідною амплітудою -. Така закон-

номірність є вірною для процесів пам’яті та перцептуальних візуальних зав-

дань. Автори розглядають отримані результати з точки зору того, що процеси 

пам’яті починаються в неактивованому мозку і призводять до відповідних ак-

тиваційних процесів лише після згадування, а виконання конкретного завдання 

– на фоні вже активаційних конкретних процесів [400].     

Є відомості, що стан  відновлення і високої готовності до виконання на-

ступної роботи супроводжується екзальтацією α2- та α3- піддіапазонів [86].     

Отже, на даний час α-ритм являється корелятом, ритмом притомності (не-

спання). Він посилюється при закритих очах і  депресує під час виконання за-

вдань, тобто, на думку авторів, він може слугувати корелятом процесів інтрос-

пекції і блокування від довкілля, і,  таким чином, мати високу кореляцію з рів-

нем активації мозкових структур, визначаючих розвиток активності RSN і де-

фолтних нейромереж, тобто процесів внутрішньої ментальної (психічної) дія-

льності людини [541,504,202].  У цьому відношенні дуже важливі спостережен-

ня за розвитком т.з. станів із зміненою свідомістю. Різними дослідженнями по-

казано збільшення потужності α-діапазону передніх зон ГМ в умовах 

пов’язаних з внутрішньою ментальною когнітивною діяльністю, такою як уява 

емоційних подій, сканування та утримання інформації в робочій пам’яті [380, 

92].     

Заняття медитацією (емоційне заспокоєння, концентрація на самоспосте-
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реженні) також призводять до збільшення в фоновій ЕЕГ передніх зон мозку 

потужності повільних компонент -  θ-,α-1 і α2- (іноді β- в разі трансцедентної 

медитації) а також збільшенню θ-,α-,β- когрентності білате- рально в ростро-

каудальному напрямі [2].     

Стан блаженства ( щастя), що виникав під час медітації супроводжувався 

передньою та midline θ- синхронізацією і довгими КОГ-зв’язками між передні-

ми лівими та задніми зонами ГМ. Інтенсивність емоційного забарвлення коре-

лювала з θ-, в той час як шкала внутрішньої уваги – з θ- та низькочастотним α-. 

Виходячи з цього вважають що θ- та  α1-  діапазони відображають роботу ней-

ромереж в механізмах позитивних емоцій та внутрішньої уваги [100].     

Отже, сумарна активність α-частот в лобних відділах є найбільш прямим 

індикаторм рівня поточної активації мозку, таким же як і рівень дистантної си-

нхронізації передніх і задніх областей неокортексу (вони знаходяться в зворот-

ньому зв’язку – депресія α- - посилення КОГ) [388].     

Як не дивно, на перший погляд, але β-ритми є найменш вивченою частот-

ною смугою ЕЕГлюдини. На даний час їх здебільшого пов’язують з різноманіт-

ними мозковими функціями – від простих сенсорних ( зорові, слухові, сомато-

сенсорні та ін.) до вищих когнітивних – це, наприклад, сенсорна пам’ять, меха-

нізми регуляції зорової уваги, рухів, процеси впізнання та обізнаності, емоційні 

стани та здійснення когнітивних , творчих задач [47,536].     

Активаційні процеси в β-смузі ЕЕГ людини частіше розглядаються у 

зв’язку з аналізом  різних складних когнітивних процесів,  механізмів пам’яті 

(процеси впізнавання) та інформаційної диференціації [503].     

Є дані про зв’язок β-осциляцій з формуванням гештальту та здійсненням 

функціонально ефективної інтеграції дистантно розподілених в корі нейрона-

льних ансамблів [422].     

       За даними Русалової М.Н. [54] під час емоційно-мотиваційних станів 

та в процесі актуалізації когнітивних процесів потужність коливань β-діапазону 

корелює з такими параметрами активаційного напруження як «інформація», 
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«сила», «потреба».     

     Загалом же вважається, що β-коливання відображають стани підвищеної 

активації та збудливості головного мозку. В той же час, вивчаючи зміни β-

активності у відповідь на введення агоністу ГАМКу  припустили, що β-діапазон 

відображає маніфестацію активного гальмування різних відділів неокортексу 

[500,577].     

Крім цього, показано високий ступінь позитивного зв’язку між δ- та β- діа-

пазонами ЕЕГ у осіб з підвищеним рівнем тривоги. Вважається, що δ-осціляції 

пов’язані з мотиваційними процесами, в той час як β-коливання відображають 

загально активаційні неокортикальні явища. Таким чином, виявлений позитив-

ний «δ-»-«β-» зв’язок може відображати підвищення взаємодій між мотивацій-

ними та когнітивними нейромережами при наявності мотиваційно-значимих 

станів [578,412].     

Отже, насьогодні β-осциляції розглядаються як прояв активації механізмів  

когнітивного контролю поведінкових реакцій, фокусування уваги, оцінки зна-

чимого стимулу[302,500,655], і інформаційне значення  β- ритмів частіше розг-

лядається кріз призму їх зв’язку з аналізом складних когнітивних процесів 

[512].     

Крім цього, на сьогодні  існує достатня кількість експериментальних да-

них, які вказують на посилення високочастотних складових ЕЕГ під час розви-

тку емоційно-мотиваційних процесів та емоційних переживань, що супрово-

джують когнітивну діяльність. Потужність β-діапазону корелює з «інформаці-

єю», «силою» і з «потребою», оскільки коливання потужності у β-смузі є харак-

терними як для емоційно-мотиваційних так і для когнітивних процесів [56,138].     

Так, наприклад, під час афективної стимуляції у людини в передніх облас- 

тях головного мозку спостерігається посилення β1-, а в центральних і задніх - 

β2- і γ-  частот без значущих асиметрій коливань [1].     

  Загалом вважається, що потужність β- коливань позитивно корелює зі 

ступенем поінформованості, з силою та потребою емоційних переживань [56] (в 
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першу чергу це стосується негативних емоцій - наприклад палке бажання пали-

ти) оскільки коливання потужності у даному діапазоні ЕЕГ є характерними як 

для емоційно-мотиваційних, так і для когнітивних процесів [438].     

Тобто, коливання в β- пов’язані із різноманітними функціями і станами  – 

особливості інтегрування при сприйнятті, поперечній модальній інтеграції, се-

лективній увазі, короткочасній пам’яті, асоціативному та перцептивному на-

вчанню. Все це свідчить про те що синхронізація в β-діапазоні пов’язана з та-

кими станами ГМ, як активація та зосереджена увага, які загалом підтримують 

когнітивну здатність та навчання [553,555].     

Необхідно зазначити, що, як і в разі інших частотних діапазонів ЕЕГ лю-

дини, виявлена і певна функціональна диференціація між частотними смугами  

β-осциляцій. Так, в низько-частотній смузі (13-20 Гц)- β1-  - спостерігається 

суттєвий приріст потужності під час зорової просторової уваги [652], а  β2-

ритми ЕЕГ (смуга 20-30Гц), насьогодні розглядаються в першу чергу як коре-

лят креативних ментальних процесів, вирішення еврістичних завдань,  вербаль-

ного мислення (незалежно від статі)[51]. Широко відомі зв’язки β2-ритму з 

емоційною регуляцією [101,28].     

Загалом же, насьогодні зміни в 1-діапазоні в межах стану спокою розці-

нюються в сучасній літературі в аспекті гіпотези про те, що 1-активність об-

слуговує “ status quo ” поточного сенсомоторного та когнітивного стану, ефек-

тивність когнітивного контролю[262], а посилення активності 2-субдіапазону 

на думку [193]відображає синхронізацію різних стратегій багатомодального ін-

формаційного вибору в перебігу процесів мислення. Таку ЕЕГ- активність  

пов’язують з вищими когнітивними функціями та з пізнанням « per se », тобто 

визначенням суті того або іншого феномену[193].     

Що стосується γ-осциляцій (35-90Гц), то питання про їх функціональну 

значимість і досі залишається в межах дискусій та припущень, і,  останнім ча-

сом, їх пов’язують з процесами перцепції, уваги, пам’яті [512379, вищих когні-

тивних функцій, мови [319,134,167], семантичних процесів [325], а також про-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


72 

 

цесами усвідомлення процесів перцепції [288,208].  

   В той же час існує думка, що γ- осциляції пов’язані з ранніми сенсорни-

ми процесами, в той час як α– , принаймні його високочастотні складові, асоці-

юються з семантичними прцесами [277].     

В цілому, на тепер поки вважається, що висока частота ЕЕГ коливань відо-

бражає стан загальної уваги. На протязі інформаційних процесів переключення 

уваги (її динаміку) відображає α- активність.  δ-, θ-, β- – пов’язані з різними ас-

пектами когнітивної діяльності та мотиваційно-емоційного регулювання 

[622,199].     

      Виходячи з таких уяв, стають зрозумілими положення, згідно яким ко-

гнітивні процеси здійснюються тим краще, чим десинхронізація α-ритму біль-

ша в процесі роботи, а під час відпочинку більша його синхронізація, в той час 

як синхронізація θ- більша під час діяльності, а при відпочинку – мінімальна 

[402].  

 

 1.3.1.2. Процеси дистантної синхронізації 

Згідно гіпотезі про функціональне значення повільно- та швидкохвильових 

діапазонів ЕЕГ в динаміці когерентності повільнохвильових діапазонів (збіль-

шення внутрішньопівкулевих зв’язків між фронтальними та окципітальними 

областями та міжпівкульних зв’язків між гмологічними і негомологічними об-

ластями) може характеризувати (відбивати) функціональний стан ЦНС, на фоні 

якого відбувається виконання заданої діяльності. Це припущення підтверджу-

ється даними про функціональне значення динаміки повільних діапазонів ЕЕГ 

під час діагностики змінених станів свідомості та різних мозкових захворювань 

[7,256].     

Кореляти же саме діяльності (специфіка мозкової організаціії данної діяль-

ності) ймовірно, співвідносяться з динамікою когерентності швидкохвильових 

діапазонів ЕЕГ [529,319].     

Поняття «просторова синхронізація», що є введеним в нейрофізіологію 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


73 

 

М.Н. Лівановим [36], відображає співвідношення електричних процесів у часі 

(їх сполученість )  в  окремих,  просторово  рознесених,  ділянках головного мо-

зку, тим самим виявляя функціональні системи різних когнітивних процесів 

при навантаженні, чи в стані спокою (сітки зорово-моторної координації, мови, 

зорово-просторових процесів та ін.)[203].     

Саме поняття просторової синхронізації є пов’язаним з  класичними термі-

нами в нейрофізіології - “синхронізація” “десинхронізація” [99].     

“Синхронізація” – одночасна діяльність багатьох нервових елементів, що 

має прояв в зоні реєстрації у збільшенні амплітуд поверхневих потенціалів ни-

зької частоти, “десинхронізація” – відображає дисперсію потенціалів у часі, що 

при сумарном відведенні єлектричної активності має прояв у значному знижен-

ні амплітуд поверхневих потенціалів та підвищенні їх частоти. Вважається, що 

феномени синхронізації відображають гіпогенний стан кори та поведінки в ці-

лому, в той час як десинхронізація пов’язана з активацією мозкових структур 

(класичні уявлення) [468].     

Синхронізація за класичними уявленнями відображає та, можливо, змінює 

перетікання відносно локальних нервових процесів (локальна синхронізмція). 

Головна відмінність просторової синхронізації полягає в тому, що вона харак-

теризує динаміку процесів, що відбуваються в окремо локалізованих ділянках 

головного мозку. Поняття локальної та дистантної синхронізації включають в 

себе принаймні два тісно пов’язаних між собою аспекти: по-перше це єлектрог-

рафічні феномени, а по-друге – це можливий механізм інтегративної діяльності 

нервових елементів (цит. за  [15]).     

При цьому дуже важливо зазначити, що  Ливанов М.Н. [36] визначав висо-

кий рівень синхронності між потенціалами  не як ознаку виникнення функціо-

нальних зв’язків між мозковими структурами, а як тільки одну із умов полег-

шення розповсюдження збудження у мозці, а показники просторової синхроні-

зації ЕЕГ характеризують не процес збудження в нервовій системі, але тільки 

умови його розповсюдження.     
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Тому, достатньо часто уживані в літературі терміни “зв’язок” чи “інтегра-

ція” як синоніми процесу просторової синхронізації потенціалів можуть озна-

чати виключно потенційну можливість, умови взаємодії між нервовими 

центрами, а не факт цієї взаємодії  для здійснення інтегративних процесів в го-

ловному мозку. 

Що стосується механізмів явища просторової синхронізації, було показано 

глобальне її регулювання ретикуло-септальною системою. На фоні цих глоба-

льних змін  спостерігались специфічні перебудови просторової синхронізації, 

різної глибини в різних умовах, в виникненні яких важливе місце належить 

утворенням лімбічної системи мозку (маміло-таламічна система)  [35].     

Отже, за даними багатьох авторів, ефективність поведінкового акту зале-

жить від ефективності взаємодій між різними (відповідними до специфіки по-

ведінки) ділянками мозку, визначення якої відбувається через когерентний ана-

ліз [36,505].     

Більше того, було показано, що процеси локальної синхронізації (по від-

ношенню до дистантної) в меншому ступені репрезентують ефективність функ-

ціонування головного мозку [350].     

За даними Свідерської Н.Є. [63], показник глобальної ПС (просторова син-

хронізація) характерізує загальний мозковий тонус, готовність до дії і є сполу-

ченим зі ступенем мозкової напруги. Найбільш чутливим показником ФС ви-

явилась міжпівкульна асиметрія ПС коркових потенціалів (окремих зон). Крім 

цього, аналіз внутрішньопівкульної та межпівкульної ПС виявив різний їх 

функціональний зміст – перші в більшій мірі характеризують емоційні зміни, в 

той час як другі пов’язані з загальним рівнем активації. Дифузне зниження чи-

сельності когерентних зв’язків може вказувати на посилення корково-

підкоркових зв’язків [514].     

Домінування правих внутрішньопівкульних зв’язків вказує на наявність 

негативноемоційних змін. При домінуванні правої півкулі вміжполушарних 

зв’язках – зниження активаційного тонусу. Середній же рівень ФС характери-
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зується сполученням лівопівкульного домінування за внутрішньо-півкульними 

зв’язками з домінуванням правостороннім за межпівкульними зв’язками [67].     

Також встановлено, що динаміка ПС відображає специфічність організації 

кожного поведінкового акту, - в специфічні та якісно значимі періоди  спостері-

гається характерна для них локалізація фокусів ПС коркових потенціалів,  під-

вищення або зниження значень коефіцієнтів КОГ. Підвищення рівня КОГ, тоб-

то підвищення збудливості нейронних ансамблів ГМ, відповідає підвищенню 

рівня ФС,  швидкості психічних процесів[63]. На відміну від цього, під час 

зниження КОГ спостерігаються процеси коркової деактивації, посилення кор-

ково-підкоркових взаємозв’язків [514].  Відмічають підвищення рівня КОГ для 

стану переживання позитивних емоцій. Пред’явлення же негативно-емоційних 

стимулів призводило до потужного зниження просторової синхронізації БП ГМ 

особливо у емоційно нестійких осіб. Найбільш виражене воно відбувалось  в 

передніх областях ГМ [514].  В той же час виявлено, що приріст КОГ в θ-смузі 

супроводжує підвищення емоційної напруги [64], а пред’явлення негативно-

емоційних стимулів призводило до потужного, найбільш виражене  в передніх 

областях ГМ, зниження просторової синхронізації, особливо у емоційно нестій-

ких осіб [379]. 

Приріст обох підіапазонів θ-осциляцій в задніх областях кори ГМ з домі-

нуваннім в правій півкулі у свою чергу відбиває процеси аналізу афективного 

значення подразника, що супроводжується активацією механізмів доступу та 

добування з пам’яті інформації пов’язаної з попереднім емоційним досвідом 

[56,1]. 

Треба зазначити, що процеси пригадування, рішення творчіх завдань, 

конструювання образів, пізнавальної активності та ін., як правило супроводжу-

ються спонтанними емоційними реакціями, що у свою чергу супроводжується 

посиленням КОГ у θ-діапазонах [90,264].  Показано, що зміни КОГ в θ- та верх-

ньому α- діапазонах більше асоціюється саме з емоційно насиченими пережи-
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ваннями ( по відношенню до абстрактних переживань та фоновому стані акти-

вації). Майже така ж закономірність виявлена і для β2- смуги ЕЕГ [111].   

Під час сприйняття інформації, незалежно від її модальності (написані, 

прочитані слова, зображення названих предметів) спостерігається збільшення 

КОГ між паріетальними та темпоральними зонами в межах β1- діапазону ЕЕГ 

(13-18 Гц) [641].   

А от активації механізмів короткочасної пам’яті відповідає зростання КОГ 

між фронтальними та задніми областями ГМ у θ- діапазоні. Припускається, що 

інформація зберігається у задньоасоціативних областях кори, тоді як у передніх  

- зберігається та оновлюється поточна релевантна інформація [640] . Треба за-

значити, що одночасно з цим відбувається і  значне підвищення КОГ у β2- діа-

пазоні [513].   

На думку [540] довгі когерентні зв’язки відображають скоріше активність 

нисхідної системи контролю ніж механізми робочої пам’яті. В той же час зміни 

верхньочастотного -ритму (10-13 Гц) в задніх відділах мозку скоріше відо-

бражають саме активацію процесів довготривалої пам’яті [388].   

Одночасно з цим, зміни КОГ в межах δ- та θ- коливань розцінюються 

[607], як відображення важливого механізму переробки інформації (обміні ін-

формаційними потоками) під час навчання та ін. Більше того, показано, що лі-

вопівкульні КОГ – полегшання семантичних процесів, право-півкульні – сенсо-

рна інформація [389]. А от генералізоване підвищення дистантної синхронізації 

електричних коливань в межах α-діапазону, на думку Фарбер Д.А. [88], є пока-

зником формування функціонального об’єднання коркових зон. Так як добре 

відомо, що зміни довгодистантних КОГ (збільшення-зниження) – пов’язуються 

зі змінами (послаблення-посилення – відповідно) корково-підкоркових взаємо-

дій [514]  (зниження довгодистантної когерентності – посилення корково-

підкоркових взаємодій), при вирішенні когнітивних завдань спостерігається ро-

зширення корково-коркових взаємодій між дистантно віддаленими зонами 

[374] та міжпівкульній кооперації з залученням довгих корково-коркових сис-
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тем зв’язків [515].Також виявлена залежність ступеня підви-щення дистантної 

синхронізації від складності завдання – інтелектуального напруження [71]. 

Крім цього, динаміка змін просторової синхронізації біопотенціалів  відображає 

специфічність організації кожного поведінкового акту. В специфічні та якісно 

значимі його періоди  спостерігалась характерна для них локалізація фокусів 

ПС коркових потенціалів [64]. 

Так, наприклад, в стані спокою (бездіяльності) відмічалось посилення ак-

тивності правої півкулі по відношенню до лівої. Сенсорне навантаження, що 

потребує усвідомлення інформації, викликало підвищення ПС біопотенціалів в 

лівих передніх областях головного мозку. За уявленнями авторів, саме ці зони 

займають пріоритетне положення в нейрофункціональній системі забезпечення 

свідомості (функції планування дій та контроль за ними, прийняття рішення, 

ймовірностного прогнозування, вербалізації кінцевого результату діяльності) 

[66].  

Добре відомо, що фронтальні зони ГМ приймають участь у селекції та збе-

реженні в робочій пам’яті значимої інформації, в плануванні та встановленні 

послідовності цілеспрямованих поведінкових реакцій. Ці вищі коркові функції 

фронтального неокортексу здійснюються переважно за допомогою утворення 

довгих дистантних зв’язків  з паріетальними, темпоральними та окципітальни-

ми зонами, так як при цьому необхідна інтеграція і координація багатьох спеці-

алізованих процесів, що зв’язані із зором, слухом, обробкою сомато-сен-сорних 

імпульсів, сприйняттям мови та ін. 

На відміну від цього, каудальні коркові зони анатомічно і функціонально 

пов’язані зі специфічними процесами сприйняття стимулів певної модальності, 

які головним чином здійснюються завдяки локальним взаємодіям в середині ві-

дповідної коркової ділянки [613]. 

Треба зазначити, що за даними [514] дифузне зниження певної кількості 

когерентних зв’язків може вказувати на посилення корково-підкоркової систе-

ми інтеграції і гальмування внутрішньо коркових взаємодій. 
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Зміни КОГ відбуваються і у відповідності до змін емоційного стану. Так, 

показано, що під час переживання людиною емоції радості – відмічається під-

вищення рівня дистантної синхронізації ЕЕГ, в той час як у стані переживання 

емоції горя – навпаки його зниження [345,60]. В свою чергу, реакція на введен-

ня психостимуляторів (кофеїн) проявляється у підвищенні значень СРК, в той 

час як після прийому нейролептиків (галоперидол, клозапин) відмічається  про-

тилежна спрямованість змін [72]. Було показано, що під час емоційного пере-

живання  чим менш стенічна емоція – тим більше потужність повільних хвиль 

(δ-,θ-, α1-) - тобто для стенічних эмоцій є характерним домінування швидких 

коливань, для астенічних – повільних [60]. Піднятий настрій корелює зі змен-

шенням КОГ у α2-діапазоні та підвищенням його у α1-піддіапазонах ЕЕГ осци-

ляцій [515]. 

Заняття медитацією (емоційне заспокоєння, концентрація на самоспос-

тереженні) також призводять до збільшення в фоновій ЕЕГ передніх зон мозку 

потужності повільних компонент -  -,1- і 2- (іноді -  - в разі трансцедент-

ної медитації), а також збільшенню -,-,- когрентності білатерально в ростро-

каудальному напрямі [2]. Стан спокою та блаженства, що виникав під час 

медітації супроводжувався передньою та midline - синхронізацією і довгими 

КОГ-зв’язками між передніми лівими та задніми зонами ГМ. Інтенсивність 

емоцій-ного забарвлення корелювала з -, в той час як шкала внутрішньої уваги 

– з - та низьким -. Виходячи з цього, вважають що - та  1- діапазони 

відображають роботу нейромереж в механізмах позитивних емоцій та 

внутрішньої уваги [100]. Крім цього, треба зазначити, що під час виконання 

творчих інтелект-туальних завдань підвищення θ-синхронізації, що відповідає 

активації процесів оперативної  пам’яті [402,565], і також може бути 

пов’язаним зі спонтанними емоційними реакціями обстежуваних [85,90], про-

цесами  уваги та пізнавальною діяльністю [280]. 

Крім зазначених видів електричних реакцій головного мозку, за останні 
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1,5-2 декади у когнітивній електрофізіології було відкрито і активно застосо-

вуються у вивченні когнітивних механізмів ГМ  так звані потенціали, пов’язані 

з подіями (ERP). На даний момент це вже величезний напрямок у експеримен-

тальній, теоПЕТичній та медичній практиці нейрофізіологів і нейропсихологів, 

охоплюючий дуже багато фактів, уявлень і теорій. В зв’язку з останнім і тому, 

що ми не мали змоги використовувати в наших дослідженнях аналіз ERP, ниж-

че ми не будемо приводити літературний огляд результатів і поглядів, стосую-

щихся цього напрямку, а лише будемо використовувати в подальшому резуль-

тати їхнього дослідження  з метою викладення  фактичної доказової бази.   

 

1.3.2. Особливості функціональної активності головного мозку у осіб різ-

ної статі. 

На даний час в науковій літературі накопичено достатньо велику кількість  

даних, щодо наявності полового диморфізму як у структурі, так і у функціону- 

ванні нейромереж головного мозку.  

Так, найбільш підтвердженою диморфічною характеристикою є більший 

загальний розмір головного мозку у чоловіків та те, що відносна  загальна про-

порція сірої речовини і її співвідношення з білою – більші у жінок [586,294]. 

Крім цього, архітектура та функції головного мозку є більш симетричними у 

жінок , ніж у чоловіків [583]. В той час як ліва півкуля ГМ у чоловіків і жінок 

спеціалізована приблизно однаково (аналітичне, послідовне вербально-логічне 

мислення), то права – у чоловіків більш спеціалізована у аналоговому, образ-

ному, просторовому мисленні, яке менш представлено у жінок завдяки його 

участі мовній поведінці [25].  

Крім диморфізму у морфології структур головного мозку, статеві 

відмінності виявлені  і в просторово-часовій організації його електричної 

активності. Так, аналіз фонової ЕЕГ виявив у жінок по відношенню до чоло-

віків більші значення СП в δ-, θ- та β- діапазона. В той же час у α-діапазоні 

відмінностей виявлено не було [584,478]. І неприємні і сильноактивуючі стиму-
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ли також викликають більші амплітуди ERP (N100,N200) у жінок, ніж у чолові-

ків [116]. В роботах [478,323] також показали, що у чоловіків довгодистантні 

кореляції в межах - і - діапазонів вище, в той час як у жінок вища індивідуа-

льна частота - діапазонів. 

Під час тренування (навчання) навичок навігації у віртуальному сере-

довищі у жінок спостерігалось посилення лівопівкульних фронто-центральних, 

фронто-паріетальних і центро-паріетальних функціональних поєднань у θ-

діапазоні, в той час як у чоловіків – у правій півкулі і після тренувань. У жінок 

взагалі було виявлено зниження кореляцій у правій гемісфері. Автори інтерпре-

тують отримані результати як відображення вербально-аналітичних функцій 

робочої пам’яті у жінок та глобально-просторової модальності робочої пам’яті 

у чоловіків [539]. Додатково до цього, показано [419] підвищена потужність θ-

ритміки пов’язана з посиленням навігаційної поведінки у жінок, в той час як у 

чоловіків це пов’язано з погіршенням процесів навігації, що вказує на думку 

авторів на більш потужну сенсорі моторну інтерацію у жінок по відношенню до 

чоловіків.  

Жінки і чоловіки відрізняються і за функціонуванням їх дефолтних нейро-

мереж. Так, в стані спокою у низькочастотній частині спектру (нижчої за інди-

відуальну частоту -ритму) жінки демонструють більш високу КОГ ніж чоло-

віки, і навпаки. Крім цього, у жінок спостерігалась більша потужність -, - і 

1- коливань (але не у 1,2-). Чоловіки, у свою чергу, в стані активації дефолт-

них нейромереж відрізняються від жінок більш комплексним та менш регуляр-

ним патерном активності у фронтальних зонах ГМ [375]. У жінок при вирішен-

ні вербальних завдань на пам’ять перехід спокій–навантаження ( збільшення 

КОГ) більша, ніж у чоловіків. Реактивність у жінок була більша в правій геміс-

фері ГМ по δ-, θ-, α- ритміці. В них виявлений більший приріст міжпівкульних 

зв’язків (при виконанні завдання) в θ- діапазоні, ніж у чоловіків ( поодинокі 

зміни) - зміни переважно між лівою фронтальною с задніми областями [520]. 
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Треба зазначити, що багато емпірічних даних щодо даного питання, отри-

маних різними авторами, є часто протирічними. Так, за даними різних ав-

торів[102,323], потужність “високого” альфи (3-) та -ритму більша у чолові-

ків[102], а за даними інших дослідників[323] - у жінок. В інших роботах  взагалі  

вказується на відсутність гендерної різниці в ЕЕГ[478].  Крім цього є точка зо-

ру, що існують нейрофізіологічні механізми, які обумовлюють більш вираже-

ний у жінок вплив соціально-культурних стереотипів в організації поведінко-

вих реакцій (довільний контроль поведінки та когнітивних функцій) [6,421]. 

Звертає на себе увагу припущення О.Разумнікової [50] щодо наявності та-

ких протиріч в результатах досліджень статевих особливостей функціонування 

ГМ і, зокрема, його електричної активності. Різноманітність ефектів у актива-

ційному стані кори (за показниками ЕЕГ) може бути обумовлена її індивідуаль-

ною варіабельністю як відбиття генетично заданих психічних особливостей 

людини, у тій чи іншій мірі видозмінених довкіллям.  Найбільш визначений ви-

сновок можна зробити про статеві відмінності в міжпівкульній взаємодії, яка у 

жінок представлена, напевно, сильніше, ніж у чоловіків. 

 

1.3.3. Функціональна активність головного мозку людини при активації 

дистантної хеморецепторної системи.   

Вивчення ЕЕГ- прояву ФС головного мозку людини при олфактивній ак-

тивації має свою досить давню історію, проте, як і більшість питань, причетних 

до  церебральних механізмів сприйняття і переробки запахової ін-формації на 

даний час не є остаточно з’ясованим і вивченим, а більшість отриманих дослід-

никами результатів залишаються неоднорідними і, тому, викликають складнос-

ті у порівнянні. 

Такий стан справ обумовлюється в першу чергу величезною розрізненістю 

методів і схем досліджень, що застосовуються в різних лабораторіях. Дослі-

дженню підлягають різні запахи і за різних умов (зовнішні умови, стан спокою 

- виконання завдань, тривалість експозицій та ін.). Проте на даний час вже доб-
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ре відомо, що особливість сприйняття (незалежно від рівня усвідомлення) запа-

хів полягає у величезній кількості факторів, що обумовлюють якість сприйнят-

тя та дію одоранта на людину – починаючи від природи (хімічної будови, 

включаючи хіральність [247])  закінчуючи фізичними умовами (температура, 

вологість, тиск, концентрація у повітрі та ін.). Так наприклад, добре відомо, що 

різні концентрації одніє речовини можуть сприйматись як якісно різні запахи 

[314]. Зазвичай, пред’явлення запаху (приємного, чи неприємного) викикає ко-

ртикальну активацію (депресія α-ритму та збільшення β-коливань) [115]. 

Така ЕЕГ-реакція не є винятковою, тому що депресія α-коливань також бу-

ла показана на різні форми сенсорної стимуляції – наприклад на зорову і слухо-

ву [391,459]. 

При вивченні різних концентрацій запахів лаванди та spiced apple 

використовуючи ольфактометрію [444]  виявив зменшення α-коливань та  деяке 

збільшення θ-  в лівих задніх областях мозку у відповідь на найнижчу концен-

трацію запахів. Більше того, в подальших своїх дослідженнях з різними конце-

нтраціями він не виявив залежності в реакціях ЕЕГ від них, але, цікаво, що під-

порогові (недетектуємі) концентрації запаху галаксоліду супроводжувались 

значимо меншим α-ритмом, ніж сприйняття контрольного без запахового пові-

тря [448]. 

В цьому ж аспекті були отримані також цікаві дані на надпорогові концен-

трації - депресія α- спостерігалась у передніх, центральних та задніх областях 

мозку людини, в той час як сприйняття запахів  в підпорогових концентраціях – 

в центральних зонах виключно правої гемісфери [630]. 

Дуже важливе і цікаве, на наш погляд, припущення було зроблено [352], -  

над- та підпорогові концентрації ароматичних чинників викликають майже 

однакові відповіді в електроолфактограмі. Тобто, навіть в той час коли стиму-

ляція олфактивними чинниками є підпороговою, тобто їх сприйняття не усві-

домлюється людиною – електроолфактограма тим не менш реєструється. В той 

час на рівні життєвого досвіду ми знаємо, що у більшості випадків на відміну 
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від під- - надпорогові концентрації одорантів викликають негативне забарвлен-

ня сприйняття. 

Більше того, показано [145], що одоранти в концентраціях за межами 

нюхової чутливості людини, тим не менш викликають активаційні процеси в 

головному мозку – в антеріо-медіальному таламусі та нижньофронтальній корі. 

При збільшенні концентрації, але все ж поза межами порогу чутливості 

спостерігалась реакція активації з домінуванням в правій фронтальній зоні. 

 Можлива і когнітивна активація при сприйнятті таких нюхових 

концентрацій – за даними [444] обумовлення з недетектуємими (на рівні 

свідомості) запахами викликало погіршення настрою та зміни ЕЕГ. Тобто, без-

умовно має значення суб’єктивне відношення людини до конкретного запаху в 

конкретних умовах - досвід, знайомість, асоційованість (пряма –непряма),  по-

точний функціональний та психо-емоційний стан людини, рівень уваги до запа-

хового чинника, стать та ін. [456]. 

Несподівано,  але в порогах нюхової чутливості гендерних відмін не вияв-

лено. Відміни були знайдені у тригемінально викликаному відчутті болю. У жі-

нок були виявлені загалом більші амплітуди та більш короткі ЛП пізніх позити-

вних компонент ВП пов’язаних з подіями. Більше того тут виявилась різниця і в 

асиметрії – у жінок ЛП були більш короткими ніж у чоловіків в лівій гемісфері 

ГМ.  Отримані дані, на думку авторів, вказують на когнітивно-емоційну 

складову в процесах інтранозального болю, викликаного тригемінальними 

подразниками [450]. 

Зрозуміло, що найбільшу увагу дослідників викликає питання гедонічності 

запахів, завдяки відомої «емоційності» їх сприйняття людиною, а точніше оцін-

кою приємності. Вважають, що наряду з дуже високою складністю до вербалі-

зації  сприйняття, найголовнішою «віссю» в роботі нюхової системи людини 

(створення нюхового образу) є оцінка приємності запаху [664]. 

Японськими дослідниками, при сприйнятті гедонічно різних запахів, пока-

зано зміну амплітуд α-осциляцій різних піддіапазонів. Максимум реакції спо-
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стерігався  в паріетальних та задніх темпоральних зонах ГМ [250]. Інтравенозне 

введення thiamin propyl disulfide – через 20 сек викликала у паціента виникнен-

ня відчуття запаху n-propyl mercaptan. Відчуття запаху супроводжувалось поси-

ленням α2- та β2- коливань. Із зникненням відчуття запаху – отримані зміни 

ЕЕГ теж зникали  [255]. В той же час показано, що сприйняття  неприємних 

одорантів призводить до кортикальної деактивації (підвищення потужності α2 – 

діапазону у фронтальних та паріетальних ділянках кори, в той час , як приємні - 

α-  без змін). Повторювання олфактивних стимулів призводить до значно мен-

шої активації кори, ніж зорових чи акустичні подразники. При цьому змін аси-

метрії не виявлено. вважають, що неприємні одоранти призводять до більшої 

деактивації кори, ніж приємні [154,115,252,107,459,391]. Сприйняття  неприєм-

них одорантів також призводило до кортикальної деактивації (у данному випа-

дку – до підвищення потужності α2- діапазону) у фронтальних та парієтальних 

областях. В той же час експозиція приємних ароматів подібних змін не викли-

кала. Було зроблено припущення, що повторюваня олфактивних стимулів приз-

водить до значно меншої активації кори, ніж зорові або акустичні подразники. 

Змін асиметрії  виявлено не було. Автори вважають, що неприємні одоранти 

призводять до більшої деактивації кори, ніж приємні [154]. В той же час [115]  

зазначає, що приємні одоранти не визивають значних еффектів, а неприємні – 

навпаки – досить однозначні і помітні. Досліджуючи в цьому напрямку зміни 

популярного когнітивного потенціалу Р300 виявили, що на приємний запах ам-

плітуда Р300 була значно більша, в той час як латентні періоди олфактивних 

викликаних потенціалів не відрізнялись. Реакції значно посилювались в умовах 

спряґмованої уваги до запахів -  амплітуди Р300 збільшувались, латентні періо-

ди ранішніх компонент – зкоротшувались. Автори дійшли до висновку, що ам-

плітудні зміни Р300 відповідають за якість сприйняття запаху і наявність уваги 

до нього (найбільші значення змін). Найбільші зміни були відмічені в темпора-

льних та  паріетальних зонах мозку [456]. 

Виходячи з результатів своїх спостережень [197,314] вважають, що ви-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


85 

 

вчення сприйняття приємності аромату є більш значимим для розуміння меха-

нізмів переробки та ролі запахів в житті людини ніж раціоналізація впливу різ-

них концентрацій - різні концентрації одніє і тієї ж  речовини можуть сприйма-

тись як якісно різні запахи. 

Узагальнюючи порівняння позитивно та негативно оцінюваних запахів 

[398, 644] прийшли до висновку, що перші активують ліву фронтальну зону в 

той час як негативне сприйняття одорантів супроводжується активацією правих 

темпоральних (Т4,Т6) і парієтальних (С4,Р4) та білатерально – окципітальних 

зон (О1,О2) неокортексу – тобто генералізовано в обох півкулях. Цікаво, що та-

ка латералізація відповідей на гедонічність чинників нівелювалась виконанням 

ментального завдання.  

В той же час [644] вказують, що приємні аромати в більшості своїй викли-

кають активацію лівих фронто-темпоральних зон неокортексу, тоді як неприє-

мні – фронто-темроральних зон обох півкуль плюс генералізовано по окремих 

областях кори.  

Інші автори у своїх дослідженнях дії запахів ефірних олій прийшли до ви-

сновку, що аромати, які оцінюються як комфортні призводять до зниження α1- 

активності, в той час як некомфортні не викликають суттєвих змін. Було запро-

поновано використовувати зміни α1- діапазону як корелят суб’єктивної оцінки 

людиною якості запаху [194]. 

Проводяться і порівняльні дослідження ароматів. Так, значне посилення 

швидкої α-активності (10-13 Гц) було відмічено у задніх областях кори ГМ  на 

протязі сприйняття аромату фіміаму у порівнянні з ароматами рози. Крім цього, 

були більшими і піки амплітуд Р300 (центральні та фронтальні зони Fz; Cz) без 

змін їх латентностей. Автори заключають, що запах ладану може посилювати 

кортикальну активність з функцією гальмування рухової активності [355]. Було 

показано релаксаційний ефект запаху лавандової олії ( у порівнянні з мигдалем) 

[616]. Сприйняття запаху цього чинника призводило до посилення θ-(4-8 Гц) та 

α-(8-13Гц) осциляцій у темпоральних і сентральних областях обох півкуль ГМ. 
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ЕЕГ-реакції супроводжувались зниженням кров’яного тиску, частоти серцевих 

скорочень, температури шкіри, що загалом вказувало на думку авторів на зни-

ження ераузлу вегетативної нервової системи. З боку змін (стану) настрою – 

обстежувані відмічали підвищення відчуття внутрішньої активності та гарного 

релаксу. 

 Вивчаючи харчові запахи штучного та природнього походження отримано 

дані про те, що запах шоколаду викликає найбільшу депресію коливань в межах 

θ-діапазону з одночасним збільшенням амплітуди α-ритму. Автор вважає, що 

така ЕЕГ картина є проявом релаксуючої (екзальтація α-) та россіючої увагу 

(депресія θ-)  дії аромату шоколаду ( в порівнянні з іншими запахами – смажене 

м’ясо, гниюча свинина, м’яти, тмину та інш). Найбільш близьким, по  дії та ре-

акції ЕЕГ, був запах м’яти [455]. 

Проведений когерентний аналіз порівняння сприйняття аромату карамелі 

та запаху скотолу (нейтральний та аверсивний одоранти) виявив  зниження 

КОГ в δ- діапазоні у фронтальних зонах та збільшення α- в обох темпоральних 

в разі 1-го чинника та теж саме, тільки збільшення КОГ α- осциляцій спостері-

галось у фронтальних, темпоральних та окципітальних зонах [194].  

У данному аспекті звертають на себе увагу результати досліджень,  в яких 

автори, вивчаючи ЕЕГ відповіді на одоростимуляцію у професіоналів-

парфюмерів, продавців парфумів та пересічних осіб виявили, що у професіона-

лів сприйняття одорантів супроводжується вираженою активацією фронталь-

них зон головного мозку, в той час як у інших – генералізовано по всій корі. 

Вираженість змін ЕЕГ була максимальна у професіоналів та мінімальна у пере-

січних людей [110].  Треба зазначити, що в літературі є дані і іншого характеру, 

без врахування гедонічних характеристик чинників. Так було показано, що 

одорація седативними запахами на протязі 3 хв. призводила до збільшення 

відносної потужності α- (особливо в його низькочастотній полосі) чи θ- коли-

вань ЕЕГ [252].    
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 Крім цього [399] спостерігали збільшення коливань в межах θ-діапазону 

під час одорації різними запахами на протязі 2хв. Потужність даного діапазону 

збільшувалась переважно в лівих передніх областях головного мозку на 

початку та після закінчення одорації ( можливо це - я-реакція на зміну 

сенсорного оточення?). Посилення θ-осциляцій відмічають і при сприйнятті 

запахів жасміна, дьогтю, лимону, лаванди і пов’язують отриманий ефект зі 

змінами емоційної компоненти, настрою. Що до аналізу подібних результатів 

(ускладнення їх тлумачення) необхідно зазначити, що було  виявлено депресію 

α- та посилення θ- під час посилення уваги при вирішенні просторово орієнто-

ваних задач (візуальне орієнтування) [127].    

Отже, з наведених результатів спостережень різних дослідників видно, що 

обсяг літературних даних з питання ЕЕГ-корелятів олфактивного сприйняття 

людиною на даний момент не є повним і узгодженим. Головні недоліки 

олфактивних ЕЕГ обстежень на сьогодні на нашу думку наступні:  

 1 – використовувались різні одоранти і в різних умовах;  

  2 – ефекти разової короткочасної стимуляції безумовно будуть відрізня-

тись від  пролонгованої (декілька хвилин) одорації повітря; 

  3 – меж- та індивідуальна (особистісна) вариабельність реактивності на 

пред’явлення ароматів;  

 4 – відсутність комплексного ЕЕГ- аналізу сприйняття. 

  

1.4. Нейропсихологічні аспекти активації різних областей головного мозку 

людини. 

На даний час вважається, що олфактивна сенсорна система відрізняється 

від інших тим, що запахові чинники миттєво викликають емоційні реакції, ол-

фактивна пам’ять дуже довготривала, викликає труднощі в конкретному отото-

жненні [567].    

Виходячи з цього, можна зробити логічне припущення, що з точки зору 

морфологічних поєднань НА є досить розгалуженою нейромережею.  Тобто, 
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його активація може (має) прозводити до збудження або модулювання самих 

різних мозкових утворень, включених у широкий спектр як когнітивних функ-

цій так і ланцюги регуляції вісцеральних функцій.    

Використовуючи різні підходи ЕЕГ, ПET та фМРТ – аналізу, сучасна ней-

рофізіологія,  нейропсихологія та психофізіологія накопичила достатньо значи-

мий обсяг інформації про функціональне значення тих чи інших зон ГМ в ме-

ханізмах (процесах) формування цілісних форм поведінки та окремих їх про-

явів. 

Так, за сучасними уявленнями фронтальний неокортекс розгляддається як 

центр емоцій (їх валентності), прийняття рішень та інших когнітивних функ-

цій[137]. У взаємодії зі скроневими та центральним областями він в значній 

мірі є відповідальним за планування, прийняття рішення та контроль за 

руховими реакціями. Для реалізації цих функцій відділи ФК використовують 

інформацію, що поступає від задніх відділів ГМ, підкоркових утворень та 

лімбічної системи [546,82].    

Крім цього, фронтальні зони ГМ приймають участь в селекції і збереженні 

в робочій пам’яті значимої інформації, в плануванні і встановленні послідовно-

сті цілеспрямованих поведінкових актів. Ці вищі коркові функції ФК здійсню-

ються переважно за допомогою довгих дистантних зв’язків з паріетальними, 

скроневими та окципітальними областями, так як при цьому необхідна інтегра-

ція і координація багатьох спеціалізованих процесів, пов’язаних із зором, слу-

хом, обробкою сомато-сенсорних імпульсів, сприйняттям мови та ін. На відміну 

від цього, задні мозкові ділянки анатомічно і функціонально пов’язані зі спе-

цифічними процесами сприйняття стимулів певної модальності, що переважно 

здійснюються шляхом локальних взаємодій в межах відповідної коркової зони 

[613].    

На сьогодні вважається, що  інформація зберігається у задньоасоціативних 

областях кори, тоді як у фронтальних зберігається та оновлюється поточна ре-

левантна інформація [640].   З цього приводу, цікава думка щодо сполученості  
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активності свідомості і підсвідомості – аргумент  на користь цього автори вба-

чають у тому, що, за результатами їх досліджень, при послабленні уваги і сві-

домості спостерігається послаблення фокусу в передніх відділах лівої півкулі і 

посилення  такого в задніх правої - при автоматизації діяльності була показана 

саме така динаміка [44,58].    

Що стосується емоційної складової поведінки, то показано, що під час ак-

туалізації емоційних реакцій спостерігається активація передніх коркових  зон з 

домінуванням правої півкулі [218].           

 Проте, довільні компоненти сприйняття емоцій пов’язані із залученням 

скроневої зони лівої півкулі ГМ, а мимовільні – зі скроневими відділами правої 

півкулі. Довільні компоненти відтворення емоцій визначаються участю задньо-

лобових відділів лівої півкулі, мимовільні – задньолобовими відділами правої 

півкулі ГМ. Таким чином усвідомлене (довільне) розпізнання та відтворення 

емоцій переважно пов’язано з сенсорними і моторними речовими центрами лі-

вої півкулі, в той час як мимовільне упізнання і відтворення емоцій – з симет-

ричними утвореннями правої півкулі [73].           

Відомо, що під час психогенних розладів (депресія, істерія, тривога)  спо-

стерігається  переважно  активація правої гемисфери [23]. Так  за даними літе-

ратури, в клінічній практиці [81] порушення активації правої півкулі виклика-

ють більш тяжкі розлади, дезінтеграцію особистості, що характерна для хворих 

з негативними проявами, в той час як нормальна активація правої півкулі спри-

яє більшій цілісності особистості у хворих з позитивною симптоматикою. Ура-

ження правої півкулі пов’язано з тяжкою церебральною патологією. Спостері-

гаються розлади селективної уваги, відвернутість розвиток тяжких порушень 

інтеграції особистості, відсутності контролю над своєю поведінкою. Одночасно 

з цим такий хворий не усвідомлює меж свого тіла – не знає де воно починається 

і де закінчується [81].           

Крім того показано, що у хворих на депресію має місце порушення взаємо-

відносин між передніми і задніми відділами кори: в задніх відділах лівої та пе-
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редніх правої півкуль рівень коркової активації є підвищеним, тоді як у симет-

ричних відділах протилежної півкулі – зниженим. У хворих на шизофренію з 

переважанням негативної симптоматики відмічається домінування активації лі-

вої півкулі і відносне гальмування правої. Хворі з позитивною симптоматикою 

характеризуються підвищеною активацією правої півкулі в порівнянні з лівою 

[81].     

На думку авторів [72], “активаційно-емоційна” перевага правої півкулі в 

темпорально-паріетальній області ймовірно пов’язано з генетичною обумовле-

ністю емоційності, що знаходить підтвердження в дослідженнях монозиготних 

близнюків – найбільш значні риси подібності у них відносяться саме до цих 

зон. Крім того вони мають пряме відношення до емоційно-афективних проявів 

[72,46].           

          В той же час активація задньо-правих відділів кори співвідносять з 

регуляцією емоційно-афективної сфери діяльності людини [329].             

А от позитивні емоції в більшості випадків дослідники пов’язують з акти-

вацією передніх областей лівої півкулі [55,2].            

Треба зазначити, що лівим фронтальним зонам відводиться пріоритетне 

місце в нейрофункціональній системі, що забезпечує свідомість - планування 

дій та контроль за ними, прийняття рішення, ймовірностне прогнозування, вер-

балізація кінцевого результату діяльності. На думку авторів – головна роль лі-

вих фронтальних областей – селекція інформації, що надходить, на основі її 

значимості та домінуючої мотивації ( прямі зв’язки з лімбічними структурами 

та інш.). Цікаво, що при високій спеціалізованій концентрації селекції інформа-

ції (мотивація чи ще що-небудь) при виконанні когнітивнних завдань – форму-

ються дуже чіткі фокуси активації, специфічні для виконуваємої діяльності 

(концентрація і мотивованість під гіпнозом). А виконання тих же завдань на 

фоні звичайного неспання (притомності та ін.) супроводжуються тако межі фо-

кусів розмиті та не настільки специфічні [66].    

На даний час накопичено достатньо даних про існування двох базових сис-
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тем, що опосередковують виникнення емоцій та мотивацій, пов’язаних з досяг-

ненням або уникненням. При цьому кора лівої півкулі асоціюється з системою 

досягнення. А відповідні зони правої півкулі – з ситемою уникнення [220].           

Одночасно з цим, в сучасній літературі найбільш популярною є так звана 

нейрофізіологічна модель емоцій, згідно якої існує дві незалежні   нейрональні 

системи аналізу емоційної інформації – перша включає процеси емоційної ак-

тивації (незалежно від валентності) та локалізується в задніх (особливо правої 

півкулі) паріетальних зонах, друга -  включена в модуляцію емоційного знаку  і 

пов’язана з фронтальними зонами головного мозку [331,220,257].       

Іншими словами в задніх паріетальних зонах визначається емоційний ера-

узл, в той час як гедонічні складові пов’язані з активацією більше передніх, ніж 

задніх ділянок [596,150].  При цьому треба зазначити, що потиличні зони вклю-

чають у себе первинні та вторинні поля зорового аналізатору, а тім’яні області 

включають вторинні та третинні асоціативні поля. Звідси невипадково ці облас-

ті взаємодіють з лобними долями під час вилучення з памт’яті образної інфор-

мації. Лобні долі грають ведучу роль під час наочного мислення, вилучення 

змісту картини, а подразнення вторинних відділів зорової кори призводить до 

актуалізації зорових образів, що утримуються в довготривалій зоровій пам’яті 

[38].  З іншого боку, за сучасними уявленнями, тім’яно-потиличні зони (їх ак-

тивацію) пов’язують з процесами (механізмами) сприйняття та первинної оцін-

ки сенсорної інформації, що поступає. Крім цього, активація темпорально-

тім’яно-потиличних, особливо лівих, асоціюється з процесами візуалізації ин-

формації, процесами уяви, генерації образів. Ліві зони більш важливі для 

сприйняття  вербальної інформації, а праві в більшій мірі приймають участь в 

сприйнятті просторово організованної інформації [269,82]. За результатами до-

сліджень фотонно-емісійної комп’ютерної томографії також показана важлива 

роль скронево-тім’яних відділів  лівої півкулі в механізмах генерації зорових 

образів [200].  В той же час, темпоральні зони кори та їх частки вважаються пе-

рвинними пунктами процессів нюхової пам’яті. Запахова інформація, що обро-
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блена в цих зонах направляється в орбіто-фронтальну кору, як вже відмічалось, 

центр ідентифікації специфіки запахів, де ця інформація залучається в процеси 

вербальної-невербальної ідентифікації конкретного запахового чинника. Крім 

цього, темпоральні зони асоціюються з ініціацією первинних процесів усвідом-

лення чи є запах новим, чи знайомим, в той час як орбіто-фронтальні зони залу-

чені до процесів ідентифікації специфіки одоранту [566].  

Дуже важливо зазначити, що на тепер вважається, що ліва нижня темпора-

льна зона (разом з правою передньою інсулою та лівою передньою цингуляр-

ною корою) є частиною фронтально-паріетально-цингулярної полімодадьної 

нейромережі, яка відповідає за ідентифікацію і оцінку особливостей подразни-

ків в цілому [385].      

 При цьому, активація лівої фронтальної кори високо корелює зі ступенем 

знайомості одоранта (разом з  правою парагіппокампальною зоною). За даними 

авторів, сприйняття саме знайомих запахів залучає до активації церебральні сі-

ті, пов’язані з функціями пам’яті та мови доповнюючи активацію відповідних 

суто “нюхових” зон кори. Таким чином запахи спроможні безпосередньо ви-

кликати ассоціації та оцінку (судження) сприйнятого чинника [570].  Щодо пи-

тання гедонічності сприйняття запахів, то фМРТ дослідженнями було показано, 

що позитивне спийняття запахів призводить до активації домінантної, або L>R 

півкулі, а негативне – до активації контралатеральної, або R>L мозкової півку-

лі. Це в першу чергу стосується фронтальних та темпоральних зон [333].   

Отже, як видно з наведеного огляду літератури, роль і значення дистантної 

хеморецепторної системи в життєдіяльності сучасної людини, її когнітивній і, 

особливо, внутрішній психічній сфері (самопочуття, свідомість) остаточно не 

з’ясовано, становить предмет дискусії і потребує достатньо інтенсивних дослі-

джень в різних галузях науки про людину.  

Залишається практично слабо дослідженим і питання про механізми і фун-

кціональну активність головного мозку під час нюхової активації як в нормі так 

і при розвитку різних психічних та нейродегенеративних патологій (чи схиль-
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ності до них). Не з’ясованим і науково не обґрунтованим  залишається також 

питання нейрофізіологічних механізмів дії запахів як ароматерапевтичних чин-

ників.  

Для розв’язання цих та інших питань фізіології нюхового аналізатора лю-

дини безумовно, на наш погляд, необхідне проведення системних електрофізіо-

логічних досліджень механізмів функціональної активності головного мозку 

людини під час олфактивної активації при різних ФС ЦНС і ототожнення отри-

маних результатів з даними інших сучасних методичних прійомів функціона-

льної діагностики (ПЕТ, фМРТ, МЕГ, застосування аналітичних підходів таких 

як, наприклад ІСА та LORETTA).  
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РОЗДІЛ 2   

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 2.1. Учасники досліджень. 

 

Дисертаційна робота виконана з дотриманням загальних принципів біоети-

ки у відповідності ло Хельсінської декларації [Всесвітня медична асамблея, 

1964], Декларації принципів толерантності [28 сесія ЮНЕСКО, 1995], Універ-

сальної декларації по біоетиці та правах людини [ООН, 1997], норм Конвенції 

про захист прав людини у зв’язку з впровадженням нових біомедичних техно-

логій, прийнятою у 1997 році у м. Ов’єдо (Іспанія) та підписаного Верховною 

Радою України у 2002 році, що підтверджується висновком комісії з питань бі-

оетики ННЦ "Інститут біології" від 12 травня 2015 року  та витягом з протоколу 

№ 4 засідання комісії з питань біоетики ННЦ "Інститут біології" від 12 травня 

2015 року.  

В дослідженнях брали участь 687 добровольців віком від 18 до 24 років, 

обох статей  (340 жінок та 347 чоловіки). На момент проведення досліджень у 

обстежуваних не було відмічено скарг на стан здоров’я та наявність виражених 

ринальних патологій. Всі учасники досліджень були студентами  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Перш ніж почати обстеження всім учасникам пояснювались мета і проце-

дура досліджень і тільки після отримання згоди на участь починали обстежен-

ня. З метою компенсування орієнтовної реакції на умови обстежень з ними 

проводили імітацію обстеження.  

Стимулом для участі у дослідженнях були видача короткого психологічно-

го портрету на основі психологічних тестувань та додаткові бали до рейтингу з 

загальних курсів. Всього було проведено понад 800 обстежень. 
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2.2. Олфактивні подразники.  

 

У якості чинників дії на дистантну хеморецепторну систему ГМ було об-

рано ізоамілацетат (х.ч.) (виключно нюховий подразник), водний розчин аміаку 

(х.ч.) (виключно тригемінальний подразник), β-меркаптоетанол (х.ч.) (аверсив-

ний нюховий подразник), а також ефірні олії (ЕО): лимону (Citrus limonium 

Risso), меліси лікарської (Melissa officinalis L.) (виготовник - Bergland-Pharma 

GmH&Co (Австрія)), іланг-ілангу (Cananga odorata), лаванди (Lavandula 

officinalis), розмарину (Rosmarinus officinalis) (“The body shop” (Великобри-

танія)), бергамоту (Сіtrus bergamia) («AROMAFORCE» (Франція), сосни аль-

пійської (Pinus alpinum) ( “Bruder Unterweger” (Австрія)),  м’яти (Menta piperita), 

анісу (Pimpinella anisum), полину гіркого (Artemisia absintim), спиртової насто-

янки валеріани лікарської (Valeriana officinalis) (ВО “Фармація” (Україна)), тро-

янди (Rosa sp.) (“Крымская роза” (Україна)).  

Увесь набір рослинних олій виготовлений виключно з натуральної сирови-

ни найвищої якості, більшість з яких підкріплено сертифікатами GMP, ISO та 

апробовано у медичних закладах. Гарантована відсутність синтетичних компо-

нентів. Їх дозволено застосовувати для масажу тіла, інгаляцій ван, аерації (одо-

рації) приміщень, аромамедальонів. 

Для підтвердження найвищої якості своєї продукції європейські виробники 

пройшли сертифікацію на відповідність стандарту BDIH.  

Більше того, деякі з них мають печатку Cosmos natural  або  Cosmos 

organic. 

Всі запахові чинники (ЕО, аміак, меркаптоетанол) застосовували у дозах 

(наважках) в декілька разів нижчих гранично допустимих: ЕО до 1мг/м
3
 (проти 

10 мг/м
3
), аміак – до 0.001 мг/м

3
 (проти 0.25 мг/м

3
), β-меркаптоетанол 0.1 мг/м

3
  

( проти 1мг/м
3
). 
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2.3. Дослідження змін функціональної активності головного мозку людини 

при сприйнятті запахів. 

 

2.3.1. Пасивне сприйняття. 

        2.3.1.1. Умови проведення досліджень Одорування приміщення ефірними 

оліями здійснювали у середньому з розрахунку 0.6 мг/м
3
 (на порозі нюхової чу-

тливості [17].  

 

 Під час спостереження обстежувані знаходилися у зручному кріслі у на-

півлежачому стані із заплющеними очима в спеціальній екранованій, звуко- та 

світлоізольованій камері. Об’єм камери становив 6м
3
. Розраховану кількість 

ЕО  наносили мікропипеткою на предметне скельце, яке розміщували в спря-

мованому потоці повітря від безшумного вітрогону, який розташовувався за 

межами поля зору обстежуваного. Температура повітря в приміщенні під час 

обстеження становила 18-22
о
С. Насиченість повітря камери запахом досягалась 

за 1-2 хвилини. 

 В разі проведення контрольних досліджень замість олфактивних чинників 

використовувалась дистильована вода. Процедура одорації і маніпу-ляції, 

пов’язані з нею, у всіх спробах були ідентичними. Про наявність чи відсутність 

запахової стимуляції обстежуваних не попереджували. Їх інструктували сидіти 

спокійно із заплющеними очима в очікуванні подальших команд (виконання 

когнітивного завдання).  

 

 2.3.1.2. Процедура і схема обстежень із застосуванням розумового наван-

таження 

 

Вплив одоростимуляції на функціональну активність ГМ обстежуваних за 

умов відсутності ззовні обумовленої, спрямованої аналітичної уваги до запаху 

вивчали в стані  пролонгованого спокою (8хв.), під час заданої ментальної 
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діяльності (5хв.), та в стані спокою одразу після закінчення виконання розумо-

вого навантаження (1хв.). Перед початком запису електроенцефалограми об-

стежуваний отримував інструкцію сидіти спокійно, не рухаючись, із заплю-

щеними очами. Крім того, його попереджували про необхідність виконання (за 

командою дослідника) завдання – здійснювати подумки зворотній раху-нок – 

послідовне віднімання простого двозначного числа від заданого ( напри-клад 

58274–17=58257-17=58240-17=…). Після 5 хвилин адаптації до умов обстежен-

ня починали реєстрацію ЕЕГ.  

 Протягом перших трьох хвилин реєстрували фонову ЕЕГ - вихідний стан 

спокою людини, після чого починали процедуру одорації, або її імітації. Безпо-

середньо після початку одорації поява нового стимулу (запаху) за умов частко-

вої сенсорної депривації мала викликати у обстежуваних розвиток орієнтуваль-

ної реакції. Наступні 8 хвилин  проводили запис електричної активності мозку 

обстежуваних в стані спокою на фоні дії ефірних олій (в контролі – під час  

імітації одорації). 

Після 8-хвилинної експозиції  експериментатор  повідомляв обстежува-

ного про початок усного рахунку і наводив конкретні числа. Протягом наступ-

них 5 хвилин проводилась реєстрація ЕЕГ під час активної розумової діяльності 

на фоні дії запаху або без нього. По закінченні терміну виконання навантажен-

ня, надавалась команда «Припинити рахунок», і відбувалась реєс-трація ЕЕГ 

обстежуваного в стані спокою. 

По закінченні обстеження, обстежувані заповнювали бланки психо-

логічних опитувальників (САН, Спілберг) та давали суб’єктивну оцінку запаху 

оточуючого повітря (камери) ( «0» - «9» - «неприємний» - «приємний» - 

відповідно). 

 

 2.3.1.3. Процедура і схема обстежень із застосуванням фотостимуляції 

(реакція засвоєння ритму стимуляції). 
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Обстеження проведено на 22 добровольцях ( проведено 74 дослідженнь).  

Всі обстежувані у повсякденній діяльності віддавали перевагу правій 

руці. Під час спостережень вони знаходились в затемненій спеціалізованій ка-

мері в комфортному напівлежачому положенні з заплющеними очима.  

Після комутації електродів на протязі 3-х хвилин виконували запис фоно-

вих електрографічних реакцій. Після цього обстежуваним пред’являли серії 

ритмічних подразників тривалістю 1хв., розділених паузами 1хв., з частотою 

мерехтінь  6, 8, 10, 12 та 15 Гц, тобто в діапазоні θ-, α1-, α2-, α3- та β – ЕЕГ-

коливань.  

Тривалість поодинокого спалаху 15 мс, інтенсивність – 0.2 Дж. Фотости-

муляцію здійснювали за допомогою фотостимулятора FTS 21 (MEDICOR, 

Угорщина) та його спалах-лампи FTS 21 (MEDICOR, Угорщина) розміром 5х15 

см, яка знаходилась на відстані 0.5 м від обличчя обстежуваного на рівні його 

очей. Умови проведення дослідження і процедура одорування приміщення та 

методики реєстрації ЕЕГ див. пп. 2.3.1., 2.5. відповідно.  

Дослідження складалось з трьох серій спостережень – 1 - контроль, 2 - 

фотостимуляція на фоні одорації ЕО лимону, 3- фотостимуляція на фоні одо-

рації ЕО меліси (табл. 2.1 ). 

Кожне обстеження складалось з 2-х частин : 1- контрольний запис резона-

нсних реакцій ЕЕГ в досліджуваних діапазонах фотостимуляції; 2- запис резо-

нансних реакцій ЕЕГ під час позауважної одоростимуляції ЕО лимону, ЕО ме-

ліси або її імітації (контрольні обстеження).   

Аналізу підлягали як індивідуальні частотні характеристики ЕЕГ засвоєн-

ня-незасвоєння нав’язаного ритму фотостимуляції (частота – Hz та амплітуда -  

mcV), середньогрупові зміни спектральної потужності ЕЕГ-коливань в межах 

θ1-, θ2-, α1-, α2-, α3-, β1-, β2- діапазонів, а також обчислювали зміни СРК всіх 

можливих пар відведень в кожному із вказаних під діапазонів ЕЕГ. Схема від-

ведень та параметри реєстрації ЕЕГ – див.  п.2.5. Тривалість ЕЕГ-реалізацій при 

кожній серії стимуляції - 20сек. 
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          Таблиця 2.1  

Схема проведення ЕЕГ-дослідження з використанням методу фотостимуляції 

під час фонової одорації ЕО лимону та меліси 

 

Етап обстеження хв. 
Позначення 

Контроль Лимон Меліса 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

П
е
р

ш
и

й
 з

а
п

и
с
 Е

Е
Г

 

Фон 3 К1  К1  К1  

ФТ (6 Гц) 1 ФТ1(6)  ФТ1(6)  ФТ1(6)  

Спокій 1    

ФТ (8 Гц) 1 ФТ1(8)  ФТ1(8)  ФТ1(8)  

Спокій 1    

ФТ (10 Гц) 1 ФТ1(10)  ФТ1(10)  ФТ1(10)  

Спокій 1    

ФТ (12 Гц) 1 ФТ1(12)  ФТ1(12)  ФТ1(12)  

Спокій 1    

ФТ (15 Гц) 1 ФТ1(15)  ФТ1(15)  ФТ1(15)  

Спокій 1    

Перерва на відпочинок 10  

Д
р

у
ги

й
 з

а
п

и
с
 Е

Е
Г

 

Фон 1 3    

Фон 2 3 К2  Л  М  

ФТ (6 Гц) 1 ФТ2(6)  ФТ2(6)  ФТ2(6)  

Спокій 1    

ФТ (8 Гц) 1 ФТ2(8)  ФТ2(8)  ФТ2(8)  

Спокій 1    

ФТ (10 Гц) 1 ФТ2(10)  ФТ2(10)  ФТ2(10)  

Спокій 1    

ФТ (12 Гц) 1 ФТ2(12)  ФТ2(12)  ФТ2(12)  

Спокій 1    

ФТ (15 Гц) 1 ФТ2(15)  ФТ2(15)  ФТ2(15)  

Спокій 1    
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 2.3.2. Активне спрямоване аналітичне сприйняття запахів. 

 

 2.3.2.1. Умови проведення дослідження. 

 У обстеженнях брали участь 124 волонтери –53 жінки та 71 чоловік. Під 

час дослідження обстежувані знаходилися у зручному кріслі у напівлежачому 

стані із заплющеними очима в спеціальній екранованій, звуко- та світлоізольо-

ваній камері. 

 

 2.3.2.2.  Попереднє тестування. 

 Дослідження в даній частині починалось з проведення  попереднього тес-

тування набору ароматів з метою встановлення ступеня знайомості і 

суб’єктивної приємності-неприємності запропонованих ароматів та ранжування 

їх за гедонічною оцінкою методом попарного порівняння. Для цього обстежу-

ваним пропонувалася касета з 10 пробірок, всередині яких були смужки фільт-

рувального паперу із нанесеними на них ефірними оліями: лаванди, розмарину, 

іланг-ілангу, сосни альпійської, лимону, м’яти перечної, анісу, полину гіркого, 

троянди та спиртової настоянки валеріани лікарської.  Використовувалися 

скляні стандартні пробірки (довжина 5 см, діаметр 1 см) із затикачками з хіміч-

но інертної пластмаси. Інтенсивність запаху була суб’єктивно достатньою для 

дискримінації та ідентифікації. Завданням для обстежуваних було розставити 

запропоновані запахи у порядку зменшення приємності. Після закінчення про-

цедури аналітичного суб’єктивного вибору запахів обстежувані оцінювали при-

ємність запахів, які було розміщено на першій та останніх позиціях за 21-

бальною шкалою («+10» – максимально приємний, «0» – нейтральний, «-10» – 

максимально неприємний), вказували, чи знайомі ці запахи, та ідентифікували 

їх (в разі позитивного рішення).  
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 2.3.2.3   Схема обстеження із застосуванням реєстрації ЕЕГ під час спря-

мованої детекції запахів. 

 В інший від попереднього тестування день (але не далі, ніж за два тижні) 

у обстежуваних реєстрували ЕЕГ під час направленого активного сприйняття 

запахів рослинних ефірних олій. У цьому разі завданням було, за командою до-

слідника відкрити пробірку та зосереджено сприймати запах з неї. Повідомля-

лося, що у пробірках будуть деякі з пропонованих під час попереднього тесту-

вання запахи, проте не повідомлялося, які саме. Для пред’явлення запахів вико-

ристовували ті ж пробірки і речовини, що у попередньому тестуванні. Кон-

трольними були пробірки із фільтрувальним папером, змоченим дистильова-

ною водою. На початку обстеження пробірку було закріплено в спеціальному 

легко рухомому штативі поруч з обстежуваним. Після 3 хвилинної перерви для 

адаптації до умов обстеження ЕЕГ вихідного стану спокою, обстежувані, за ко-

мандою дослідника, відкривали  пробірку та встановлювали її перед собою на  

рівні найкращого відчуття аромату. По закінченні інструкції і повідомлення про 

це, починалась реєстрація ЕЕГ  спрямованої аналітичної детекції запаху певно-

го одоранту (або дистильованої води – контроль) (3 хвилини). По закінченні 

терміну сприйняття обстежувані за командою закривали пробірку та відсували 

штатив від себе. Далі протягом 3 хвилин реєструвалася ЕЕГ стану спокою-

післядії, обстежуваний  заповнював спеціально розроблений бланк для експер-

тизи запаху, що детектувався.  Учасники повинні були оцінити аромат за 

11-бальною шкалою суб’єктивної приємності/неприємності («+5» – максималь-

но приємний, «0» – нейтральний, «-5» – максимально неприємний) та 

суб’єктивною оцінкою його активаційного впливу («+5» – найбільш активую-

чий, «0» – нейтральний, «-5» – найбільш інактивуючий, заспокійливий). Окрім 

цього, пропонувалося оцінити емоційний тон відчуттів, пов’язаних із запахом. 

Задавалося запитання “Під час сприйняття запаху я відчував/відчувала:”, у від-

повідь на яке можна було обрати кілька варіантів з запропонованих (“радість”, 

“приємність”, “збудження”, “піднесеність”, “спокій”, “розслаблення”, “загаль-
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мованість”, “сонливість”, “сум”, “нудьгу”, “розгубленість”, “тривогу”, “злість”, 

“лють”, “відразу”, “ніяких особливих відчуттів”). З тією ж метою обстежуваних 

просили оцінити, з яким із восьми кольорів тесту Люшера найбільше 

асоціювався пропонований запах. 

 Вказана процедура повторювалася тричі – 1 - із запахом, який у поперед-

ньому тестуванні був розміщений на першій позиції, 2 - із контрольною пробір-

кою з дистильованою водою, та 3 - з запахом, який у попередньому тестуванні 

було розміщено на останній позиції.  

 

 2.4. Реєстрація ЕЕГ. 

Реєстрацію ЕЕГ проводили за допомогою електроенцефалографа EEG-

16S (MEDICOR, Угорщина) від симетричних лобних (Fs, Fd), тім’яних (Ps, Pd), 

потиличних (Os, Od) та скроневих (Ts, Td) відведень розташованих за міжнаро-

дною схемою 10-20%. У якості референтного використову-вався об’єднаний 

вушний електрод. Міжелектродний опір був меншим за 5 кОм. Фільтр високих 

частот був встановлений на 30 Гц, постійна часу становила 0.3 с. Сигнал з 

електроенцефалографа з частотою дискретизації 100 Гц вводився до IBM-

сумісного персонального комп’ютера на основі процесора Intel 80486 SX.  

Оцінювали стан вихідного спокою (3хв.), стан спокою на фоні одорації, 

або без неї (8хв.), виконання функціонального навантаження (ФН) (5хв.), стан 

спокою після виконання ФН (1хв.) з похвилинною реєстрацією 20-сек. інтерва-

лів ЕЕГ. За допомогою спеціалізованої програми на основі алгоритму швидкого 

перетворення Фур’є (програміст – М. Я. Мірошниченко, м. Харків) аналізува-

лися вільні від артефактів 15-секундні реалізації сигналу. Епоха аналізу стано-

вила 5.12 сек., епоха усереднення – 1/8 епохи аналізу. 

На сьогодні вважається, що для вивчення міжцентральних відносин у ГМ 

найбільш перспективним вважається одночасне застосування спектрального 

(процеси локальної синхронізації) і когерентного (процеси дистантної синхро-

нізації) аналізів ЕЕГ. Такий підхід дозволяє оцінити ступінь узгодженості елек-
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тричних осциляцій у різних ділянках  ГМ  і дає можливість дослідження особ-

ливостей функціонування мозку як цілісної системи і вивчення системних ме-

ханізмів формування різних станів ЦНС [4].  Серед параметрів локальної синх-

ронізації ЕЕГ-коливань обчислювали спектральні потужності (СП) 7 частотних 

діапазонів: низькочастотний θ1-ритм (4.10 – 5.86 Гц), високочастотний θ2-ритм 

(6.05 – 7.42 Гц), низькочастотний α1-ритм (7.62 – 9.38 Гц), середньочастотний 

α2-ритм (9.57 – 10.74 Гц), високочастотний α3-ритм (10.97 – 12.89 Гц), низько-

частотний β1-ритм  (13.09 – 19.92 Гц) та високочастотний β2-ритм (20.12 – 

25.00 Гц), співвідношення потужностей сумарних ЕЕГ-діапазонів β/α, θ/α, θ/β –

як загальні активаційно-потужнісні параметри.   

                                 ^ 

 
 

Рис. 2.1. Схема розташування електродів на голові обстежуваного.  

 

ВСП ЕЕГ   розраховувалась за формулою: 

ВСПпдп=(СПпдп/(СП1+СП2+СП1+СП2+СП3+СП1+СП2))*100%;де СП – аб-

солютне значення спектральної потужності окремого піддіапазону (мкВ
2
/с). 

Показник дистантної синхронізації ЕЕГ осциляцій – когерентність (КОГ),  

обчислювали як співвідношення кросспектральної потужності двох сигналів та 
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середнього геометричного спектральних потужностей цих же сигналів. Середні 

її рівні (СРК) у певному діапазоні обчислювались як середнє арифметичне КОГ 

дискретних частот, які входили в аналізуємий діапазон. Обчислювали зміни 

СРК всіх можливих пар відведень (28 пар для 8 відведень), а також  

внутрішньо- та межпівкульні їх значення, як показники  глобальної когерент-

ності.  

 

 2.5. Дослідження змін функціональної активності головного мозку люди-

ни в умовах короткочасної нюхової депривації (аносмії). 

   Дослідження проведені на 123 студентах-волонтерах обох статей ( 

47 хлопців,76 дівчат).  Процедура виключення (тимчасового, легко і швидко 

відновлюваного) полягала у тому, що обстежуваний за командою  надягав собі 

на ніздрі носу спеціально розроблений нами затискач, підстроював його за 

своїми габаритами, перевіряв його надійність і ефективність, про що доповідав . 

Далі його завданням було спокійно сидіти, і після наступної команди зняти 

прищепку прочистити ніс посиленими дихальними рухами і знову перейти до 

стану спокою (очі заплющені). 

 

 2.5.1. Процедура і схема проведення досліджень.  

Умови обстеження були ті ж самі як описані в п.2.3.1. Після 5 хвилинної 

адаптації починали процедуру обстеження. На протязі 3хв. реєстрували ЕЕГ 

вихідного стану спокою, після чого обстежуваному пропонували надягти на ніс 

перетискач і після його повідомлення, що носове дихання неможливе – прово-

дили запис ЕЕГ ротового дихання (штучної периферичної аносмії) (5 хв.). По 

закінченню часового інтервалу здійснювали процедуру одорації приміщення 

(або її імітацію) і знову проводили реєстрацію ЕЕГ (5 хв.). Після закінчення да-

ного етапу дослідження по команді обстежуваний знімав перетискач і робив 

декілька потужних вдихів-видихів через ніс для очищення носових ходів від 
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можливого накопичення слизу, і здійснював звичайне вільне дихання через ніс. 

Запис ЕЕГ – 5 хвилин.   

 

 2.6. Статистична обробка результатів 

Статистичний аналіз даних проводили за допомогою пакету STATISTICA 

8.0 (StatSoft, USA), програмного пакету Statgraphics 5.1 (Manugistics, Inc.), або у 

пакеті Microsoft Excel 2000 за алгоритмами, наведеними у 86 та реалізованими 

нами за допомогою програмного середовища Visual Basic for Applications. Нор-

мальність розподілів змінних перевірялась тестом Шапіро-Вілка За допомогою 

тесту Шапіро-Вілка та критеріїв перевірки на симетричність та ексцес [86] було 

встановлено, що переважна більшість аналізованих нами показників не харак-

теризувались нормальним розподілом даних. В зв’язку з цим для представлення 

отриманих первинних даних використовували не середнє арифметичне значен-

ня показників, а їх медіану, яка не залежить від присутності у вибірці екстре-

мальних значень і тому більш точно відбиває центральну тенденцію. Крім того, 

для демонстрації розподілу даних по області значень використовували інтерк-

вартильний розмах, вказуючи верхній квартиль (25% персентиль, Р25) та ниж-

ній квартиль (75% персентиль, Р75): Me [25%; 75%]. Критичний рівень значу-

щості при перевірці статистичних гіпотез приймався рівним p=0,05. Виходячи з 

того, що одержані дані не були розподілені за нормальним законом, для оцінки 

значущості отриманих змін нами використовувались непараметричні стати-

стичні критерії. Порівняння залежних вибірок проводили за допомогою кри-

терію знакових рангових сум Вілкоксона. Для незалежних вибірок застосовува-

ли критерій Манна-Уітні. Встановлення зв’язку між певними змінними та 

індивідуально-типологічними характеристиками обстежуваних здійснювали із 

використанням коефіцієнтів рангової кореляції. В зв’язку із чисельністю 

аналізованих параметрів ЕЕГ (СП у 7 діапазонах для 8 відведень = 56 парамет-

рів, нормовані значення СП – 56 параметрів, СРК у 7 діапазонах для 28 пар від-

ведень = 196 параметрів, загалом 308) ми аналізували переважно не кількісні, а 
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якісні зміни електричної активності – наявність/відсутність статистично значу-

щих відмін та їх напрямок. Для встановлення відмінностей між кількісними ха-

рактеристиками змін параметрів ЕЕГ у різних відведеннях використовували 

непараметричний варіант однофакторного аналізу – критерій Краскела-Уоліса. 

Для перевірки особливостей реагування на запахові подразники залежно від 

різних факторів нами був застосований категоріальний підхід: всю сукупність 

реакцій на запахи розбивали на групи за певними категоріальними ознаками. 

Сформовані в такий спосіб групи аналізувалися незалежно для виявлення одо-

рант-залежних змін показників функціонального стану. Це у першу чергу групи 

за типом уваги до нюхового чинника  - пасивна, направлена. Друга – безумовно 

перша і найтиповіша реакція на запах – суб’єктивна емоційна оцінка – «не по-

добається – подобається» - валентна сторона емоції, «активуюча – заспокійли-

ва» - активуюча властивість емоції. І третій, на наш погляд – фундаментальний 

розподіл – чоловіки – жінки, включаючи в себе і два попередніх розподіли. 

Зміни розглядались як значущі при  p < 0,05.   
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РОЗДІЛ 3   

 

ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ЕЕГ ЛЮДИНИ ПРИ СПРИЙНЯТТІ ПРОСТИХ 

НЮХОВИХ ПОДРАЗНИКІВ ТА ЗАПАХІВ ОКРЕМИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ РОС-

ЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Головним та визначальним в нашій роботі було уявлення школи В.С. 

Русинова (1987) [62] про те, що ЕЕГ є електрографічним відображенням 

динаміки взаємодії електричних процесів різних областей головного мозку, 

сполученість яких необхідна для забезпечення нормальної церебральної 

активності. Тобто характер ЕЕГ, структура її міжцентральних відносин, 

відображає функціональний стан мозку і визначає можливості та форми  його 

діяльності. Виходячи з цього ми зосередили основну увагу в нашому 

дослідженні  на вивченні характеру змін загальної картини ЕЕГ та змін 

міжцентральних зв’язків в процессі розвитку різних функціональних станів на 

фоні активації дистантної хеморецепторної системи людини.  

Як вже було зазначено в літогляді, функціональна роль олфактивної 

сенсорної системи – забезпечення організму інформацією про присутність в 

довкіллі хімічних сполук, які є сигналами, що вказують на наявність та місце 

знаходження інших істот, їжі, токсинів, ворогів, статевих партнерів і т.і. В 

системі нюхового забезпечення зазвичай виділяють три основні підсистеми, що 

різняться між собою в першу чергу за нейроанатомічною стуктурою та типом 

хеморецепції – це власне нюхова система, тригемінальна, або система загальної 

хімічної чутливості та вомероназальна система [91]. Оскільки вивчення 

активності вомеронозальної системи у людини на даний час є досить 

проблематичним і не маючим однозначної оцінки у науковців питанням 

[91,573] та, до того ж, потребуючим спеціального обладнання, тому ми не 

займались дослідженнями в цьому напрямку  
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В той же час, в наших дослідженнях ми виходили з того, що більшість 

хімічних сполук, які знаходяться в повітрі, діють на людину переважно двома 

шляхами: через подразнення власне нюхового епітелію (а) та тригемінальних 

рецепторів (б). Треба зазначити, що більшість дистантних хеморецептивних 

подразників, які ми звикли називати просто запахами, діють одночасно на 

обидві ці системи. Більшість з них викликають як тригемінальні (відчуття 

подразнення, печії, холоду і т.і.), так і нюхові відчуття одночасно [163,365]. 

 

 3.1. Зміни параметрів ЕЕГ людини під час імітації одорації повітря  (кон-

трольні дослідження). 

В контрольній серії обстежень (імітація процедури одорації повітря), СП 

ЕЕГ обстежуваних характеризувалась загальним зниженням своїх значень по 

відношенню до вихідних фонових, що вказувало на відповідне зниження тону-

су мозкової активації та заспокоєння [441,12,32] в стані пролонгованого спокою 

за  умов певного сенсорного обмеження. Найбільш виражене топогра-фічне 

зниження потужності осциляцій стосувалось 2-, та низькочастотних 1-2- су-

бпіддіапазонів (СПД). Що стосується верхньочастотних скдладових ЕЕГ, то 

зміни в них стосувались переважно задніх областей мозку (рис.3.1, додаток А). 

При цьому треба зазначити, що обчислювання міждіапазонних співвідношень, а 

саме відношень потужностей - і - осциляцій до потужності -ритмів (т.з.  

активаційні когнітивно-емоційні коефіціенти  [132,56] виявило майже 

генералізоване, знчуще їх підвищення (рис.3.1). Це змусило нас провести аналіз 

змін відносних спектральних потужностей ЕЕГ (ВСП) (див. Гл. Методика...) 

діапазонів, які, до речі, за даними [119] більш відповідають змінам 

активаційних процесів ГМ людини, отриманими за даними фМРТ- і ПET- 

досліджень. 

Проведений аналіз виявив значуще генералізоване підвищення ВСП в 1-, 

та 1,2 – СПД та в потиличних відведеннях в межах 2- СПД. Генералізоване 
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значуще зниження ВСП -діапазону відбувалось за рахунок його 

середньочастотної складової (рис.3.1, Додаток А).  

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

С 

 

 

Рис. 3.1.  Топокарти змін СП (А), ВСП (В) та СРК (С) ЕЕГ обстежуваних в 

контрольних обстежень (порівняння - стан пролонгованого спокою по 

відношенню до вихідного стану) (n=40). Вказані виключно значущі зміни 

(р<0,05).  

Примітки: 

,▬ / ▬ значуще збільшення/зменшення значень параметрів ЕЕГ.  

 

Наведені результати дали нам змогу припустити, що у досліджкваних за 

умов обстеження (нюхове плацебо) на фоні загального зниження тонусу кори  

спостерігалвся певний розвиток  процесів оперативної пам’яті (ВСП -, - діа-

пазонів)[4,402], активації та зосередження внутрішньої уваги (депресія 1,2-) 

[402], загальних когнітивних процесів та інформаційної деференціації (генера-
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лі-зоване збільшення ВСП - діапазонів [553,536,503],  вербального мислення 

[51] та сплесків уяви-фантазії (активація потиличних зон) [269]. Все це відбува-

лось на фоні незначних змін рівня емоційної активації (зміни настрою) [4]. 

Треба зазначити, що всі описані зміни знову ж таки відбувались на фоні 

значного генералізованого зменшення частки коливань 2-піддіапазону  

(процеси неспецифічної активації або процеси концентрації уваги) [402]. 

Тобто, при закритих очах та при відсутності притоку зорової інформації 

(та інших сенсорних впливів) на досить тривалому відрізку часу ( в наших умо-

вах  8 хвилин) підсилення активаційних процесів (-,- діапазони ЕЕГ) в ГМ 

може  відображати посилення інтерналізації уваги, а також активацію процесів 

пам’яті та уяви [3]. 

Певним підтвердженням таких припущень аналізу процесів локальної 

синхронізації виявились результати аналізу змін СРК.   

Перше, що звертає на себе увагу – це потужне зниження  як 

міжпівкульних, так і внутрішньопівкульних КОГ передніх зон мозку в межах 

2-діапазону (0.96 (0.90-1.02); P=0.0079 n=36) за рахунок правої півкулі (0.97 

(0.91-1.00) Р=0.0079 n=36) і одночасне підвищення СРК 1- і -частот в задніх 

областях, причому в - діапазоні - з проявом довгодистантних зв’язків з 

фронтально-скроневими областями з фокусом домінування в правій 

окципітальній зоні (рис.3.1С, додаток Б). Тобто, у даному випадку ми отримали 

суттєві зміни топографічного перерозподілу активаційних та інформаційних 

процесів в напрямку до посилення КОГ в задніх областях. Подібні результати 

на стадії оперативного спокою отримані і [34].            

Зміни СРК в інших ЕЕГ-діапазонах проявлялись дифузно по корі великих 

півкуль і вказували на можливість розвитку певних когнітивно-інформаційних 

процесів (емоційно-пам’ятних - 1;  вербальна активність – зниження - у лі-

вофронтальних зонах [160]; позитивно-емоційний стан – ріст СРК 1- в задніх 

відділах початок [265,515] семантачної активності (3-)) [92]. 
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Крім цього, звертає на себе увагу топокарта змін СРК -ритмів. Не дивля-

чись на те, що під час обстеження обстежуваний знаходився в стані спокою за 

умов  певної сенсорної обмеженості (темпрява, зплющені очі, тиша і т.д), у ви-

соко-частотній області ЕЕГ ми спостерігали розвиток активаційних процесів, 

який полягав у формуванні окципітального фокусу  функціонального 

об’єднання зон мозку (рис.3.1,С, додаток Б.) На сьогодні відомо, що задні обла-

сті лівої півкулі приймають участь в генерації  образів [200] і їх активація важ-

лива для процесів уяви. Останнє має чітке  підтвердження  в роботах по ви-

вченню хворих з осередкованими ураженнями ГМ [599]  та дослідженнях, які 

вказують, що при послабленні зовнішньої уваги і свідомості спостерігається 

послаблення  фокусу синхронізації в передніх відділах лівої півкулі і посилення 

в задніх правої [65]. 

В той же час, на думку Свідерської Н.Е. [70], поєднання правоокци-

пітального фокусу з передніми і особливо лівими зонами кори ГМ можна мож-

на представити, як інформаційне об’єднання, яке, в певній мірі, може вважатися 

проявом так званої   «когнітивної вісі» і, можливо, свідчить про те, що мають 

місце вихідне настроювання готовності нервових центрів до переробки  інфор-

мації. 

Отже, отримані нами дані дозволяють зробити висновок, що перебування 

людини в стані пасивного спокою під час імітації одорації за умов нашого дос-

лідження,  на фоні відносної сенсорної депривації (закриті очі, тиша, напівле-

жаче положення тіла) призводило до відповідного заспокоєння та зниження її 

загального функціонального стану і, в одночас, супроводжувалось  розвитком  

певних активаційних  процесів, направлених на підтримку рівня бадьорості (ан-

тизасинаючий механізм) і готовності систем головного мозку до переробки ін-

формації в процесі майбутньої діяльності. В той же час, добре відомо, що с 

стані спокою у свідомості людини фіксуються мимовільна мова, асоціації, са-

моспостереження, розвиваються процеси пам’яті, уяви і т.і.. Іншими словами, в 

нашому разі пролонгований стан вимушеної бездіяльності природньо супро-
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воджувався ростом залежності організації активності мозку від ендогенних ме-

ханізмів [56]. Тобто, можна зробити висновок, що коливання активаційних 

процесів в корі головного мозку в цей час в більшій мірі визначались власною 

психічною активністю обстежуваного, що ми бачили в змінах параметрів ВСП 

та СРК [16]. Цікавою в цьому аспекті є гіпотеза про  функціональне значення - 

ритмів ЕЕГ людини [262]. На їх думку активність в 1- діапазоні обслуговує 

“status quo” поточного сенсомоторного та когнітивного стану, когнітивного ко-

нтролю, а за [193] активність в β2- діапазоні відображає синхронізацію різних 

стратегій багатомодального інформаційного вибору впродовж  процесів мис-

лення, та з пізнанням «per-se». Такі погляди тільки підтверджують наші заклю-

чення (особливо це стосується змін КОГ). 

Зроблені висновки і припущення добре узгоджуються і знаходять підтвер-

дження в роботах останніх років по вивченню функціональної активності ГМ 

людини за допомогою томографічних досліджень (ПET, фМРТ ), в яких пока-

зано, що в стані спокою спостерігається активація декількох  нейросистем (rest-

ing-state networks – RSN), що є неактивними в стані зовнішньої активності моз-

ку (default mode network (DMN), або пов’язані з інтегративною та когнітивною 

діяльністю ( мова, процеси пам’яті, уяви та фантазії, поточне мислення і т.д.). 

Наведені яища знаходяться в стані вивчення і багато їхніх аспектів, зокрема 

ЕЕГ-прояви, ще не до кінця є вивченими і описаними. Так, наприклад, вже ві-

домо, що зміни фронтального тета-ритму можна вважати досить чутливим ко-

релятом активності дефолтних систем (потужна негативна кореляція) [193]. 

В той же час, треба заначити, що такі уявлення в корні міняють наші уда-

вання про стан спокою, як пасивний, неактивний з боку діяльності ГМ стан, і 

вивчення нейромереж спокою, їх функціонування -  дає нові факти, як загальні 

так і унікальні, про механізми і динаміку таких захворювань, як слабоумство, 

шизофренія, епілепсія, тривожність і депресія, аутизм і дефіціт уваги / гіперак-

тивність [223,313,204,614]. 
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Результати фМРТ -досліджень показали, що мозкова активність під час 

стану спокою складається з активності певної кількості окремих нейромереж 

[198] і деякі з них включають у себе мозкові зони формування вищих когнітив-

них функцій (мислення)[183]. 

Такі нейромережі по забезпеченню процесів спонтанного мислення під час 

спокою включають в себе мозкові зони, що є активними також і під час вико-

нання завдань, а не послаблюють свою активність, тобто не є часткою DMN 

[360,281]. 

Перш ніж вивчати ефекти сприйняття людиною різних за будовою нюхо-

вих чинників  ми вирішили провести порівняльне дослідження впливу хеморе-

цептивної активації окремо олфактивної та тригемінальної сенсорних систем на 

нейродинаміку електричних реакцій головного мозку людини [212]. В якості 

тригемінального агента ми вибрали аміак, а олфактивного – ізоаміл-ацетат – 

сполук, що традиційно використовуються в медичній отоларінголо-гічній прак-

тиці [456,632, 291]. 

Проведений аналіз суб’єктивної емоцйної оцінки обстежуваними “запахів” 

вивчаємих сполук виявив, що гедонічна оцінка тригемінального подразника, як 

і очікувалось, була переважно негативною, в той час як запах ізоамілацетату 

сприймався обстежуваними в переважності нейтрально-позитивно (рис.3.2).  

Взагалі, запах ізоамілацетату в літературі описується як “спокійний” приє-

мний фруктовий запах (грушова, бананова есенції) [407]. 

Отримана суб’єктивна оцінка порівнюваних чинників, на нашу думку, ви-

явила один дуже важливий недолік – різниця в гедонічності сприйняття (яка є 

одним з ключових факторів в сприйнятті запахів [656,561], і тому, таке порів-

няння  є не зовсім коректним з точки зору психофізіологічних досліджень. Ви-

ходячи з цього, ми вирішили, для отримання остаточно повної картини, провес-

ти обстеження і з аверсивним нюховим подразником - -меркаптоетанолом, во-

дний розчин якого пахне сірководнем і також використовується в медичній 

практиці, особливо при вимірюванні олфактивних порогів чутливості [635]. 
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Суб’єктивна оцінка гедонічності запаху -меркаптоетанолу представлена на 

рис. 3.2  

  
 

  
 

  
 

Рис.3.2 Гістограми частоти розподілу суб’єктивної оцінки обстежуваними 

різних запахових чинників. 
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3.2. Зміни параметрів ЕЕГ людини при сприйнятті запаху ізоамілацетату 

Ізоамілацетат (ІАА; грушева, або, за іншою термінологією, бананова есен-

ція) – ефір ізоамілового спирту та оцтової кислоти – легколетюча речовина, що 

досить широко використовується в харчовій промисловості як ароматизатор, а 

також у дослідженнях функціонування нюхової системи людини [407]. Цей 

агент є подразником виключно нюхового епітелію, він не є жорстко асоційова-

ним з типом гедонічної реакції на його пред’явлення та не є аверсивним [52, 

212, 632] (рис. 3.2).  

Загальнофізіологічні ефекти його впливу, зокрема на функціональну ак-

тивність головного мозку людини, поки що залишаються не до кінця визначе-

ними. 

Тому, останнім часом, изоамілацетат (ІАА) є досить популярним ольфак-

тивним чинником в дослідженнях  механізмів дистантної хеморецепції самого 

[20] широкого спектру – від вивчення вікових змін нюхової чутливості людини 

[496] до виявлення реактивності мозку на низькі та наднизьких (за межами ус-

відомлення) концернтрацій нюхових подразників [407]. 

Проведений аналіз отриманих ЕЕГ обстежуваних в стані спокою на фоні 

одорування повітря досліджуваними чинниками не виявив очікуваних значних 

(різких) змін у функціональному стані ГМ, ні у самопочутті.  

 Отже стан спокою при диханні повітрям, містящим в собі пари ізоамілаце-

тату характеризувався наступним: у 1- діапазоні спостерігалась переважно лі-

востороння (крім темпорального відведення) депресія СП, що супроводжува-

лось відповідним збільшенням ВСП в правих задніх та лівій темпоральні зоні. 

У 2- СПД зміни СП практично не відрізнялись від контролю, і більше того ці 

перебудови не були значущими (ВСП). Приблизно така ж картина спостеріга-

лась і в межах -діапазону – у 1- депресії СП не відбувалось лише правих те-

мпорально-паріетальній області без змін ВСП, у 2- депресї СП не було лише у 

фронтальних відведеннях, а у ВСП фронтально-темпоральних зонах обох пів-
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куль; 3- характеризувався відсутністю значущих змін. Послаблення (по від-

ношенню до контролю) активаційних процесів спостерігалось і високочастот-

ній частині спектру ЕЕГ. По-перше це проявилось у звуженні топографії акти-

ваційних процесів пере-важно до паріетально-окципітальних областей (/ та 

/) і відповідними змінами в СП та ВСП -ритмів (рис.3.3).   

Отже, відносоно стану спокою обстежуваних під час (8 хв.) одорації повіт-

ря  ізоамілацетатом не призводила до значних змін енергетичних парамет-рів 

ЕЕГ в бік підвищення рівня активації, а навпаки відображало певне заспокоєн-

ня і, в порівнянні з контролем, його зниження. Іншими словами, спостерігався 

стан розвитку емоційних активаційних процесів (задні області ГМ) на фоні га-

льмування нейрональних ланцюгів модуляції емоційного знаку (передні зони) 

[331,220,257]. 

Певне підтвердження цьому ми побачили і у змінах в цей час СРК - інфор-

маційного параметру ЕЕГ.  З рис. 3.3.C можна бачити, що на фоні суттєвого 

зниження СРК β-компонент, 2-го нижньочастотного α-діапазону і практичної 

відсутності змін θ- спостерігалось значне посилення СРК у 1-му нижньочастот-

ному і вірхньочастотному α-діапазоні, причому функціональне поєднання тут 

спостерігалось у всіх напрямках ГМ (табл. 3.1), тобто наявність розвитку акти-

ваційних процесів. За сучасними уявленнями зміни у α1- діапазоні пов’язують з 

такими явищами як підвищена пильність-уважність до зовнішніх умов (десин-

хронізація коливань), зміни поточного емоційного фону – поганий настрій та 

неприємні спогади супроводжуються депресією α1- і навпаки [265]. Більше то-

го висловлюєтьсмя припущення , що зміни  цього діапазону можуть бути опти-

мальним параметром для визначення емоційних процесів чи диференціації 

станів настрію [265,207] і також можливості тривалої підримки рівня уваги в 

станах цілеспрямованої поведінки чи прийняття рішення ("decision making") 

[240].  

Треба зазначити, що в літературі є дані і зворотнього характеру – 

сприйняття одорантів призводило до збільшення α- чи θ- коливань ЕЕГ. Так, 
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було  показано, що одорація призводила до збільшення відносної потужності α-

діапазону, особливо в його низькочастотній полосі. Проте тут треба звернути 

увагу на те що одорація відбувалась седативними запахами  і на протязі 3 хв. 

[252]. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

C 

 
 

Рис.3.3. Топокарти змін СП (А) та ВСП (В) ЕЕГ та СРК (С) обстежуваних в під 

час пасивного сприйняття запаху ізоамілацетату (порівняння по відношенню до 

вихідного стану) (n=35). Вказані виключно значущі зміни (р<0.05). 

Примітки: 

1. Δ- контрольні дослідження;  

2.▼- дослідження з ІАА  

3.- ,▬ / ▬ значуще збільшення/зменшення значень параметрів ЕЕГ.  

 

З приводу характеру отриманої нейродинаміки звертають на себе увагу ро-

боти по  дослідженню фізіологічних механізмів станів, що досягаються різними 

медита-тивними методиками, у яких показано показано [631], що посилення 
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синхро-нізації α1-, особливо у фронтальних зонах, і їх зв’язок з постеріарними 

відділами є показником "включення" внутрішнього фокусу уваги і спостеріг-

гається в процесі виконання внутрішньо спрямованих завдань, таких як напри-

лад уяви, фантазії ("уявлення мелодії порівняно з самою мелодією") [202]. 

При цьому важливо, що зниження β1-осциляцій оцінюється як зниження 

активності зворотніх кортико-таламічних петель, що модулюють зовнішню 

увагу [658,59]. 

Тобто, такі зміни в СРК вказують на те, що одорація повітря ізоамілацета-

том не справляла помітної  активуючої дії на загальний емоційний стан, а на-

впаки призводила до певного зниження його рівня з проявами релаксуючих 

ознак комфортності. Даний висновок добре узгоджується з роботами авторів 

[376], які вказують на функціональне значення процесів синхронізації у 1- ді-

апазоні як показника зниження емоційного arousal  (ефект Моцарта), позитив-

но-емоційного стану, релаксації та інтерналізації уваги (медитація) [631,100]. 

Відсутність же значних змін СРК в межах -діапазону і наявність знижен-

ня дистантної синхронізації високочастотних складових ЕЕГ (особливо  1-) 

підтверджують результати аналізу -коливань – відсутність загального і емо-

ційного напруження і загальне заспокоєння завдяки відсутності зовнішньої ре-

левантної сенсорної інформації [64,641]. 

Що стосується верхньо-частотного -ритму (3-), то за сучасними уявлен-

нями, зміни в цьому діапазоні пов’язуються з активацією найрізноманітніших 

типів когнітивних процесів, пам’яттю, інтелектуальною поведінкою, перцеп-

тивними функціями [400] та з певними активаційними процесами під час не-

спання [168]. 

  Треба зазначити, що, як вже вказувалось, отримані зміни СРК α-діапа-

зону,  стосувались обох півкуль у всіх напрямках (внурішньо-, меж-, право-,  

ліво-, фронтально-окципітальні, короткі і довгі) (рис. 3.3C). Все це вказує на 

проходження як аналітичних, так і синтетичних [612], вербальних когнітивних і 
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образних процесів [411], а зростання показника глобальної просторової 

синхронізації – на зростання загального мозкового тонусу і готовність до дії 

[515,64].   Проаналізувавши чималу кількість ЕЕГ-записів стану спокою, 

Г.Г.Князєв прийшов до висновку, що синхронізація внутрішніх ментальних 

процесів (фокусування уваги, психічна активність, внутрішня мова і т.і.), на ві-

дміну від процесів переробки зовнішніх стимулів має бути первинною функці-

єю - коливань, що пов’язує його з активністю дефолтних нейромереж (DMN) 

[416].  

            Таблиця 3.1 

Інтегральні значення КОГ (глобальна дистантна синхронізація) α3- ПДП 

під час сприйняття IAA  та в контрольних дослідженнях.  

 L R MP SUM 

Md1[LQ,UQ] 0,39 [0,34;0,45] 0,45 [0,37;0,49] 0,38 [0,35;0,41] 0,39[0,35;0,44] 

Md2[LQ,UQ] 0,40[0,36;0,45] 0,46[0,37;0,51] 0,40[0,36;0,43] 0,41[0,37;0,45] 

n1 35 35 35 35 

n2 35 35 35 35 

р 0,0319 0,0122 0,002 0,0034 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1- контроль; Md2- ізоамілацетат; 

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; 

4.  Ʃ – середня КОГ по всім відведенням.  

Отже, отримані нами результати по вивченню дії виключно олфактивного 

чинника (ізоамілацетату) на ФС ГМ людини, тим більше не релевантного і ні-

чим не обумовленого за умов обстеження та мало знайомого, до того ж  не аве-

рсив-ного, вказують на модулюючий вплив активації нюхової мозкової системи 

на ФС ГМ з вираженим ефектом системної організації до подальшого реагу-

вання на зміни зовнішніх обставин, чи переходу на більш низький рівень ба-

дьорості (сон) завдяки релаксуючому впливу.  
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Треба зазначити, що завдяки інформаційній біологічній невизначеності ді-

ючого чинника, ми отримали зміни в функціонуванні нейросіток стану спокою 

(RSN)  в бік зниження рівня активації, але важливо, що із збереженням внутрі-

шньої психічної активності і організації ланцюгів готовності до реагування, що 

саме і властиве для активності RSN і DMN [598,155].   

 

3.3  Зміни параметрів ЕЕГ людини при тригемінальній  стимуляції.  

 

Добре відомо, що стимуляція тригемінальної системи має спричиняти ви-

разну активуючу дію на ФС ГМ завдяки активації ретикулярної формації, з 

якою вона має тісні морфологічні зв’язки [91]. Крім цього, суб’єктивні відчуття 

від сприйняття більшості тригемінальних чинників мають негативну як емоцій-

ну, так і фізичну оцінку (рис.3.4) [592]. 

Тому в більшості своїй вони сприймаються як аверсивні. Вони передають 

інформацію про хімічні подразники, що викликають подразнення, біль, відчут-

тя печії, горіння, тепла, холоду, свербіння та ірітації тощо. Тобто, тригеміналь-

на хеморецепція грає роль детектора подразників – хемоноцицептора - захищає 

організм від потенційно шкідливих хімічних сполук 

Стан спокою на фоні одорації NH3 як і в контрольніх спостереженнях су-

проводжувався депрессією СП α2-, майже генералізовано α1, β- у задніх відді-

лах та посиленням активаційних процесів – збільшення θ/α, β/α та ВСП θ- (ок-

ципітальні відведення). Крім цього, спостерігалось додаткове зниження СП 3- 

і β1- у фронтально-темпоральних та в θ1- і β2- у темпоральних зонах. При 

всьому цьому спостерігалась додаткова (до контролю) когнітивно-емоційна ак-

тивація фронтальних відділів (підвищення θ/α), що підтверджувалось ростом 

ВСП θ2- коливань (рис. 3.4). 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

C 

 

 

Рис. 3.4. Топокарти змін СП (А) та ВСП (В) ЕЕГ та СРК (С) обстежуваних в під 

час пасивного сприйняття «запаху» аміаку (n=46) (порівняння по відношенню 

до вихідного стану). Вказані виключно значущі зміни (р<0.05) 

Примітки: 

1. Δ- контрольні дослідження;  

2.▼- дослідження з NH3; 

3. - , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ.  

 

Тобто, відносно контролю відбувалось топографічне розширення депресії 

1- піддіапазону, що разом з α2- вказувало на посилення процесів активації і 

уваги, проте без вираженої іі концентрації [455], на що, у свою чергу вказувало 

посилення депресії ВСП -коливань в задніх областях та темпоральних облас-

тях та додаткове зниження СП 1-частот. Крім того, [291] показано, що реагу-

вання на олфактивні стимули (ізоамілацетат) бистріше, ніж на тригемінальні 

(аміак), та сильніше в умовах спрямованості до них уваги, а больова інтраназа-

льна рецепція не залежить від спрямованості уваги на її джерело. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


122 

 

Отже, активаційна дія данного чинника проявлялась у депрессії СП прак-

тично всіх низькочастотних складових ЕЕГ. Відсутність значних змін актива-

ційного рівня  (високочастотні компоненти, ВСП –перебудови θ- та коефіцієнти 

активації) можливо пояснюються саме достатньо низькою концентрацією чин-

ника в повітрі і його аверсивністю [291].  

Зміни СРК проявились у зниження фронтально-темпорально- паріетальних 

взаємодій в 1- з фокусами у обох фронтальних зонах і одночасному їх поси-

ленні з ліво-темпоральним фокусом (міжпівкульні поєднання) в межах паріета-

льно-окципітальних зон окципітальними зонами; в діапазоні -ритму спостері-

галось в потужне послення функціональних поєднань в α1- (у більшості міжпі-

вкульних), та мозаїчні збільшення КОГ 3-, β2- коливань на фоні зниження до-

вгодистантних фронтально-ліво- окципітальних сполучень α2-. Високочас-

тотна частка спектру ЕЕГ теж вказувала на зниження функціональної актив-

ності фронтального неокортексу (1-, β2-) і темпоральних ділянок. Проте, тут 

відмічалось посилення СРК задніх відділів ГМ (рис. 3.4C, табл.3.2). 

Таким чином, отримані результати і порівняння їх з вищенаведеними да-

ними обстеження з ІАА і контролю дають нам можливість зробити заключення, 

що отримана картина ЕЕГ є результатом поєднання активності нейромереж 

стану спокою (1), та таких, що обумовлюються ноцицептивними властивостями 

NH3, як тригемінального чинника, і формують негативно-емоційний знак від-

чуття (2). 1-і проявляються у підвищенні функціонального поєднання ділянок 

ГМ в 2-, - та - діапазонах і посиленні міжпівкульної взаємодії, що обумов-

лено внутрішньою психічною діяльністю людини в стані спокою 

[612,243,598,155], 2-і – у послабленні ЕЕГ активності з модуляцією окремих - 

- - частот [424,629,461] що, можливо, обумовлено внутрішньою психічною 

діяльністю, індуко-ваною суб’єктивним негативним сприйняттям аміаку). Пев-

не лівопівкульне домінування змін СРК (θ2-, α1-, α3-) пояснюється  добре відо-

мими фактами [562,75] і структурами лімбічної системи. 
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              Таблиця 3.2   

Параметри глобальної дистантної синхронізації (у.о.) за умов сприйняття «за-

паху» аміака (Md2) та в контрольних обстеженнях (Md1). 

 ЛП α1 ПП α1 MП α1 Ʃ  α1 MП α3 

Md1 0,49 [0,44;0,53] 0,49 [0,43;0,54] 0,46[0,42;0,51] 0,47[0,43;0,52] 0,38[0,35;0,45] 

Md2 0,50[0,46;0,54] 0,51[0,44;0,54] 0,47[0,42;0,50] 0,49[0,44;0,52] 0,42[0,37;0,45] 

n1 46 46 46 46 46 

n2 46 46 46 46 46 

р 0,06 0,02 0,03 0,01 0,06 

 

Примітки:  

1.Md –медіана;  

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; 

4.Ʃ – середня КОГ по всім відведенням;  

5.n – розмір вибірки;  

6.α1-, α3- - ПДП ЕЕГ. 

Таким чином, можна скзати, що стан пролонгованого спокою на фоні 

одорації NH3 визначався активністю «нейромреж спокою», що ми бачили і в 

контрольних обстеженнях та на фоні одорації ІАА, та крім цього, завдяки дії 

тригемінального подразника – активацією (хоча і не значною, не руйнуючою 

поточний ФС) ноціцептивних нейромереж.  

Крім цього, треба зазначити дуже важливий, на наш погляд, факт, що 

пролонговане знаходження в середовищі з наявністю вивчаємого чинника 

(NH3) ( хоча і в дуже малих дозах) призводила до інактивації фронтального 

неокортексу (-діапазон) і  зниження рівня його інтеграції з аналітичними 

зонами ГМ  (1-) – (рис.3.3 ).   

Таку неузгодженність, з нашої точки зору, можливо пояснити «надлишко-

вістю» активаційних впливів на ту ж ОФК  - з боку лімбічних структур, пряму 
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активуючу дію RF ствола мозку ( подразнення  n.trigeminus) та крім цього, роз-

витку процесів адаптації до постійнодіючого подразника.   

Важливо, що як виявили фМРТ -дослідження [112,442,517] ноціцептивної 

чутливості, при величезному її різноманітті відчуття, локалізації і відповідному 

мозковому “супроводі”, найбільш активованими структурами являються інсула, 

цингулярна кора, фронтальний неокортекс, таламус та їх різні ділянки (це крім 

специфічних до області подразнення мозкових областей (наприклад 1-на та 2-на 

сенсомоторна кора, хвостате ядро та ін.). Тобто ноціцептивне відчуття  відбува-

ється за участю майже більшості тих структур, що є задіяними і у формуванні 

станів спокою, і у когнітивно-емоційному забезпеченні нюхового відчуття.  

 

3.4. Зміни параметрів ЕЕГ людини під час сприйняття аверсивного 

запахового подразника 

Як ми вже зазначали вище,  картина порівняння ефектів сприйняття олфак-

тивних і тригемінальних чинників буде неповною, якщо ми не розглянемо 

також і ефект дії на функціонування мозкових систем -меркаптоетанолу – 

сполуки з олфактивною аверсивною дією (негативно-емоційне сприйняття).  

Як було показано раніше, рослинні аромати у своєї переважній більшості 

сприймаються людиною позитивно, якщо їх сприйняття, звичайно, не є 

рефлекторно-ситуативно обумовленим. Проте в оточуючому нас довкіллі 

безумовно присутні хімічні сполуки, які сприймаються людиною виключно 

негативно, більше того такі реакції в нього є в більшості уродженими і мають 

захисну роль. Такі одоранти відносяться до т.з. аверсивних запахів.  

До таких сполук відносяться і меркаптани ( в нашому разі -меркаптоетонол) – 

летючі сполуки, що мають дуже неприємний запах, близький до такого, що має 

сірководень. Як можна бачити з рис.3.2 більшість обстежуваних оцінили цей 

подразник як досить неприємний.   

Аналіз топографічного перерозподілу процесів локальної синхронізації, 

спричиненої сприйняттям даного чинника виявив, що не дивлячись на розвиток 
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процесів адаптації/габітуації в нюховій системі, що відбуваються на аверсивні 

чинники скоріше, ніж на приємні чи нейтральні [371], тим не менш відбулись 

значні процеси інгібування активності дефолтних нейромереж стану спою 

(RSN) і самого ФС ГМ : у більшості відведень всіх частотних діапазонів ЕЕГ 

практично не відбувалося значущих змін. Спостерігалась лише депресія СП θ1- 

в обох фронтальних зонах, α3- лівій фронтальній, β1- лівих фронтальній і 

темпоральній, β2- обох фронтальних та лівій парієтальній областях. Важливо 

зазначити, що все це відбувалось повністю без змін перерозподілу ВСП (по 

відношенню до вихідного фону) (рис.3.5). 

 Така картина стан нейродинаміки ЕЕГ осциляцій вказуває, на наш погляд, 

на достатньо виражену адаптацію активаційних процесів до наявності 

нюхового чинника і втой же час  наявні зміни - на пригнічення процесів 

зовнішньої уваги та загального зниження концентрації та процессів пам’яті 

[149,315,133].  

 Таку ж картину, особливо в плані розвитку процесів інгібування,  показав 

і когерентний аналіз ЕЕГ – в наявності було зазначено суттєве пригнічення 

дистантної синхронізації біопотенціалів, як між- так і внутрішньопівкульних в 

практично у всіх діапазонах ЕЕГ, відображаючи зниження активності 

когнітивно-аналітичної інформаційної складової механізмів свідомості в цей 

час. Більше того в межах β2- відмічено зменшення і інтегрального 

загальномозкового показника дистантної синхронізації, що вказує [67] на 

домінуючий розвиток в цей час інактиваційних процесів (рис.3.5, табл. 3.3).  

За даними авторів [71], загалом пред’явлення негативно-емоційних 

стимулів призводить до потужного зниження просторової синхронізації БП ГМ 

особливо у емоційно нестійких осіб найбільш виражене – в передніх областях 

ГМ. 

Тобто, нюхова активація в цьому питанні нічим не відрізняється від інших 

і визначається мозковими механізмами емоційного реагування.   
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Отримавши наведені результати аналізу нейродинаміки ЕЕГ процесів під 

час сприйняття аверсивного нюхового чинника, ми вирішили окремо проаналі-

зувати початкову реакцію на його появу в повітрі (1-ша хвилина одорації). 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

C 

 

 

Рис. 3.5. Топокарти змін СП (А) та ВСП (В) ЕЕГ та СРК (С)  у обстежуваних в 

під час пасивного сприйняття запаху β-меркаптоетанолу (n=34) (порівняння по 

відношенню до вихідного стану).  

Примітки: 

1.Δ- контрольні дослідження;  

2.▼- дослідження з β-меркаптоетанолу; 

3. , ▬ / ▬ значуще (р<0.05) збільшення / зменшення значень параметрів 

ЕЕГ.  

 

Проведений аналіз виявив (рис. 3.6), що на першій хвилині появи запаху 

-меркаптоетанолу у повітрі найбільш значним ефектом вияви-лись екзальтація 

потужності 3- коливань в лівій окципітально-паріетальній та правій 
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темпоральній зонах, що вказувало на “олфактивність” данного чинника [563] і 

на його впізнання  (права скроня) із значно негативним забарвленням 

семантичних аналітчних процесів (каудальна частина лівої півкулі) ( права 

півкуля має перевагу в процесах визначення запахової “знайомості”, ліва, в 

свою чергу, - в аверсивних чи процесах визначення неприємності запаху, 

забезпечуючи кращу і швидку  реакцію пристосування) [425,667,121], що 

безумовно здійснювалось завдяки активації амигдали ( показано підвищення 

кровотоку при неприємній олфактивній стимуляції [274]).     

                  

                                                                                     Таблиця 3.3 

Параметри глобальної дистантної синхронізації (у.о.)  за умов сприйняття 

запаху β-меркаптоетанолу (Md2)  та в контрольних обстеженнях (Md1).  

 MП β1- ПП β2- MП β2- Ʃ  β2- 

Md1 0,39[0,36;0,41] 0,40[0,35;0,43] 0,36[0,34;0,41] 0,36[0,35;0,40] 

Md2 0,38[0,35;0,41] 0,39[0,34;0,42] 0,35[0,33;0,38] 0,36[0,35;0,39] 

n1 34 34 34 34 

n2 34 34 34 34 

р 0,06 0,06 0,04 0,04 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; 

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; 

4.Ʃ – середня КОГ по всім відведенням;  

 

Крім цього, спостерігалась повна відсутність змін СП в 1- і 2-  

піддіапазонах. Зміни в інших досліджуваних СПД були мозаїчними і 

стосувались у більшості фронтально-темпорально-паріетальних відведень в 

межах 2-, 1,2- і 1- діапазонів, вказуючи на розвиток деактиваційних 

процесів. Аналіз розподілу змін ВСП (рис. 3.6В) підтвердив висунуте 

заключення аналізу СП про негативний вплив меркаптану: перерозподіл ВСП 
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3-частот (генералі зоване зростання) вказував на розвиток семантично-

аналітичних процесів і певне емоційне (негативне) збудження [272,380,639, 

545]. 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

C 

 

 

Рис. 3.6. Топокарти змін СП (А) та ВСП (В) ЕЕГ та СРК (С)  у обстежу-ваних 

на початку (1-а хв.) пасивного сприйняття запаху β-меркаптоетанолу  (n=33) 

(порівняння по відношенню до вихідного стану). Вказані виключно значущі 

зміни (р<0,05) 

Примітки: 

1.Δ- контрольні дослідження;  

2.▼- дослідження β-меркаптоетанолу; 

3. , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ.  

 Також, спостерігався приріст частки потужностей 2-частот в обох 

темпоральних відведеннях – олфактивних центрах (піриформна кора, 

мигдалина). Все це супроводжувалось генералізаваним зниженням ВСП 2-

діапазону – що вказувало на пригнічення процесів зовнішньої уваги та 

загального зниження концентрації та процессів пам’яті [149,315,133]. 
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Подібні результати були отримані і в роботах [255]. Звичайна для Японії 

процедура – інтравенозне введення thiamin propyl disulfide – призводила до то-

го, що через 20 сек у паціента виникало відчуття запаху n-propyl mercaptan. Ві-

дчуття запаху супроводжувалось посиленням верхнього α3- та 2- . Із зникнен-

ням відчуття запаху – отримані зміни ЕЕГ теж зникали. 

Загальну картину початку пригнічуючої дії -меркаптоетанолу дав і аналіз 

змін СРК (рис.3.6C) – спостерігалось виражене послаблення просторової синх-

ронності коливань біопотенціалів в 2-діапазоні (F3-O1; F4-T3; F4-P4) та між-

півкулевої взаємодії в 2- (О1-Т4) і в 2- (О1-О2) діапазонах. Посилення 

інтегративних процесів в α3- (F4 -T3) і (Р3-О1) та θ1- (F3-O1 p=0.07)  [545] 

вказувало на залишки когнітивної активності дефолтних нейросіток, що були 

активними в стані спокою до початку аверсивної одоростимуляції. 

Отже, в нашх обстеженнях початок сприйняття аверсивного запаху 

супроводжувався невеликою за тривалістю когнітивно-емоційною активацією, 

яка потім практично зникає під дією розвитку процесів адаптації-інгібування, 

які є притаманними олфактивним чинникам саме цього типу.  

 Таким чином з приведених результатів досліджень можна зробити 

висновок, що пасивна активація хемодистантної рецепторної системи людини 

(нюхова, тригемінальна, нюхова аверсивна) призводить до суттєвих перебудов 

ФС ГМ, зокрема до змін активності нейромереж стану спокою, що і має прояв у  

нейродинаміці. Важливо зазначити, що аверсивність олфактивного  і 

тригемінального чинників мають кардинально різні ЕЕГ- прояви:  NH3 через 

активаційні впливи на RF стовбуру мозку, з одного боку, і через механізми 

ноцицепції (активність яких не залежить від спрямованості уваги до них, на 

відміну від олфактивних) [291] справляли легку стимулюючу дію, що 

призводило до, хоч і дещо зміненої, активації структур нейромереж стану спо-

кою; в той час як наявність в повітрі   β-меркаптоетанолу призводила до знач-

ного пригнічення діяльності мозкових систем забезпечення активності (притом-

ності) ( наважки чинників були значно нижчими допустимих у промисловості).   
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А от отримані нами результати з вивчення дії специфічного олфакторного 

чинника – ІАА (нерелевантного, не пов’язаного з обставинами тестування, ма-

лознайомого і неаверсивного) на функціональний стан головного мозку людини 

в умовах відсутності спрямованої уваги до нього і  в стані спокою обстежува-

них вказують на те, що мозкова система нюхового аналізатора реалізує істотні 

модуляційні впливи з вираженим можливим ефектом когнітивної активації, 

внутрішньої психічної діяльності (mind-wandering, stream of consciousness), ре-

лаксації та організації системної готовності до подальшого реагування на зміни 

зовнішніх обставин (tonic alertness)[167].  

Треба зазначити, що наші дані узгоджуються з точкою зору [371], що до 

негативних запахів нюхова система людини адаптується/інкубується швидше, 

ніж до нейтральних та приємних. Проте, зважаючи на той факт, що нюхова сис-

тема у свою чергу швидше реагує  на зміни в негативній олфактивній стимуля-

ції, автори висунули припущення, що олфакторна система спеціалізується саме 

на оцінці безпеки олфактивних сигналів.  

 

3.5 Зміни ЕЕГ, викликані сприйняттям запахів окремих ефірних олій 

рослинного походження (ЕОРП) 

Як вже зазначалось у літогляді (див. розділ 1), більшість запахів, які 

сприймає людина у своєму житті вдихаючи повітря чи то на відкритій місцево-

сті, чи то у штучно створеній нею атмосфері – це аромати різних сумішей 

ЕОРП з простими газами, що мають запах. Проте головну частку детектуємого 

людиною "ароматичного" повітря все ж таки складають саме ЕОРП. Більше то-

го, нагадаємо, що до цього класу хімічних сполук прикута щільна увага людини 

практично на протязі всього її існування. Рослинні запахи в наш час використо-

вуються майже у всіх сферах життя - парфумерія, харчова, хімічна, будівна (ди-

зайн) і т.і. – включаючи виробників електронної техніки для військових та кос-

мічних досліджень. За висловленням багатьох дослідників біологічної активно-

сті запахів – головна інтегральна функція останніх – це покращення якості жит-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


131 

 

тя людини. Окремим питанням стоїть використання властивостей ЕОРП в ме-

дицині, зокрема в неврології, психіатрії і ароматерапії. 

 До речі, ароматерапія у світі є досить розповсюдженою та популярною. 

Більше того, в багатьох  країнах вона вже має офіційний, контрольований 

багатьма установами, статус застосування. Так в Австралії це - National Medi-

cines Policy and Quality Use of Medicines, які покликані виконувати 

контролюючу та ініціюючу функції в напрямку найбільш ефективного 

застосування можливостей ароматерапевтичної практики. 

Безумовно, що сприйняття людиною олфактивної  інформації 

здійснюється в умовах, коли розподіл уваги є результатом довільно (свідомо) 

викликаного (сформованого) стану перцептивної готовності до її сприйняття 

(низхідний, або цілеспрямований контроль – наприклад -  дегустація, чи 

диференціація ароматів), чи навпаки, незалежно від перцептивних цілей 

людини, що  саме і відбувається в більшості випадків у повсякденному житті. 

Тому, після вивчення ЕЕГ-кореллятів пасивного сприйняття мономодаль-

них олфактивних подразників, ми вирішили провести подібні дослідження і з 

деякими ЕОРП. В даній главі ми представимо результати по дослідженню 

сприйняття людиною ароматів 4-х ЕОРП, що відрізняються не тільки за 

хімічним складом, але й за певними соціально-психологічними характеристи-

ками сприйняття. Це  ЕО лимону, меліси, лаванди, іланг-ілангу. Такий  вибір 

був обумовлений наступним:  

ЕО лимону (Citrus limonum) має мабуть найвпізнаваємий і приємний у по-

буті запах, що здавна використовується людиною в своєму житті. Вплив її за-

паху на ЦНС людини оцїнюють як стимулюючий, тонізуючий, підвищуючий 

настрій,  такий що сприяє концентрації уваги, поліпшенню пам’яті, покращен-

ню розумової працездатності [ 80,17,39,79,251,477]. 

Так, показно, що інгаляція цією ЕО викликає зростання активності симпа-

тичної нервової системи у людини, чим, можливо, обумовлений її збуджуючий 

вплив [ 97]. 
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Можливо з цим пов’язані негативні ефекти сприйняття ЕО лимону (подіб-

но до сприйняття dimethyl sulphide ) в дослідженнях[ 409]. 

В цілому ж, дія даного чинника асоціюється з підвищенням частоти серце-

вих скорочень, і підвищення ментальної та фізичної активності людини [ 377]. 

ЕО меліси (Melissa officinalis) – запах дуже схожий на запах лимону, широ-

ко використовується в харчовій і медичній практиці. Дія на ФС людини – про-

тилежна такій ЕО лимону. Вважається, що їй властива заспокійлива, тонізуюча, 

балансуюча емоції, покращуюча самопочуття і компенсуюча нервову втому дія 

на ЦНС людини [18,190,463,523]. 

ЕО меліси має нейрофармакологічну активність -  усуває астенію, за- па-

морочення, зомління (ноотропні ефекти), чине протисудомну дію. Ароматера-

пія цією ЕО значно допомагає в лікуванні тривожного збуджен-ня у хворих на 

важке слабоумство, полегшує виконання когнітивних завдань, покращує 

пам’ять і самопочуття (якість життя). Завдяки своїм ноотропним властивостям 

значно покращує когнітивний дефіцит у паціентів з хворобою Альцгеймера [ 

126, 136,511].  

Крім цього, в ряді робіт показано біологічну активність (зокрема анксіолі-

тичну, неврологічну та нейропротекторну, антиоксидантну) екстрактів цієї рос-

лини і їх широке застосування в медичній практиці [ 397475]. 

ЕО лаванди – має тривалу консервативну репутацію заспокійливого чин-

ника з ефектом зниження тривоги і модуляції настрою у відповідністі до ситуа-

ції [ 106,156,616]. 

 Ця ЕО не менш популярна ніж ЕО лимону, але проте і найбільш 

суперечливою за результатами її дослідження. Традиційно використовується як 

седативний, гіпногенний та аналгетичний чинник (за впливом на ЦНС) [ 97]. 

Результати спостережень виявили у обстежуваних під час сприйняття ЕО 

лаванди суттєве зменшення вісцерального arousal - зниження кров’яного тиску, 

частоти серцевих скорочень, температури шкіри. В той же час пацієнти оціню-

вали себе більш активними та у стані свіжого легкого релаксу. У динаміці ЕЕГ 
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спостерігалось посилення потужності θ- (4-8 Hz) та α- (8-13 Hz) коливань. То-

пографічно найбільші зміни спостерігались у α- діапазоні осциляцій білатера-

льно у темпоральних та центральних зонах [ 616].  

 В той же час , не дивлячись на те , що ЕО лаванди традиційно вважається 

седативним агентом – її застосування під час відпочинку призводить до запобі-

гання погіршенню самопочуття і, зокрема, концентрації поведінки, а виявлені 

седативні и спазмолітичні еффекти не знайшли підтвердження в дослідженнях  

у будь-яких комбінаціях типів роботи та тривалості інгаляції [246,156,579,606]. 

 За даними інших дослідників, інгаляція ЕО лаванди покращує результа-

тивність рахунку та виконання математичних завдань, покращує емпліцитну 

пам’ять і в той же час  знижує рівень креативності, погіршує пам’ять та підви-

щує час реакції уваги, хоча і посилює відчуття задоволення [225,224,470]. 

 На думку авторів, покращення математичних операцій та їх швидкості 

здійснюється за рахунок покращення настрою та більшої релаксації. Вважають, 

що загалом “седативна” лаванда покращує активну діяльність в разі її викорис-

товування під час відпочинку за рахунок підвищення якості релаксації. В той 

же час лаванда сприймається менш позитивно, ніж чиста вода (контроль) чи 

запах ЕО лимону [246,494]. 

 Отже, можна зазначити, що на сьогодні в науковій літературі нема єднос-

ті  в питанні енцефалографічних реакцій людини на сприйняття запаху лаванди  

та її дії на когнітивні функції [662, 443,117]. 

ЕО іланг-ілангу (Ylang-Ylang (Cananga odorata, Annonaceae)) - зазвичай за-

стосовується як гармонізуючий заспокійливий та гальмуючий активаційні про-

цеси засіб (порівнюють з ефектами від застосування м’яти) Використовується в 

різних сумішах саме в цьому напрямі і не виявляє загроз до здо-ров’я людини 

[471, 159]. 

З точки зору [346] для ЕО іланг-ілангу притаманна наявність гармонізу-

ючої дії скоріше ніж релаксаційно-седативної.  По відношенню до плацебо, 

одорація даним ЕО призводила до зниження кров’яного тиску та ЧСС на фоні 
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підвищення уважності та спритності. Цікаво, що кореляційний аналіз виявив 

високу залежність ефектів від суб’єктивного нюхового досвіду [19]. Пропону-

ється для застосування у ароматерапевтичній практиці як компенсуючий депре-

сію та полегшуючий переживання людиною стресу [346].   

Загалом  зазначають, що всі фізіологічні та медичні ефекти, що надають 

ЕОРП, є похідними від психологічних (валентність, очікування, обізнаність). 

Ендокринні, імунні ефекти не підтвердились, а з боку реакцій автономної НС – 

результати протилежні і статистично незначущі [494].  Іншими дослідниками 

було показано наявність у дії ЕОРП як фармакологічних так і психологічних 

механізмів. Вони вважають, що: 

1 - пролонговане сприйняття ароматів впливає на стан автономної НС так-

же як ментальні і емоційні фактори; 

2- ефекти сприйняття ароматів , принаймні частково, базуються на 

суб’єктивній оцінці аромату; 

3- хіральність запахових молекул являється центральним фактором по від-

ношенню до біологічної активності ароматичних чинників [247].   

Отже, зі всіх досліджуваних нами ЕОРП ми вибрали наведені вище 4, які, 

на наш погляд, володіють достатньо індивідуальними на рівні побуту (пересіч-

ного непрофесійного погляду) характеристиками: 

-лимон – дуже розповсюджений, добре знайомий і приємний. Легко іден-

тифікується. Справляє активуючу дію.   

 -меліса – має запах, подібний до лимону (інша побутова назва – лимонна 

трава), проте виявляє виражену заспокійливу і в той же час освіжаючу дію. 

 -лаванда – теж, як і два попередніх, давно і широко застосовуваний 

людиною  ароматичний чинник. Проте, його ідентифікація викликає у обстежу-

ваних певні труднощі і часто відбуваються помилки. Традиційно вважається 

седативним засобом, хоча останнім часом і в цьому плані виникають протиріч-

чя. 
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 -іланг-іланг – в нашій культурі на побутовому рівні є практично 

незнайомим і важко ідентифікованим запахом. Загалом визначається як 

приємний гармонізуючий запах.   

 Таким чином, ми сподівались, що на настільки різні ароматичні чинники 

– різні не тільки за хімічним складом, але й за загальними психофізіологічними 

характеристиками, виявлять  різну і в чомусь протилежну,  нейродинаміку ЕЕГ. 

Проте, треба зазначити, що отримані зміни абсолютних значень СП були 

достатньо невиразними (рис. 3.7А): стан спокою на фоні одорації (пасивне 

сприйняття) не супроводжувався ні в одного з  чинників різкою зміною рівня 

активації по відношенню до контрольних обстежень.  

Певне виключення представляли лише ЕО лимону [17] і іланг-ілангу, 

сприйняття яких супроводжквалось посилення когнітивно-емоційного 

коефіціенту θ/α у фронтальних та првій темпоральній (лимон) (активація 

механізмів пам’яті, гіпокампу зокрема). Для цих же чинників, на відміну від 

інших двох, було характерним генералізоване посилення і β/α (зростання рівня 

загальної активації).  

Сприйняття запаху меліси взагалі практично не сурпроводжувалось поси-

ленням (крім задніх областей) посиленням обох активаційних коефіціентів, в 

той час як в разі лаванди - не змінювався лише θ/α. Крім цього, пасивне сприй-

няття запахів практично всіх досліджуваних олій ( крім ЕО лаванди) супрово-

джувалось тотальним зниженням СП α1-, α2- осциляцій.     

Що стосується змін ВСП (рис.3.8)  то вони підтвердили спостереження 

динаміки СП – пасивна перцепція ЕО лимону і іліангу виклика-ла активацію 

механізмів пам’яті (2-) і емоційного збудження ( посилення ВСП θ- і β- діапа-

зонів). Крім того, паралельно з цим спостерігалась певна активація 3- системи 

в поодиноких відведеннях і, практично у всіх випадках,  спосте-рігалось 

зниження ВСП α2- у центрально-задніх відведеннях (активація механізмів 

уваги). 
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Окремо треба охарактеризувати нейродинаміку ВСП ЕЕГ на фоні 

сприйняття ЕО меліси. У данному випадку паралельно з відсутністю активації 

(харатерне також для ЕО лаванди), яка спостерігалась в контролі в - - - 

смугах, і що можна віднести до певного заспокійливого ефекту цих ЕО, 

спотерігалась майже генералізована активація 3-піддіапазону, що відповідає 

стану tonic alertness (пильності, готовності до реагування  на фоні спокою, 

релаксу) [366]. Найбільш виразними, як і очікувалось з результатів попередніх 

спостережень, були зміни КОГ, які показали, що сприйняття досліджуваних 

ЕОРП змінювало перебіг стану спокою (активності нейросіток стану спокою), 

хоча і на поведін-ковому рівні, і рівні змін спектрально потужносних 

характеристик суттєво не  порушуючи його (рис.3.9). 

     Так, пасивне сприйняття запаху лимону супроводжувалось підвищенням 

рівня інтеграції різних зон мозку у 1,2- і 1,3- піддіапазонах ЕЕГ відбиваючи 

активацію процесів пам’яті, емоцій (підняття настрою), семантичної активності 

[111,608,639]. 

  Важливо зазначити, що зміни КОГ -ритмів стосувались правопівкуль-

них та міжпівкульних об’єднань (посилення ліибічної модуляції та активація 

пов’язаних з нюхом когнітивних процесів, пам’яті. Також підвищувався і інтег-

ральний показник КОГ (глобальної синхронізації - по всій корі), що також вка-

зує на активаційне інформаційне зростання та підвищення збудливості 

[563,513]. Запах ЕО меліси викликав потужне зростання просторової взаємодії в 

межах 3- і на відміну від лимону, на всіх рівнях дистантної синхронізації (ак-

тивація семантичної емоційно-когнітивної діяльності) і певного зниження фро-

нто-окципітального поєднання  в 2- (зниження активаційного рівня), що узго-

джується з результатами інших авторів [554,400]. 

 Що стосується ЕО лаванди, то її сприйняття супроводжувалось знижен-

ням дистантної взаємодії осциляцій в передніх відділах правої півкулі і задньо-

центральній частині ГМ з паралельним зниженням довгодистантних міжпівку-
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льних фронто-окципітальних і право-ліво- темпоро-окципітальних поєднань в 

θ2- діапазоні, що вказує на досить суттєве зниження ФС і емоційне пригнічен-

ня. На це вказує і гальмування (по відношенню до контролю) активаціїї -

систем (рис.3.7-8). 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

Ефірна олія лимону n=50 

 

 

Ефірна олія меліси n=42 

 

 

Ефірна олія лаванди n=54 

 

 

Ефірна олія іланг-ілангу n=40 

 

 

 

Рис.3.7. Топокарти змін СП у обстежуваних в під час пасивного сприйняття 

запахів ЕОРП та імітації одорації (контроль) (порівняння по відношенню до 

вихідного стану). Контрольні дослідження – n=40. Примітки: 

1. Δ- контрольні дослідження;  

2.▼- дослідження сприйняття запаху зазначеного ЕОРП; 

3.  - значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ (р<0,05) 
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θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

Ефірна олія лимону n=50 

 

 

Ефірна олія меліси n=42 

 

 

Ефірна олія лаванди n=54 

 

 

Ефірна олія іланг-ілангу n=40 

 

 

 

Рис. 3.8.  Топокарти змін BСП у обстежуваних в під час пасивного сприйняття 

запахів ЕОРП та імітації одорації (контроль) (порівняння по відношенню до 

вихідного стану) Контрольні дослідження – n=40. Вказано виключно значущі 

зміни р<0,05 

Примітки: 

1.Δ- контрольні дослідження;  

2.▼- дослідження сприйняття запаху зазначеного ЕОРП; 

3.  - значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

Контроль (плацебо) n=40 

 

 

Ефірна олія лимону n=50 

 

 

Ефірна олія меліси n=42 

 

 

Ефірна олія лаванди n=54 

 

 

Ефірна олія іланг-ілангу n=40 

 

 

 

Рис.3.9. Топокарти змін СРК у обстежуваних в під час пасивного сприй 

няття запахів ЕОРП та імітації одорації (контроль) (порівняння по відношенню 

до вихідного стану) . Контрольні дослідження – n=40. 

Примітка:  

▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень СРК, р<0,05 
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В той же час в межах -ритмів   спостерігалось правостороннє зниження 

(P4-T4-O2) КОГ в 2- і тенденційне підвищення рівней КОГ  1- і 3- лівої і 

правої латеральних зон кори відповідно, що у свою чергу вказує на емоційне 

заспокоєння і невелику активацію семантичної діяльності і незначний рівень 

“tonic alertness”. Такий “невиразний” седативний ефект сприйняття запаху ЕО 

лаванди можна пояснити результатами досліджень, які показали фармакологіч-

ну активність даної ЕО, а нюхове сприйняття її, на думку авторів, виконує роль 

тільки підсилювача [381]. 

 Розвиток стану спокою в умовах одорації повітря ЕО іланг-ілангу супро-

воджувався змінами СРК які повністю, на наш погляд, узгоджуються з визна-

ченням його як активного гармонізую чого приємного запаху[346] . 

 Найбільші, суттєві і значущі зареєстровані нами зміни відбувались у α1- 

ПДП в задніх і темпоральних зонах зі значущим фокусом  у правій окципіталь-

ній (рис. 3.9). Крім цього спостерігалась активація поєднань задніх відведень у 

θ1- і β1- смугах та пригнічення взаємодій у α2- (F3-F4, T3-P3) і α3- ПДП (T3-P3; 

T4-P4;T4-O2). Виявлені зміни СРК вказують на певну активацію процесів опе-

ративної пам’яті (θ- та α3- діапазони) та зовнішньої уваги з елементами певного 

заспокоєння (α1- і β1-), що на наш погляд, достатньо узгоджується з загальною 

характеристикою даного одоранта.  

Аналізуючи загалом отримані результати, звертає на себе увагу, що біль-

шість виявлених суттєвих змін пов’язана з процесами правої півкулі. А на сьо-

годні вважається,  що сприйняття олфактивної інформації у людини супро-

воджується активацією саме переважно право-півкульних структур головного 

мозку і це не залежить від гедонічності подразника та статі. Вважається, що 

права півкуля ГМ домінує в переробці та аналізі олфактивної інформації і є за-

лученою до  реалізації механізмів пам’яті [151,547].  

Крім цього, сучасними томографічними дослідженнями показано мозкову 

дисоціацію олфактивних процесів: права півкуля ГМ залучена до процесів 

пам’яті, в той час як ліва – до емоційних процесів [563].  
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Отже, аналіз дії вибраних нами ЕО на нейродинаміку ЕЕГ стану спокою 

виявив, що сприйняття запахів цих ЕО змінює активність  нейросіток стану 

спокою, проте цей вплив є не просто результатом сенсорної стимуляції (як в 

разі інших сенсорних модальностей),  а передбачається більш складним і,  

напевно, когнітивним процесом, що торкається в першу чергу пам’яті і 

емоційної складової, і, саме, самого внутрішнього самопочуття (self feeling) 

людини.  Таке припущення добре узгоджується  з сучасними поглядами на 

функцію нюхової системи у людини [381,471].   

Добре відомо, що запахове відчуття і його гедонічні компоненти 

характеризуються високим ступенем пластичності і є дуже нестійкими і 

мінливими навіть на протязі досить короткого відрізку часу. Тому, мабуть, ми і 

стикаємось в літературі з достатньо суперечливими, а інколи і діаметрально 

протилежними даними досліджень ефектів дії різних запахових чинників (тим 

більше, якщо вони не є ситуативно обумовленими). Так, наприклад було 

показано, що запах помаранчової олії, відомої своїми активуючими 

властивостями і підіймаючими настрій та ЕО лаванди (вважаємої седативним 

агентом) оцінюються як заспокійливі приємні, компенсуючи тривожність 

аромати, тільки завдяки тому, що що пацієнти були обізнаними до них і 

одорація повітря відбувалась у передпокої стоматологічного кабінету [106].    

Крім цього, різними авторами застосовуються різні часові інтервали одо-

ростимуляції – від секунд до пролонгованого пред’явлення (до 15 хв.) (направ-

лена детекція - одорація оточуючого повітря відповідно). Адже показано, що 

пороги сприйняття запахів у одних й тих самих людей характеризуються вели-

кою варіабельністю навіть на протязі короткого часу (доби).  А хемосенсорна 

чутливість ( олфактивна і тригемінальна) змінюється на протяці доби (має цир-

кадні коливання) – максимальні амплітуди ( не латентні періоди) ERP були ви-

явлені о 16.00, мінімальні - біля 4.00 [488,187].     

Таким чином, час проведення наших спостережень був цілком адекватним 

з точки зору циркадності нюхової чутливості. 
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В різних лабораторіях обстеження виконуються при різному стані уваги до 

подразника, що ускладнює порівняння результатів. Також важливими фактора-

ми ефекту дії запахів є меж- та індивідуальна (особистісна) варіабельність реак-

тивності на пред’явлення ароматів, обізнаність та “нюховий”  життєвий досвід 

обстежуємого. У обстеженнях по вивченню автобіографічної пам’яті було ви-

явлено, що спогади, які були викликані завдяки сприйняттю одорантів ( ватра, 

запах свіжо- покошеної трави, поп корн) завжди були набагато більше емоцій-

ними, ніж  такі , що викликані візуально, або акустично [336].     

 Добре відомо, що дуже важлива (найголовніша) складова нюхового 

сприйняття – це емоційна реакція на одорант – і яка є теж досить індивідуаль-

ною і далеко не завжди залежить від якості одоранту. Так, відомо, що запах по-

вітря, що оцінюється як приємний -  змінює та поліпшує настрій, модулює  по-

ведінку в позитивному напрямку (approach), в той час як неприємні запахи при-

гнічують настрій і послаблюють позитивний напрямок в поведінці.  

Ще необхідно доповнити, що дуже важливим  для якості сприйняття є кон-

груентність запахів до оточуючих обставин, в яких воно здійснюється ( конгру-

ентність до конкректного довкілля) [410]. Тобто, іншими словами, реакція на 

аромати ще залежить від конгруєнтного до олфактивного емоційного збуджен-

ня з сенсорних систем інших модальностей. Крім цього, показано, що сприй-

няття запахів, зокрема процеси адаптації, оцінки сили запаху і т.і. залежить на-

віть від поточного  когнітивного стану, на фоні якого відбувається сприйняття, 

попередження про його властивості і т.д. [248].     

В той же час, лінгвістична назва запаху і, відповідно, суб’єктивні емоційні 

асоціації, що несе за собою ця назва, впливає (визначає) суб’єктивне реагування 

на цей запах.  Так запахи оцінюються як більш інтенсивні, якщо вони назива-

ються негативними назвами, і як більш активуючі (збудливі, в разі іх позитив-

них найменувань. Тобто пов’язані з назвою асоціації (пам’ятні сліди) призво-

дять до емоційних реакцій на назви олфактивних подразників. Загалом, автори 
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підтверджують, що існує багато різних типів психологічних проекцій, що 

пов’язані з нюховою перцепцією [94].     

Цікаво, що якщо застосовувати невербальне (несемантичне) шкалування 

якості запахів, то у виділені таким чином різні групи будуть являти собою су-

міші з різних запахів з лінгвістичними характеристиками, причому однакові ве-

рбальні назви можуть бути присутніми в різних невербальних кластерах [600].     

І, на кінець, такі методичні нюанси, як різниці в реєструючих ЕЕГ-

системах і системах аналізу, досліджувані ЕЕГ-параметри і їх параметри, а та-

кож схеми обстежень та групи досліджуваних і т.і. безумовно роблять свій вне-

сок в розмаїття як психо- так і нейрофізіологічних корелятів сприйняття необу-

мовлених (нерелевантних) одорантів, тим більше ароматів ЕО рослинного по-

ходження. 

В той же час  треба зазначити, що  виявлені нами як загальні 

закономірності, так і розбіжності в ЕЕГ-нейродинаміці практично не торкались 

принципу нашого вибору означених ЕО. В наявній літературі на наш час, і досі 

не існує єдиної думки щодо загальних прогностичних показників ЕЕГ-

корелятів сприйняття запахів людиною. Особливо це стосується вивчення змін 

КОГ – роботи в цьому напрямку зовсім поодинокі.  

 Тому, ми вирішили об’єднати результати всіх досліджених нами ЕО і 

проаналізувати нейродинаміку їх сприйняття на системному рівні з метою ви-

явлення найбільш характерних рис (особливостей) прояву мозкових механізмів 

олфактивної активації у людини.  
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗА  УМОВ 

АКТИВАЦІЇ ДИСТАНТНОЇ ХЕМОРЕЦЕПТОРНОЇ СИСТЕМИ 

 

В сучасній науковій літературі існує велике розмаїття даних, які  стосу-

ються як психофізіологічних так і нейро- електрофізіологічних спостережень. 

Дійсно, важко уявити повну збіжність ЕЕГ-реакцій обстежуваних на той 

чи інший запаховий чинник, хоча би виходячи з кількості модуляторів 

олфактивного сприйняття, по-перше,  з великої індивідуальної варіабельності 

самої електроенцефалограми, по-друге, і, по-третє, з великої кількості 

індивідуально-психологічних рис людини, які безумовно визначають 

особливості сприйняття. 

Тому ми вирішили об’єднати всі отримані нами в наших обстеженнях ре-

зултати аналізу реактивних ЕЕГ не дивлячись на природу використаних 

одорантів, і проаналізувати зміни їх параметрів виходячи з основних, на наш 

погляд предикторів: це (1) функціональний стан (орієнтовна реакція, стан 

спокою, виконання когнітивного завдання, відпочинок після навантаження), (2) 

наявність уваги до запахової стимуляції, (3) суб’єктивна оцінка гедонічності 

суб’єктивного сприйняття одоранту і , безумовно, стать обстежуваних (4).  

 

 4.1 Особливості нейродинаміки головного мозку у стані спокою за умов 

імітації та одорації повітря. 

 

 4.1.1 Початок стану спокою, орієнтувальна реакція. 

Нагадаємо, що в серії обстежень, результати яких будуть наведені нижче, 

метою було нейрофізіологічне вивчення ефектів дії запахів, що знаходяться в 

оточуючому середовищі (повітря камери) на ФС головного мозку людини за 
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умов неспрямованої уваги до них – найбільш розповсюджений випадок в по-

всякденному житті людини. Увага обстежуваних була зосереджена на необхід-

ності якісного виконання завдання (усний рахунок подумки), якому передував 

певний період спокою (очікування команди). При цьому їх не попереджували 

відбудеться чи ні одорація повітря, хоча всі маніпуляції, що пов’язані зі 

здійсненням процедури одорування виконувались завжди.  

Враховуючи той факт, що маніпуляції, пов’язані з початком одорації 

безумовно мали викликати орінтовну реакцію у обстежуваного  і до того ж, 

поява самого запаху теж не могла не викликати на нього уваги обстежуваного 

(ON-ефект, орієнтовна реакція) ми окремо провели аналіз  початку одорації, чи 

його імітації (1-а хвилина).  

Зазвичай, пред’явлення запаху (приємного чи неприємного), як і будь-

якого сенсорного подразника, викликає кортикальну активацію (депресія α-

ритму та збільшення β-коливань) [115,391,459]. 

В разі наших досліджень запахів ЕО можна заключити, що фіксація одора-

нта в повітрі (ОР) супроводжувалась посиленням процесів депресії СП (в порі-

внянні з контролем) в усіх ПДП ЕЕГ крім α3- (рис. 4.1, додат.А), причому пере-

важно у передньо-центрально темпоральних зонах ( θ2-, α1-, α2-, β1-) і генера-

лізовано по всіх відведеннях в межах θ1- (загальний спокій з елементами акти-

вації процесів уваги та пам’яті). Наявність певних активаційних процесів, 

пов’язаних з появою запаху підтверджує і посилення когнітивно-емоційного 

коефіцієнту β/α (рис. 4.1 А). 

Слід зазначити, що топографія посилення β/α відповідає нюховій природі 

змін – передньо-центральні області правої «нюхової» півкулі [151] і ліві темпо-

рально-паріетальні зони – емоційні складові олфактивних процесів паралельно 

з асоціативною діяльністю. Правопівкульне зниження СП α1- і посилення α3- в 

О1 дає підстави припускати активацію пам’ятних механізмів (саме завдяки, хо-

ча і мимовільної нюхової активації) [563,545]. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 
 

Рис. 4.1.Топокарти змін СП (А), ВСП (B) та СРК (С - контроль, D - одорація) у 

1-у хвилину появи одорантів у повітрі  та  імітації одорації  (контрольні обсте-

жання). Вказано виключно значущі зміни (p<0.05); 

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контрольнихобстеженнях; 

2.▼ – спостереження з одорацією;  

3.Δ/▼ , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні коефіціенти.  

 

Однак, найбільш виразними, на наш погляд, змінами характеризувались 

динаміки ВСП і КОГ (як і в дослідженнях з окремими запахами). Так, на відмі-

ну від контролю, поява одоранту супроводжувалась генералізованим посилен-

ням ВСП в межах α3- і β2-коливань, що за даними різних дослідників відбува-
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ється в ситуації, пов’язаної з пред’явленням значимого стимулу – когнітивної 

та емоційної активації  (рис. 4.1, додатки А,Б) [302,380].  

Крім цього, початок сприйняття запахів характеризувався посиленням ВСП 

1- діапазона саме у фронтальних відведеннях (активація процесів оперативної 

пам’яті), майже генералізованою депресією 1-, та активаційними процесами в 

обох темпорально-паріетальних зонах ГМ (депресія 2- і посилення 1-), від-

повідне для активації механізмів сприйняття інформації, незалежно від її мода-

льності і спрямованості на неї уваги [608]. За даними [250] зниження потужнос-

ті 1- за Тут треба зазначити, що запахи всіх застосованих нами ЕОРП оціню-

вались як позитивно-нейтральні (рис. 3.1). Позитивне оцінені запахи в наших 

дослідженнях призводили до підвищеного настрою у обстежуваних, який су-

проводжувався, як і в роботі [515], протилежно спрямованими процесами синх-

ронізації α1- та α3- діапазонів. На даний час вважається, що такі перебудови 

ЕЕГ разом з активацією θ1- та β2- відображають активацію нейромереж, 

пов’язаних з пам’ятю, аналітичною і семантичною діяльністю, а також наяв-

ність емоційного позитивного збудження  [594,84].  

Що стосується процесів дистантної синхронізації, то більшість змін СРК 

відносилась до темпорально-тім’яно-потиличних відділів ГМ, активність яких, 

як відомо,  пов’язують з процесами (механізмами) сприйняття та первинної 

оцінки сенсорної інформації що поступає, і що підтверджується в дослідженнях 

із застосуванням комп’ютерної фотонно-емісійної томографії ( ліві скронево-

тім’яні та потиличні зони) [269, 200].  

 За даними видатного нейропсихолога Лурії О.Р.[38] темпоральні та 

тім’яні зони ГМ приймають участь видобування з пам’яті та обробці образної 

інформації – і вони безумовно грають дуже важливу роль у процесах образного 

мислення (асоціацій) [613]. Найбільш вираження посилення дистантних взає-

модій (як між- та і внутрішньопівкульних)  спостерігалось в межах α1-, α3- та 

β2- ПДП, які пов’язані з процесами пам’яті та емоцій.  
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В цьому аспекті, особливо звертає на себе увагу наявність посилення дов-

годистантних СРК правої фронтальної (нюхової) зони з парієтальними та лівою 

окципітальною зонами 1- 2- діапазонів  (рис.4.1,С). Як відомо, фронтальним 

областям головного мозку людини надається дуже важлива роль в механізмах 

регуляції функціональних станів та у формуванні активаційних рівнів, що є 

адекватними до поточної діяльності. Ці вищі коркові функції лобових зон здій-

снюються переважно за допомогою довгих дистантних зв’язків з паріетальни-

ми, темпоральними і окципітальними областями, т.я. при цьому є необхідною 

інтеграція багатьох спеціалізованих процесів, пов’язаних з сенорною інформа-

цією. При цьому припускається, що для лівої області притаманні здебільшого 

аналітичні процеси, в той час як для правої – обробка образної інформації та 

реалізація емоцій [613]. 

Натомість, на думку [545] довгі когерентні зв’язки відображають скоріше 

активність нисхідної системи контролю ніж механізми робочої пам’яті. В той 

же час зміни верхньочастотного -ритму ( 10-13 Гц) в задніх відділах мозку 

скоріше відображають саме активацію процесів довготривалої пам’яті. В той же 

час за даними [4] посилення дистантної взаємодії T3-O2-O1 в -діапазоні і зни-

ження її у фронтально-центральних-тім’яних зонах  за умов відсутності доступу 

зорової інформації (заплющені очі, стан спокою) ймовірніше за все відображає 

інтерналізацію уваги, активацію процесів пам’яті і актуалізацію когнітивного 

компонента емоційного реагування ( у нашому випадку на появу запаху). 

 Що стосується задніх відділів кори, в яких також спостерігались  актива-

ційні зміни, то показано, що зорова кора приймає участь у процесах когнітивної 

обробки запахової інформації, і що можливо це пов’язане із формуванням уяв-

них зорових образів (ПЕТ). Більше того, показана участь в цих процесах мозоч-

ка, але його роль ту залишається поки що невідомою [285]. 

 Наведені літературні дані узгоджуються між собою щодо наших резуль-

татів, якщо взяти до уваги те, що основним станом, в якому знаходились до-

сліджувані був стан спокою на фоні певної сенсорної депривації. Поява запаху 
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в повітрі була поза завданням, тобто поза цілеспрямованою увагою на нього, 

проте не могла не викликати реакції на себе, але не руйнуючи стан спокою 

(одоранти не були обумовленими і не мали ніякого сигнального значення). То-

му аналізуючи реорганізацію ЕЕГ в цей період ми мали справу з розвитком 

стану спокою,  але вже з активацією нюхових і пов’язаних з ними мозкових 

утворень модулюючи в першу чергу когнітивні нейромережі емоцій та пам’яті. 

 В даному контексті звертає на себе увагу  той факт, що у нашому випадку 

зміни (посилення) КОГ відбувались одночасно у  -, 1-,3 і 2- діапазонах. 

(рис.4.1). Останнім часом,   когерентність в θ- та верхньому α- діапазонах 

більше асоціюється саме з емоційно насиченими переживаннями ( по відно-

шенню до абстрактних переживань та фоновому стані активації). Майже така ж 

закономірність виявлена і для β2- смуги ЕЕГ [111]. Більше того, підвищення рі-

вня інтеграції в межах 1- на фоні його зменшення  2- діапазону за даними 

корелює з підняттям (валентність) настрою [515]. Для отримання повної карти-

ни ЕЕГ змін, треба зазначити, що вищеописаний стан спокою – початок сприй-

няття запаху характеризувався посиленням  між-, внутрішньо-півкульного і за-

гального рівня КОГ -,1,2- і 2- діапазонів і тотальним зниженням взаємодії в  

межах 2- (табл.4.1) - що також підтверджує правильність вищенаведених мір-

кувань і спостережень.  

 Таким чином, на наш погляд, поява запаху за умов  вищеописаного  об-

стеження в наших дослідженнях (не звертати увагу на наявність чи відсутність 

запаху) викликала ЕЕГ реакцію з чітко вираженим емоційними і когнітивними 

компонентами, не дивлячись на відсутність будь-яких активних поведінкових 

змін. Змінювалась лише активність нейромереж стану спокою – активізувались 

механізми пам’яті, асоціацій, емоцій, контролю самопочуття.   
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               Таблиця 4.1 

Інтегральні показники СРК на 1-й хвилині сприйняття запаху в стані спо-

кою  

 α1 α2 

 ПП MП Ʃ ПП MП Ʃ 

Md1 
0,49 

[0,44;0,55] 

0,44 

[0,40;0,49] 

0,46 

[0,42;0,50] 

0,50 

[0,45;0,56] 

0,45 

[0,40;0.51] 

0,47 

[0,43;0,52] 

Md2 
0,50 

[0,44;0,56] 

0,45 

[0,39;0,51] 

0,47 

[0,42;0,53] 

0,49 

[0,43;0,57] 

0,44 

[0,39;0,51] 

0,45 

[0,40;0,53] 

n1 317 317 317 317 317 317 

n2 310 310 310 310 310 310 

Р 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 α3 β2 

 ЛП MП Ʃ  ЛП MП Ʃ 

Md1 
0,44 

[0,39;0,49] 

0,38 

[0,35;0,43] 

0,41 

[0,38;0,45] 

0,39 

[0,35;0,43] 

0,35 

[0,32;0,38] 

0,37 

[0,34;0,40] 

Md2 
0,45 

[0,40;0,51] 

0,39 

[0,35;0,44] 

0,41 

[0,38;0,46] 

0,40 

[0,36;0,44] 

0,35 

[0,32;0,39] 

0,37 

[0,34;0,41] 

n1 317 317 317 317 317 317 

n2 310 310 310 310 310 310 

р 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 0,05 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; Md1- стан спкою на фоні одорації, Md2 – вихідний стан спокою  

2. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні, Ʃ – загальна КОГ; 

3. n – розмір вибірки;  

4. α1 - β - ПДП ЕЕГ. 

 

 4.1.2 Пролонгований стан спокою 

Продовження дослідження – розвиток стану вимушеної бездіяльності об-

стежуваних в контрольних спостереженнях супроводжувався відповідною ак-

тивністю нейромереж спокою ГМ. У дослідженнях же з використанням одора-

ції під час стану спокою виявилось наступне: так само як і в контрольних спо-
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стереженнях, в параметрах СП ЕЕГ під час пролонгованого спокою на фоні 

одорації повітря  спостерігалось поступове зменшення потужності потенціалів 

у всіх діапазонах ЕЕГ (рис.4.2, додат.А.) – тобто відбувалось зниження тонусу 

мозку в стані вимушеної бездіяльності і відносної зовнішньо-сигнальної депри-

вації. Орієнтовна реакція на появу нерелевантного запахового чинника вже 

пройшла, адаптація до наявності в повітрі запаху теж. Зміни торкнулись лише 

інформаційно-емоційного показника / - було зареєстровано відносну актива-

цію -систем в межах фронтально-право- темпоральної зони, що вказувало на 

розвиток, індукованих запахом, інформаційних процесів [467, 151]. 

І дійсно, аналіз ВСП ритмів ЕЕГ досліджуваний стан спокою відрізнявся 

від контрольного лише збереженням (з початку сприйняття одорантів)  генера-

лізованого підвищення ВСП 3- , підвищення 2-  в передньо-цнтральних зонах 

і зниженням в 1- у фронтальних і правій скроневій зонах, тобто поглибленням 

процесів, що супроводжують внутрішню концентрацію та психічну активність 

на фоні позитивного настрою [605,544]. Приблизно таку ж ЕЕГ реакцію зафік-

сували під час вираженої заспокійливої дії одорантів, що правда при цілеспря-

мованому їх сприйнятті і на протязі 3-х хвилин [252]. Насьогодні вважається, 

що сприйняття олфактивної інформації включаючи пам’ять  у людини супрово-

джується активацією правопівкульних структур головного мозку і в більшості 

це це не залежить від гедонічності подразника та статі [151, 563]. При цьому, на 

даний час вважається, що θ- та нижньочастотний - діапазони відображають 

роботу нейромереж в механізмах позитивних емоцій та внутрішньої уваги 

[100]. 

Більше того, у своїх дослідженнях [640] висунули припущення, що α- ак-

тив-ність відображає відсутність активуючої зовнішньої стимуляції і, коли кор-

тикальні процеси спрямовані на вільний розвиток асоціаіцій, ментальних обра-

зів, уяв, процесів планування  та ін. Підримують цю точку зору і висновки ав-

тори, які вважають, що синхронізація α-активності може визначатись, як функ-
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ціональний корелят гальмування або нисхідного контролю, які є особливо ре-

левантними під час актуалізації внутрішніх ментальних процесів [504, 406]. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 
 

Рис.4.2. Топокарти змін СП (А), ВСП (B) та СРК (С - контроль, D - одора-

ція) під час пасивного сприйняття запаху повітря   та  в сані пролонгованого 

спокою (контрольні обстеження). Порівняння с вихідним станом. Вказано ви-

ключно значущі зміни (p<0,05); 

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контрольних обстеженнях; 

2.▼ – в обстеженнях з одорацією;  

3.Δ/▼ , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  

Одним з прикладів такої α-синхронізації (особливо у верхньочастотному 

його діапазоні) є розвиток процесів креативного мислення вимагаючих гальму-
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вання  top-down контролю для полегшення формування і реалізації оригіналь-

них ідей вирішення когнітивних завдань. Більше того, розповсюдження α-

синхронізації на задні відділи (особливо правопівкульні) кори більш виражене в 

разі появи більш оригінальних ідей і для більш креативних осіб [273,310]. 

Тобто, генерація нових оригінальних ідей на основі комбінації наявної ін-

формації найімовірніше включає в себе оперативну пам’ять із залученням се-

мантичних механізмів або гальмування top-down контролю, що здійснюється на 

фоні внутрішньої концентрації уваги і супроводжується процесами синхроніза-

ції α- активності [230,406]. 

Одночасне же підвищення потужності як низько- так і високочастотних 

компонентів ЕЕГ може відображати розвиток в структурах ЦНС протилежних 

тенденцій – зниження ФС (зміни СП), як генеральну тенденцію з підтримкою 

на певному рівні активаційних процесів для забезпечення неспання та готовно-

сті до виконання майбутньої діяльності (перебудови на рівні ВСП і СРК) (рис. 

4.2). Такий стан функціонування мозкових процесів найбільш є характерним 

саме для стану внутрішньої концентрації уваги, перебігу внутрішньої психічної 

активності людини [29].  

Важливо зазначити, що, за останніми даними одночасних fMRT і ЕЕГ дос-

ліджень, внутрішня концентрація ментальних процесів супроводжується акти-

вацією cingulo-insular-thalamic нейромережі і  фронтального неокортексу, а ак-

тивація цих мозкових утворень значно  полегшує процеси подальшої (наступ-

ної) перцепції. Такий стан електрично супроводжується синхронізацією α-

коливань (в основному у високочастотному діапазоні) і частково β1-. Автори 

[366] визначають даний стан як стан тонічної пильності (tonic alertness) – поле-

гшеної готовності до діяльності, ясності свідомості, ефективної переробки пос-

тупаючої інформації.  Приблизно таких же висновків дійшли в свої досліджен-

нях і інші дослідники, які вважають, що високоамплітудний -ритм спокою        

(або у міжстимульні інтервали) вказує на високий рівень готовності до 

здійснення інформаційних процесів [411]. 
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Що стосується процесів дистантної синхронізації ЕЕГ-коливань в цей час, 

як можна бачити на рис.4.2 ( додат.А.1), на відміну від контрольних обстежень, 

найбільші зміни стосувались також α1,3-ПДП і це мало прояв у посиленні  уні- 

і контрлатеральних довгодистантних зв’язків, що на фоні зниження КОГ β-

діапазону у передньо-темпорально-центральних і підвищеням в паріетально- 

окципітальних зонах у β1- (зниження інтенсивності сприйняття і первинної оці-

нки сенсорного потоку, концетрація внутрішньої уваги)  повністю підтверджує 

зроблені вище висновки і вказує на розвиток ментальних процесів с залученням 

механізмів уяви, асоціацій і т.і. [414,640,242]. 

Крім цього, виявлені зміни КОГ під час пасивного сприйняття запахів в 

межах θ- (посилення міжпівкульного об’єднання фронтальних та темпоро-

окципітальних зон) та α3- з вираженими довгодистантними зв’язками фрон-

тальних областей з каудальними і центральними областями вказують на наяв-

ність, в цей час у обстежуваних, гедонічної складової переживань (більш інтен-

сивної по відношенню до фонового стану активації) [111,64].  

Так, посилення коливань у високочастотному діапазоні -ритму відміча-

ється при посиленні емоційного компоненту самопочуття. Зокрема при компен-

сації палкого бажання палити  саме посилення синхронізації відмічалось у δ- та 

верхньому α- діапазонах [438].  На це ж вказують і дослідження в яких зверта-

ється увага на той факт, що піднятий настрій корелює зі зменшенням КОГ у α2-

діапазоні та підвищенням його у α1- [515]. 

Загалом, відмічається [345], що підвищення рівня КОГ характерне для пе-

реживання позитивних емоцій. При цьому зазначимо, що аромати застосовува-

них нами ЕОРП сприймались саме більш позитивно (рис.3.2). Пред’явлення же 

негативно-емоційних стимулів призводило до потужного зниження просторової 

синхронізації БП ГМ (див. п.р. 3.4 - дослідження з -меркаптоетанолом) особ-

ливо у емоційно-нестійких осіб. Найбільш виражене воно відбувалось  в перед-

ніх областях ГМ. 
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При порівнянні ЕЕГ динаміки пасивного сприйняття запахів з початковою 

стадією одорації заертає на себе увагу зменшення КОГ в β-діапазоні  (рис. 4.2). 

Цей факт можливо, на нашу думку, пояснити що за сучасними даними вважа-

ється, що  крім загально активаційних процесів, β-осциляції тісно пов’яза-ні з 

процесами ідентифікації, впізнання та інформаційної диференціації, які акти-

вуються на фазі розвитку спрямованої уваги і є практично пригніченими в умо-

вах більшої частини нашого обстеження (відсутність релевантних подразників) 

[503,302]. 

Крім цього, зважуючи на гальмівні впливи передніх відділів ГМ зниження 

СРК з ними в -діапазоні на думку Н.П. Бехтєрєвої, вказує саме на полегшання 

процесів виникнення асоціацій, що значно покращує творчість людини [7]. 

З точки зору [256] повільні і швидкі компоненти ЕЕГ мають різне функціо-

нальне значення (за СРК): в динаміці перших в більшості випадків відбивається 

функціональний стан ЦНС, на фоні якого відбувається виконання заданої дія-

льності. Кореляти же самої діяльності співвіддносяться з диномікою змін СРК 

швидких компонентів ЕЕГ. 

Когнитивну значущість  значимость високочастотних компонентів  

підкреслюють і інші автори [103,319].  

Проте, в разі нашого дослідження, обстежувані не здійснювали ніякої ак-

тивної поведінкової діяльності і ми, по суті, аналізували перебіг стану спокою. 

Тому, на наш погляд, виявлену картину ЕЕГ-змін (підвищення ВСП та КОГ в α- 

і θ- діапазогах, зсув домінантності КОГ α3- в праву півкулю) можна інтерпрету-

вати як посилення функції відчуття [48]. На думку [41], в такому випадку має 

місце модуляція процесів сенсорної уваги (що в нашому разі максимально про-

являлось на початку одорації) функцією відчуттів, так як саме права півкуля і α-

діапазон виділяються в дослідженнях мимовільної уваги.  

Таким чином, виходячи з функціонального аналізу виявлених ЕЕГ змін, ми 

можемо зробити висновок, що навіть така елементарна форма нюхових проце-

сів, як пасивне сприйняття запахів (навіть пролонговане у часі, коли перифері-
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чна адаптація вже відбулась а центральні процеси пов’язані з олфактивною фу-

нкцією все ще продовжують розвиватись) є когнітивним процесом викликаю-

чим активацію семантичних нейросіток ГМ. Цілком можливо що це досягається 

за рахунок властивості запахів миттєво викликати асоціації та загальних харак-

теристик запахів як емоційнорелевантних, активуючих механізми пам’яті, мо-

дулюючих когнітивну діяльність  та ін. [571,248]. 

 

4.1.3  Особливості нейродинаміки головного мозку під час виконання ког-

нітивного завдання не пов’язаного з нюховою активністю  на фоні штучно одо-

рованого повітря. 

Усний арифметичний рахунок є практично найпопулярнішим видом 

когнітивного навантаженням у нейро-психофізіології. У якості функціональної 

проби  він  використовується у великій чисельності досліджень з метою вияв-

лення певних властивостей ЦНС, ФС та дії різних факторів довкілля,  фармако-

логічних впливів [177,447]. 

Добре відомо, що виконання арифметичних операцій подумки потребує в 

першу чергу напруження механізмів оперативної пам’яті. І дійсно, в цей час  

ЕЕГ обстежуваних в контрольних обстеженнях спостерігались процеси підви-

щення рівня активації (СП, ВСП) в першу чергу відповідних до виконуваного 

завдання "когнітивних" зон ГМ – фронтально-окципітальних областях в межах 

θ- діапазона (процеси пам’яті) і фронтально-темпоральних зонах в межах β-

ритмів (когнітивне напруження) (рис.4.3,A,додат.А). При цьому треба зазначи-

ти переважання процесів активації оперативної пам’яті (домінування θ-

перебудов над β- - рис.4.3,В, додат.А). 

Що стосується процесів дистантної синхронізації (рис. 4.4, додат.А.1), то 

тут також спостерігалось різке підвищення активаційних процесів в першу чер-

гу в межах β- діапазону – всіх видів сполучень з перевагою правопівкульних 

процесів, θ1,2- і α1- діапазонах з концентрацією в темпорально-паріетально-

каудальних областях. Звертає на себе увагу фронтально-лівоокципітальне фун-
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кціональне поєднання у α3-піддіапазоні (активна семантична діяльність з галь-

муванням процесів довгострокової пам’яті [545]. При цьому важливо зазначити 

функціональне поєднання під час рахунку фронтальних зон, відмічене у θ1,2-, 

α3-, β1,2- діапазонах. 

Отримана нами синхронізація - у фронтальних зонах ГМ добре відома під 

час  утримання інформації в пам’яті , запам’ятовуванні чи згадуванні– в нашо-

му разі виконання циклу арифметичних дій з постійним утримуванням в 

пам’яті результатів [378]. Крім того, існує думка, що 1- є чутливим до вико-

нання саме арифметичних завдань, і, що потужність біопотенціалів в θ-

діапазоні(особливо в θ1-)  значно збільшується під час виконання складних ме-

нтальних завдань [51,316].   

 В світі сучасних уявлень таке посилення -активності в передніх та задніх 

відділах кори головного мозку під час когнітивної (емоційної) діяльності розг-

лядається як прояв підвищенної активації, пов’язаної з кортико- гіппокампаль-

но-лімбічними взаємодіями [132,534]. В той же час високочастотний 2- в цих 

зонах може відображати актуалізацію когнітивного компонента емоційного ре-

агування, яке безумовно проявляється під час виконання циклічних арифметич-

них дій подумки [4]. 

Крім цього, зазначається [68], що під час інтелектуального напруження ві-

дбувається підвищення рівня КОГ з паралельним збільшенням у всіх зонах ГМ 

коливань 1-7 Гц, виникаючих без значущих фазових зсувів. Саме таку картину 

ми і спостерігали в наших дослідженнях. Крім цього, зазначається [326], що під 

час інтелектуального напруження відбувається підвищення рівня КОГ з пара-

лельним збільшенням у всіх зонах ГМ коливань 1-7 Гц, виникаючих без значу-

щих фазових зсувів. Саме таку картину ми і спостерігали в наших досліджен-

нях. 

З приводу такої синхронізації низькочастотного спектру коливань під час 

усного рахунку автори зробили припущення, що ця активність відображає ак-

тивацію кортикофугальних шляхів, що гальмує кортико-таламічні нейромережі, 
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пригнічуючи зв’язок кори із зовнішніми подразниками, і такий стан був назва-

ний “внутрішньою концентрацією” [76]. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 
 

Рис. 4.3. Топокарти змін СП (А), ВСП (B) та СРК (С - контроль, D - одора-

ція) під час виконання когнітивного завдання на фоні одорації повітря (n=320)  

(контрольні обстеження n=40). Порівняння с попереднім станом спокою. Вка-

зано виключно значущі зміни (p<0,05); 

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контрольних обстеження; 

2.▼ – в обстежання з одорацією;  

3.Δ/▼ , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  
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 Крім цього, зазначається [326], що під час інтелектуального напруження 

відбувається підвищення рівня КОГ з паралельним збільшенням у всіх зонах 

ГМ коливань 1-7 Гц, виникаючих без значущих фазових зсувів. Саме таку кар-

тину ми і спостерігали в наших дослідженнях. 

З приводу такої синхронізації низькочастотного спектру коливань під час 

усного рахунку автори зробили припущення, що ця активність відображає ак-

тивацію кортикофугальних шляхів, що гальмує кортико-таламічні нейромережі, 

пригнічуючи зв’язок кори із зовнішніми подразниками, і такий стан був назва-

ний “внутрішньою концентрацією” [76]. 

Зазвичай активність в β1–  діапазоні пов’язують з моторною активністю, 

увагою, семантичним аналізом інформації, попередньою модальною інтеграці-

єю. Проте, останнім часом вважається, що активність в β1– діапазоні обслуго-

вує «status-quo» поточного сенсомоторного та когнітивного стану, когнітивного 

контролю. Стосовно 2-діапазона осциляцій - ця активність відображає синх-

ронізацію різних стратегій багатомодального інформаційного вибору впродовж  

процесів мислення, її також пов’язують з вищими когнітивними функціями  та з 

пізнанням «per-se», тобто по-суті [113, 270,262,193]. 

Виявлене нами підвищення СРК 2- під час усного рахунку добре відпові-

дають даним, що вказують посилення процесів дистантної синхронізаціїї в 

цьому діапазоні ЕЕГ саме під час   активації оперативної пам’яті [513]. Більше 

того, на сьогодні, посилення потужності β2-діапазону (незалежно від статі) вже 

пропонується використовувати у якості ЕЕГ-корелята креативного вербального 

мислення [51]. 

Зафіксоване нами розширення корково-коркових взаємодій між дистантно 

віддаленими зонами  (рис.4.3, табл.4.2, 4.3) при вирішенні когнітивних завдань, 

спостерігалось і в інших лабораторіях [374], що дало можливість висунути при-

пущення про зв’язок -осциляцій з формуванням гештальту та здійсненням фу-

нкціонально ефективної інтеграції дистантно розподілених в корі нейрональних 

ансамблів та міжпівкульній кооперації з залученням довгих корково-коркових 
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поєднань [373,422].          

                                                                                                       Таблиця 4.2 

Показники глобальної КОГ у різних ПДП ЕЕГ в контрольних дослідженнях під 

час виконання когнітивного навантаження 

 

   
Стан спокою 

(n=36) 
Рахунок (n=36) р 

θ1 

ЛП 0,48 [0,45; 0,54] 0,50 [0,46; 0,54] 0,03 

ПП 0,48 [0,44; 0,55] 0,49 [0,47; 0,55] 0,02 

МП 0,45 [0,39; 0,48] 0,47 [0,41; 0,51] 0,0001 

∑ 0,46 [0,41; 0,50] 0,49 [0,44; 0,52] 0,0005 

θ2 

ЛП 0,49 [0,44; 0,55] 0,49 [0,45; 0,56] - 

ПП 0,49 [0,43; 0,54] 0,49 [0,45; 0,53] - 

МП 0,44 [0,38; 0,48] 0,46 [0,40; 0,48] 0,01 

∑ 0,45 [0,40; 0,50] 0,47 [0,43; 0,50] 0,04 

β1 

ЛП 0,43 [0,39; 0,46] 0,42 [0,38; 0,49] - 

ПП 0,43 [0,40; 0,46] 0,45 [0,41; 0,48] 0,01 

МП 0,35 [0,33; 0,39] 0,36 [0,33; 0,41] 0,07 

∑ 0,38 [0,37; 0,41] 0,39 [0,37; 0,44] 0,02 

β2 

ЛП 0,40 [0,36; 0,43] 0,41 [0,38; 0,45] 0,01 

ПП 0,40 [0,37; 0,44] 0,42 [0,39; 0,46] 0,0001 

МП 0,33 [0,30; 0,36] 0,34 [0,32; 0,38] 0,0004 

∑ 0,36 [0,34; 0,39] 0,37 [0,35; 0,41] 0,0001 

Примітки:  

1.  ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні, Ʃ – сумарна КОГ  

2. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

 

Таким чином, за описаних наших умов, виконання когнітивного завдання в 

контрольних обстеженнях супроводжувалось відповідним до типу завдання, 

фактично класичним, підвищенням ФС ГМ обстежуваних з усіма проявами ме-

нтального напруження (концентрація уваги, активація оперативної памяті, емо-

ційний супровід і т.і.). Всі ці процеси мали своє відповідне відбиття у нейроди-

наміці електричних потенціалів ГМ в ході наших контрольних обстежень. 

Характеризуючи розвиток ЕЕГ реакцій під час виконання когнітивного за-

вдання за умов присутності в повітрі ароматів ЕОРП, перш за все треба зазна-
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чити, що в цілому активація когнітивних нейромереж була подібною до конт-

рольних результатів і головні зміни, як і в разі контролю, стосувались основних 

“когнітивних” діапазонів ЕЕГ - - і -. Проте, безумовно, були відмічені і певні 

особливості. Загалом – це посилення процесів  збудження і підвищення  рівня 

ФС головного мозку (СП, ВСП) у супроводі топографічної інтенсифікації пере-

тікання інформаційних когнітивних процесів (СРК) (рис.4.3, додат. А, А.1).   

Отже, спостерігалось підвищення активності фронтальних зон в усіх діапа-

зонах ЕЕГ та функціональне їх об’днання (підвищення СРК) за виключен-ням 

1-осциляцій.  

Додатково по відношенню до контролю, -діапазоні відбувалось посилення 

θ1-коливань в ообох центрально-паріетальних зонах з паралель-ним зниженням 

в них же і обох темпоральних областях СП  θ2-, посиленням СП і ВСП -римів 

у темпоральниїх і окципітальних зонах. Це супроводжувалось досить суттєвим 

збільшенням СРК в задньо-центральних зонах (2-) і осбливо в 1-, 1- і 2- - 

генералізовано у всіх напрямках об’єднань (внутрішньо-  і межпівкульні поєд-

нання), що призвело до значущого посилення показника глобальної синхроні-

зації (Ʃ) (рис.4.1,табл.4.3,додат.Б),  що в свою чергу, вказувало на більшу (по 

відношенню до контролю) активацію процесів оперативної (робочої) пам’яті – 

процесів утримання інформації, запам’ятовування чи згадування інформації 

[534,378] – тобто підвищений загальний мозковий тонус, готовність до дії  з ві-

дповідним ступеню розумового напруження [63]. 

Таке підвищення функціональних поєднань у центральних і темпоральних 

областях і утворення нових зв’язків з фронтальними зонами в межах -ритму за 

умов відсутності зовнішньої зорової чи слухової інформації відображає поси-

лення процесів інтерналізації уваги [648]. 

 Більше того, підвищення концентрації КОГ у фронтальних (особливо 

лівої (1-)) областях  також вказують на посилення уваги і рівня свідомості в 

цей час [58]. 
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  Активність 1,2- діапазонів, як відомо,  традиційно повязують з когні-

тивною діяльністю, її напруженням, емоційною складовою, рівнем уваги, про-

цесами активації-втоми, пам’яті (процеси пізнавання) та інформаційної дифе-

ренціації, багатомодального вибору впродовж процесів мислення [262,193]. З 

рис.4.1C та табл.4.3 можна бачити, що виконання математичного завдання на 

фоні одорації повітря ЕОРП супроводжувалось значним топографічним поси-

ленням СРК (як в разі -ритмів) генералізовано по корі за рахунок локальних 

внутрі- і межпівкульних поєднань центрально-темпоральних областей (1) і 

утворенням багаточисельних довго- і середньодистантних поєднань їх з фрон-

тальним неокортексом (2-) – актуалізація когнітивного напруження та муль-

тимодальних семантичних процесів [640,243]. Що стосується змін -ритмів, то 

в першу чергу звертає на себе увагу синхронізація коливань (як локальна так і 

дистантна) у всіх його піддіапа-зонах у фронтальних областях ГМ, що відпові-

дає виконувємому завданню (в нашому разі циклічний арифметичний рахунок 

подумки) активації top-down (нисхідних) процесів і високій внутрішній концен-

трації [243]. 

Певним підтвердженням цих висновків слугує і наявна в цей час  депресія 

низькочастотного 1- - вже добре визначеного корелята процесів уваги і памяті 

[594]. Крім того, показано зв’язок депресії низько-частотних  -коливань в 

паріетальних областях ГМ під час когнітивних процесів, що викликають погір-

шення настрою. Досвід проведення когнітивних функціональних проб запев-

нює саме в тому, що виконання таких завдань у більшості обстежуваних викли-

кає певні труднощі (напруження), що і призводить до погіршення настрою 

[265].  

і довгодистанті поєднання лівих фронтальної і окципітальної зон з одночасним 

зниженням локальних функціональних поєднань в задніх відділах ГМ (рис.4.3    

), що за даними [501] може вказувати на розвиток процесів утримки уваги у на-

прямку посилення цілеспрямованих фазичних процесів (наприклад, скорочення 
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часу реакції в системі oddball завдань). В той же час, за уявами [242,406] це мо-

жна пояснити розвитком гальмування, або розвитком top-down контролю з ме-

тою знову ж таки підтримки концентрації уваги у певному напрямку (виконан-

ня завдання). І, на кінець, на думку авторів [88] посилення КОГ в діапазоні - 

слугує показником формування функціонального поєднання коркових зон. 

                Таблиця 4.3 

Наявність значущих зміни показників глобальної КОГ у різних ПДП ЕЕГ в дос-

лідженнях з одорацією повітря під час виконання усного рахунку 

  
Стан спокою 

(n=317) 
Рахунок (n=316) р 

θ1 

ЛП 0,48 [0,43: 0,54] 0,50 [0,44; 0,56] 0,01 

ПП 0,51 [0,45; 0,55] 0,52 [0,46; 0,56] 0,01 

МП 0,46 [0,42; 0,50] 0,48 [0,44; 0,53] 0,01 

∑ 0,48 [0,43; 0,52] 0,49 [0,45; 0,54] 0,01 

θ2 

ЛП 0,49 [0,43; 0,53] 0,48 [0,44; 0,53] - 

ПП 0,50 [0,45; 0,55] 0,50 [0,45; 0,55] - 

МП 0,46 [0,41; 0,49] 0,46 [0,42; 0,51] 0,01 

∑ 0,47 [0,43; 0,51] 0,47 [0,43; 0,52] 0,05 

α1 

ЛП 0,48 [0,44; 0,53] 0,49 [0,42; 0,53] - 

ПП 0,49 [0,45; 0,55] 0,49 [0,44; 0,54] 0,01 

МП 0,45 [0,41; 0,49] 0,45 [0,41; 0,49] - 

∑ 0,47 [0,43; 0,50] 0,47 [0,42; 0,51] - 

β1 

ЛП 0,42 [0,38; 0,46] 0,42 [0,38; 0,47] 0,01 

ПП 0,43 [0,39; 0,47] 0,43 [0,39; 0,48] 0,01 

МП 0,37 [0,35; 0,40] 0,38 [0,35; 0,41] 0,01 

∑ 0,39 [0,37; 0,42] 0,40 [0,37; 0,44] 0,01 

β2 

ЛП 0,39 [0,36; 0,43] 0,40 [0,37; 0,45] 0,01 

ПП 0,41 [0,36; 0,44] 0,42 [0,37; 0,45] 0,01 

МП 0,35 [0,32; 0,37] 0,36 [0,33; 0,39] 0,01 

∑ 0,37 [0,34; 0,40] 0,38 [0,35; 0,41] 0,01 

 

Примітки:  

1. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні, Ʃ – сумарна КОГ 

2.  θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 
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Що стосується активності у 3- підіапазоні, то тут спостерігались процеси 

(посилення СП, ВСП, зниження СРК), що відбивали концентрацію внутрішньої 

уваги (фронтальні зони), посилення процесів оперативної пам’яті (кортикальна 

бездіяльність – зниження СРК), активне гальмування зон, що пов’язані з 

активацією процесів довготривалої пам’яті (посилення СП і ВСП в задніх зонах 

ГМ, зниження довгодистантної КОГ) [366,590,405, 380]. 

 Отже, аналізуючи отримані результати змін ЕЕГ ГМ обстежуваних під 

час виконання відносно пролонгованого у часі одноманітного за типом матема-

тичного завдання, можна зробити висновок, що ароматизація повітря ЕОРП, в 

порівнянні з контролем, призводила до активації внутрішньої ментальної акти-

вності (top-down ефектів), зокрема концентрації уваги, посилення оперативної 

пам’яті. Динаміка змін (особливо СРК) вказує на масивну комплексну інфор-

маційну інтеграцію багатьох кортикальних областей. Підтвердженням наведе-

них висновків можуть слугувати результати наших досліджень по вивченню 

впливів окремих ЕО на когнітивні функції в тесті “коректурна проба” [18]. 

 4.1.4. ЕЕГ характеристика стану спокою (відпочинку) після завершення 

виконання розумового навантаження. 

 

Стан спокою (відпочинку) після закінчення виконання когнітивного за-

вдання супроводжувався відповідним вираженим зниженням функціональної 

активності  ГМ в обох серіях досліджень. З рис.4.4 і табл.4.4 можна бачити,  що 

це відбувалось в першу чергу за рахунок депресії - і - ритмів з паралельною 

екзальтацією - діапазону – картина практично типова для переходу від актив-

ного ментального напруження до стану спокою (відпочинку).  При цьому треба 

зазначити, що в обох випадках даний стан ГМ характеризувався і певним 

підвищенням настрою (зниження СП, ВСП - і відповідне підвищення 1- ( в 

більшій мірі в правій півкулі) [515,454], а також зниженням процесів уваги 

(гальмування активації таламо-кортикальної петлі) [401].  Цікаво, що прослухо-

вування ліричних класичних творів, наприклад Моцарта, призводило до потуж-
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ної синхронізації α1- коливань, що автори також пов’язують зі зниженням 

arousal і розвитком позитивно-емоційної релаксації (ефект Моцарта) [376]. При 

цьому треба зазначити, що стан спокою в контролі і обстеженнях з використан-

ням ЕОРП характеризувався певними відмінностями, які виявили наявність мо-

дулюючої ФС дії з боку олфакторної системи. Це, перш за все, більш виражена 

депресія осциляцій у -діапазоні (зниження емоційної напруженості) і підви-

щена синхронізація коливань 3-, 1,2- діапазонів у темпорально-паріетально-

окципітальних відведеннях(рис.4.4,А, додат.А), що свідчило (разом з посилен-

ням 1-, 2- ПДП) про активацію ментальних механізмів, проте внутрішнього 

спрямовування (інтерналізація уваги ) [411,405, 135]. 

На думку [86], по закінченні виконання навантаження структура ЕЕГ від-

биває стан відновлення і високої готовності до наступної діяльності коли в ній 

відбувається відновлення 2- ритму і явне посилення високочастотної його 

компоненти 3- (11,0-13,0 Гц), що ми і спостерігали в разі застосування ЕОРП.  

       На сьогодні вважається, що верхньочастотний α- (в нашому випадку α3-) і 

частково β1-  – є визнаними корелятами тонічної пильності (готовності до дії, 

ясності свідомості - Tonic Alertness )[366], тобто підвищений рівень α3- піддіа-

пазону у вихідному ( референтному) стані визначає високий рівень готовності 

до здійснення інформаційних процесів, якісної когнітивної пове-дінки 

[362,411]. 

На наш погляд, більша представленість описаних змін (топографічний роз-

поділ змін) в в обстеженнях з використанням ЕОРП (відносно контролю) 

(рис.4.1.4.1) напевне вказує на прояв модулюючого впливу з боку нюхової сис-

теми і в час спокою після закінчення когнітивного навантаження з поступовим 

відновленням внутрішніх когнітивних процесів, що були наведені вище [250]. 

Нейродинаміка  СРК в цей час також відрізнялась від такої в контролі – на 

топокартах спостерігалось зниження дистантних взаємодій, виявилось, що воно 

було більш тотальними і більш лівосторонніми на фоні одорації, в той час коли 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


166 

 

в контрольних поєднання були більш локальними і стосувались переважно дис-

тантних поєднань фронтальних зон ГМ (рис.4.4C,D, табл.4.4,  додат.А1).  

 

  θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 
  

Рис. 4.4. Топокарти змін СП (А), ВСП (B) та СРК (С - контроль, D - одора-

ція) в стані спокою після виконання когнітивного завдання на фоні одорації по-

вітря (n=297)  та   контрольних дослідженнях (n=40). Порівняння с попереднім 

станом виконання завдання. Вказано виключно значущі зміни (p<0,05); 

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контролі; 

2.▼ – в обстеженнях з одорацією;  

3.Δ/▼ , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  
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Така дистантна і локальна синхронізація в літературі визначається як стан 

спокою с закритими очами з паралельною внутрішньою концентрацією мента-

льних процесів і релаксацією з компонентами позитивно-емоційного забарв-

лення, що часто спостерігається при дослідженні станів релаксації та медитації 

[631,283,202]. Більше того, якщо зміни 1- вказували на розвиток процесів ува-

ги внутрішньої спрямованості, то наявність фронтального поєднання в 1- - її 

утримання на певному рівні (активація кортіко-таламічних зворотніх петель 

модулюючих процеси уваги) [658,387].  

                Таблиця 4.4 

Показники глобальної КОГ у різних ПДП ЕЕГ в контрольних та дослідженнях з 

одорацією повітря. Стан спокою після виконання завдання.  

 

Контроль 

  
Виконання рахун-

ку (n=36) 

Спокій після ра-

хунку (n=36) 
р 

θ1 МП 0,47 [0,41; 0,51] 0,45 [0,39; 0,50] 0,05 

α3 МП 0,37 [0,34; 0,43] 0,38 [0,32; 0,41] 0,05 

Одорація 

  
Виконання рахун-

ку  (n=316) 

Спокій після ра-

хунку  (n=277) 
р 

θ1 

ЛП 0,50 [0,44; 0,56] 0,48 [0,41; 0,55] 0,0001 

ПП 0,52 [0,46; 0,56] 0,49 [0,43; 0,56] 0,0001 

МП 0,48 [0,44; 0,53] 0,46 [0,40; 0,51] 0,0001 

∑ 0,49 [0,45; 0,54] 0,47 [0,41; 0,53] 0,0001 

β1 

ЛП 0,42 [0,38; 0,47] 0,41 [0,37; 0,45] 0,0001 

ПП 0,43 [0,39; 0,48] 0,43 [0,38; 0,48] - 

МП 0,38 [0,35; 0,41] 0,38 [0,34; 0,41] - 

∑ 0,40 [0,37; 0,44] 0,39 [0,36; 0,43] 0,03 

β2 ЛП 0,40 [0,37; 0,45] 0,39 [0,36; 0,44] 0,01 

 

Примітки:  

1. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ 

2.   θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 
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На думку [86], по закінченні виконання навантаження структура ЕЕГ від-

биває стан відновлення і високої готовності до наступної діяльності коли в ній 

відбувається відновлення 2- ритму і явне посилення високочастотної його 

компоненти 3- (11,0-13,0 Гц), що ми і спостерігали в при застосуванні ЕОРП.  

                    Таблиця 4.5 

Значення коефіцієнтів міжфронтальної КОГ на різних етапах експерименту 

(контрольні дослідження). 

F3-F4 
Стан спокою 

(імітація одорації) 

Виконання завдання 

(усний рахунок) 

Стан спокою після 

завершення рахунку 

θ1 0,67 [0,55; 0,75] 0,72 [0,62; 0,78]* 0,68 [0,60; 0,77] 

θ2 0,68 [0,55; 0,75] 0,70 [0,62; 0,75] 0,73 [0,61; 0,81] 

α1 0,74 [0,64; 0,83] 0,75 [0,70; 0,81] 0,78 [0,71; 0,87]* 

α2 0,82 [0,75; 0,87] 0,83 [0,80; 0,90] 0,87 [0,79; 0,94] 

α3 0,72 [0,64; 0,78] 0,77 [0,69; 0,83]* 0,76 [0,64; 0,83] 

β1 0,59 [0,48; 0,66] 0,63 [0,54; 0,70]* 0,64 [0,54; 0,70] 

β2 0,49 [0,42; 0,59] 0,55 [0,44; 0,64]* 0,59 [0,42; 0,65] 

 

* - р < 0,05; порівняння: стан спокою → рахунок→ стан спокою після рахунку  

              Таблиця 4.6 

Значення коефіцієнтів міжфронтальної КОГ на різних етапах експерименту 

(одорація повітря приміщення ). 

F3-F4 Стан спокою  
Виконання завдання 

(усний рахунок) 

Стан спокою після за-

вершення рахунку  

θ1 0,67[0,57; 0,74] 0,73[0,66; 0,80]*** 0,71[0,59; 0,79]*** 

θ2 0,69[0,62; 0,76] 0,72[0,65; 0,79]*** 0,72[0,62; 0,81] 

α1 0,75[0,67; 0,84] 0,77 [0,67; 0,84] 0,79[0,69; 0,87]*** 

α2 0,80[0,71; 0,88] 0,82 [0,74; 0,90] *** 0,85[0,77; 0,92]*** 

α3 0,71 [0,62; 0,79] 0,73 [0,65; 0,80]*** 0,75 [0,64; 0,83]*** 

β1 0,60 [0,51; 0,68] 0,63 [0,56; 0,70]*** 0,65 [0,56; 0,72]**** 

β2 0,52 [0,44; 0,60] 0,57 [0,50; 0,64]*** 0,58 [0,49; 0,64] 

 

*** - р < 0,01; **** - р < 0,001; порівняння : стан спокою → рахунок → стан 

спокою після рахунку  
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Вкрай важливо зазначити, що крім наведених даних, стан відпочинку на 

фоні одорації ЕОРП характеризувався ще й міжфронтальним поєднанням в 

1,2,3- і 1- діапазонах, чого зовсім не спостерігалось в контрольних дослідах 

(рис. 4.4 C,D,  табл.4.5, 4.6).  

Виявлена нами міжпівкульна фронтальна інтеграція, на нашу думку,  спри-

яє найбільш ефективному перетіканню процесів центрального забезпечення 

функції контролю когнітивних процесів. Це, як правило [271,27,626], відбува-

ється під час виконання (активації) когнітивної діяльності (креативні завдання в 

тому числі) і її приріст є пропорційним до успіху виконання завдання (ЕЕГ та 

РЕТ-дослідження). Крім цих мозкових зон – посилення КОГ спостерігалось в 

темпоральних та паріетальних областях - переважно у правопівкульних (нюхо-

вих) зонах в межах 2-, 1- і 3- ПДП, що повністю узгоджується сучасними 

уявленнями про те, що сприйняття олфактивної інформації, включаючи 

пам’ять,  у людини супроводжується активацією право півкульних структур го-

ловного мозку і в більшості це це не залежить від гедо-нічності подразника та 

статі [563]. В той же час, треба зазначити, що активацію задньо-правих відділів 

кори традиційно співвідносять з регуляцією емоційно-афективної сфери діяль-

ності людини [329]. Таким чином, узагальнюючи наведені дані, можна зробити 

заключення, що навіть у стані неспрямованості уваги на наявність одорантів в 

повітрі, їхні запахи справляють модулюючу дію на перетікання ментальних 

процесів головного мозку людини, змінюючи не тільки поточний стан настрою, 

а й активність механізмів пам’яті, асоціацій, інтенсивність перетікання інфор-

ма-ційних процесів під час виконання когнітивних завдань та в періоди спокою, 

створюючи ФС, оптимальний для подальшого сенсорного реагування чи вико-

нання інтелектуальних завдань на  ефективному рівні.     

Даний висновок знаходить повну підтримку у результатах fMRT- дослі-

джень [571], на основі яких автори заключили, що навіть пасивне сприйняття 

запахів включає активацію семантичних процесів. Таким чином запахи спро-
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можні безпосередньо викликати ассоціації та оцінку (судження) сприймаємого 

чинника. 

 

 4.2. Процеси синхронізації ЕЕГ осциляцій у відповідь на ритмічну фотос-

тимуляцію на фоні застосування штучної ароматизації повітря     

 ЕЕГ-реакції нав’язування ритму вважаються результатом резонансної 

взаємодії між власними ритмами електричної активності головного мозку та 

ритмами, що генеруються переривчастими зовнішніми впливами, наприклад на 

зорову систему людини [88]. 

 Фотостимуляція (ФТС) вже достатньо давно використовується в якості 

чутливого метода оцінки ФС і в останній час – в якості інструмента 

модифікування останнього. Так, наприклад, показано, що у відповідь на ФТС у 

пацієнтів, що страждають на хворобу Альцгеймера, спостерігається значно 

більше резонансних гармонік ЕЕГ, ніж у здорових людей [88]. 

 На даний час вивчення перебудов електричної активності мозку людини 

при дії ритмічних сенсорних впливів дає можливість розробляти достатньо ши-

рокий спектр теоретичних та практичних питань у самих різних аспектах пси-

хофізіології і медицини – починаючи від вікових та індивідуально-

типологічних характеристик ЕЕГ до оцінки дії фармакологічних та психотроп-

них препаратів. 

 Треба зазначити, що на даний час вже остаточно визнана резонансна при-

рода реакцій, які виникають в ЕЕГ мозку у відповідь на пред’явлення миготли-

вого світла [88,22].  

 Під час дії переривчастих світлових стимулів після короткочасного час-

тотно-неспецифічного ефекту у вигляді загальної депрсії електричної активнос-

ті мозку у відповідь на включення перших спалахів (on-відповідь) виникають 

частотно-специфічні ефекти у вигляді резонансного посилення потужності тих 

спектральних компонентів ЕЕГ, частота яких співпадає з частотою діючих ме-

регтінь. Дуже важливо, що резонансна активність різних складових спектру має 
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індивідуально-специфічний характер і детермінується особливостями фонової 

ЕЕГ або поточного стану ЦНС. 

 Виходячи з положення, що підвищена активація кортикальних нейронів 

може бути досягнена при дії сигналів, які приходять у кору будь-яким з сенсор-

них шляхів [22], ми вирішили вивчити вплив досліджуваних нами рослинних 

олій лимону і меліси на резонансну структуру ЕЕГ людини в умовах дії фотос-

тимуляції білим світлом 6, 8, 10, 12 та 15 Гц на фоні пасивного, нецілеспрямо-

ваного сприйняття нею ароматів даних чинників. 

 Аналіз отриманих результатів показав, що спектри ЕЕГ значно варіювали 

у окремих осіб як за вираженістю окремих частотних смуг, так і за ступенем 

домінування та частотою основної спектральної складової. Відповідно і процес 

засвоєння нав’язуваних частот та ступінь його вираженості мав достатньо ви-

ражений індивідуальний характер. І все ж, найбільш значні ефекти фотостиму-

ляції спостерігались в тих діапазонах коливань електричної активності мозку, 

частота яких співпадала чи була кратною діючій частоті світлових спалахів. 

При цьому треба зазначити, що під час контрольних обстежень друге виконан-

ня процедури фотостимуляції у 52 %  призводило до змін домінуючої (за ам-

плітудою ЕЕГ-відповіді) частоти стимуляції: у 29 % обстежуваних спостеріга-

лось її зниження та у 19 % – підвищення. В спостереженнях з використанням 

одорації ЕО лимону такий розподіл практично не змінювався. Треба лише за-

значити невеличкий приріст незмінних за описуваним параметром реакцій до 

60 %. Цікаві зміни в резонансній структурі ЕЕГ викликало використання в 

якості одоранта ЕО меліси. Нерелевантна стимуляція данним ароматичним 

чинником призвела до підвищення збудливості мозкових систем (підвищення 

амплітуди засвоюнної частоти) у 82 % обстежуваних. Домінування засвоєної 

частоти (в порівнянні з попереднім контролем) залишалось незмінним у 35 % 

обстежуваних, її зниження спостерігалось у 35 %, підвищення – у 30 %.  

Вивчення динаміки змін спектрально потужнісних характеристик ЕЕГ за 

умов фотостимуляції в свою чергу також дало змогу виявити цікаві закономір-
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ності перебудов збудливості головного мозку людини. Перш за все треба зазна-

чити, що, як і очікувалось, перше (контрольне) застосування фотостимуляції 

(рис.4.5-9 (К1, ФТ1) супроводжувалось як відповідною реакцією екзальтації по-

тужностей ЕЕГ-діапазонів в межах застосовуваних частот (6, 8, 10, 12, 15 Гц)  

так і резонансним збільшенням збудливості кори в діапазонах гармонік та суб-

гармонік. 

6 Гц θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β 2 

К1

ФТ1(6)
 

 

К2

ФТ2(6)
 

Л

ФТ2(6)
 

М

ФТ2(6)
 

  

Рис. 4.5. Зміни відносної спектральної потужності діапазонів ЕЕГ під час 

фотостимуляції частотою 6 Гц. 

Примітки:  «+»,«–»значуще зростання, зменшення ВСП піддіапазону (р<0,05); 

 

8 Гц θ1 θ2 α1 α2 α3 β1  β 2 

К1

ФТ1(6)
 

 

К2

ФТ2(6)
 

Л

ФТ2(6)
 

М

ФТ2(6)
 

  

Рис.4.6. Зміни відносної спектральної потужності діапазонів ЕЕГ під час 

фотостимуляції частотою 8 Гц 
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Приміт-

ки: 

«+»,«–

»значу-

ще зрос-

тання, 

змен-

шення 

ВСП 

піддіапа-

зону 

(р<0,05);

10 Гц 

θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β 2 

К1

ФТ1(6)
 

 

К2

ФТ2(6)
 

Л

ФТ2(6)
 

М

ФТ2(6)
 

  

Рис.4.7. Зміни відносної спектральної потужності діапазонів ЕЕГ під час 

фотостимуляції частотою 10 Гц  

Примітки: «+»,«–»значуще зростання, зменшення ВСП піддіапазону (р<0,05); 

 

12 Гц θ1 θ2 α1 α2 α3 β1  β 2 

К1

ФТ1(6)
 

 

К2

ФТ2(6)
 

Л

ФТ2(6)
 

М

ФТ2(6)
 

  

Рис. 4.8. Зміни відносної спектральної потужності діапазонів ЕЕГ під час 

фотостимуляції частотою 12 Гц  

Примітки: «+»,«–»значуще зростання, зменшення ВСП піддіапазону (р<0,05); 
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15 Гц θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

К1

ФТ1(6)
 

 

К2

ФТ2(6)
 

Л

ФТ2(6)
 

М

ФТ2(6)
 

  

 Рис. 4.9. Зміни відносної спектральної потужності діапазонів ЕЕГ під час 

фотостимуляції частотою 15 Гц  

Примітки: «+»,«–»значуще зростання, зменшення ВСП піддіапазону (р<0,05);

  

 Вивчення динаміки змін спектрально потужнісних характеристик ЕЕГ за 

умов фотостимуляції в свою чергу також дало змогу виявити цікаві закономір-

ності перебудов збудливості головного мозку людини. Перш за все треба зазна-

чити, що, як і очікувалось, перше (контрольне) застосування фотостимуляції 

(рис.4.5-9 (К1, ФТ1) супроводжувалось як відповідною реакцією екзальтації по-

тужностей ЕЕГ-діапазонів в межах застосовуваних частот (6, 8, 10, 12, 15 Гц)  

так і резонансним збільшенням збудливості кори в діапазонах гармонік та суб-

гармонік. 

Треба відмітити, що незрозумілу на перший погляд відсутність змін по-

тужності середньочастотного діапазону α-ритму (α2) у відповідь на ФТС 10 Гц, 

при наявності чіткої реакції засвоєння ритму, можна, на наш погляд, пояснити 

потужною резонансною тонкою настройкою [15] і відповідною залежністю ге-

нераторних механізмів даного діапазону (частоти) осциляцій від ритмічної 

структури ФТС. Іншими словами, при стимуляції 10 Гц відбувалось чітке за-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


175 

 

своєння риму саме в межах даної частоти без збільшення збудливості (підви-

щення потужності) всього середньочастотного α- діапазону. 

Друге контрольне застосування ФТС (рис.4.5-9 К2, ФТ2) виявило суттєве 

зменшення загальної реактивності практично всіх ЕЕГ-діапазонів на до-

сліджувані частоти стимуляції. Виключення складали ЕЕГ-перебудови лише на 

стимуляцію 6 та 12 Гц. В разі ФТС 12 Гц, навпаки,  спостерігалась реакція 

підсилення, по відношенню до К1,  відповіді, особливо в області субгар-

монічних коливань в межах θ-діапазона. Крім того, треба відмітити паралельне 

збільшення в потужності α1-піддіапазоні у всіх, крім фронтальних, зонах мозку. 

У якості ароматичних агентів для одорації у данній серії спостережень ми 

вибрали ЕО лимону і ЕО меліси, виходячи з того, що аромати цих ЕО є досить 

відомими,  широко застосовуваними житті людини, схожими за ароматичним 

тоном, але, як вважається, протилежними за психофізіологічною дією - лимон – 

стимулюючий агент, меліса – заспокійливий, нормалізуючий (тонізуючий) чин-

ник (див. розділ1).  

 Отже, застосування ФТС за умов нерелевантної одоростимуляції ЕО ли-

мону виявила наступне. В порівнянні з контролем, особливо з другою його час-

тиною (К2), не було виявлено суттєвого топографічного зниження реактивних 

відповідей ЕЕГ (ВСП).  Цікаво, що реактивна активація ЕЕГ-коливань стосува-

лась більшою мірою правої («нюхової») півкулі головного мозку, за винятком 

β2-піддіапазону підчас ФТС 6 Гц (рис.4.5). Треба зазначити, що одорація дан-

ним олфактивним чинником сприяла генералізованій реактивності мозку – 

електричні відповіді реєструвались не тільки в межах відповідного ФТС діапа-

зоні частот, але й у діапазонах гармонік та субгармонік практично на всіх до-

сліджуваних частотах стимуляції. Так, наприклад, під час ФТС 6 Гц – 

реєструвалась екзальтація θ2, α3, β1 та β2- під діапазонів (рис. 4.5); ФТС 12 Гц 

– викликала посилену відповідь α3, β1-,β2- θ- діапазонів (рис.4.8)  При чому, на 

відміну, від контролю (рис.4.5-9 ФТ2/К2) екзальтація коливань в θ-діапазоні 

відбувалась переважно в задніх областях мозку , в той час , як в α3- та β1- гене-
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ралізованою – виключаючи потиличні зони. Зовсім іншою була картина реак-

тивних ЕЕГ-перебудов в обстежаннях з використанням одорації ЕО меліси. 

Треба зазначити, що ФТС 6 Гц супроводжувалась практично генералізованою 

експресією в θ2- та α3- під діапазонах (рис.4.5 ФТ2/М). На відміну від кон-

трольних обстежень та таких з використанням ЕО лимону, посилення отуж-

ності β-коливань спостерігалось тільки в потиличних зонах. Все це відбувалось 

на фоні зниження потужності α1-піддіапазону в обох фронтальних та правому 

тім’яному відведеннях. Подібна  картина, відповідного до частоти ФТС,  

розподілу реактивних змін потужностей ЕЕГ- діапазонів, спостерігалась під час 

ФТС 8Гц та 15 Гц (рис.4.6). У відповідь на фотостимуляцію 10 Гц відбувалось 

субгармонійне посилення β1- в задніх областях, а реакція на ФТС 12 Гц – вза-

галі була практично відсутньою (підвищення потужності α3-коливань виключ-

но в правій темпоральній зоні мозку) (рис. 4.7-8).  

Таким чином, з наведених результатів застосування фотостимуляції на 

фоні одорації ЕО лимону та меліси (за змінами ВСП ЕЕГ) можна зробити 

висновок про відмінність впливів запахів цих двох олій на перетікання процесів 

збудження та гальмування в ЦНС людини. Так, пасивне сприйняття ЕО лимону 

індукує процеси селективної уваги та пам’яті на фоні певного емоційного 

забарвлення ( зміни θ-діапазону). Крім того, одорація данним ароматичним 

чинником викликає генералізоване підвищення збудливості високочастотної 

частини спектру ЕЕГ (β-коливання) у відповідь на всі застосовані нами частоти 

стимуляції. Можливо, саме ця властивість ЕО лимону обумовлює його 

характеристику як дуже приємної ЕО стимулюючої дії, що збігається з нашими 

даними по дослідженню процесів уваги [18].  

На відміну від цього, сприйняття запаху ЕО меліси, за результатами данно-

го дослідження, призводило до неоднозначної картини ЕЕГ-перебудов у 

відповідь на ФТС. З’ясувалось, що найбільшою чутливість пейсмекерних ме-

ханізми генерації ритмічної активності головного мозку під впливом даного 

чинника виявилась до низькочастотної (6-8 Гц ) та високочастотної (15 Гц) фо-
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тостимуляції, іншими словами – діапазонів ЕЕГ, пов’язаних з процесами 

пам’яті, уваги, релаксу (θ-, α1- ПДП), та активаційним, тонізуючим, пов’язаним 

з процесами перцептивного сприйняття, які включають у себе потужний розви-

ток ендогенних  top-down процесів  контролю перцептивних змін (увага) і 

прийняття рішення діапазоном β- [262].  

 Іншими словами, з наведених результатів стає зрозумілою так звана мо-

дулююча дія ЕО меліси на функціональний стан ЦНС – з одного боку, їй при-

таманний нормалізуючий, стримуючий збудження вплив, а з другого вона до-

сить значно підвищує працездатність активуючи нейромережі нисхідного конт-

ролю. Відомо, що людині властиві добрі детекція та дискрімінація запахів з од-

ночасно поганими їх ідентифікацією та найменуванням [664].  Всі ці процеси 

значно полегшуються, якщо питання стосується гедонічності аромату. На даний 

час є загально прийнятою думка, що гедонічна детермінація є однією з найго-

ловніших властивостей нюху як перцептивної дистантної системи [656] і в 

цьому проявляється її головна захисна роль. 

 Є думка, що олфактивна система є скоріше охоронною системою, ніж си-

стемою одбору позитивних подразників і завжди тісно пов’язана з системою 

зберігання інформації [344].  

 

 4.3. Гедонічні особливості функціональної активності головного мозку 

під час пасивного, неспрямованого сприйняття оточуючих запахів 

Відомо, що нюховій системі людини властиві добрі детекція та дискріміна-

ція запахів з одночасно поганими їх ідентифікацією та найменуванням [664]. В 

той же час всі процеси значно полегшуються, якщо питання стосується гедоні-

чності (емоційної оцінки) аромату. На даний час є загально прийнятою думка, 

що гедонічна детермінація є однією з найголовніших властивостей нюху як пе-

рцептивної дистантної системи, первинним аспектом  спонтанної нюхової дис-

кримінації і перцепції якості запахів. В  цьому і проявляється її головна захисна 

роль [344,91, 664].   

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


178 

 

Взаємозв’язок між сприйняттям зпахів і емоціями у людини доведений, за-

гальновідомий і не викликає ніяких сумнівів. Добре відомі прямі (зворотні) тіс-

ні зв’язки нюхових луковиць (первинних нюхових церебральних центрів) зі 

структурами лімбічної системи, що, наприклад, асоціюються з емоціогенезом і 

пов’язані у свою чергу з нюховою чутливістю, або забезпечують емоційні ком-

поненти запах-індукованої пам’яті [140,340].   

На даний час накопичено достатньо багато фактів поведінкових (психофі-

зіологічних) проявів емоціогенності запахів  - від емоційно конгруентних змін 

виразу обличчя до змін інтонацій голосу і емоційного компоненту пам’ятних 

звітів, від змін (модуляції) настрою – до когнітивності (креативності) і самопо-

чуття з відповідними вегетативними проявами [460,172,474,646,146,471,154].   

Так приємні і неприємні запахи по різному впливають на   активність ней-

росіток робочої пам’яті. Негативні запахи погіршували роботу вербальної ро-

бочої пам’яті, а релаксуючі запахи (бергамот)  знижують зорову увагу 

[620,309].   

Проте, в сучасній літературі існує думка про вплив запахів на настрій не 

самому по собі, а завдяки когнітивним "зворотнім" впливам (специфічна увага, 

обізнаність, попередній досвід і асоційованість на протязі життя і т.і.) [452,381].   

Головними, ведучими у миттєвій оцінці гедонічності ароматів, вважаються 

мигдалина та ОФК: інтенсивність детектується в мигдалині, валентність оціню-

ється процесами ОФК (ліва – валентність, права – знайомість-пам’ять) 

[260,232].   

У свою чергу, функціональне нейрокартуваня сприйняття приємних та не-

приємних запахів (ПET-дослідження) виявило збільшення кровотокчу у правій 

орбіто фронтальній корі і в медіальних відділах обох темпоральних зон [670].   

Сприйняття та обробка олфактивної (не тригемінальної) інформації 

пов’язана здебільшого з правою півкулею головного мозку людини незалежно 

від якості запаху(приємний-неприємний) [151].  
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Вважається, що права півкуля залучена в процеси олфактивної пам’яті, в 

той час , як ліва – в механізми реалізації емоційних станів [563].   

Що стосується дослідження сумарних електричних реакцій ГМ людини 

при сприйнятті різних запахів, то таких робіт, як не дивно, досить мало, і, зро-

зуміло результати таких досліджень, до певної міри не є системними, а іноді й 

суперечливими. 

Важається, що приємні одоранти не визивають значних еффектів, а непри-

ємні – навпаки – досить однозначні і помітні [115].    

Так, за даними [444] сприйняття неприємних запахів призводить до виник-

нення емоцій, пов’язаних з уникненням (withdrawal-related emotion) і супрово-

джується активаційними процесами в правій півкулі в β- та γ- діапазонах ЕЕГ, а 

в передніх і центральних областях при цьому спостерігається збільшення поту-

жності практично в усіх діапазонах [399,191].  Одночасно з цим сприйняття  

неприємних одорантів призводить до кортикальної деактивації ( у данному 

випадку – до підвищення потужності 2 – діапазону). В той час , як сприйняття 

приємних ароматів не викликало змін α- діапазону ні в одній зоні ГМ [154].    

 Крім цього, існують роботи, що також підтверджують зниження кортика-

льної активності під дією одорантів, але в результаті розвитку процесів релак-

сації на позитивно-емоційному фоні, що супроводжується потужною синхроні-

зацією низько-частотної смуги α-коливань [376,107,252].    

На позитивні запахи зареєстровано значно більший синхронізацію лівосто-

роннього фронтального - ритму, ніж на неприємні. Вважають, що запахові по-

дразники викликають більш інтенсивні емоції, ніж зорові стимули. Екзальтація 

-ритму при сприйнятті нюхових подразників на його думку скоріше пов’язана 

з механізмами уваги,  ніж з одорспецифічною реакцією [454].    

 Таким чином, базуючись на даних літератури і отриманих нами результа-

тах досліджень ми вирішили проаналізувати отримані ЕЕГ-реакції на природні 

запахи керуючись фактором суб’єктивної гедонічної оцінки одоранту обстежу-
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ваними, отриманими в конкретному обстеженні незалежно від загальноприйня-

тої характеристики даного чинника.  

 

4.3.1. ЕЕГ характеристика орієнтувальної реакції і стану спокою у обсте-

жуваних груп з протилежною суб’єктивною гедонічною оцінкою запаху оточу-

ючого повітря 

Отже, в дослідженнях з неспрямованою увагою на наявність запаху в пові-

трі всі обстежувані були розділені на 2 групи: 1 – група БП – запах "більш по-

добається"; 2 – група БН - запах "більш не подобається". Такий розподіл був 

обумовлений тим, що сприйняття запахів ЕОРП у своєї більшості було позити-

вним і в меншому ступені нейтрально-негативним (рис. 4.10), і, крім цього, у 

нашому випадку можнливо говорити не про дійсні емоції, а лише про зміни по-

точного рівня настрою. 

ЕЕГ-картина  розвитку орієнтовної реакції на появу запаху під час стану 

спокою характеризувалась більш-менш однаковими змінами потужностей ЕЕГ-

діапазонів обох груп обстежуваних – загальній депресії в θ-, α1,2- і β1- діапазо-

нах на фоні відсутності змін когнітивних діапазонів (α3-, β2- ), а також підви-

щенні значень КА (рис. 4.10, додат.Б). Більш чітка різниця між групами  вияви-

лась при аналізі топографічного розподілу ВСП – в групі "БН" спостерігалась 

генералізоване збільшення "ваги" α3- і β2- коливань, із підвищенням β1- в пра-

вій темпоральній і лівій окципітальній областях і θ1- у лівій фронтальній зоні 

(рис.4.10). ЕЕГ групи "БП" характеризувалась  генералізованим збільшенням 

β2- (крім F4), α3- (крім обох темпоральних і правої фронтальної зон). Проте на 

відміну від протилежної групи, тут спостерігалось топографічно потужне (крім 

фронтальних зон) підвищення ВСП β1- діапазону і відсутність перерозподілу 

змін з боку θ-ритмів.    

Таким чином, виходячи з аналізу змін тонічних складових ЕЕГ обстежува-

них можна зробити висновок, що початок сприйняття запаху за умов непрямо-

ваної уваги до нього супроводжувався в приблизно однаковою нейродинамікою 
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не залежно від його гедонічної оцінки (знаку валентності): депресією низько-

частотних коливань (активація процесів уваги) і підсиленням потужності висо-

кочастотних ритмів -  (посилення, активація процесів пам’яті (процеси пізна-

вання) та інформаційної диференціації) [503]. 

Тут лише необхідно відмітити, що в групі "БН" спостерігались більш по-

тужні активаційні (емоційні) процеси (α3-, β2-, θ- ), в той час як в групі "БП" 

вони були менш топографічно вираженими, а  посилення ВСП β1- вказувало на 

домінування процесів уваги до зовнішніх подразників [130,1].  

Як і очікувалось, оцінка топографії значущих змін КОГ (СРК) виявила 

більш виразні відмінності в перетікання ЕЕГ процесів, що супроводжували ОР. 

Динаміка змін СРК досить сильно відрізнялась в залежності від 

суб’єктивної оцінки самого запаху. Тобто, не дивлячись на пасивне сприйняття 

запахів, у обстежуваних під час ОР здійснювалась оцінка не тільки знайомості 

чинника [508], але й вже і його гедонічної складової, тобто відмінність механі-

змів формування емоційного забарвлення ОР.  Так, в групі "БН" в цей час спо-

стерігалось достатньо суттєве збільшення СРК α3- і β2- діапазонів з формуван-

ням виражених довгодистантних поєднань і доміну-ванням  лівопівкульних і 

внутрішньопівкульних сполучень (рис.4.11,табл.4.7, додат.Б.1) на фоні пригні-

чення α2- і θ2-,  що вказує за [563] на активацію механізмів реалізації емоцій-

них станів під час сприйняття олфактивної інформаціїї на фоні бло-кування 

процесів оперативної пам’яті (θ2-) і активації уваги (пильності) (α2-).  

На відміну від цього, ОР на появу олфактивного чинника, який оцінювався 

як позитивний (група "БП") супроводжувалась посиленням когерентної  реак-

тивності нижньочастотних складових ЕЕГ – θ1,2. α1- з вираженим фокусом  в 

лівій темпоральній зоні (рис. 4.11, додат.Б.1), а також певним переважанням 

правофронтальних поєднань (табл. 4.7), що вказувало на розвиток  процесів 

олфактивної пам’яті, включаючи асоціації і внутрішньої уваги  на фоні певного 

емоційного забарвлення [563,670]. 
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Наявність лівотемпорального фокусу поєднань в θ- і домінування приросту 

СРК у α1- діапазоні, у свою чергу, вказувало  на розвиток релаксаційного стану  

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рисунок 4.10 Топокарти змін значень СП (А) та ВСП (В) ЕЕГ на 1-й хвилині 

пасивного сприйняття запахів (ОР) в різних гедонічних групах обстежуваних.  

БН («N») та БП («Р»). Вказані виключно значущі зміни (p<0,05) 

1.Δ – зміни СП, ВСП в контролі (дистилят); 

2.▼ – сприйняття реального запаху;   

3.Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення  

 

та з  позитивно емоційним забарвленням (рис. 4.11 додат.Б1), так як на даний 

час вважається, що - 1- відображають роботу нейросіток в механізмах пози-

тивних емоцій та внутрішньої уваги, мови [333,100]. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рисунок 4.11.Топокарти змін СРК на 1-й хвилині пасивного сприйняття 

запахів (ОР) обстежуваними в контрольній групі («А») та в групах з різною ге-

донічною оцінкою запахів ( БН («N») та БП («Р»)). ▬ посилення, ▬ послаб-

лення КОГ взаємодій (p<0,05) 

 

Значуще посилення правопівкульного фронтально-паріеталього поєднання 

в β2- діапазоні у свою чергу вказує, на наш погляд, на розвиток активаційно-

когнітивних процесів саме олфактивного походження [151,218]. 

У протилежність описаним результатам аналізу ОР, вивчення змін функ-

ціональної активності ГМ мозку обстежуваних протилежних за гедонічною 

оцінкою під час пролонгованого стану спокою на фоні одорації рослинними 

чинниками практично не виявило суттєвих значущих відмінностей між група-

ми. Так, що стосується тонічних складових ЕЕГ то на фоні тотального змен-

шення СП всіх діапазонів (загальне зниження тонусу мозкових систем) виявле-

но лише повне генералізоване збільшення когнітивно-активаційних компонен-

тів  - θ/α і β/α топографічно однакове в обох групах  і відсутність змін СП α3- в 

групі "БП" (рис. 4.12). 
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              Таблиця 4.7 

Інтегральні значення (медіани)  глобальних СРК ЕЕГ в БН («N») та БП («P»)  

групах обстежуваних  на першій хвилині одорації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:  

1.  Md –медіана; Md1- вихідний фон, Md2 – 1-а хв. одорації; 

2.  LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні, Ʃ – сумарна КОГ 

4.   θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

 

Аналіз ВСП в групі "БН" виявив посилення ваги потужноcті θ-системи і 

депресію α2- ПДП крім фронтально-темпоральних областей, генералізоване по-

силення ВСП активаційних β-систем  (крім лівого темпорального відведення) і 

паріетально-право-темпо-ральне посилення ВСП α3- діапазону (рис.4.12). 

ЕЕГ обстежуваних групи "БП" характеризувалось також посиленням про-

цесів в θ-системі, проте в данному разі θ-активація розповсюдилась ще й на пе-

редні відділи ГМ з паралельним посиленням α3- діапазону, що вказувало на 

більш активну задіяність когнітивних емоційно-пам’ятних механізмів,  

«N» α3 α3 α3 β2 β2 «Р» α2 α2 α2 

 
ЛП MП ∑ ЛП ∑ 

 
ПП MП ∑ 

LQ1 0,39 0,35 0,38 0,36 0,35  0,46 0,40 0,43 

Md1 0,43 0,38 0,41 0,39 0,37  0,50 0,44 0,46 

UQ1 0,48 0,43 0,44 0,44 0,4  0,55 0,49 0,52 

LQ2 0,39 0,36 0,38 0,36 0,34  0,43 0,38 0,40 

Md2 0,45 0,4 0,42 0,4 0,38  0,49 0,43 0,45 

UQ2 0,5 0,45 0,47 0,45 0,41  0,54 0,49 0,51 

n1 110 110 110 110 110  149 149 149 

n2 107 107 107 107 107  146 146 146 

Р 0,001 0,007 0,01 0,008 0,05  0 0 0,02 
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пов’язаних з кортико-гіппокампально-лімбічними взаємодіями і відповідало 

позитивно-емоційній оцінці дії запахового чинника. 

Відповідно цьому відбувалась і більша активація процесів уваги (генералі-

зована депресія ВСП  α2-діапазону. Що стосується загально-активаційних ког-

нітивних процесів (β2-ритми) – то тут активаційнй процеси стосувались лише 

центрально-задніх і правої темпоральної області, що у свою чергу свідчило про 

більшу вираженість ераузл-складових емоційного збудження, в той час як в 

групі "БН" ми спостерігали активацію як  єраузал-зв’язаних та гедонічно-

пов’язаних складових емоційних реакцій (рис.4.12) [132,557,236,328,220]. 

Що стосується змін СРК, то у обох груп найбільш суттєвими були перебу-

дови в межах α-ритму – спостерігалось посилення дистантної синхроні-зації 

коливань в α1- і α3- піддіапазонах, проте топографічно різне в різних гру-пах 

(рис. 4.13). В групі "БН" дистантна синхронізація коливань низько-частотного 

α1-ритму стосувалась  перш  за  все  центрально-задніх  областей  і  мала  моза-

їчний   характер, в той час як в групі "БП" відбувалось чітке форму-вання зад-

ньо-центральної-скроневої концентрації сполучень з фокусами в окци-

пітальних зонах в обох півулях ГМ.  

Структура змін СРК в межах α3- осциляцій також була зовсім різною в рі-

зних групах. Якщо в гр."БН" зміни СРК були більш топографічно інтенсивні 

(негативні запахи викликають більш інтенсивні реакції – [563], і стосувались 

скронево-центрально-задніх зон (лише одне ліве фронто-окципітальне поєднан- 

ня), то для групи "БП" було характерним функціональне об’єднання обох фрон-

тальних зон (переважно F3) з правопівкульними областями кори. Крім цього 

спостерігалось формування каудального фокусу посилення КОГ з центром в 

правій потилиці (рис. 4.13).  Крім посилення СРК відбувалось і відповідне до 

поточного стану спокою-бездіяльності їх зниження: для групи "БН" було харак-

терним, відповідне до сприйняття негативних запахів, пригнічення функціона-

льної активності ГМ (θ1-,β1,2- діапазони) з одночасним зменшенням функціо-

нальної інтеграції в α2- діапазоні. Проте, не можна не звертати увагу на той 
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факт, що процеси адаптації до неприємних запахів проходять скоріше, ніж до 

приємних [371]. І тому виявлене зниження СРК, можливо, пов’язане саме з  

  

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.4.12.  Топокарти змін СП (А) і ВСП (В) ЕЕГ обстежуваних груп “БН” («N»)  

і “БП” («P») під час стану спокою (пролонговане пасивне  сприйняття ОД) – 

порівняння з попереднім вихідним станом. Вказані виключно значущі зміни 

(p<0,05) 

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контрольни обстеженнях; ▼ – в спостереженнях з одо-

рацією;  

3.Δ/▼- значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис. 4.13. Топокарти змін СРК пролонгованого стану спокою ( по відношенню 

до вихідного контролю)  під час  пасивного сприйняття  запахів в  групах  БН 

(«N») та БП («+»). «А» - контрольна група.  

Примітки:  

1. ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень КОГ ЕЕГ (p<0,05); 

2. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

3.  θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  

 

цими процесами. В протилежність цьому, у обстежуваних з позитивною 

суб’ктивною оцінкою одорації на відміну від протилежної групи спостерігалось 

лише суттєве зниження СРК у α2- діапазоні та послаблення  правофронтально-

го-лівоокципі-тального сполучення в θ2- діапазоні (рис. 4.13). Отже, виходячи з 

вище наведеного, можна бачити, що пасивне сприйняття запахових має як схо-

жість так і розбіжності у реактивних ЕЕГ в залежності від знаку суб’єктивної 

оцінки приємності-неприємності запаху.     

До спільних ознак відноситься загальна реактивність (спрямованість змін) 

параметрів ЕЕГ, яка вказує на наявність емоційно-когнітивного реагування на 

олфактивні чинники ( θ-, α3-, β- діапазони) з посиленням процесів оперативної 

пам’яті і внутрішньої уваги (θ-, α1,2-, β1-) [405,503], яке супроводжувалось дос-
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татньо активною когнітивною діяльністю [380], і формуванням стану tonic 

alertness (α3-) (активація цингуло-інсулярно-таламічної нейросітки)[366]. 

Цікавим фактом тут є те, що у обох груп спостерігалось посилення СРК 

α1- - показника розвитку стану заспокоєння-релаксації [376].  

На наш погляд, таке певне протиріччя (що до групи «БН») можливо пояс-

нити тим, що в нашій лінійці нюхових чинників були відсутні явно аверсивні 

одоранти, і "негативність сприйняття" виражалась скоріше в зміні настрою, ніж 

у виникненні дійсно негативних емоцій.  

                Таблиця 4.8 

Зміни значень глобальних СРК ЕЕГ в гедонічних групах обстежуваних під час   

пролонгованого спокою 

 
БН («N») 

  
БП («P») 

 

 
α3 α3 α3 α3 α2 α3 β1 

 
ЛП ПП МП ∑ ЛП MП ПП 

LQ1 0,38 0,39 0,35 0,38 0,46 0,34 0,38 

Md1 0,42 0,45 0,38 0,41 0,50 0,38 0,42 

UQ1 0,48 0,50 0,43 0,44 0,55 0,43 0,47 

LQ2 0,39 0,40 0,36 0,38 0,46 0,36 0,39 

Md2 0,44 0,46 0,40 0,42 0,49 0,38 0,43 

UQ2 0,48 0,50 0,44 0,46 0,54 0,42 0,46 

n1 110 110 110 110 149 149 149 

n2 110 110 110 110 149 149 149 

Р 0,03 0,03 0,004 0,004 0,04 0,05 0,04 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1 – вихідний стан спокою, Md2- одорація 

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

4. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП; 

6. порівняння Md1÷Md2   
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Крім цього, наявність довго- і середньо дистантних рівней синхронізації 

між темпорально-паріетально-окципітальними відділами обох півкуль ГМ вка-

зують на активацію міжмодальних асоціативних процесів викликаних нюховим 

сприйняттям у обстежуваних обох груп. Міжгрупові розбіжності полягали в 

топографії змін ВСП та СРК. 

Неприємне сприйняття супроводжувалось все ж таки певним пригніченням 

когнітивно-активаційних процесів (θ-, β- діапазони) в ростральних відділах ГМ, 

а також наявністю функціонального поєднання лівої фронтальної та темпораль-

ної областей з каудальними відділами ГМ (зони активаційної складової емоцій). 

Більше того, права тім’яно-скронева зона пов’язується з процесами 

пам’яті, уяви, а також з механізмами пильної (“alerting”) та мотиваційної (“mo-

tivated”) уваги [628].  

В той же час вивчаючи процеси мозкової латералізації нюхових процесів 

[282] показали, що права ОФК являється ключовою в пам’ятних і семантичних 

олфактивних процесах, в той час як ліва – у формуванні гедонічних реакцій. 

Ці ж автори зазначають, що орбіто-фронтальні та зорові зони кори взаємо-

діють в олфактивних процесах доповнюючи друг друга, в залежності від форми 

виконуваного завдання, тобто зорова кора приймає участь у процесах когнітив-

ної обробки запахової інформації, і що можливо це пов’язане із формуванням 

уявних зорових образів (ПЕТ) [285].  

Треба зазначити, що в томографічних дослідженнях  з візуальним і акусти-

чним навантаженням   відмічається дуже важлива роль темпорально-

паріетальної та потиличної зон лівої півкулі у генеруванні зорових образів і їх 

активація – сплеск уяви, а активація задньо-правих відділів кори співвідноси-

лась з регуляцією емоційно-афективної сфери діяльності людини [640,200]. 

Отже, виходячи з наведеного, ми можемо заключити, що при сприйнятті 

негативних, неподобающихся запахів ведучими являються механізми форму-

вання емоційного ераузeл, в той час приємні викликають в першу чергу актива-

цію семантичних, пам’ятних процесів і паралельно їх гедонічної і активуючої 
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складової. Крім цього, звертає на себе увагу і той факт, що характерне для 

сприйняття запахів посилення міжпівкульної КОГ у паріетально-окципітальних 

областях виявилось різним для різних за валентністю чинників: для негативно-

го сприйняття – в α3- діапазоні, для позитивних – в α1-. В даному разі можна 

висловити припущення, що така розбіжність зумовлена саме валентністю 

сприйняття одоранта – негативна викликала більш потужне емоційно-

когнітивне напруження, в той час як позитивна – більш емоційно-заспокійливу 

(релакс). Проте, можливо, загальна активація була дещо більшою  (гарний на-

стрій) – посилення СРК в β1- (рис.4.13), так як з вивчення зорової системи ві-

домо, що  гедонічні складові сприйняття відображаються в процесах синхроні-

зації більше в передніх,а емоційний ераузл – в  задніх областях ГМ [250,252]. 

Отже, отримані нами результати ще раз (див. розділ ) вказують на той 

факт, що навіть така елементарна форма олфактивної перцепції, як пасивне 

сприйняття запахів в стані спокою (умови неспрямованої уваги, без урахування 

орієнтовної реакції),  супроводжується крім активації суто нюхових ланцюгів 

ще й активацією кортикальних нейросіток когнітивної діяльності, зокрема 

суб’єктивної емоційної оцінки особи до нюхового чинника (інформації, яку він 

несе) і, тим самим, визначаючи подальше реагування на нього і відповідне фо-

рмування поведінки.  

 

4.3.2. Особливості електрогенезу головного мозку обстежуваних груп з 

протилежною гедонічною оцінкою оточуючого запаху під час виконання розу-

мового навантаження  

 Аналіз ЕЕГ характеристик виконання когнітивного навантаження  (раху-

нок подумки) не виявив суттєвих контрастних відмінностей між гедонічно-

протилежними групами.  В обох групах спостерігався активаційний вплив ная-

вності модулюючого впливу емоційного сприйняття, хоча і пасивного, на меха-

нізми вирішення когнітивних завдань. Це відбувалось в більшій реактивності 

ГМ (топографічне розширення змін СП і ВСП) по відношенню до контрольних 
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обстежень. При цьому дуже важливо зазначити, що типова картина ЕЕГ (конт-

роль) не порушувалась, а тільки підсилювалась, найімовірніше, заохоченням 

додаткової активації нейросіток (ланцюгів), які вже були активовані сприйнят-

тям запахів. Так, наприклад, у виділених   групах спостерігалось додаткова си-

нхронізація СП в α2-,   β1- діапазонах фронтальних зон обох півкуль, генералі-

зована депресія α1-. У відношенні ВСП – це були також θ1 (темпоральні зо-

ни),θ2- фронтальні, генералізована депресія α1- і посилення "питомої ваги"   α3-

, β1- діапазонів (рис.4.14, додат.Б).   

 Зміни СРК (рис.4.15, додат.Б.1) також не мали фатальних розбіжностей з 

такими в контролі. Найбільш суттєво змінювались СРК в α2- (посилення) і ная-

вність зниження дистантної синхронізації у α1- і α3- діапазонах. 

Отже, ми можемо заключити, що активаційна, стимулююча дія змін емо-

ційного фону зчиненим сприйняттям запахів (див. попередню главу) на ЕЕГ 

кореляти виконання когнітивного завдання, незалежно від валентності, прояв-

лялась в посиленні процесів оперативної пам’яті (θ-), внутрішньої уваги (α1-, 

β1-), а також розвитку процесів утримання уваги у напрямку посилення цілесп-

рямованих фазичних процесів  (α2- ) [501]. 

Можливо саме цим можна пояснити позитивну дію одорації на когнітивні 

показники виконання проведеного нами тесту "Коректурна проба".  

Крім спільних розбіжностей  "гедонічних" груп з контрольною, нами були 

виявлені і деякі валентно-специфічні ознаки. Це значно менш топографічно ви-

ражене посилення процесів локальної і пригнічення дистантної синхронізації в 

α3-діапазоні в групі  "БП". Більше того в цьому діапазоні у них спостерігалось 

суттєве зниження СРК (як внутрішньо- так і міжпівкульних поєднань) між пе-

редніми і задніми відділами ГМ  на фоні міжпівкульного фронтального та парі-

етального поєднання (рис. 4.15,  табл. 4.9), що вказувало на досить суттєву кон-

центрацію когнітивної діяльності і процесів оперативної памяті [402].  

Середньо частотний діапазон α-ритму (функціональне об’єднання різних 

зон ГМ було більш вираженим в групі "БП" з домінуванням лівопівкульних ме-
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ханізмів, а зниження СРК тут стосувалось лише правих темпорально задніх 

сполучень, в той час як в групі "БН" послаблення КОГ було міжпівкульним і 

відбувалось в задніх відділах неокортексу - зниження загальної активації   

[154]. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис. 4.14. Топокарти змін параметрів СП (А) та  ВСП (В) в експери-

менттальних гедонічних групах (БН – «N»; БП – «P») під час виконання когні-

тивного навантаження.  

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контрольних спостереженнях;  

2.▼ – в обстеженнях з одорацією;  

3.Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ (p<0,05); 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.4.15  Топокарти змін параметрів КОГ в в контрольних дослідженнях та ге-

донічних групах (БН – «N»; БП – «P») під час виконання когнітивного наванта-

ження.  

Примітки:  

1. ▬/ ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ (p<0,05); 

 2. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

 

  У низько частотному α1-спектрі в групі "БН" спостерігалось потужне 

зниження СРК обох півкуль, при незначному послабленню лівих тепорально-

паріетально-окципітальних взаємодій в групі "БП" (рис.4.15, табл. 4.9). Цей ді-

апазон α-ритму пов’язаний з процесами уваги і відображає  активність таламо-

кортикальної петлі [401].   

Одночасно з цим, в групі "БП", як і під час стану спокою спостерігалась бі-

льша активація когнітивно-активаційних нейромереж θ- β-систем, що проявля-

лось в перебудовах як ВСП, так і в змінах СРК (рис.4.15, табл.9). Особливо ра-

зюче відрізнялось збільшеннґ КОГ взаємодій в межах β2- діапазону. Таке гене-
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ралізоване підвищення потужності -частот відомо під час емоції радості 

і в значній мірі може пояснити полегшуючий вплив позитивних емоцій на 

процеси спроийняття інформації та когнітивну діяльність, зважаючи на 

важливу роль високочастоних ЕЕГ-коливань у інтегративних процесах 

ГМ [503,607].   

Отже, з вищенаведеного ми можемо заключити, що як саме виконання ког-

нітивних завдань на фоні наявності в повітрі запаху так і ЕЕГ кореляти цього 

виконання, розподілені за гедонічною ознакою сприйняття, залежать від 

суб’єктивної оцінки запаху, а точніше від того емоційно-активаційного фону, 

який створюється у людини в стані попереднього спокою на фоні одорації.    

Результати аналізу даних виявили, що позитивна оцінка запахів (на відміну 

від контролю і негативної оцінки), навіть за умов неспрямованої на них уваги, 

призводила до посилення емоційно-активаційних процесів (збудження), що в 

свою чергу призводило до модуляції когнітивних механізмів в бік інтенсифіка-

ції і покращенняїх роботи (розширення оперативної пам’яті (посилення θ1,2-, 

пригнічення α3-), посилення інтегративних процесів (β1,2 -), полегшення вико-

нання завдання (приємний настрій –  посилення СРК α1-). 

Треба зазначити, що  сприйняття негативно оцінених запахів не порушува-

ло механізмів оперативної пам’яті та концентраії когнітивних процесів (θ- та β- 

системи). Проте, саме виконання когнітивного завдання в групі БН відбувалося 

більш низькому рівні загальної активації (θ2- , β2- ), як в групі БП. Неприємні 

запахи, ймовірно, хоча і викликають потужну емоційну активацію, але по-

перше – до них швидко розвивається адаптація, і по-друге – їх збуджуючий 

вплив призводить у своєї більшості до формування реакції уникнення, а не на-

ближення, як в разі позитивно оцінених ароматів [371,154]. 
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                                                                                                                                                                                 Таблиця 4.9  

 Зміни параметрів глобальної КОГ ЕЕГ під час виконання когнітивного завдання в різних гедонічних групах обстежуваних 

Негативна оцінка запаху 

 θ1 α1 β1 β2 

 ЛП ПП MП ∑ ЛП ПП ЛП MП ∑ ЛП ПП MП ∑ 
Md1 

LQ1 

UQ1 

0,49 

[0,43; 

0,55] 

0,51 

[0,46; 

0,54] 

0,47 

[0,42;0,51] 

0,48 

[0,43; 

0,52] 

0,48 

[0,44; 

0,53] 

0,49 

[0,44; 

053] 

0,41 

[0,37; 

0,45] 

0,38 

[0,35; 

0,40] 

0,39 

[0,37; 

0,42] 

0,39 

[0,36; 

0,43] 

0,40 

[0,36; 

0,44] 

0,35 

[0,33; 

0,38] 

0,37 

[0,33; 

0,38] 
Md2 

LQ2 

UQ2 
 

0,51 

[0,44; 

0,55] 

0,51 

[0,47; 

0,56] 

0,49 

[0,45; 

0,54] 

0,49 

[0,45; 

0,54] 

0,48 

[0,42; 

0,52] 

0,48 

[0,43; 

0,51] 

0,42 

[0,38; 

0,46] 

0,38 

[0,36; 

0,41] 

0,40 

[0,37; 

0,43] 

0,39 

[0,36; 

0,44] 

0,41 

[0,37; 

0,45] 

0,36 

[0,34; 

0,39] 

0,38 

[0,36; 

0,41] 

n1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

n2 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

p 0,06 0,07 0,0001 0,0001 0,06 0,003 0,005 0,003 0,01 0,0042 0,02 0,0001 0,0004 

Позитивна оцінка запаху 

 θ1 θ2 α2 β1 β2 

 ЛП ПП MП ∑ МП  ЛП ЛП ПП MП ∑ ЛП ПП MП ∑ 
Md1 

LQ1 

UQ1 

0,48 

[0,42; 

0,53] 

0,49 

[0,44; 

0,54] 

0,45 

[0,41; 

0,49] 

0,46 

[0,42; 

0,50] 

0,44 

[0,39; 

0,49] 

 0,48 

[0,43; 

0,53] 

0,41 

[0,37; 

0,46] 

0,43 

[0,39; 

0,46] 

0,36 

[0,34; 

0,39] 

0,39 

[0,36; 

0,41] 

0,39 

[0,35; 

0,42] 

0,41 

[0,36; 

0,43] 

0,34 

[0,31; 

0,37] 

0,36 

[0,34; 

0,39] 
Md2 

LQ2 

UQ2 
 

0,49 

[0,43; 

0,54] 

0,52 

[0,46; 

0,56] 

0,47 

[0,43; 

0,52] 

0,48 

[0,44; 

0,53] 

0,45 

[0,41; 

0,50] 

 0,49 

[0,43; 

0,55] 

0,41 

[0,37; 

0,46] 

0,43 

[0,39; 

0,47] 

0,36 

[0,34; 

0,40] 

0,39 

[0,36; 

0,43] 

0,40 

[0,36; 

0,44] 

0,41 

[0,36; 

0,45] 

0,35 

[0,33; 

0,38] 

0,37 

[0,35; 

0,40] 

n1 149 149 149 149 149  149 149 149 149 149 149 149 149 149 

n2 148 148 148 148 148  148 148 148 148 148 148 148 148 148 

p 0,0046 0,0031 0,00001 0,00001 0,006  0,02 0,06 0,005 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,00001 

Примітка: Md –медіана; LQ, UQ – нижній та верхній квартиль, відповідно 2 – виконання завдання, 1- стан спокою після наванта-

ження;.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ;  порівняння Md1÷Md2   
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4.3.3. Зміни ЕЕГ параметрів у обстежуваних груп з різною гедонічною оці-

нкою запаху у стані спокою після закінчення виконання розумового завдання 

Стан спокою після виконання когнітивного завдання на фоні гедонічно рі-

зних нюхових чинників мав ті ж закономірності розвитку ЕЕГ, як і в контролі - 

спостерігалось посилення тонічних складових коливань α- діапазону (розслаб-

лення, послаблення процесів уваги), а також депресія θ1- , коефіцієнтів θ\α і β\α 

- припинення активної когнітивної діяльності, обумовленої виконанням зовні-

шнього завдання (рис. 4.16. додат.Б). Що стосується інформаційної ємності ГМ 

(його дистантної синхронізованної активності) то і в даному аспекті функціо-

нування ГМ спостерігалось відповідне закономірне зниження СРК "головних" 

когнітивних діапазонів θ- і β- ритмів хоча і зі збереженням  певного рівня акти-

ваційних процесів у центрально-потиличних зонах ГМ (внутрішня психічна ак-

тивність в стані спокою), більш вираженим в групі "БП" (θ2- , β1,2- діапазони) 

(рис. 4.16, додат.Б.1). 

Проте і в цьому разі нами були виявлені деякі суттєві особливості гедоніч-

них груп, і ці особливості стосувались головним чином змін СРК. Так, в групі 

"БП" ЕЕГ стану спокою характеризувалось вираженим міжпівкульним фронта-

льним поєднанням  в межах α- і β1- ритмів, посиленням правопівкульної СРК 

(T4, P4, O2,O1)  з центром в парієтальній зоні (рис. 4.17, табл. 4.10). Крім, цього 

спостерігалось значне , в порівнянні з протилежною групою посилення дистан-

тних взаємодій -системи (2-), стосующихся обох фронтальних зон, з певним 

переважанням правої півкулі.  Насьогодні є єдиною точка зору,  що сприйняття 

олфактивної інформації, включаючи пам’ять,  у людини супроводжується акти-

вацією правопівкульних структур головного мозку [151,563]. В нашому дослі-

дженні, в стані спокою після виконання когнітивного навантаження посилення 

функціональної взаємодії (СРК) мозкових ділянок спотерігалось  саме  в  правій  

півкулі  і стосувалось  в першу чергу темпоральної зони, а також парієтальної, 

окципітальних та фронтальних зон ГМ. В той же час, права темпорально-

тім’яна зона, за даними [628]  пов’язується з процесами пам’яті, уяви, а також з 

механізмами пильної (“alerting”) та мотиваційної (“motivated”) уваги. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.4.16. Топокарти змін параметрів СП (А) та  ВСП (В) в гедонічних групах 

(БН – «N»; БП – «P») в стані спокою після виконання когнітивного наванта-

ження. Вказані виключно значущі зміни (p<0,05) 

 

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контролі; 

2.▼ – в обстежаннях з одорацією;  

3.Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.4.17 Топокарти змін параметрів КОГ в гедонічних групах (БН – «N»; БП – 

«P») в стані спокою післяс виконання когнітивного навантаження на фоні одо-

рації (В) та її імітації (А) ( порівняння з попереднім станом виконання завдан-

ня).   

Примітки:  

1.  ▬ посилення, ▬ послаблення КОГ- взаємодій (p<0,05);   

 2. - θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони. 

 

Треба зазначити, що найбільш суттєві зміни в процесах посилення СРК ві-

дбувались в групі “БП” . Якщо в групі “БН” вони стосуваоись лише правого те-

мпорально-паріетального поєднання в 2- і 1- діапазонів, то в групі з позитив-

ною оцінкою запаху вони були більш топографічно “широкими” і стосувались 

2-, 1-3- і 1- діапазонів.  
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           Таблиця 4.10   

Зміни значень глобальної КОГ ЕЕГ в стані спокою після виконання завдання у 

обстежуваних різних гедонічних груп  

«N» θ1 θ1 θ1 θ1 α3 α3 β1 β2 

 ЛП ПП MП Ʃ MП Ʃ ЛП ЛП 

Md1 0,51 

[0,44; 

0,55] 

0,51 

[0,47; 

0,56] 

0,49 

[0,45; 

0,54] 

0,50 

[0,45; 

0,54] 

0,40 

[0,36; 

0,44] 

0,42 

[0,39; 

0,46] 

0,42 

[0,38; 

0,46] 

0,40 

[0,36; 

0,44] 

Md2 0,48 

[0,41; 

0,55] 

0,49 

[0,43; 

0,55] 

0,47 

[0,42; 

0,52] 

0,48 

[0,41; 

0,53] 

0,40 

[0,35; 

0,43] 

0,42 

[0,37; 

0,44] 

0,40 

[0,37; 

0,44] 

0,39 

[0,35; 

0,43] 

n1 110 110 110 110 110 110 110 110 

n2 105 105 105 105 105 105 105 105 

P 0,06 0,008 0,001 0,003 0,07 0,07 0,001 0,046 

«P» θ1 θ1                   θ1 θ1 α3 

 ЛП ПП MП Ʃ ПП 

Md1 0,49 

[0,43;0,54] 

0,52 

[0,46;0,56] 

0,47 

[0,43;0,52] 

0,48 

[0,44;0,53] 

0,45 

[0,42; 0,49] 

Md2 0,48 

[0,40;0,55] 

0,49 

[0,43;0,56] 

0,45 

[0,39;0,50] 

0,47 

[0,40;0,52] 

0,46 

[0,41; 0,51] 

n1 148 148 148 148 148 

n2 136 136 136 136 136 

р 0,014 0,001 0,0002 0,0003 0,03 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1 – виконання завдання, Md2- стан спокою після наванта-

ження; 

2. 3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

3. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП; 

4. порівняння Md1÷Md2   

 Така картина змін СРК в останній групі вказувала на більш потужне по-

силення процесів пам’яті, уяви, роботу нейромереж, задіяних в механізмах по-

зитивних емоцій та внутрішньої уваги  і були відображенням актуалізації когні-

тивного компоненту емоційного реагування [4,640].  Зростання міжпівкульної 
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ростральної та каудальної взаємодії у 1- діапазоні в свою чергу вказувало ная-

вність певного зростання рівня загальної активації,  уваги, пам’яті [63,503].    

Також звертає на себе увагу дуже важливий і виразний факт, що відрізняв наші 

виділені групи – міжпівкульне фронтальне поєднання в - і 1- діапазонах ви-

явлене в групі “БП” (рис. 4.15, табл. 4.11). 

 Подібну картину спостерігали у своїх дослідженнях трансцедентальної 

медетативної практики і розцінювали її як прояв фокусування внутрішніх ког-

нітивних процесів, розвиток процесів самооцінки і самоспостереження з одно-

часною підтримкою певного рівня пильності. Він визначив такий стан як “ 

‘‘restfully alert’’ state” – стан ментального спокою з внутрішньою бадьорістю 

(неспанням) [95, 631].  Безумовно, в наших дослідженнях обстежувані не за-

ймались медитативною практикою, а знаходились лише в стані спокою із за-

плющеними очами в приміщенні одорованому рослинними запахами, що оці-

нені позитивно і не були у фокусі уваги. Проте, цікавим є той факт, що за дани-

ми дослідників медитативної практики [162,173,651] мозкові структури, що ак-

тивуються під час медитації і визначають розвиток вище зазначеного стану є 

одночасно олфактивними кортикальними структурами вищого рівня і, в свою 

чергу, також активуються запахами. Це перш за все midline і темпоральні 

структури ГМ (передня цингулярна кора, парагіпокампальна звивина, 

лінгвальна звивина, передклиння та інші.).  

Активація цих мозкових утворень супроводжується також  активацією ме-

ханізмів пам’яті (розпізнавання), емоційного регулювання, концентрації внут-

рішньої уваги і т.і., тобто розвитком процесів ментальної самооцігки, що 

пов’язана з процесами самоконтролю і самоусвідомлення [387,229,295,651]. 

Тому, напевно, одорування повітря здавна використовується, особливо у 

східних культурах, з метою заспокоєння, самозосередження, досягнення стану 

релаксації-медитації і т.п.   

Отже, як можна бачити з наведених даних, пасивне сприйняття запахів, 

тобто коли наявність запаху знаходиться поза фокусом уваги і він не є предме-
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том спостереження, тим не менш не тільки справляло активний вплив на функ-

ціонування механізмів ГМ, але цей вплив залежав від суб’єктивної гедонічної 

оцінки олфактивного чинника.       

                                                                                              Таблиця 4.11 

 

Значення коефіцієнтів міжпівкульної фронтальної КОГ на різних етапах дослі-

дження у обстежуваних різних гедонічних груп БН(« N ») і БП(«P») 

 

« N » ОД (спокій) Рахунок Спокій 

θ1 0,65 [0,57; 0,76] 0,68[0,58; 0,75]*** 0,67[0,75; 0,81]** 

θ2 0,71 [0,62; 0,77] 0,69[0,60; 0,76]*** 0,66 [0,74; 0,79] 

α1 0,76 [0,65; 0,86] 0,75 [0,65; 0,84] 0,78 [0,68; 0,85] 

α2 0,82 [0,70; 0,89] 0,78[0,70; 0,89]*** 0,82 [0,75; 0,89] 

α3 0,71 [0,62; 0,81] 0,73[0,62; 0,79]*** 0,73 [0,64; 0,80] 

β1 0,62 [0,53; 0,68] 0,60[0,51; 0,70]*** 0,64 [0,58; 0,71] 

β2 0,55 [0,46; 0,64] 0,53[0,47; 0,61]*** 0,59 [0,51; 0,65] 

«P» ОД (спокій) Рахунок Спокій 

θ1 0,65 [0,57; 0,76] 0,68[0,58; 0,75]*** 0,75 [0,67; 0,81] 

θ2 0,71 [0,62; 0,77] 0,69[0,60; 0,76]*** 0,74 [0,66; 0,79] 

α1 0,76 [0,65; 0,86] 0,75 [0,65; 0,84] 0,78 [0,68; 0,85] 

α2 0,82 [0,70; 0,89] 0,78[0,70; 0,89]*** 0,82 [0,75; 0,89] 

α3 0,71 [0,62; 0,81] 0,73 [0,62; 0,79]** 0,73 [0,64; 0,80] 

β1 0,62 [0,53; 0,68] 0,60 [0,51; 0,70]** 0,64 [0,58; 0,71] 

β2 0,55 [0,46; 0,64] 0,53[0,47; 0,61]*** 0,59 [0,51; 0,65] 

   

Примітки:  

1. **-р<0,01; ***-р<0,001;  

2. порівняння: стан спокою → рахунок→ стан спокою після рахунку;  

3.   ОД – одорація.   

                                                                 

 Сприйняття обох гедонічних типів запахів призводило до формування 

стану з розвитком тонічної сторожкості (tonic alertness ). Проте, якщо в разі по-

зитиво-емоційної оцінки цей стан супроводжувався олфактивно-пов’язаними 

внутрішніми когнітивними поцесами, то в разі негативної оцінки – достатньо 
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вираженим пригніченням ментальних процесів, що узгоджується з  роботами 

[154].  Останнє   отримало  певну підтримку при аналізі змін ЕЕГ під час вико-

нання зовнішнього когнітивного завдання. Пригнічуючий ефект дії негативно 

оцінених запахів проявився в значно менших, навіть по відношенню до контро-

лю, змінах СРК когнітивно-активаційних діапазонів ЕЕГ ( -, -). Крім цього, 

стан спокою (відпочинку) після когнітивної активності характеризувався  від-

повідним вираженим зниженням СРК в групі “БН” і, на протилежність цьому, 

формуванням стану внутрішньої концентрації психічної діяльності з певним рі-

внем бадьорості. Не можна не звернути увагу на роботу [371], в якій показано, 

що процеси адаптації/габітуації в нюховій системі відбуваються скоріше на не-

приємні (аверсивні) одоранти ніж на приємні. Ступінь адптації зворотньопро-

порційна силі стимуляції. Проте, в нашому разі, порвняння з нейродинамікою 

ЕЕГ в контрольних дослідженнях все ж таки дозволяє стверджувати наявність 

пригнічуючої дії неприємних запахів на когнітивну активність людини, тобто 

до формування прояву реакції уникнення [664]. 

Одночасно з цим наявність формування стану розвитку стану тонічної сто-

рожкості (tonic alertness) (посилення СРК 3-)[366]  при сприйнятті запахів не 

залежно від їх гедонічної суб’єктивної оцінки узгоджується з думкою  [344], що 

олфактивна система є скоріше охоронною системою, ніж системою одбору по-

зитивних подразників і завжди тісно пов’язана з системою зберігання інформа-

ції. При цьому [426] зробив цікаве зауваження (виходячи зі своїх спостережень 

в нормі та клініці), що олфактивна кількісна оцінка запаху – не може слугувати 

надійним параметром -  на відміну від реакції дискримінації та ідентифікації 

одоранту.  
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РОЗДІЛ 5  

 

  

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ  

ЛЮДИНИ ПІД ЧАС СПРЯМОВАНОГО АНАЛІТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ  

ЗАПАХУ 

 

На сьогодні вважається, що у функціонуванні нюхової системи людини  

велике значення має функція (стан) уваги до запахів – в умовах спрямованної 

уваги до одорантів реакції на них значно посилюються (амплітуди ВП збіль-

шуються, латентні періоди їх складових - скоротшуються). Найбільші зміни, за-

звичай, відбуваються у темпоральних (нюхових) та, чуть менші, – в паріеталь-

них (полімодальні, асоціативні) зонах ГМ [456]. 

Крім цього, насьогодні вже доведено, що нюхова система, як і сенсорні си-

стеми інших модальностей, залучає у своєму функціонуванні таламічні зв’язки, 

хоча і тільки в разі усвідомленого аналізу запахів. Медіодорсальний таламус, 

з’єднується з первинною нюховою (піриформною) корою і звідси – з нюховими 

неокортикальними проекційними зонами орбітофронтальної кори. Тому вини-

кає припущення, що рівень уваги до запаху має суттєво модулювати нейрона-

льне поєднання непрямих шляхів, посилюючи зв’язок медіодорсальний таламус 

– орбітофронтальна кора [525,611]. 

Виходячи з цього, ми провели аналіз змін ЕЕГ параметрів під час цілесп-

рямованого сприйняття запахів одорантів обстежуваними, яким була поставле-

на задача ідентифікувати запах досліджуваної пробірки і дати йому гедонічну 

характеристику. В якості контролю використовували   пробірку з 

дистильованою водою. Обстежуваних не попереджували про зміст 

пред’являємих пробірок. Як і в попередніх спостереженнях, початок процесу 

сенсорного сприйняття, що включає орієнтовну реакцію, аналізували окремо. 
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5.1. Особливості ЕЕГ нейрогенезу людини при спрямованій аналітичній 

нюховій детекції реального запаху та його імітації (дистильована вода, вико-

нання нюхового завдвння) 

 

5.1.1. Початок детекції (перша хвилина)  

  

Отже, на початку сприйняття одоранту, процеси уваги були визначальни-

ми у формуванні ЕЕГ відповіді і в контрольних, і в тестових спробах – спосте-

рігалась практично генералізована депресія СП і ВСП, зниження СРК 1,2- 

піддіапазонів (розвиток процесів уваги), що супроводжувалось відповідною ак-

тивацією механізмів пам’яті – посилення синхронізації -коливань,  активацій-

ним змінами когнітивної і емоційної складової – посилення ВСП -діапазону і 

3- коливань в центрально-задніх областях ГМ (рис.5.1, додат.В). 

 Треба зазначити, що виявлення наявності запаху (його підкріплююча ува-

гу функція) супроводжувалось посиленням синхронізації в -діапазоні СП 1- в 

правій фронтальній зоні (центр усвідомлювання запаху) [548], та ВСП β1- у 

правій тмпорально-паріетальній обдасті  (сприйняття та первинної оцінки сен-

сорної інформації, що поступає [566,385,641], β2- (активація олфактивних мен-

тальних процесів і паралельно  в лівій темпоральній (2-) і обох паріетальних 

областях (1-), - що дало нам підстави говорити про когнітивно-вербальну ак-

тивацію, посилення роботи механізмів доступу до зберігаємої в пам’яті інфор-

мації та її видобування (синхронізація в -смузі) [315,378], тобто відбувалось   

сприйняття (детекція) реального запаху з усіма складовими сенсорного проце-

су. Висунута точка зору знайшла своє підтвердження і в змінах СРК коливань 

-діапазону. Як видно з рис.5.1 (додат.В.1)  детекція реального запаху призво-

дила до формування міжпівкульного фронтального об’єднання (центри олфак-

тивної  свідомості і емоційної  ідентифіка ції [548]) появи довгодистантної син-

хронізації  з лівою  окципітальною  зоною  (1)  (розвиток процесів оперативної  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 

Рис.5.1.  Зміни СП (А), ВСП (В) та СРК (C -дистилят, D – реальний запах) на 

початку (1-а хв.) спрямованої аналітичної нюхової детекції. Вказані виключно 

значущі зміни (p<0,05).  

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контролі; ▼ – сприйняття реального запаху;  

2. Δ/▼ , ▬/▬  - значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

3. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношен-

ня. 

4.  контроль - n=40; реальний запах - n=84 
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                 Таблиця 5.1 

 Інтегральні показники СРК на 1-й хвилині аналітичної детекції реального 

запаху (В) та дистиляту (А)(контроль). 

А β1 β1 β2 

 
MП Ʃ МП 

Md1 
0,32 

[0,30;0,34] 

0,35 

[0,33;0,38] 

0,31 [0,28; 

0,33] 

Md2 
0,33 [0,31; 

0,36] 

0,36 [0,33; 

0,39] 

0,32 [0,30; 

0,34] 

n1 41 41 41 

n2 40 40 40 

Р 0,03 0,06 0,02 

    В α3 α3 α3 β1 β1 β2 β2 β2 

 ЛП МП Ʃ MП Ʃ ЛП MП Ʃ 

Md1 0,43 

[0,37; 

0,48] 

0,35 

[0,32; 

0,40] 

0,39 

[0,34; 

0,42] 

0,33 

[0,30; 

0,35] 

0,36 

[0,33; 

0,38] 

0,38 

[0,33; 

0,41] 

0,31 

[0,28; 

0,34] 

0,34 

[0,32; 

0,36] 

Md2 0,44 

[0,37; 

0,51] 

0,36 

[0,32; 

0,41] 

0,39 

[0,35; 

0,43] 

0,34 

[0,31; 

0,37] 

0,36 

[0,34; 

0,39] 

0,38 

[0,33; 

0,43] 

0,32 

[0,29; 

0,36] 

0,35 

[0,32; 

0,40] 

n1 87 87 87 87 87 87 87 87 

n2 84 84 84 84 84 84 84 84 

Р 0,03 0,01 0,02 0,00001 0,06 0,03 0,0001 0,001 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1 – вихідний стан; Md2 - 1-а хв.. детекції; 

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

4. θ-1,2;α1-3; β1,2- –ЕЕГ ПДП. 

 

пам’яті [608]) та полегшення семантичної діяльності [607]).Сприйняття 

одорантів супроводжується значною активацією θ-системи саме у лівих артері-

альних зонах ГМ [399,368].  

В межах  2-коливань спостерігалось зниження синхронізації передньо-

центральних областей з фокусом в лівому фронтальному відведенні з паралель-
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ним посиленням сполученості коливань в задніх областях ГМ, що в літературі 

розглядається як прояв підвищенної активації, пов’язаної з кортико-

гіппокампально-лімбічними взаємодіями [132]. 

Відомо, що активації механізмів короткочасної пам’яті відповідає зростан-

ня КОГ між фронтальними та задніми областями ГМ у -діапазоні (у нас – θ1-). 

Припускапається, що інформація зберігається у задньоасоціативних областях 

кори, тоді як у фронтальних зберігається та оновлюється поточна релевантна 

інформація. Виникнення і збільшення довго-дистантних поєднань в межах - і 

- діапазонів є специфічним проявом активації процесів внутрішнього менталь-

ного контексту, а синхронізація (локальна, дистантна) у цетральнозадніх облас-

тях (в першу чергу темпорально-паріетальних) в межах -коливань (особливо 

1-) - активацію мультимодальних семантичних процесів [640,243]. 

В наших обстеженнях спрямоване сприйняття запаху з метою його оцінки-

ідентифікації, супроводжувалось, як і всякий когнітивний процес, відповідною 

депресією низькочастоних складових ЕЕГ -діапазону та зростанням СРК 2,3- 

що вказувало на  розвиток процесів уваги-пам’яті.  

За даними Дубровинской Н.В.[14] α- та θ- системи ЕЕГ мозку приймаючи 

участь в нейрофізіологічних механізмах уваги забезпечують відповідно інфор-

маційний та мотиваційний аспекти. 

 Звертає на себе увагу, що в СРК α2-діапазону (системоорганізуючий ін-

формаційний фактор [88,393]) створився досить виражений правопівкульний 

фронтально-центрально-темпоральний фокус внутрішньо- і межпівкульних 

сполучень (підвищення функції відчуття [48]) з дзеркальним ( однак на рівні 

тенденції до рівня значущості p=0.05) відображенням у лівій півкулі (рис.рис. 

5.1, табл.. 5.1, додат.В), і зниженням центрально- темпо рально-окципітальних 

функціональних сполучень (обох півкуль). Зміни СРК з домінуванням правої 

передньо-центральної області ГМ можна віднести до прояву вирішення нюхо-

вої задачі (задіяні фронтальні та темпоральні “нюхові” центри з центрально-
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паріетальними полімодальними асціативними зонами [267]. Тобто, модуляції 

процесів сенсорної уваги функцією відчуття, так як саме права півкуля і -

діапазон виділяються в дослідженнях мимовільної уваги.  

Зниження СРК в 2-діапазоні окципітальних відділів (внутрішньо півкуль-

не) знову ж таки з паріетально-темпоральними областями, мозковими ділянка-

ми анатомічно і функціонально пов’язаними зі специфічними процесами 

сприйняття стимулів певної модальності, які переважно здійснюються шляхом 

локальних взаємодій в межах відповідної коркової зони [613] сповна можна ро-

зцінювати як домінування  саме нюхових інформаційних процесів зовнішньої 

аферентації  і залучення при цьому внутрішньої ментальної (пам’ять) сенсорної 

інформаціїї інших модальностей в якості асоціацій (посилення СРК в цих обла-

стях 3-,1,2- діапазонів).  

На сьогодні взаємозв’язок нюхової та зорової перцепції вже не викликає 

сумнівів [227] – показано, що нюхові процеси модулюють зорову перцепцію 

[649] і, навпаки зорова інформація має значний вплив на олфактивну дискримі-

націю [226,195]. 

Крім цього, зорова кора приймає участь у процесах когнітивної обробки 

запахової інформації, і що, можливо, це пов’язано із формуванням уявних зоро-

вих образів (ПЕТ-обстежання) [285,192].  

[308]  продемонструвавши олфактивну модуляцію зорової перцепції прийшли 

до висновку, що ростромедіальна ОФК включена у реалізацію значної кількості 

олфактивних процесів найвищого рівня, включаючи нюхово-візуальну інтегра-

цію. 

Що стосується α-ритму, виявлено, що під час утримання інформації в опе-

ративній пам’яті відбувається синхронізація домінантного -ритму (10 Гц) у 

префронтальних зонах і його депресія – в окципітадьних. По відношенню до 

простого утримання інформаціїї в пам’яті – ситуація з її одночасним маніпулю-

ванням призводить до більшої синхронізаціх - у передніх зонах і, відповідно, 
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депресії в окципітальних (стимули – візуально-просторові). Розглядають даний 

феномен не як гальмування фронтальної кори, а як дуже тісну взаємодію 

(об’єднання) дистантно віддалених областей і відображає наявність контролю 

за процесами в первинних сенсорних зорових областях [242].  

Хоча в наших обстеженнях ми мали справу з маніпулюванням нюховою 

інформацією (образами), проте зважаючи на те , що головним фактором тут ви-

ступає саме процес утримання інформації і маніпулювання нею і що нюхова 

система має тісні з’язки з зоровою системою (олфакто-зорова інтерференція), 

то цілком можна зробити припущення про подібність наших і отриманих інши-

ми дослідниками електрофізіологічних проявів. У всякому випадку ми маємо 

справу з утриманням і маніпулюванням в пам’яті інформації, що потребує пев-

ної концентрації уваги і напруження механізмів пам’яті.  

Що до розбіжностей у данному випадку локальної і дистантної синхроні-

зації коливань в даному піддіапазоні, то КОГ -ритму може змінюватись без 

відповідних змін його амплітуди і навпаки. Автори пропонують розглядати -

ритм як результат взаємодії локальних нейрональних сіток ( в різних зонах різні 

піддіапазони під час виконання різних завдань), і як  їх поєднання (глобальне) - 

проявляється в рисунку ЕЕГ, який ми зазвичай бачимо [242,481,295,515]. 

Що стосується змін СРК верхньочастотних когнітивно-активційних (3-, 

1-, 2-)  діапазонів, виявилося досить потужне посилення процесів інформа-

ційної інтеграції лівосторонньої орбіто-темпоро-паріетальної зони паралельно з 

міжпівкульною кооперацією цих зон з правосторонньою півкулею (3,2- діа-

пазони; рис. 5.1, табл. 5.1) і   темпорально-тім’яно-потиличним сполученням в 

1-діапазоні.  

Топографічний розподіл змін СРК всіх верхньочастотних компонентів ЕЕГ 

вказує, на наш погляд, саме на домінування активаційних когнітивних 

пам’ятних і емоційних процесів під час детекції запаху, які включали, на наш 

погляд, всі етапи сенсорного усвідомленого [66,565]  сприйняття (активацію 
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оперативної пам’яті, оцінку знайомості і гедонічності запаху, семантичний ана-

ліз виникнення асоціацій, зміни настрою (F-T-P – відведення) [641,609]   мож-

ливо, формування миттєвих емоційних і зорових асоціацій ((T-P-O – відведен-

ня)  і т.і. [269,200,285,599]   на базі вже існуючої, обумовленої досвідом, інфор-

мації [640,428].    

Так, наприклад, відомо, що зміни верхньочастотного - і - ритмів - ак-

тивація темпорально-тім’яно-потиличних, особливо лівих зон ГМ, асоціюється 

з процесами візуалізації информації, процесами уяви, генерації образів [269]   із 

залученням індивідуального досвіду [545]. В той час, як під час актуалізації ме-

ханізмів короткочасної пам’яті при виконанні завдань, потребуючих “великої” 

пам’яті  - спостерігаєтьсяпосилення верхнього - у фронтальних та темпораль-

них зонах [92,402].    

Звертає на себе увагу домінування при цьому  лівої півкулі та між півкуль-

них взаємодій, що вказує на усвідомленість,  вербалізованість і аналітичність 

сенсорного процесу (зміни 3-, 1,2-) [639,272,555].    

Крім цього, якщо топографія змін СРК 1- вказувала на перетікання проце-

сів (активація механізмів) сприйняття та первинної оцінки сенсорної інформа-

ції, що поступає, то  зміни СРК 3- і особливо 2- діапазонів (топокарти їх 

змін) більше відповідали, на наш погляд, перетіканню ментальної, когнітивно-

вербальної, із залученням механізмів пам’яті, сторони процесу сприйняття 

(оцінки) поєднаної з невербальними емоційними механізмами  сприйняття за-

пахового чинника. Це, в першу чергу, просторова інтеграція фронтальних, тем-

поральних і паріетальних зон обох півкуль з домінуванням ліво- і міжпівкуль-

них (з правою півкулею) зв’язків, а також активаційні процеси (в більшості мі-

жпівкульні) в центрально-каудальних ділянках ГМ (як довгодистантні так і ло-

кальні корткі регіональні зв’язки). Так, права півкуля залучена в процеси олфа-

ктивної пам’яті, в той час , як ліва – в механізми реалізації емоційних станів і 

приймає участь у центральній оцінці гедонічності [669,563].  
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І, на кінець, не можна не зауважити, що при спрямованому усвідомленому  

сприйнятті запахів було виявлено значуще збільшення показників глобальної та 

міжпівкульної синхронізації біопотенціалів саме в “ментально-сенсорних” діа-

пазонах ЕЕГ - 3-, 1, 2- (табл. 5.1). Добре відомо, що якщо міжпівкульна си-

нхронізація пов’язана з рівнем загальної активації, то показник глобальної про-

сторової синхронізації коркових потенціалів характеризує загальний мозковий 

тонус, готовність до дії і є відповідним до  ступеню розумового напруження 

[63].    

Треба зазначити, що “вузлами” функціональних поєднань в цей час в біль-

шості виступали темпоральні зони ГМ, які насьогодні вважаються первинними 

пунктами процессів нюхової пам’яті (піриформна кора). Остання виконує акти-

вуючу роль в процесах пам’яті, а не тільки в простих реакціях олфактивної 

перцепції. Олфактивна память потребує входу в праву та ліву темпоральні зони 

для найбільш оптимального усвідомлення запаху, тому, на відміну від вербаль-

ної чи невербальнї зорової стимуляції олфактивна пам’ять не потребує чіткої 

функціональної латералізації [216].    

За сучасними уявленнями  латералізація олфактивної системи грунтується 

на 3-х основних принципах: 1- аналітичні процеси (семантика); 2,3 – “неаналі-

тичні” –основні перцептивні процеси – емоційні та процеси впізнання (знайо-

мості стимулу).  

Лівий мозок може бути задіяним не тільки виключно в аналітичних проце-

сах, але й у оцінці гедонічної значимості. Права півкуля будучи неаналітичною, 

холістичною – залучена в процесах оцінки “знайомості” (впізнання) запахів. 

Безумовно оцінка гедонічності, також, як і “знайомості”, є ключовими де-

термінантами в процесах ідентифікації запахів. Права півкуля має перевагу в 

процесах визначення запахової “знайомості”, ліва, в свою чергу, - в аверсивних 

чи процесах визначення неприємності запаху, забезпечуючи кращу і бистрішу 

реакцію пристосування ( в залежності від оточуючих обставин). Цікаво, що не-

визначений насьогодні, механізм визначення “знайомості” запаху викликає від-
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чуття “знаю” ще заздалегідь до виникнення будь-яких семантичних процесів, 

без будь-якої деталізації. “Емоційні” процеси також без деталізації стимула 

можуть бути сприйнятими до них [425,667].     

Запахова інформація, що оброблена в периформній корі направляється в 

орбіто-фронтальну кору – центр ідентифікації специфіки запахів, де ця 

інформація залучається в процеси вербальної/невербальної ідентифікації 

конкретного запахового чинника. Темпоральні зони – ініціюють первинні 

процеси усвідомлення - чи є запах новим, чи знайомим, в той час як орбіто-

фронтальні зони залучені до процесів ідентифікації специфіки одоранту [566].     

 Насьгодні відомо, що права передня інсула, ліва передня цингулярна ко-

ра, і ліва нижня темпоральна зона є частиною фронтально-паріетально-

цингулярної сітки, яка відповідає за ідентифікацію і оцінку особливостей под-

разників в цілому і їхньої новизни  зокрема [385].     

В сучасній літературі добре відомо функціонаотьне значеня орбіто фронта-

льних областей ГМ у нюховій перцепції – по-перше вони є найбільшою части-

ною т.з. вторинної нюхової кори, і в той же час полімодальним утворенням. 

Важливо, що на відміну від сенсорних входів інших модальностей олфак-

тивна інформація поступає в них повз таламус -безпосередньо від первинних 

нюхових зон (піриформна кора) і через них. Виходячи з  цього ОФК притаманні 

функція кінцевого перцептуального аналізу олфактивної інформації - її усвідо-

млення, ідентифікація та увага (цілеспрямоване спостереження-вивчення) (пра-

ва ОФК) та пецептуальний сенсорний аналіз і визначення емоційної складової 

запаху (ліва ОФК) [532,580,548].     

В той же час фронтальним областям головного мозку людини надається 

дуже важлива роль в механізмах регуляції функціональних станів та у фор-

муванні активаційних рівнів, що є адекватними до поточної діяльності. При 

цьому припускається, що для лівої області притаманні здебільшого аналітичні 

процеси, в той час як для правої – обробка образної інформації та реалізація 

емоцій. Вони приймають участь в селекції і збереженні в робочій пам’яті зна-
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чимої інформації, в плануванні і прийнятті рішень, встановленні послідовності 

цілеспрямованих поведінкових актів. Ці вищі коркові функції лобових ділянок 

здійснюються переважно за допомогою довгих дистантних зв’язків з паріеталь-

ними, скроневими та окципітальними областями, підкорковими утвореннями та 

структурами лімбічної системи, так як при цьому необхідна інтеграція і коор-

динація багатьох спеціалізованих процесів, пов’язаних із різними сенсорними 

входами (модальностями), сприйняттям мови, контроль за руховими реакціями 

і т.д. [63-65].     

На відміну від цього, задні мозкові ділянки анатомічно і функціонально 

пов’язані зі специфічними процесами сприйняття стимулів певної модальності, 

що переважно здійснюються шляхом локальних взаємодій в межах відповідної 

коркової зони [38,613].    

На тепер також відомо функціональне значення пріето-темпорально-

окципітальної зони головного мозку як джерела різноманітних мультимодаль-

них ассоціацій найвищого рівня– візуалізація інформації, генерація образів, 

процеси уявлення (їх сплески) [641,213,200,613].    

Так, наприклад, довгодистантні поєднання фронтотемпо-ральних зон з ок-

ципітальними в - діапазоні вказують на можливість виник-нення емоційно за-

барвлених зорових уявних образів [428].    

До того ж, згідно нейрофізіологічній моделі емоцій існує дві незалежні   

нейрональні системи аналізу емоційної інформації – перша включає процеси 

емоційної активації (незалежно від валентності) та локалізується в задніх (осо-

бливо правої півкулі) паріетальних зонах, друга -  включена в модуляцію емо-

ційного знаку  і пов’язана з фронтальними зонами головного мозку [331,257].    

 Отже, топокарти високочастотних ЕЕГ ритмів, що ми розглядали вище 

вказують, на наш погляд, саме на розвиток достатньо складних  сенсоро-

ментальних процесів включаючи прогнозування поведінки і прийняття рішення 

вже на початку виконання нюхової перцепривної задачі (сприйняття і ідентиві-

кація запаху в тестовій пробірці) (1-а хв.).  
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Перцептивна діяльність обстежуваних в наших спостереженнях з контро-

льною пробіркою (дистилят, про наявність якого обстежуваним не повідомля-

лось) також супроводжувалась підвищеним функціональним об’єднанням пра-

вої темпоральної зони з центрально-окципітальним оточенням в θ-діапазоні 

(асоціативні сенсорні механізми), фронтальних зон також з центрально-

темпоральними в β1- та міжпівкулевими темпорально-паріетальними взаємоді-

ями на рівні β- коливань, тобто діапазонів, що пов’язані з когнітивними механі-

змами обробки інформації. Все це вказувало на активну асоціативно-

дослідницьку поведінку напрвавлену саме на зовнішню перцепцію (темпораль-

ні зони, права півкуля) - в нашому разі напевне пошук запаху, (рис.5.1,табл.5.1, 

додат.В)) із відповідною активацією механізмів оперативної пам’яті [31,607].     

При цьому, найбільші зміни спостерігались саме в в 1-  - діапазоні, 

пов’язаному зі сприйняттям та первинною оцінкою сенсорної інформації, що 

поступає (незалежно від модальності подразника) [641]. Зміни  2- 

характеризували скоріше нюховий “пошук”  - міжпівкульна взаємодія 

активаційних процесів темпорально-парієтальних зон (див. Рис.5.1,табл.5.1). 

Домінуючими тут були лише міжпівкульні поєднання в 1- 2- діапазонах, що 

вказувало на розвиток загальних акиваційних процесів. 

Порівняння реактивних ЕЕГ при вивченнідослідженні тестових і 

контрольних пробірок  виявило два важливих аспекти в стані обстежуваних під 

в цей час: 

 1-й загальний – обстежувані виконували перцептивне завдання по 

ідентифікації і наданню гедонічної оцінки пред’являємого в пробірці запаху, 

що супроводжувалось відповідною когнітивною активацією (пам’ять, ємоції, 

асоціації, уяви, мовна активність і т.і.);    

2-й – тільки реальна наявність запахового чинника призводила до ЕЕГ змін 

з активацією “олфактивних” проекційних зон мозку ( Сп 1-,3- , 

співідношення / і ВСП - та - діапазонів). Крім того, тільки “підкріплююча” 
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дія запаху ( його наявність) призводила до вищеописаних нами специфічних 

змін СРК в 1-, 2-, 3- і 2- діапазонах ЕЕГ ГМ. 

Треба зазначити, що не дивлячись на всю активацію уваги і пошук запаху 

там де його нема, не призводив до модальноспецифічної (хоча і уявної) реакції 

у зв’язку з тим, що особливістю нюхової сенсорної системи, при її величезній 

здібності до асоцієювання і утворенню образів, є практична неможливість 

створення інтроспективних нюхових уяв. Тобто внутрішнє психічне уявлення 

будь-якого запаху для звичайної людини практично неможливо. Хоча і існують 

деякі роботи, що стверджують зворотнє, проте для цього необхідна спеціальна 

підготовка (навчання) [5,601].  

 В цьому плані певне виключення складають професійні харчові 

дегустатори і парфюмери, в яких нюхові здібності є досить сильно 

вираженими-розвинутими (вроджені або набуті).  

Проте дуже цікавим моментом тут є те, що на відміну від генералізованої 

активації ЕЕГ у неосвічених осіб, у професіоналів активуються переважно ОФК 

– там ідуть всі процеси [83].  Можливо, саме цьому і тому, що на відміну від 

більшості олфактивних структур ГМ ОФК є неокортикальним утворенням з 

відповідними прямими морфологічними зв’язками, професіонали так 

відрізняються від пересічних людей із звичайними нюховими функціями. 

Отже, можна бачити, що початок (1-а хв.) спрямованої перцептивної 

діяльністі обстежуваних в наших обстеженнях обумовлювалась, безумовно, в 

першу чергу розвитком процесів уваги, проте тільки наявність в досліджуваній 

пробірці запаху (неважливо якого) давала можливість розвитку всього 

перцептивного процесу з усіма його когнітивно-емоційними складовими і 

відповідною до типу сенсорної системи (нюх) топографічного розподілу ЕЕГ 

корелятів (особливо вираженою в змінах СРК).   
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5.1.2. ЕЕГ характеристика пролонгованого стану уваги до сприймаємого 

нюхового чинника 

 

 До певної міри дещо несподіваними виявились результати аналізу остан-

ніх 2-х хвилин спрямованого сприйняття обстежуваними запахів. З одного бо-

ку, як і припускалось, дослідження контрольних пробірок, тобто сприйняття 

відсутності запахів призвело дорозвитку процесів згашення  орієнтовної реакції 

і гальмування селективної уваги. Всі ці процеси проявились в нейродинаміці 

ЕЕГ у вигляді зниження значень  СП і ВСП до рівня висхідного контрольного 

стану (крім зниження Сп θ1- (темпоральні зони) і підвищення ВСП α3- в паріе-

тальних відведеннях ( рис. 5.2, додат.В). Відповідними були і зміни (зниження) 

СРК в цей період. Найбільш виразними були зниження СРК в θ1- темпорално-

право окципітальне поєднання, θ2- лівопівкулні та окципітальні поєднання, α1- 

лівосторонні фронто-окципітальне і темпорально-окципітальне поєднання на 

фоні підвищення міжпарі єтального об’єднання, β1- зниження лівого темпора-

льно-паріетального сполучення. Значущим було також зниження показника лі-

вопівкульної синхронізації лише в θ2-діапазоні (табл. 5.2). Інші виявлені зміни 

були на рівні тенденцій, і аналіз їх значення викликає певні затруднення, неод-

нозначність висновків. Всі наведені зміни вказують на згасання активації сен-

сорно-когнітивних процесів (β1,2- ), оперативної пам’яті (θ-), зовнішньої уваги 

(α1,2- діапазони), з одночасним збережен ням певної внутрішньої когнітивної 

активності (θ1-, α3- ПДП).Змінилась і ЕЕГ-картина реального селективного 

сприйняття одоранту.   

Як видно з рис.3.5.2 відбувалось зменшення СП і ВСП в θ-діапазоні з від-

повідним зниженням СРК θ2- лівих фронтальної і темпоральних зон з 

паріетальними, темпоральними і окципітальними ділянками, зниження лівого 

темпорально-паріетально-окципітального об’єднання в 1- і такого ж  

правопівкульного з додатковим міжфронтальним – у 2- піддіапазонах.   
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 
 

Рис.5.2. Зміни СП (А), ВСП (В) та СРК (C -дистилят, D – реальний за-

пах) під час розвитку (3.хв) спрямованої аналітичної нюхової детекції. 

Вказані виключно значущі зміни (p<0,05) порівняння з вихідним фоном 

        Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контролі; 

2.▼ – сприйняття реального запаху;   

3.Δ/▼ , ▬/▬ — значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

4.θ1– β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні коефіціенти.  
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                                                                                                          Таблиця 5.2 

Інтегральні показники СРК під час розвитку (3 хв.) аналітичної детекції ре-

ального запаху (В) та дистиляту (А)(контроль). 

 

Од→Фон θ2  α2 β1 β2 β2 β2 β2 

Дистилят ЛП ОД ПП МП ЛП ПП МП Ʃ 

 

Md1 

0,47 

[0,40; 

0,52] 

 0,46 

[0,41; 

0,50] 

0,33 

[0,30; 

0,35] 

0,38 

[0,33; 

0,41] 

0,38 

[0,33; 

0,41] 

0,31 

[0,28; 

0,34] 

0,34 

[0,32; 

0,36] 

 

Md2 

0,45 

[0,39; 

0,49] 

 0,46 

[0,39; 

o,52] 

0,33 

[0,31; 

0,36] 

0,38 

[0,34; 

0,41] 

0,39 

[0,34; 

0,42] 

0,32 

[0,28; 

0,35] 

0,34 

[0,31; 

0,38] 

n1 41  87 87 87 87 87 87 

n2 41  87 87 87 87 87 87 

р 0,04  0,06 0,07 0,02 0,01 0,0001 0,0001 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1- вихідний фон, Md2 – спрямоване сприйняття; 

2.  ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні, Ʃ – сумарна КОГ; 

3. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП, ОД –реальний запах. 

 

Активність високочастотного - (СП, СРК) також зменшилась до рівня 

вихідних фонових (стан спокою) значень крім зростання ВСП в окципітальних 

зонах.  

На відміну від обстежень з контрольними пробірками, де спостерігалось 

тотальне зниження -активності до рівня вихідного фону, в обстеженнях з 

детекцією запахів виявився подальший розвиток активаційних процесів, 

особливо виражений в змінах СРК 2- (розвиток довгодистантних 

міжпівкульних поєднань (рис. 5.2,табл. 5.2, додат.В.1). 

Такий розвиток нейродинаміки ЕЕГ-процесів вказує, на нашу думку, на 

паралельний розвиток мінімум 2-х процесів – 1- не дивлячись на збереження 

певного рівня уваги (депресія низькочастотного -) до об’єкту уваги (наявність 
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запахового чинника в пробірці) відбувалось згашення оріентовної реакції і 

активної детекції запахового чинника (розвиток процесів адаптації) з 

гальмуванням відповідних когнітивних процесів, що були активовані на 1-й 

хвилині його сприйняття ( зниження значень ЕЕГ параметрів - і 2,3- 

діапазонів). В той же час поодинокі зміни – залишкове зростання СП 1- (ліва 

фронтальна область) і 3- (потиличні зони), а також міжпівкульні поєднання у 

1- (F3-F4), 2- (T3-O2), в межах 1- з правофронтальним фокусом інтеграції – 

вказували про наявність процесу детекції запаху і його когнітивного аналізу 

(особливо 1-[641] ).  

 Звертає на себе увагу, що  в даний період цілеспрямованого сприйняття 

запахів, на відміну від плацебо, відбувається ще більшим посиленням β-

коливань, які насьогодні пов’язуються з переробкою значимих стимулів, особ-

ливо у фронтальних зонах ГМ [302]. На нашу думку це може відображати про-

цеси усвідомленої диференціації якості нюхового подразника, його ідентифіка-

ції в умовах спрямованої уваги 

Треба зазначити, що в межах змін СРК β-ритмів певною мірою домінувала 

міжпівкульна інтеграція, що вказувало на зростання рівня загальної активації. 

А довгі когерентні зв’язки відображали скоріше активність нисхідної системи 

контролю ніж механізми робочої пам’яті [63].   

Що стосується β-активності, а її приріст відмічався у СП, ВСП, та СРК  

(рис.5.2, табл.5.2, додат.В), то на сьогодняшній день її функціональне значення 

оцінюється як відбиття активного стану нейромереж кори [437] і пов’язують з  

переробкою значимих стимулів [129,500], розвитком мотиваційно-емоційних 

станів [345,28,60],  та складних когнітивних процесів [536], з процесами пам’яті 

(процеси пізнавання), вербального мислення та інформаційної диференціації та 

ін. [502,47].  При цьому, найбільш виражений приріст КОГ в 2-  вказує на під-

вищення швидкості психічних процесів (підвищення збудливості когнітивних 

нейромереж [512]. 
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Отже, з вищенаведених даних можна зробити висновок, що під час спря-

мованого сприйняття запахів за умов наших спостережень основні етапи сенсо-

рної ідентифікації чинника (знайомість, гедонічна оцінка, первинні асоціації і 

уяви з активацією механізмів пам’яті і т .д. відбувались вже на 1-й хвилині 

сприйняття, а далі не дивлячись на свідоме підримання людиною уваги до ная-

вності запаху розвивались процеси, що були обумовлені  властивостями запахів 

впливати на когнітивні функції мозку ( за рахунок активації коркових нюхових 

проекцій вищого порядку – ОФК, пириформеа, цингулярна, передня інсулярна 

кора та мигдалина в обох півкуляхі крім цього, переважно ліві гіпокамп, пара-

гіпокампальна звивина та ін. включаючи зміни настрою, та контекстуальні асо-

ціації з одорантом, що в свою чергу впливало на когнітивну поведінку (опосе-

редкований вплив нюхових подразників) [381,623,189]. 

 

5.1.3. Стан спокою після завершення виконання нюхового завдання 

 

Необхідно відмітити, що стан спокою (відпочинку) після “нюхових” про-

цедур характеризувався розвитком, до певної міри, схожих процесів у функціо-

нуванні ГМ в обох частинах вивчення (контроль та реальний  запах) - підви-

щенням активності в першу чергу в - і - діапазонах ЕЕГ – тобто активацією 

нейросіток спокою і переходом на домінування ендогенних механізмів завдяки 

відсутності зовнішніх сенсорних подразників ( уваги до них). Але в той же час 

спостерігались і певні відмінності у мозковій топографії цих змін.  

Так, у випадку контрольних спостережень в ЕЕГ обстежуваних спостеріга-

лось  генералізоване зниження СП α3- діапазону, послаблення потужності β-

ритмів в передньо-центральних областях, а також зниження СП усіх діапазонів 

ЕЕГ задніх областей ГМ (рис. 5.2, додат.В). Проте перерозподіл потужностей 

(ВСП) виявив майже генералізоване збільшення θ2- (крім правих фронтально-

темпоральних зон) і посилення ВСП β1- діапазону у лівій фронтальній і правій 

паріетальній зонах ГМ (рис. 5.2).   
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 В той же час, ЕЕГ стану спокою після припинення детекції реального за-

паху характеризувалась зниженням СП θ1- і - діапазонів (загальні процеси за-

спокоєння і активація нейросіток спокою) з одночасним лівопівкульним збіль-

шенням ВСП 2- характерна реакція для ситуацій , пов’язаних з детекцією за-

пахів [399] і лівотемпоральним-правопаріетальним посиленням ВСП 2-

осциляцій. 

Як і в інших спробах, зміни СРК і в цей час виявились найбільш репрезен-

тативними. В першу чергу, найбільш виразніші відміни між групами були ви-

явлені в дистантних  процесах 2- діапазону (рис.5.2, додат.В). Згідно даних лі-

тератури процеси оперативної пам’яті, що супроводжували зміну  сенсорного  

середовища  (припинення  сприйняття запахів),  супровод жувались синхроні-

зацією (збільшенням когерентності) в θ-діапазоні між префронтальною та зад-

ньою ассоциативною зонами неокортексу [608,402]. 

Проте, якщо в разі сприйняття “запаху” пробірки з дистилятом вони стосу-

вались переважно лівої півкулі, то стан спокою після припинення детекції реа-

льного запаху скпроводжувався домінуванням правопівкульної синхронізації, 

що вказувало, за даними [607]  на різні когнітивні процеси в цих групах -  ліво-

півкульні  – полегшання семантичних процесів (невизначеність з запаховою 

ідентифікацією), право-півкульні – аналіз набутої сенсорної інформаціі ( в на-

шому разі – олфактивної). 

Крім цього, зважаючи на дещо більшу топографічну вираженність збіль-

шення СРК 1- діапазону ЕЕГ обстежуваних в контролі і наявність зниження 

міжфронтальної взаємодії в разі реального запаху (після його сприйняття) мож-

на зробити припущення про більш високий рівень емоційного збудження 

[363,4] після спроб з дистилятом в порівнянні зі спробами із наявністю запаху в 

результаті знову ж таки невизначеності запахової ситуації в разі спроб з дисти-

лятом. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

 

C 

 

D 

 
 

Рис.5.3. Зміни СП (А), ВСП (В) та СРК (C -дистилят, D – реальний запах) в 

стані спокою після виконання нюхового завдання  

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контролі; ▼ – в обстеженнях з одорацією;  

2. Δ/▼ , ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ 

(p<0,05); 

3. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношен-

ня.  

4. Порівняння відносно стану активної нюхової детекції. 
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Отримані дані, на наш погляд, добре узгоджуються з результатами інших 

авторів [563], які показують наявність мозкової дисоціації олфактивних проце-

сів - права півкуля ГМ залучена до процесів олфактивної пам’яті, в той час як 

ліва – до когнітивно-емоційних процесів. Що стосується змін у високочастотній 

частині спектру, то тут також вони спостерігались і вказували на суттєву різ-

ницю в рівнях активції ГМ обстежуваних у вивчаємих умовах спокою.   

 В разі ситуації “спокій після дистиляту” – спостерігалось збільшення 

лівосторонніх СРК з центром в темпоральній зоні (рис.5.1.3.1), в той час як стан 

збудження при сприйнятті одорантів (рис.5.2) змінювався після його 

припинення суттєвим, практично генералізованим, переважно міжпівукльним  

(табл.5.3) зниженням дистантної синхронізації особливо в - діапазоні.  

Виходячи з сучасних уявлень про функціональне значення - активності як 

відображення активного стану нейронних мереж кори [437]  і яка пов’язана з 

когнітивно-емоційною активацією [144], процесами пам’яті (процеси 

пізнавання),  інформаційної диференціації і фіксуванням уваги [503] і т.і. ми 

можемо зазначити, що стан спокою після спрямованого сприйняття запахів 

характеризувався  розвитком в певній мірі стану заспокоєння – релаксу, на 

відміну від обстежень з відсутністю реальних запахів, результати яких 

виявилио  розвиток активаційних процесів знову ж таки, можливо завдяки 

невизначеності ситуаціїї  з наявності запаху у пробірці. Важливо зазначити при 

цьому, що після детекції “запаху” дистиляту деякі обстежувані так до кінця і не 

були впевненими – чи був запах, чи його не було (з аналізу самозвітів). 
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                                                                                                                    Таблиця 5.3  

Значення показники глобальної синхронізації після закінчення детекції «за-

паху» дистиляту та реального запаху.  

Дист. θ1 θ2 θ2 θ2 β1 β1 β1 

 ∑ ЛП MП ∑ ЛП MП ∑ 

LQ1 0,37 0,39 0,36 0,38 0,35 0,31 0,33 

Md1 0,44 0,45 0,40 0,41 0,40 0,33 0,35 

UQ1 0,47 0,49 0,45 0,46 0,42 0,35 0,38 

LQ2 0,38 0,42 0,37 0,40 0,36 0,31 0,33 

Md2 0,44 0,48 0,40 0,43 0,40 0,32 0,36 

UQ2 0,49 0,53 0,46 0,49 0,44 0,35 0,38 

n1 41 41 41 41 41 41 41 

n2 41 41 41 41 41 41 41 

р 0,03 0,0005 0,06 0,019 0,005 0,054 0,027 

 

ОД θ2 θ2 α1 α2 β2 

 ЛП ПП ЛП ПП МП 

LQ1 0,39 0,40 0,39 0,40 0,28 

Md1 0,46 0,47 0,44 0,46 0,32 

UQ1 0,51 0,52 0,49 0,52 0,35 

LQ2 0,40 0,41 0,40 0,41 0,28 

Md2 0,46 0,47 0,46 0,47 0,31 

UQ2 0,50 0,52 0,51 0,53 0,34 

n1 87 87 87 87 87 

n2 87 87 87 87 87 

р 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1 – стан детекції; Md2 – стан спокою після детекції; 

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

4. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

5. ОД – реальний запах 
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Що сосується змін СРК -діапазону, то вони вказували в обох випадках на 

відповідну активацію нейросіток спокою з позитивним емоційним 

забарвленням (1,2-) і розвитком внутрішньої (семантичної) когнітивної 

діяльності [570], хоча і з гальмуванням асоціативних складових довготри-валої 

пам’яті (зниженя довгодистантного фронтоокципітального сполучення) в разі 

стану спокою після сприйняття реальних запахів. 

 Таким чином, виходячи з наведеного вище отриманого матеріалу і 

наявних в літературі данних можна зробити висновок, що поява (початок 

сприйняття) запаху в повітрі завжди викликає відповідну орієнтовну реакцію не 

залежно від стану уваги до одоранту. Ця реакція є досить потужним 

когнітивним активуючим процесом і спрямована в першу чергу, виходячи з 

філогенетичного функціонального значення нюху, генетичнодетермінованою 

захисною реакцією [653], яка базується на співставленні минулого досвіду і 

наявним поведінковим станом. Після закінчення ОР запахи все одно впливають 

на функціонування ГМ людини не залежно від спрямованості на них уваги – в 

разі пасивного сприйняття виконуючи модулюючу функцію (активуючу в разі 

виконання зовнішнього завдання, і релаксуючу – в разі відпочинку) із 

збереженням рівня постійної готовності до подальшої дії (electrical index of ton-

ic alertness [366]), а в разі активного цілеспрямо-ваного сприйняття – активну 

стимулюючу дію на когнітивні функції людини.  

 

5.2.  Зміни функціональної активності головного мозку обстежуваних у 

зв'язку зі знаком валентності гедонічного ставлення до запаху, що детектується 

Людина може виявляти та розрізняти велику чисельність запахів, але  дати 

їм назву – значною мірою менше. Проте якість приємності запаху визначається 

людиною зразу і завжди. Більше того, існує думка [664], що якість визначення 

гедонічності запахового чинника є ключовою функцією нюху і сприйняття за-

пахів людиною в першу чергу є гедонічним або естетичним процесом[335]. 

Крім цього, визначна роль запахової рецепції у механізмах виникнення емоцій 
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навіть при зоровій чи слуховій активації була показана в поведінкових дослі-

дженнях [334]. [531] був проведений аналіз основних компонент для більш, ніж 

1600 молекуляр-них особливостей у більш ніж 1500 одорантів з метою визнач-

ння головної фізико-хімічної вісі, що визначає властивості активності запахів. 

Було показано, що головні компоненти, які характеризують розмаїття в струк-

турі запахів, суттєво корелювали зі сприйняттям саме запахової приємності-

неприємності. Зроблено висновок, що властивість приємності  «записана» в мо-

лекулярній структурі одорантів. 

Важливе спостереження зробили автори – негативно оцінені запахи викли-

кають активацію одних й тих самих областей ГМ. Така ж сама картина спосте-

рігається і в разі позитивних запахів. Загалом на позитивні запахи активуються 

(але не на інтенсивність) ростро-медіальні зони ОФК, а на негативні – латера-

льні її частини. Цингулярна кора (середня її частина) активувалась на чинники 

обох валентностей. А найбільш передня частина антеріальної цингулярної кори 

– на позитивно оцінені запахові чинники. А от піриформна кора і антеріальна 

частина енторінальної кори  - реагували (активність корелювала) саме на інтен-

сивність подразника [557]. 

На думку дослідників [664] нюхова функція може бути розглянута як сиг-

нал до формування реакції наближення-утримання (approach or withdrawal). Та-

кий сигнал найкраще репрезентується властивістю приємності. Реакція набли-

ження виникає на їстівну їжу, власну територію проживання, партнера для роз-

множення, дитинчат та ін. і запахи всього цього оцінюються в основному пози-

тивно.  Реакція утримання є характерною відповіддю на наявність отрути або 

хижака, тобто чогось, що погрожує життю – зазвичай пов’язані з такими подра-

зниками (обставинами) оцінюються негативно. На думку авторів, якщо ці пове-

дінкові реакції пов’язані з нюховою перцепцією то і “мовою” нюхової функції є 

рівні приємності, а метою нюху її детекція і дискримінація.  
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Проте, обов’язково треба зазначити, що кожен даний рівень приємності 

завжди є результатом комбінації взаємодії-аналізу впливів зовнішніх і внутріш-

ніх факторів та пам’яті [557]. 

Виходячи положень т.з. 2-х компонентної теорії емоцій [564,645], аналізу-

ючи отримані результати вивчення спрямованого, усвідомленного сприйняття 

запахів з метою їх ідентифікації та дискримінації, ми виділили дві  групи об-

стежуваних за ознакою оцінки валентності (позитивна/негативна, приєм-

на/неприємна – підгрупи “P” і “N”, відповідно) та активаційної дії одоранту (за-

спокійливий/збуджуючий – відповідно підгрупи “R” та “А”).  

 

5.2.1. Початок сприйняття (перша хвилина) 

Проведений аналіз реактивних ЕЕГ за гедонічною (валентність) ознакою 

оцінки запахового чинника виявив наступне: початок цілеспрямованого нюхо-

вого сприйняття у обстежуваних  обох підгруп відзначився в першу чергу від-

повідною активацією механізмів зовнішньої уваги, що супроводжувалось прак-

тично генералізованою депресією низькочастотних складових -ритмів і акти-

вацією когнітивних компонентів / і / (рис.5.4, додат.Г), хоча останнє було 

більш виражене в підгрупі “Р” і стосувалось передньоцентральних областей в 

/ і центрально-задніх в / обох півкуль, на то місць, як в підгрупі “N” – під-

вищення / спостерігалось лише у лівій фронто-темпоральній зоні, а / - у 

правій фронто-темпоральній  і  лівих темпоральній і окципітальній областях 

ГМ. Крім цього в цій групі спостерігалось певне підвищення співвідношення 

/ (корелята когнітивно-афективного збудження) / саме у лівій фронтальній 

зоні, що вказувало на зниження кортикального контролю мотиваційного збу-

дження [576] . 

Крім цього  у обстежуваних “Р” в цей час спостерігалось посилення 1- ко-

ливань у фронтальних зонах, а в групі “N” – зменшення потужності 2- в правій 

темпоральній і обох паріетальних відділах ГМ.     
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Аналіз спрямованості перебудов спектральних потужностей ритмів ЕЕГ 

(ВСП) виявив також більшу активацію механізмів зовнішньої уваги і пам’яті в 

групі “Р”. Це активація -системи –  фронтальні і паріетальні відведення у 1- і 

ліве темпоральне у 2-, практично генералізоване зниження ВСП 1- та 2- і 1 

– (крім лобних) і посилення 3- (потиличні зони) (рис.5.4). На відміну від цього 

в групі ”N” в цей час спостерігалось менш виражена депресія ВСП 1- (фрон-

тальні і праве темпоральне відведення) і посилення 1- (ліве фронтальне) і 1- 

(ліве темпоральне відведення),  проте спостерігалось посилення 3- (паріеталь-

ні і ліва окципітальна зони) і 2- (темпоральні і ліві паріетальна та окципітальна 

області). 

Такі зміни тонічних складових ЕЕГ, на наш погляд, вказують, на наяв-ність 

в цей час у обстежуваних обох груп потужного розвитку процесів уваги (депре-

сія 1,2- - відображеннґя активації таламо-кортикальної петлі,) [363] ,  які в пе-

вній мірі були більш вираженими в групі “Р” (додаткове посилення 1-) [503] і 

супроводжувались активацією механізмів оперативної пам’яті (-діапазон) 

[402] і, можливо, супроводжувались активацією процесів уяви і согадів (поси-

лення 1- темпоральні-паріетальні зони, зниження 1- в потиличних зонах) 

[260,265,38].  

Треба зазначити, що зазвичай, пред’явлення запаху (приємного, чи непри-

єм-ного) викликає кортикальну активацію (депресія α-ритму та збільшення β-

коливань) [115]  і така ЕЕГ реакція не є винятковою, тому що депресія α-

коливань також була показана на різні форми сенсорної стимуляції – наприклад 

на зорову і слухову [391,459].   

Для обстежуваних групи “N” було характерним посилення процесів пиль-

ності, мозкової активації (посилення 3-) і когнітивно-емоційного збудження 

(лівостороннє посилення 2-, θ/β). Треба зазначити, що активаційні процеси в 

Гр. “N” в більшій мірі стосувались лівої півкулі ГМ, що вказує за [563] на домі-

нування реалізації емоційної механізмів, викликаних сприйняттям ароматів.   
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Аналіз змін СРК ЕЕГ в цей час підтвердив розвиток запах-обумовлених 

когнітивних процесів в обох групах обстежуваних, що мало прояв у підвищенні 

СРК в межах 1-, 1,2- і 3- діапазонів [374] (рис. 5.5, додат.Г).  

Так, у обстежуваних обох груп спостерігалось функціональне поєднання 

фронтальних зон з лівими окципітальною (Гр.”Р”) та темпоральною зонами 

(Гр.”N”) в 1-діапазоні [608], що вказувало на активацію механізмів короткоча-

сної пам’яті, так як вважається, що інформація зберігається у задньоасоціатив-

них областях кори, тоді як у фронтальних зберігається та оновлюється поточна 

релевантна інформація. Крім цього, така топографія посилення СРК дає нам 

змогу говорити про домінування в цей час  аналітичної стратегії сприйняття [4], 

тобто передньої системи мотиваційної уваги [605]. 

Відомо, що ця система локалізована в межах фронтальних областей кори 

ГМ, пов’язаних з лімбічною і лобовою мотиваційними системами і відповідає 

за функції довільної уваги. Крім цього, відповідно існуючим уявленням передні 

відділи неокортексу лівої півкулі залучені в мобілізацію механізмів орієнтува-

льно-дослідницької, пошукової поведінки, що відповідає схемі (етапу)  нашого 

аналізу ЕЕГ. 

Зазначається, що роль механізмів мотиваційної уваги полягає в полегшенні 

перцептивної обробки емоційно значущих сигналів, маючих відношення до ви-

живання індивідуума ( як правило погроза, або сексуальна поведінка), що, до 

речі, і є еволюційно визначеною першою прерогативною функцією нюху 

[249,394]. 

В свою чергу, мотиваційна увага відбиває стан активності головних моти-

ваційних систем, які визначають емоційну поведінку досягнення –  уникнення 

[147]. 

За даними різних авторів розвиток процесів епізодичної пам’яті (контекс-

ту-альне об’єднання інформації) пов’язаний з широким колом семантичної ін-

форма  ції  і  проявляється  з  початку  сенсорного  сприйняття саме в посиленні  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.5.4 Топокарти змін тонічних складових ЕЕГ СП (A) та ВСП (B) в гру-

пах обстежуваних, розподілених за знаком гедонічної оцінки (подобається (P) -

неподобається (N)) на  1-й хвилині спрямованої детекції запаху. Вказані виклю-

чно значущі зміни  

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контролі; ▼ – сприйняття реального запаху; 

2. Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ (p<0,05); 

4. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношен-

ня.  

5. Порівняння відносно вихідного стану спокою. 

 

КОГ фронтальних зон з центральними, темпоральними і окципітальними обла-

стями ГМ саме в лівій півкулі. За даними дослідників,  КОГ лівої  півку-лі вка-
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зує на полегшання перетікання семантичних процесів, в той час як КОГ в пра-

вій півкулі – процесів сенсорного контексту [607]. 

Одночасно з цим, в Гр. “Р” спостерігалось значне зниження СРК фрон-

тальних областей з центрально-задніми відділами ГМ в межах 2-діапазону.    

 Посилення θ2- в цих областях пов’язують з процесами пам’яті та уяви, і 

вважається що цей діапазон відображає актуалізацію когнітивного ком-поненту 

емоційного реагування [1]. 

В нашому випадку можна висловити припущення, що в разі позитивно 

оцінених одорантів чинники, в більшості, були знайомі і приємні, швидко "лін-

гвізувались" і тому не викликали потреби потужного когнітивного пам’ятного 

напруження, що супроводжує орієнтувальні реакції [130], як в разі початку 

сприйняття неприємних одорантів. Другими, за поширеністю, після θ- в ЕЕГ 

обстежуваних обох підгруп були зміни СРК β-діапазонів (рис. 5.5, табл.5.4, до-

дат.Г.1). В гр."Р" вони в більшості стосувались посилення взаємодій задніх об-

ластей з передніми і були як між- так і внутрішньо півкульними. Такі зміни ін-

формаційних поєднань у свою чергу, як і θ-взаємодії, також  вказували на акту-

алізацію в цей час когнітивних процесів у зв’язку з початком спрямованого 

сприйняття одоранту. 

Було показано, що під час сприйняття інформації, незалежно від її модаль-

ності спостерігається збільшення КОГ між паріетальними та темпоральними 

зонами в межах β1- діапазону ЕЕГ (13-18 Гц) [641]. 

До того ж, насьогодні вважається, що зміни в -діапазоні тісно пов’язані з 

процесами пам’яті (процеси пізнавання) та інформаційної диференціації [503]. 

В той же час в сучасній літературі добре відомо функціональне значення пріе-

то-темпорально-окципітальних областей ГМ мозку як джерела різному-нітних 

мультимодальних ассоціацій найвищого рівня [213,327].  

Що стосується окремо окципітальних областей, то, як вже вказувалось, на 

сьогодні показана  активна участь зорової кори у процесах когнітивної обробки 
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запахової інформації, і пов’язане це, можливо, із формуванням уявних зорових 

образів (ПЕТ-обстеження) [232].  

 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.5.5 Топокарти змін КОГ ЕЕГ  в контролі (дистилят)(А) та групах об-

стежуваних, розподілених за гедонічним знаком (В) (не подобається - N ; 

подобається – P) на  1-й хв. спрямованої детекції запаху (порівняння з по-

переднім станом вихідного спокою).  

Примітки: 

1. ▬ / ▬ значуще збільшення/зменшення СРК,  (p<0,05); 

2. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони. 

3. Група “P” – n= 51; група “N” – n=27. 
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                                                                                                                    Таблиця 5.4 

Показники глобальної КОГ в гедонічно розподілених  групах обсте-

жуваних на 1-й хвилині спрямованого сприйняття запахів. 

Р α3 β1 β2 N β2 β2 β2 β2 

 МП МП МР  ЛП ПП МП ∑ 

 

Md1 

0,35 

[0,32; 

0,38 

0,34 

[0,31; 

0,36] 

0,31 

[0,28; 

0,33] 

 0,38 

[0,35; 

0,39] 

0,38 

[0,34; 

0,41] 

0,30 

[0,28; 

0,33] 

0,33 

[0,32; 

0,36] 

Md2 0,36 

[0,32; 

0,41] 

0,34 

[0,31; 

0,37] 

0,32 

[0,29; 

0,35] 

 0,39 

[0,33; 

0,43] 

0,38 

[0,32; 

0,44] 

0,33 

[0,29; 

0,36] 

0,35 

[0,31; 

0,39] 

Md 1,03 

[0,95; 

1,12] 

1,03 

[0,97; 

1,05] 

1,03 

[0,98; 

1,07] 

 1,03 

[1,00; 

1,09] 

1,04 

[0,98; 

1,11] 

1,06 

[1,00; 

1,13] 

1,05 

[1,00; 

1,10] 

n1 53 53 53  28 28 28 28 

n2 51 51 51  27 27 27 27 

р 0,04 0,02 0,02  0,03 0,04 0,002 0,005 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1 – вихідний фон; Md2 – 1-а хв.. детекції; 

2. P – запах подобається; N – запах не подобається; 

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ –сумарна КОГ; 

5. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

          

Отже, сучасними томографічними дослідженнями [269,200] виявлена знач-

на роль скронево-тім’яно-потиличних, особливо ліво півкуль-них зон в генера-

ції образів – їх активація – сплеск  уяви. 

Що стосується змін СРК β-діапазону ЕЕГ обстежуваних в гр."N", то тут 

треба зазначити, що в β1-піддіапазоні спостерігалось підвищення поєднання лі-

вої фрон-тальної зони з правою темпоральною з одночасним зменшенням поєд-

нання останньої з правою окципітальною зоною, а СРК β2- піддіапазону, особ-

ливо міжпівкульні зв’язки, було більш багаточисельним (рис. 5.5), що вказува-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


234 

 

ло на більш високий, у порівнянні з гр."Р", рівень активації та емоційне збу-

дження, пов’язаних з олфактивним сприйняттям (фронтально-темпорально-

паріетальні поєднання). Отримані нами дані співвідносяться з результатами 

[142], які вказують на більшу активність лівопівкульних утворень ГМ під впли-

вом неприємних запахів (реальних чи уявних) 

Треба зазначити і той факт, що в ЕЕГ обстежуваних обох підгруп функціо-

нальні поєднання (зміни СРК) обов’язково стосувались фронтальних зон ГМ, 

функціональна роль яких в нюховій (як і в зоровій і слуховій) перцепції була 

вже неодноразово показана [41] і що права ОФК  зокрема, залучена в процеси 

олфактивної пам’яті, в той час , як ліва – в механізми реалізації емоційних ста-

нів [575].  

Звертає на себе увагу формування 2-х чітко сформованих фокусів активації 

в β2- в гр. «N» - переднього (фронтально-темпорального) і заднього (паріеталь-

но-окципіталь-ного) (рис. 5.5). 

   В сучасній літературі, що стосується питань механізмів формування емо-

ційної поведінки, найбільш популярною є т.з. нейрофізіологічна модель емоцій, 

згідно якої існує дві незалежні   нейрональні системи аналізу емоційної інфор-

мації  – перша включає процеси емоційної активації (незалежно від валентнос-

ті) та локалізується в задніх  паріетальних зонах, друга -  включена в модуляцію 

емоційного знаку  і пов’язана з фронтальними зонами головного мозку 

[431,220]. 

Іншими словами в задніх паріетальних зонах визначається емоційний ера-

узл, в той час як гедонічні складові пов’язані з активацією більше передніх ніж 

задніх ділянок ГМ [596,150]. 

Отже, виходячи з вищенаведеного, в наших обстеженнях  сприйняття запа-

хів у обстежуваних з негативною оцінкою у порівнянні з позитивною супрово-

джувалось більш інтенсивними аналітичними процесами емоційного збудження 

(СРК β2-). 
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Що стосується змін СРК α-ритмів, то можна  зазначити достатньо потуж-

не збільшення даного параметру в α2-піддіапазоні у обстежуваних гр."Р" 

(рис.5.5, додат.Г.1). Спостерігалось значне посилення функціонального поєд-

нання (формування фокусу) правої фронтальної зони з тепорально-

паріетальними зонами обох півкуль, а також лівопівкульної фронтально- паріе-

тальної взаємодії. Паралельно з цим відбувалось зниження СРК правих паріета-

льної і окципітальної зони.  

Було показано [242,565], що фронто-паріетальні взаємодії в межах α-

коливань включені у виконавчий контроль комплексних когнітивних функцій і 

посилення КОГ в діапазоні α-ритму являється показником формування функці-

онального об’єднання коркових областей [88].  

В цьому плані дуже важливими є дані про те, що підвищення функції від-

чуття супроводжується підвищенням КОГ θ- і α- діапазонів для передніх відді-

лів кори зі зміщенням домінантності (за фокусами когерентних зв’язків ) в пра-

ву півкулю. Автор вважає, що у даному випадку має місце модуляція процесів 

сенсорної уваги функцією відчуття, так як саме права півкуля і α-діапазон виді-

ляються в дослідженнях мимовільної уваги [48].    

У свою чергу, відмічене нами суттєве зниження СРК θ2-коливань з виявле-

ним паралельним підвищенням α2- може вказувати на розвиток заспокійливого, 

розслаблюючого і приємного відчуття [654,565].    

Висновок про активний розвиток когнітивних асоціативних  процесів, 

пов’язаних з активацією оперативної пам’яті під час олфактивної активації в гр. 

«Р» знаходить своє підтвердження також в змінах СРК високочастотного α-

піддіапазону, активність якого пов’язана зі змінами рівня активації і когнітив-

ною  діяльністю [555,45]. Позитивне забарвлення сприйняття ароматів супро-

воджувалось  посиленням дистантної взаємодії лівої темпоральної зони з пра-

вими фронтальною і паріетальною полі модальними асоціативними зонами, і 

крім цього посилювалась між півкульна парієнтальна взаємодія.  
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Стосовно ЕЕГ обстежуваних гр. «N», то зміни СРК в межах α-піддіапазонів 

були поодинокими, і стосувались міжпівкульного темпорально-фронтального 

(T3-F4) поєднання (посилення) і лівопівкульного паріетально-окципітального 

(Р3-О1) (зниження) у α2-, і посилення міжпівкульної паріетальної (Р3-Р4) α3- 

синхронізації. Так топографічно не виражена картина процесів дистантної син-

хронізації у α-діапазоні вказувала на значно бідніші асоціативні процеси (по ві-

дношенню до гр. «Р»). 

Отже, підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що вже на 

початку (1-а хвилина) спрямованого сприйняття (експертизі) запаху в ГМ об-

стежуваних відбувався широкомасштабний когнітивний аналіз нюхового чин-

ника, який включав активацію механізмів пам’яті, асоціацій (уяви), формування 

емоційного тону відчуттів. Більше того, аналітичні процеси сприйняття запаху, 

принаймні його емоційної оцін-ки, проходили швидше для позитивного на-

строю, і в цьому разі сенсорна активація  вже супроводжувалась розвитком ста-

ну відчуття, яке у свою чергу характеризується релаксацією та заспокоєнням і 

розвитком процесів асоціацій, уяви і т.д.. На відміну від цього, негативне 

сприйняття (негативна оцінка запаху) супроводжувалась більш пролонгованою 

у часі актуалізацією емоційно-активаційних процесів (домінування міжпівкуль-

них КОГ), що можливо, становило основу формування реакції «уникнення».   

 

5.2.2. Пролонгація детекції у часі (3 хвилини) 

 

Проведений аналіз нейродинаміки ЕЕГ корелятів під час розвитку у часі 

свідомої детекції ароматів виявив, як  достатньо значну "стабілізуючу "[291] 

роль спрямованої уваги в механізмах олфактивного сприйняття.  Виявилось, що 

свідома спрямована увага (депресія α-коливань) до запахів призводить до під-

вищення активаційного когнітивного рівня (депресія α-ритму та збільшення β2-

коливань), проте без актуалізації процесів оперативної пам’яті і на рівні певно-
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го мотиваційно-емоційного заспокоєння (депресія СП і зниження СРК в θ-

діапазоні [4] (рис. . 5.6, додат.Г,Г.1 ). 

Порівняння активаційних процесів в "гедонічних" групах виявило і певні 

розбіжності. Так за динамікою тонічних складових ЕЕГ (СП, ВСП) депресія θ- 

коливань в гр."Р"  переважно відбувалась в θ2- піддіапазоні і стосувалась лівих 

тепоральної та окципітальної і правої паріетальної зон, в той час як в гр."N" де-

пресія відбувалась в обох піддіапазонах θ- і стосувалась темпорально-

паріетальних зон обох півкуль (рис. 5.6).   

Що стосується змін α-діапазону, то тут спостерігалась відповідна стану 

спрямованої зовнішньої уваги, когнітивної і фізіологічної активації депресія 

α1,2- діапазонів. Потужність α3- залишалась без змін в обох підгрупах обстежу-

ваних [402].  

Як видно з рис.5.6 зміни α-коливань в гр."N" були більш топографічно ви-

раженими і стосувались переважно центрально-задніх ділянок кори в α1- і фро-

нтально-темпорально-паріетальних зон в межах α2- (аналітична стратегія 

сприйняття і  розширений когнітивний аналіз, в той час як в гр."Р" пригнічення 

коливань спостерігалось лише в α1- піддіапазоні і стосувалось правих фронта-

льної і задніх областей і лівої темпоральної та окципітальної зони (аналітичні 

процеси і вербалізація) [4]. 

У відповідповідності до  процесів депресії α-діапазону, більше того, відпо-

відно топографічно,  в обох групах спостерігалась екзальтація високо-частотної 

(β2-) частини спектру, що підтверджувало розвиток активаційно когнітивних 

процесів [503]. Проте, посилення β1-коливань, , тобто розвиток процесів спря-

мованої уваги та інформаційної диференціації, було виявлено лише в гр."Р". 

(рис. 5.6, додат.В). 

Виходячи з наведених результатів, необхідно зазначити, що пролонгований 

у часі розвиток спрямованого сприйняття одорантів в обох гедонічних групах 

супроводжувався активаційно-когнітивними процесами саме у β2-ПДП. Звертає 

на себе увагу, що загальним і головним "полем" розвитку тут  були темпораль-
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но-паріетальні зони кори. В сучасній літературі добре відомо функціональне 

значення цих зон ГМ як джерела різноманітних мультимодальних ассоціацій 

найвищого рівня включаючи нюх [213] і, крім цього, їхня роль у процесах 

пам’яті, мотиваційної уваги і уяви є остаточно доказаною нейрофізіологічними 

дослідженнями, включаючи фМР-томографію [269].   

        На відміну від гр.«Р», у обстежуваних гр.«N» зберігалась активація фрон-

тальних зон – лівопівкульна активація ВСП θ1- (кортико-гіппокампально-

лімбічні взаємодії) і двостороння  - у β2- підіапазонах, які вказували, що не ди-

влячись на певне послаблення процесів забезпечення мотиваційної оперативної 

пам’яті сприйняття неприємних запахів супровод-жувалось реалізацію загаль-

но-активаційних процесів, можливо пов’язаної з їх суб’єктивною валентністю 

[232, 557]. Подібні результати отримали у своїх томографічних дослідженнях і 

інші автори [142].  

 Що стосується ЕЕГ реакцій на запахи, визначені як приємні, то як зазна-

чено іншими авторами, першою ознакою приємності є їхня знайомість і безпеч-

ність, полегшана вербалізуємість, а потім вже виникає відчуття приємності (по-

зитивний досвід (пам’ять), асоціації)[ 341,664].  

І, мабуть, саме у цьому є причина відсутності необхідності активації аналі-

тичної функції фронтальної кори. А сам подальший розвиток спрямованого 

нюхового сприйняття супроводжувався вже змінами активаційної складової 

емоційної регуляції (задні відділи ГМ) [70-75].    

Виявлену нами різницю у формуванні функціонального стану обстежува-

них при сприйнятті різних, за суб’ктивною оцінкою, ароматів можна пояснити, 

на наш погляд, тим, що тестові запахи в наших обстеженнях були рослинними 

ароматами, 

що не давало можливості обстежуваним оціни-ти деякі з них як однозначно не-

приємними, а тим більше аверсивними. І, тому, розвиток активаційних олфак-

тивних процесів  при пролонгованій спрямованій увазі до запахів (свідома ана-

літична детекція  і диференціація приємності-неприємності), які сприймались 
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як неприємні, крім активації скронево-паріетальних областей ГМ (асоціації, 

пам’ять, уяви), супроводжувались і подовженою у часі активації (прийняття 

рішення) обох фронтальних областей (визначення знаку валентності).    

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис. 5.6 Топокарти змін тонічних складових ЕЕГ при спрямованій детекції  

одорантів в групах з різною гедонічною їх оцінкою (3 хв.). Вказані виключно 

значущі зміни  

 Примітки: 

1. Δ –контрольні обстеження;  ▼ – сприйняття реального запаху; 

2. Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ (p<0,05); 

3. θ1–β2 – ЕЕГ- ПДП; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення; 

4. зміни СП – «А», зміни ВСП – «В». 

5. «Р» - позитивна оцінка запаху, «N» - негативна. 
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Аналіз змін СРК в цей період практично повністью підтвердив результати і 

висновки аналізу змін і перебудов потужнісних характеристик ЕЕГ. 

Виходячи з рис. 5.7, видно, що дійсно, пролонговане спрямоване сприйнят-

тя запахів (активація нейромереж нисхідного контролю) в обох групах обсте-

жуваних супроводжувалось  зниженням КОГ у низькочастотній частині спектру 

(θ-, α- діапазони) з паралельним посиленням дистантних взаємодій у високочас-

тотній його смузі (β- коливання) (додат.Г.1, табл. 5.7). 

Треба зазначити, що зниження рівней синхронізації було більш суттєвим 

(топографічно по піддіапазонам) у гр."N", що в певній мірі відповідає даним 

[345], які вказують на зниження КОГ для  негативних емоцій і її підвищення 

для позитивних. Крім того, за даними [371], процеси адаптації/габітуації в ню-

ховій системі відбуваються скоріше на неприємні одоранти ніж на приємні. 

Ступінь адаптації зворотньопропорційна силі стимуляції.   

В наших обстеженнях зниження СРК спостерігалось у всіх піддіапазонах 

α- і θ- діапазонів і стосувалось з домінуванням фокусу у лівій темпоральній об-

ласті для θ1,2- і в задніх областях (рис. 5.7).   

Що стосується, змін КОГ у обстежуваних групи «Р», то в них було виявле-

но зменшення міжфронтальної і скронево-паріетально-окципітальної інтеграції 

в межах α2- і одночасне міжфронтальне її посилення в θ1-діапазоні (розслаб-

лення, процеси оперативної пам’яті, відповідно). Такий розвиток змін СРК дав 

нам змогу зробити заключення, що в даній групі пролонговане спрямоване 

сприйняття запахів призводило зниження прцесів дистантної синхронізації ( 

значно меншого, ніж в гр. «N»)  скоріш за все за рахунок розвитку саме позити-

вного настрою (знайомість і інформаційна безпека), а зміни θ- і β- діапазонів, на 

наш погляд, вказували на розвиток активації нейросіток стану спокою – акти-

вації внутрішньої психічної діяльності обумовленої активністю нюхових ней-

росіток вищого порядку. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис.5.7 Топокарти змін КОГ ЕЕГ  в групах обстежуваних, розподіле-

них за гедонічним вибором (не подобається - N ; подобається – P) під час 

розвитку (3хв.)  спрямованого сприйняття запаху (В) (порівняння з попе-

реднім станом вихідного спокою). А – контрольні обстеження. 

Примітки:  

1. ▬ посилення, ▬ послаблення КОГ взаємодій (p<0,05) 

2.  θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони. 

 

Ще А.Р.Лурія [38] вказував на важливість перетікання процесів у скроне-

вих, тім’яних та потиличних областях ГМ у процесах образного мислення (асо-

ціацій) у людини.  

Окремо треба зупинитись на змінах КОГ у високочастотній області спект-

ру, пов’язаної з когнітивними процесами (спрямована увага, пам’ять, пізнаван-

ня, інформаційна диференціація), емоційними переживаннями (регуляція, уяви) 

і іншими видами інтегративної активності ГМ [1,28,302,144].  З Рис. 5.7 і Табл. 
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5.5 видно, що найбільша міжгрупова різниця в змінах СРК спостерігалась саме 

в цих діапазонах ЕЕГ. 

                                             

               Таблиця 5.5 

Зміни параметрів глобальної КОГ  у обстежуваних з різною гедонічною оцін-

кою запаху при спрямованій детекції (3 хвилини). 

 β2 β2 β2 β2 β2 

Md1 0,31 

[0,28;0,33] 

0,34 

[0,31;0,36] 

0,38 

[0,34;0,41] 

0,30 

[0,28;0,33] 

0,33 

[0,32;0,36] 

Md2 
0,33 

[0,28;0,35] 

0,35 

[0,31;0,38] 

0,39 

[0,35;0,42] 

0,31 

[0,29;0,34] 

0,34 

[0,32;0,37] 

n1 53 53 28 28 28 

n2 53 53 28 28 28 

p 0,0004 0,0045 0,019 0,008 0,014 

Примітки:  

1. Md –медіана; Md1 –вихідний стан; Md2 – спрямована детекція; 

2. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ 

3. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

 

 Процеси дистантної синхронізації β-діапазону ЕЕГ обстежуваних гр."Р" 

характеризувались посиленням правопівкульної фронто-окципітальної взаємо-

дії у β1- смузі і багаточисельними внутрішньо- і межпівкульними, локальними і 

довгодистантними зв’язками по всій корі з фокусами в задніх відділах в β2-

піддіапазоні коливань ( розвиток саме активаційно-когнітивних процесів, спри-

чинених олфактивних сприйняттям). Для гр."N" було виявлено посилення   фу-

нкціонального поєднання  правої фронтальної зони з лівою скроневою у β1- і 

посилення зв’язку лівотемпоральної області з правою паріетальною на фоні 

приросту багаточисельних фронтально-оципітальних зв’зків (внутріш-ньо- і 

межпівкульних) у β2- (рис. 5.7, табл.5.5, додат.Г.1).  

 Добре відомо, що функціонально фронтальні зони неокортексу 

зв’язуються переважно з валентною компонентою емоцій, в той час як задні, 
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особливо правої півкулі – з процесами емоційної активації не залежно від вале-

нтності [220,330]. Тобто, іншими словами, в задніх зонах визначається емоцій-

ний ераузл, в той час як гедонічні складові пов’язані з активацією більше пе-

редніх ніж задніх ділянок. 

 Отримані зміни КОГ цілком відповідають літературним даним про поси-

лення високочастотних складових під час емоційних переживань [56], і, що під 

час афективної стимуляції, в передніх областях спостерігається посилення 1-, 

а в центральних і задніх - 2- і - частотах без значущих асиметрій коливань, 

підтверджуючи відомі зв’язки -активності з емоційною регуляцією [28,1]. 

Звертає на себе увагу і практично повна відповідність і «синхронність», в 

цьому відношенні, отриманих і проаналізованих нами змін різних параметрів 

ЕЕГ (ВСП, КОГ) рис.5.6-7. 

 Як можна бачити з літератури, до таких висновків дослідники прийшли 

вивчаючи вплив переважно зорових подразників. Проте, зважаючи на чисельні 

дані про тісну взаємодію нюхової і зорової систем [286], з нашої точки зору, ці-

лком можна припустити такий функціональний розподіл і для емоційних явищ, 

що супроводжують нюхове сприйняття. До того ж, існують факти, що зорова 

кора приймає участь у процесах когнітивної обробки запахової інформації, і це, 

можливо, пов’язано з формуванням уявних зорових образів (ПЕТ) [285]. 

На відміну від гр.”N” зміни КОГ 2- діапазону ЕЕГ у обстежуваних гр.”Р” 

характеризувались значною густиною посилення функціональних поєднань у 

темпорально-задніх областях ГМ (рис. 5.7), з переважанням правопівкульної 

асиметрії (табл.5.5). В сучасній літературі [213,327] добре відомо функціональ-

не значення паріето-темпорально-окципітальної зони головного мозку як дже-

рела різноманітних мультимодальних ассоціацій найвищого рівня, а права 

тім’яно-скронева зона ще й пов’язується з процесами пам’яті, уяви, а також з 

механізмами пильної (“alerting”) та мотиваційної (“motivated”) уваги [628], що 

цілком відповідає стану сприйняття неприємного запаху. 
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Одночасно з цим, виходячи з нейрофізіологічної моделі емоцій, цілком 

можливо говорити про більш високий емоційний ераузл в гр. “Р”, так як саме у 

цих обстежуваних концентрація активаційних процесів у більшості саме в зад-

ніх зонах кори. І дійсно, навіть з побутового життя відомо, що позитивно оці-

нені запахи викликають у людини позитивну емоційну активацію настрою, під-

несення та ін. 

Виходячи з того, що насьогдні активність в області β-коливань також тісно 

пов’язують з процесами пам’яті (процеси пізнавання) та інформаційної дифере-

нціації [502], а також  враховуючи той факт, що під час вирішення комплексних 

ментальних проблем спостерігається розширення корково-коркових взаємодій 

між дистантно віддаленими зонами та міжпівкульній кооперації з залученням 

довгих корково-коркових систем зв’язків [373], то можна заключити, що спря-

моване аналітичне сприйняття запахів є достатньо складним комплексним мен-

тальним процесом, включаючим в себе різні ланки когнітивної активації і пси-

хічної діяльності. 

Отримані результати і висунуті заключення знаходять відповідну підт-

римку в результатах томографічних досліджень. Так  автори [98] у своїх 

фМРТ дослідженнях особливостей короткотривалого  (<10c) і пролонговано-

го (>60с)  сприйняття запаху фенілетилового спирту (приємний запах) пока-

зав, що коротко-тривале сприйняття запахів супроводжувалось відповідною 

активацією структур первинної нюхової кори (піриформної, енторинальної, 

амигдали), а пролонговане сприйняття – крім вище зазначених структур, до-

датково активувались гіпокамп, передня інсула, орбіто-фронтальна і цингу-

лярна кора, а також  медіо-дорсальні ядра таламусу і хвостаті ядра, тобто мо-

зкові структури , роль яких у механізмах емоцій,  пам’яті [532,105],  а також 

змінах психологічних складових настрою  давно доведена. 

 

 

5.2.3.  Стан спокою після завершення виконання нюхового завдання 
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Як було показано (див.розділ 4) взакінчення (припинення) процедури 

спрямованого аналітичного сприйняття запахів і перехід в стан спокою (від-

починку) супроводжувались зниженням параметрів тонічної активації  (СП, 

ВСП). В гр.”Р” – найбільш виражені зміни стосувались θ1- - передньо-

центральні лівопівкульні і цетрально-задні право-півкульні зони, і α3-, β1,2- 

діапазонів - окципітальні відділи і поодинокі по скальпу в β1-діапазоні. Пе-

ребудови відносних значень потужності в цей час відбувались також в θ- і β2-

діапазонах: практично генералізоване (крім О1 і О2) зменшення ВСП θ1- і 

посилення в окципітвльних відведеннях θ2- коливань і лівопівкульне зни-

ження β2- (темпорально-паріетальна зона) (рис. 5.8, додат.Г). 

ЕЕГ обстежуваних гр."N" характеризувалось в першу чергу вираженим 

лівопівкульним зниженням СП β2- (заспокоєння аналітичних процесів, зни-

ження емоційного напруження [563]), посиленням α2- в паріетальних зонах і 

посиленням ВСП θ1- в задніх областях кори.  Отримані зміни спектрально-

потужнісних характеристик ЕЕГ цілком відповідали переходу до стану спо-

кою (гальмування процесів нисхідного контролю сприйняття ароматів) і від-

повідного мотиваційно-емоційного заспокоєння обстежуваних після вико-

нання поставленого завдання. 

Необхідно лише зауважити, що спогади про відчуття неприємного запа-

ху напевно все ж таки були більш "інерційними" у сенсі емоційно-

мотиваційного когнітивного збудження, що проявлялось у підвищенній син-

хронізації θ-коливань у обстежуваних гр."N" і після завершення нюхової ак-

тивації. 

Характер функціональної інтеграції коркових зон на цьому етапі практич-

но відповідав наведеним вище спостереженням. Треба зазначити, що для обох 

підгруп було характерним посилення процесів дистантної синхронізації у низь-

кочастотній  (θ-, α-) частині спектру ЕЕГ на фоні розвитку процесів дезінтегра-

ції у високочастотній  (β1,2-) (рис. 5.9, додат.Г.1).  
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Так у обстежуваних гр.”Р” спостерігалось зниження міжпівкульних фронталь-

них взаємодій у 1- на фоні підвищення правопівкульного поєднання правої 

окципітальної області з темпоральною та фронтальною зонами, що вказує на 

домінування спогадів саме спонуканих сприйняттям запахів. В гр.”N”, у свою 

чергу, спостерігалось потужне поєднання лівої темпоральної області з паріета-

льно-окципітальними зонами обох півкуль (1-діапазон) і домінування правопі-

вкульної інтеграції з темпорально-окципітальними міжпівкульними взаємодія-

ми в θ2-частотах. Така топографія посилення КОГ вказувала на більшу інтенси-

вність перебігу емоційних процесів і активації механізмів пам’яті (асоціацій, 

уяв) викликаних сприйняттям і ідентифікацією неприємних запхів в порівнянні 

з протилежною групою (рис.5.9, табл.5.6) [563]. 

Так у обстежуваних гр.”Р” спостерігалось зниження міжпівкульних фронталь-

них взаємодій у 1- на фоні підвищення правопівкульного поєднання правої 

окципітальної області з темпоральною та фронтальною зонами, що вказує на 

домінування спогадів саме спонуканих сприйняттям запахів. В гр.”N”, у свою 

чергу, спостерігалось потужне поєднання лівої темпоральної області з паріета-

льно-окципітальними зонами обох півкуль (1-діапазон) і домінування правопі-

вкульної інтеграції з темпорально-окципітальними міжпівкульними взаємодія-

ми в θ2-частотах. Така топографія посилення КОГ вказувала на більшу інтенси-

вність перебігу емоційних процесів і активації механізмів пам’яті (асоціацій, 

уяв) викликаних сприйняттям і ідентифікацією неприємних запхів в порівнянні 

з протилежною групою (рис.5.9, табл.5.6) [563]. 

Що стосується  -діапазону (рис.5.9), то в гр.”Р”  спостерігалось послаб-

лення правопівкульного довгодистантного фронто-окципітального поєднання  з 

па-ралельним посиленням правопівкульної темпорально-окципітальної взаємо-

дії в 1- діапазоні і зниженням рівнів КОГ в парах О2-Т3 і О2-Р3 в 2-діапазоні. 

Такі зміни функціональної інтеграції вказувють на закономірне ослаблення ак-

тиваційних процесів, пов’язаних саме з сенсорною складовою нюхового сприй-
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няття (правопівкульні СРК) і можливого збереження певного рівня пам’ятних 

слідів, пов’язаних з семантичною позитивно-емоційною складовою (посилення 

СРК О1-Т3) в 1-діапазоні.  

Для ЕЕГ стану відпочинку обстежуваних групи “N” (рис. 5.9), навпаки, бу-

ло характерним послаблення інтеграції лівої фронтальної зони з правою темпо-

ральною областю (1-) та з обома окципітальними (F3-O1 p=0.045; F3-O2 

p=0.059) і правою темпоральною зонами (F3-T4 p=0.011) в межах 2- коливань 

(формування лівофронтального фокусу зниження дистантної синхронізації), що 

також свідчило про зниження активаційних когнітивно-емоційних процесів. 

Розвиток процесів заспокоєння відбивався і в змінах КОГ -піддіапазонів 

(рис. 5.9). У обстежуваних  гр.”Р” в межах 1- і 3- зміни (посилення СРК)   

стосувались довгодистантного лівопівкульного поєднання окципітальної зони з 

фронтальною в 1- і з паріетальною зоною в 3- піддіапазонах.  

В 2- відбувалось посилення лівофронтальної відділу з правофронтальною 

і лівою паріетальною зонами та правопівкульного темпорально-паріетально-

окципітального поєднання на фоні зниження лівопікульної фронто-

темпоральної інтеграції. 

Така топографія значущого приросту значень КОГ -коливань (разом із -) 

дала нам змогу зробити припущення про розвиток в цей час активації нейроме-

реж стану спокою, обумовлених попереднім позитивним олфактивним сприй-

няттям на фоні позитивного настрою.   

Процеси дистантної синхронізації у -діапазоні ЕЕГ обстежуваних гр.”N” в цей 

час стосувались тільки його низькочастотих складових (рис. 5.9). Тут спостері-

галось посилення інтеграції лівої темпоральної області з обома окципітальними 

областями та певне полегшання лівопівкульного фронто- окципітального 

зв’язку  (F3-O1 p=0.058) на фоні зниження міжпівкульної паріетальної взаємо-

дії. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

N 
 

P 
 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис. 5.8 Топокарти змін тонічних складових ЕЕГ в стані спокою після 

сприйняття запахів одорантів зі спрямованою увагою до них в групах обстежу-

ваних з різною гедонічною їх оцінкою. Вказані виключно значущі зміни 

(p<0,05) (СП (А), ВСП (В)) 

Примітки: 

1. Δ –контрольні обстеження; ▼ – сприйняття реального запаху; 

2. Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

3. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношен-

ня.  

4. Порівняння порівняння з попереднім станом активної детекції запаху 
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θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

N 

 

P 

 
 

Рис. 5.9 Топокарти змін СРК ЕЕГ в стані спокою після активної детекції 

запахів одорантів в групах, розподілених за гедонічним вибором (не подобаєть-

ся - N ; подобається – P) А – контрольні обстеження  (порівняння з попереднім 

станом детекції) 

Примітки: 

1. ▬ посилення, ▬ послаблення КОГ взаємодій (p<0,05) 

2.  θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони. 

3.Порівняння порівняння з попереднім станом активної детекції запаху  

 

В межах 2- спостерігалось посилення внутрішньопівкульних темпора-

льно-окципітальних КОГ з домінуванням лівої півкулі (T3-O1 p=0.032; T4-O2 

p=0.056) (табл. 5.6, додат.). 

 Як і в разі попередньої групи, такі зміни КОГ вказували на гальмування 

процесів низхідного контролю (активації уваги), заспокоєння, пов’язаних з ког-
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нітивно-емоційною діяльностью під час детекції зпахів, крім активації певного 

рівня процесів пам’яті-асоціацій (-коливання). Паралельні зміни - і - діапа-

зонів свідчили, у свою чергу, про розвиток в цей час позитивно-емоційного 

стану спокою. Останнє заключення (відсутність негативно-емоційної реакції) 

можна пояснити саме припиненням довільної свідомої аналітичної детекції не-

приємного (малоприємного) запаху і розвитком, в результаті цього, позитивно-

го емоційного стану полегшення [345,515,608]. 

 

            Таблиця 5.6 

Зміни параметрів глобальної КОГ ЕЕГ в стані спокою після сприйняття за-

пахів одорантів зі спрямованою увагою до них в гр.  «N» (негативна оцін-

ка)  

 

θ1 

ЛП 

θ1 

МР 

θ1 

∑ 

θ1 

ПП 

Md1 0,44[0,39;0,51] 0,38[0,35;0,45] 0,40[0,38;0,47] 0,43[0,39;0,51] 

Md2 0,47[0,39;0,52] 0,40[0,37;0,45] 0,42[0,39;0,48] 0,46[0,40;0,52] 

n1 28 28 28 28 

n2 28 28 28 28 

p 0,04 0,01 0,01 0,05 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; Md1 –вихідний стан; Md2 – спрямована детекція; 

2. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ 

3. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

 

Не можна не зазначити в цей час топографічну латералізацію змін  КОГ в  

групах обстежуваних: в гр."Р" більшість з них відбувалась більше в правій пів-

кулі, ніж в лівій, в той час як в гр. "N", навпаки, - більше в лівій , ніж в правій.  

Враховуючи сучасні погляди на функціональну латералізацію олфактивних мо-

зкових процесів [563], можна заключити, що зміни СРК в групі "Р" стосувались 
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більше олфактивної пам’яті, в той час, як в гр. "N" - відбивали активність меха-

нізмів реалізації емоційних станів 

Отже, динаміка змін параметрів ЕЕГ стану спокою після завершення про-

цесу цілеспрямованої детекції ароматів вказує на його пов’язаність (залежність) 

від емоційності (знаку) сприйняття - в разі "позитивності" - це перехід до акти-

вації нейросіток стану спокою на фоні позитивного настрою; в разі "негативно-

сті" - також розвиток позитивних емоцій (проте за інших причин виникнення) і 

більш високий рівень (в порівнянні з протилежною групою) активації процесів 

пам’яті і емоційного збудження. 

 

5.3. Зміни функціональної активності головного мозку обстежуваних у 

зв'язку зі знаком активаційної складової емоційної суб'єктивної оцінки запаху 

 

Як вже вказувалось, насьогодні вважається, що емоціний стан можна оці-

нювати як суму двох складових – функцій валентності (знаку) та активації (за-

спокоєння-збудження) [564,645]. Дані уявлення знайшли підримку в результа-

тах fMRI-досліджень – активація фронтально-центральних зон неокортексу 

спостерігалась здебільшого під час  актуалізації валентної компоненти емоцій 

(гедонічність і частково ераузл), в той час як активація задніх і паріетальних, 

особливо правої півкулі – корелювала з процесами емоційної активації (ераузл) 

незалежно від валентності [328].      

  Виходячи з наведеного,  наступним кроком у нашому вивченні  емоційно-

го цілуспрямованого аналітичного сприйняття одорантів був аналіз параметрів 

ЕЕГ в групах, виділених за активаційною оцнакою суб’єктивної оцінки дії за-

пахів (Гр.”А” «↑» – запах активуючий, Гр.”Ін.” «↓» – інактивуючий, заспокій-

ливий). 

Проведений аналіз виявив суттєву різницю в динаміці реактивних ЕЕГ вже 

на початку сприйняття запахів. Як і очікувалось, в цьому разі суттєві ефекти 

змін спостерігались вже у тонічних складових ЕЕГ (СП, ВСП).  
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5.3.1. Початок сприйняття (перша хвилина) 

 

Так, початок сприйняття одорантів у обстежуваних Гр.”А” супроводжу-

вався розвитком депресії СП низькочастотних діапазонів -ритму (концерн-

трація зовнішньої уваги) та 1-діапазона (F3, P4) (увага на значимий подраз-

ник),  з одночасним посиленням когнітивно-активаційних коеіціентів / ( ліва 

фронтально-темпоральна і обидві паріетальні зони) і / (генералізовано, крім 

обох фронтальних зон) та показника афективного збудження θ/β (F3) (рис. 5.10, 

додат.Д), чого практично не відбувалось в Гр.” І “, в якій спостерігалось лише 

посилення СП фронтальних зон в 1- (активація механізмів оперативної 

пам’яті) і поодинокі епізоди посилення локальної синхронізації в 3- (F4), 1 

(T3) і 2- (O2). Розвиток процесів нисхідного контролю (спрямованої уваги), у 

них, мав прояв у зменшенні СП 1- (правопівкульні окципітальна і паріетальна 

зони), ліва темпоральна область, і в 2- ліве окципітальне відведення (рис. 

5.10). 

 Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що вже на початку 

спрямованої олфактивної довільної детекції одорантів, активаційний фактор 

сприйняття (активаційна складова  емоційного збудження) мав вже досить зна-

чущий вплив і призводив до суттєвих змін ЕЕГ-корелятів, які  відрізня-лись в 

групах з протилежною суб’ктивною   оцінкою запаху (активуючий” -  “заспокі-

ливий”). Останнє цілком підтверджується змінами ЕЕГ перебудов (ВСП) - їх 

спрямованості (рис. 5.10). 

 Зниження ВСП 1- і 2- діапазонів (активаціця спрямованої зовнішньої 

уваги) була більш виражена в Гр.”А” і була переважно лівосторонньою  у 2- 

діапазоні (в протилежність паріетально-окципітальній локалізації в Гр.”І”). В 

1- депресія коливань відмічалась також у лівих фронтально-темпорально ок-

ципітальних відведеннях і правих темпоральному і окципітальному (Гр. “А” ) і 

в Т3 і F4 – в Гр. “І”. На відміну від цього в області когнітивно-активаційних па-
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раметрів (-,-,3-) спостерігалось посилення ВСП, прерогативно виражене в 

Гр.”А” (рис. 5.10). В області -коливань в Гр. “ І ” змін не відмічалось зовсім 

(по відношенню до вихідного стану спокою),  на томість як в протилежній – 

“незмінними” залишались лише фронтальні зони. Що стосується емоційної 

складової процесів пам’яті (θ–діапазанон) то і тут домінувала Гр.”А”  - в межах 

1- спостерігалось домінування лівосторонньої активації процесів синхронізації 

(в Гр. “ І “ – лише в лівій фронтальній зоні).   

 Проте, відбиття перебігу семантико-пам’ятних процесів (посилення ВСП 

3-) було більш топографічно поширеним в Гр. “ І “ і відбувалось в обох 

окципітальних та лівій паріетальній зонах, в той час як в Гр. “А” – лише в лівих 

паріетально-окципітальних відведеннях.   Аналіз змін дистантної синхро-

нізації також виявив розбіжності в групах обстежуваних. Як і в разі тонічних 

складових,  пере-розподіл СРК в Гр. “А” був більш суттєвим, ніж в 

протилежній групі у - і - діапазонах (рис. 5.11, додат.Д.1), і дуже  нагадував 

такий, що був виявлений при розподілі на групи за знаком емоційності 

сприйняття запахів, що в певній мірі підтверджує правильність наших 

висновків про більш активаючий вплив приємних нюхових чинників. 

Функціональна інтеграція коркових зон  у -діапазоні в Гр. “А”  характе-

ризувалась перш за все посиленням довгодистантної взаємодії фронтальних зон 

з лівою окципітальною ( F3-O1 p=0.039; F4-O1 p=0.069) в θ1- з одночасним 

пригніченням міжтемпоральної КОГ і ліво-темпорального-право-фронтального 

сполучення у θ2- (рис. 5.11, додат.Д.1). Тобто, як і в разі сприйняття приємних 

запахів, активаційна оцінка сприйняття супроводжувалась актуалізацією меха-

нізмів оперативної пам’яті і полегшанням перетікання семантичних процесів і, 

можливо тому, не викликало потреби когнітивного пам’ятного напруження 

[607,129]. 

Зміни СРК високочастотних діапазонів у свою чергу в більшій мірі відби-

вали саме активаційний (ераузл) [220,330] компонент нюхової реакції – найбі-
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льша концентрація посилення кортикальних взаємодій сто-сувалась саме задніх 

областей (β2-) (рис.5.11) із залученням довгодистантних поєднань з фронталь-

ними і темпоральними зонами.  

Треба відмітити, що в Гр.«І» в цей час в зазначених ЕЕГ діапазонах спо-

стерігались лише мозаїчні поодинокі зміни: посилення міжфронтальної взаємо-

дії з одночасним правофронтально-лівопарієтальним її пригніченням  в θ1-,  і у 

β2- діапазоні – фронтально-паріетальне правопівкульне посилення КОГ (рис. 

5.11), що, на наш погляд,  логічно відповідало оцінці запаху як «інактивуючий». 

 Окремо звертають на себе увагу зміни СРК α-діапазону. Якщо в Гр. «А»  

зміни дистантної синхронізації α-коливань були поодинокими і різноспря-

мованими в  кожному з його піддіапазонів (рис. 5.11) і ймовірніше вказували на 

розвиток приємного олфактивного відчуття (посилення КОГ F4-T3) з певною 

ераузл- реакцією та когнітивною активністю (дезінтеграція фрон-тальних зон в 

α1- і задніх відділів  в α2- діапазонах, та посилення лівотемпоральної взаємодії 

з О1 та Р4 в α3- під діапазонах, то в групі  з  оцінкою  «інактивуючий»,   навпа-

ки, спостерігалось посилення  міжпівкульої взаємодії коркових областей в усіх 

піддіапазонах α-ритму – посилення процесів синхронізації правої темпоральної 

зони з лівими задніми (P3,O1) областями в межах 1-; міжпівкульна кооперація 

правих фронтальної і темпоральної зон з лівими темпоральною і паріетальною 

областями відповідно, в межах 2-;  посилення КОГ між правою фронтальною 

та лівою темпоральною зонами та між паріетальними відділами в 3- ПДП. 

Такі зміни в процесах дистантної -синхронізації впевнено вказують на 

розвиток функціонального поєднання коркових областей, які, доречі, пов’язані 

з процесами нюхового сприйняття, і що відповідає сучасним поглядам на фун-

кціональне роль -коливань [414,417]. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

↑ 

 

↓ 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

↑ 

 

↓ 

 
 

Рис. 5.10.  Порівняльні топокарти змін тонічних складових ЕЕГ (СП - А,  

ВСП – В) на 1-й хв. спрямованої аналітичнї детекції запахів в групах «А» (“↑”) і 

« Ін.»“↓” (активуючі та інактивуючі). Вказані виключно значущі зміни  

Примітки:  

1.Δ – зміни СП, ВСП в контролі; ▼ – сприйняття реального запаху; 

2.Δ/▼  значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ (p<0,05); 

3.θ1–β2 – ЕЕГ- піддіапазони; θ/α,β/α – когнітивно-активаційні співвідношення 

4. Порівняння відносно попереднього стану спокою 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


256 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

↑ 

 

↓ 

 

 

Рис. 5.11 Топографія змін СРК на першій хвилині спрямованої аналі-

тичнї детекції запахів в контролі (А) та  групах ↑ («А» ) та ↓ (“ І ”) (В). 

Вказані виключно значущі зміни СРК (p<0,05) 

Примітки:  

1. ▬ / ▬  значуще збільшення / зменшення коефіцієнту КОГ; 

2. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

3. Порівняння відносно попереднього стану спокою 

 

Таким чином, виходячи з отриманих результатів та проведеного аналізу, 

можна дійти до висновку, що як і в разі валентної оцінки якості запахів, оцінка 

активаційної їх дії розвивалась за умов  вже на початку детекції і справляв від-

повідну дію, яку і відчували обстежувані вже на рівні свідомості, на що вказу-

ють зміни всіх зафіксованих нейродинамічних параметрів. 
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5.3.2. Пролонгація детекції у часі (3 хвилини) 

 

 Продовження обстежуваними аналітичної детекції запахів (3 хв.) виявила 

в ЕЕГ обстежуваних обох груп виключно проявлення активуючої складової 

емоційного сприйняття детектуємих ароматів.  

Так, нейродинаміка ЕЕГ обстежуваних Гр. “А” (рис. 5.12, додат.Д) харак-

теризу-валась звуженням топографії змін низькочастотних параметрів -

ритмів, які відбивали стан процесів зовнішньої уваги (1,2-) – значуща депресія 

СП 1- спостерігалась лише у F3 та у O1 і O2 відведеннях, а СП 2-  - у F3,P3 

та   T3 і T4 – вказуючи на поступове зниження інтенсивності процесів нисхід-

ного контролю процесів нюхового аналізу. Емоційна складова когнітивниого 

напруження (-діапазон) також зазнавала поступо-вого послаблення – спостері-

галось зниження СП 1- в каудальних відділах ГМ та лівих темпоральній та ок-

циптальній зонах в 2-  піддіапазонах. СП інших частотних складових  ЕЕГ  

(3-, 1,2-) не зазнавало значущих змін.  

 В ЕЕГ обстежуваних Гр. “ Ін. ” в цей час відмічались лише поодинокі 

зниження СП в - і 1- діапазонах аналізувати які, з нашої точки зору, досить 

проблематично з функціональної точки зору.  

Аналіз розвитоку змін напрямків перебудов ЕЕГ (ВСП) підтвердив наведе-

ні вище спостереження, щодо стану активності механізмів уваги. В Гр. “А” від-

бувалось лише посилення ВСП 1- і 2- осциляцій, підкриплюючі виявлене 

зростання коефіціенту / (рис. 5.12). В діапазоні 1- коливань відбувався при-

ріст ВСП в лівій темпоральній і двосторонньо - в паріетально-окципітальній зо-

ні, а в 2- повністю в лівій півкулі та правій фронтально-темпоральній ділянці. 

Крім цього, у відведеннях F3 та Р3 було відмічене певне посилення) θ/β (до-

дат.Д), що також вказувало на наявність (домінування) процесів збудження в 

цей час.  В інших діапазонах ЕЕГ значущих відмінностей від контролю виявле-

но не було. 
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Зміни ВСП в групі “Ін.“ мали поодинокий характер в топографічному роз-

повсюдженні і вказували на зниження інтенсивності процесів локадльної синх-

ронізації в правих фронтальній і окципітальній зонах (2-) та лівих темпораль-

ній і окципітальній областях (1- ).  

Також спостерігався певний активаційний стан правої окципітальної діля-

нки (3-) і правої ж фронтальної ділянки (2-), що можна пов’язати з  нюховою 

сенсорною активністю.  

Аналіз змін реактивних КОГ на даному етапі дослідження не змінив попе-

редніх наших загальних припущень і висновків щодо характеристики стану мо-

зкових нейромереж під час спрямованого сприйняття  запахів за умов ураху-

вання їх активуючої дії. 

  Так, в Гр. “А” посилення функціональної інтеграції коркових зон спосте-

рігалась лише в 2-діапазоні (рис. 5.12,табл.7) і стосувалась в першу чергу дов-

годистантних поєднань правої фронтальної зони з обома окципітальними відді-

лами та між і внутрішньо півкульних короткодистнтних інтеграцій (до-

дат.Д.1).Що стосується СРК нижньочастотних складових, то тут спостерігались 

процеси зниження інтегративних довго- та короткодистантних між- та правопі-

вкульних взаємодій, які були найбільше представленими в 1-, 1,3- підіапазо-

нах (рис. 5.12,табл.7).   Крім цього,  треба відмітити пос-лаблення взаємодії лі-

вопівкульних сполучень фронтальної зони з обома паріетальними (2-) лівою 

темпоральною зонами (1-)  з одночасним посиленням лівопівкульної паріета-

льно-окципітальної взаємодії. У обстежуваних Гр. “І” ЕЕГ в цей час характери-

зувалась практичною відсутністю змін (по відношенню до попереднього стану 

спокою). Состеріга-лось лише посилення КОГ між правим темпоральним відді-

лом і лівими паріетально- окципітальним в межах 1-, та лівопівкульне фронто-

окципітальне в межах β2- (Р=0.056) – збереження певного емоційно-

активаційного рівня.   
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

↑ 

 

↓ 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

↑ 

 

↓ 

 
 

Рис. 5.11.  Порівняльні топокарти змін тонічних складових ЕЕГ (СП - А,  

ВСП – В) під час пролонгованої спрямованої аналітичнї детекції запахів (2-

3хв.). Зміни параметрів оцінювались в групах по відношенню до попереднього 

фону. 

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контролі; ▼ – сприйняття реального запаху; 

2. Δ/▼ значуще збільшення / зменшення коефіцієнту КОГ; 

3. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

4. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення. 

 Вказані виключно значущі зміни (p<0,05) 
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   θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

I  

 

II 

↑ 

 

↓ 

 
 

Рис. 5.12. Топографія змін СРК на першій хвилині спрямованої аналітичнї 

детекції запахів в контролі (I) та  групах ↑ («А» ) та ↓ (“ І ”) (II).  Вказані ви-

ключно значущі зміни (p<0,05). 

Примітки:  

1. ▬ / ▬  значуще збільшення / зменшення коефіцієнту КОГ; 

2. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

 

Найвиразніше зниження значень СРК спостерігалось в - діапазоні – пос-

лаблення міжфронтальної взаємодії (1,2-) та в ланцюгах F4-P3-T3 та T4-O2, 

що підтверджувало суб’ктивну оцінку обстежуваними ароматів як «інактивую-

чі». 

 Таким чином, оцінка активності мозкових нейромереж під час розвитку 

спрямованого сприйняття ароматів з урахуванням суб’єктивного відчуття “ак-

тивуючої дії ” виявила чіткий розподіл ЕЕГ реакцій за вказаним фактором і ви-

явила довготривалість моделюючої дії ароматів.  

 

   

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


261 

 

                                                                                                         Таблиця 5.7   

Значення показників глобальної синхронізації ЕЕГ в групі  «А» під час ро-

звитку нюхової детекції (3 хв.). 

 θ1 θ1 θ1 α2 α3 α3 α3 β2 β2 β2 

 ПП МП ∑ ПП ПП МП ∑ ПП МП ∑ 

Md1 

0,46 

[0,41; 

0,57] 

0,40 

[0,36; 

0,46] 

0,42 

[0,38; 

0,48] 

0,45 

[0,40; 

0,48] 

0,41 

[0,38; 

0,46] 

0,35 

[0,32; 

0,40] 

0,39 

[0,35; 

0,41] 

0,37 

[0,32; 

0,39] 

0,31 

[0,29; 

0,33] 

0,34 

[0,32; 

0,35] 

Md2 

0,44 

[0,40; 

0,51] 

0,38 

[0,35; 

0,45] 

0,40 

[0,37; 

0,48] 

0,44 

[0,37; 

0,46] 

0,41 

[0,37; 

0,44] 

0,34 

[0,31; 

0,38] 

0,37 

[0,34; 

0,41] 

0,37 

[0,34; 

0,41] 

0,32 

[0,29; 

0,34] 

0,34 

[0,32; 

0,36] 

n1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

n2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

p 0,02 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,01 0,01 

 

Примітки:  

1.Md –медіана; Md1  - стан вихідного спокою, Md2 – детекція запаху. 

2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; 

4.  Ʃ – середня КОГ по всім відведенням; 

5. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

 

Наявність такої властивості запахів цілком логічно пояснює ЕЕГ – ефекти, опи-

сані нами у попередніх розділах, вказуючи на розвиток когнітивно-

активуючого впливу природніх запахів незалежно від суб’єктивної оцінки їх 

валентності. 

 

5.3.3. Стан спокою після завершення виконання нюхового завдання 

 

Закінчення (припинення) процедури спрямованого сприйняття ароматів в 

данному обстеженні, тобто стан “сенсорного спокою” виявив, що ЕЕГ обстежу-

ваних Гр. “А” характеризувалась практичною відсутністю змін (по відношенню 
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до стану активного сприйняття одоранту) потужнісних параметрів – відмічено 

лише поодинокі локальні зменшення СП в правій темпоральній (1-), лівій 

фронтальній і правій окципітальній (3-),   лівій фронтальній (2-) і обох поти-

личних зонах (1,2-) та відсутність змін ВСП (крім посилення 1- в лівій фрон-

тальній області), що вказувало на практичне збереження стану “активованості”, 

спричиненого нюховою стимуляцією (інертність активуючого впливу) принай-

мні протягом 1 хвилини після закінчення процедури сприйняття запаху ( рис. 

5.13, додат.Д, Д.1). 

Топографія змін СРК в цей час характеризувалась в першу чергу посилен-

ням довгодистантної взаємодій правої окципітальної зони з правою ж фронта-

льною і лівою темпоральною зонами в 2- діапазоні, що вказувало на певне 

зберігання рівня пам’ятних процесів по переробці сенсорної (олфактивної) ін-

формації [607,608]. Крім цього спостерігалось посилення  знову ж правопівку-

льної темпорально-окципітальної 2-  КОГ  і внутрішньо- та міжпівкульних ін-

теграцій в задніх відділах ГМ в межах 3-  . В інших діапазонах суттєвих змін 

СРК не спостерігалось за виключенням поодиноких випадків процесів дезінтег-

рації (2-, 3-, 2- - передні зони) (рис. 5.14). 

Наведені результати, на наш погляд, вказують на формування в цей час 

стану внутрішньої ментальної активності (активація RSN), яка характери-

зувалась певним перебігом когнітивних процесів, пов’язаних з аналізом тільки 

що пережитої олфактивної активації (посилення 2-, 3- діапазони)  (робоча 

пам’ять, семантичні процеси), і що даний стан можна охарактери-зувати не 

тільки зберіганням, але й певним напруженням процесів оперативної пам’яті 

(дезінтеграція передніх і посилення КОГ в задніх оластях ГМ) [34]. 

На відміну від наведеного вище, в Гр. “І” закінчення процедури активного 

нюхового сприйняття (перехід до перепочинку, стану спокою) характеризува-

лось більш суттєвими змінами ЕЕГ-похідних. Так, реактивність СП діапазонів 

проявлялась у значущому зниженні потужності коливань α2- і β1,2 - діапазонів 
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у окципітальних відведеннях. В цих же відведеннях було виявлено посилення 

емоційно-когнітивного співвідношення θ/α та мотиваційно-когнітивного показ-

ника / (зниження рівня фронто-кортикальних контролю, розвиток reward- and 

approach-driven affect [537] (рис. 5.13).  

 Характер змін ВСП ЕЕГ коливань в цей час, зокрема динаміка θ-

діапазону, що зазвичай ототожнюється з відображенням активності структур 

гіппокампального кола [404,453]  (разом з θ/α та /), а також перебудови в ме-

жах α1- діапазону (посилення ВСП в О1 та Р4 відведеннях)   вказують на певну 

активацію нейромереж епізодичної пам’яті з актуалізацією заспокійливо-

емоційних і когнітивно-семантичних процесів (депресія α3- в правій фронталь-

ній зоні), наймовірніше  пов’язаних з попередньою нюховою діяльністю. В той 

же час треба зазначити, що зниження локальної синхронізації в каудальних від-

ділах у α2- діапазоні вказують на підримку збереження певного рівня зовніш-

ньої уваги (не дивлячись на завершення виконання зовнішнього завдання) (рис. 

5.13). 

Стосовно нейродинаміки змін СРК треба зазначити, що стан спокою після 

завершення сприйняття інактивуючих ароматів характеризувався достатньо по-

тужним зростанням процесів дистантної синхронізації в 2- та 1,2 - діапазонах 

ЕЕГ (рис.5.14, додат.Д.1). Топографія СРК 2- коливань була подібною до такої 

у обстежуваних Гр. “А”, тільки більш розгалуженою  (спостерігалось посилен-

ня процесів інтеграції правої потиличної зони з фронтальними та темпоральни-

ми зоанми обох півкуль) і відображала акттуалізацію когнітивного компоненту 

емоційного реагування та активність центральних механізмів реалізації функцій 

оперативної пам’яті та інформаційний пошук (згадування) [4,565,284]. Що сто-

сується β-коливань, то виходячи із сучасних уявлень про функціональне зна-

чення цих піддіапазонів, виявлене достатньо виражене зростання СРК з доміну-

ванням лівої півкулі вказує на той факт, що стан спокою після припинення 

сприйняття інактивуючих ароматів характеризується певним посиленням акти-
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ваційних процесів, включаючи емоційне збудження, посилення внутрішньої ко-

гнітивної діяльності  

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

↑ 

 

↓ 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

B 

↑ 

 

↓ 

 
 

Рис. 5.13. Порівняльні топокарти змін тонічних складових ЕЕГ (СП - А,  

ВСП – В) в стані спокою після закінчення процедури спрямованої аналітичної 

детекції запахів в групах з різною активаційною оцінкою запахів («А» -↑; «І» - 

↓; Зміни параметрів оцінювались в групах по відношенню до попереднього ста-

ну олфактивної активації 

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контролі; 

2.▼ – сприйняття реального запаху; 

3. Δ/▼ значуще збільшення / зменшення коефіцієнту КОГ (p<0,05); 

4. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони;  

5. θ/α, β/α – когнітивно-активаційні співвідношення.  
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(пам’ять, увага, процеси інформаційної дифереціації та ін.) саме завдяки при-

пиненню нюхової стимуляції (зникнення значущого стимулу) [28,302,56]. 

Необхідно зауважити, що процеси посилення КОГ в θ2- і β1- піддіапазонах 

в цей період були досить схожими за топографічним малюнком і стосувались 

функціональних поєднань фронтальних зон з паріетально-темпорально-

окципітальними областями, значимість яких як джерела різноманітних мульти-

модальних ассоціацій найвищого рівня і мультимодальної семантичної інтегра-

ції давно вже доведена [213,640].Крім цього, топокарти змін обох діапазонів 

характеризувались наявністю довгодисантних фронто-окципітальних поєднань 

(рис. 5.3.3.2). Як вже зазначалось, на даний момент фронтальний неокортекс 

розглядається як центр емоцій, прийняття рішень та інших когнітивних функ-

цій (безумовно во взаємодії з іншими мозковими утвореннями, такими як поти-

личні , центральні та темпоральні зони кори, структури лімбічної системи....) 

[137]. Різниця ж топокарт змін цих ЕЕГ діапазонів  полягає в латералізації ок-

ципітальних фокусів КОГ і домінуванні змін функціональних поєднань: в  разі   

2- піддіапазону зміни КОГ стосувлись, у своїй більшості, правої півкулі ГМ, в 

той час як в 1- - лівої. До тогож зміни СРК 2-діапазону,  хоча і без формуван-

ня окципітального фокусу, теж стосувались лівої півкулі (рис. 5.14). Стосовно  

посилення  СРК 2- правої півкулі, то  синхронізацію  коливань   в цьому діапа-

зоні пов’язують саме з процесами пам’яті та уяви, (відображення когнітивного 

компоненту емоційного реагування).  

Активність же в діапазоні - розглядають як відображення когнітивних 

процесів і формуванням зовнішнього фокусу уваги. Функціональне значення -

ритмів у цілому пов’язують з обробкою інформації у фронтальних зонах кори,  

- в нашому разі міжфронтальні і довгодистантні поєднання в 1- і 2- (рис. 5.14 

), процесами пам’яті (процеси пізнавання) та інформаційної диференціації [144, 

503], з емоційною регуляцією [28,1].Виходячи з результатів досліджень, 
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пов’язаних з  ла-тералізацією олфактивних процесів, отриманих [563] в томо-

графічних обстежен  

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

A  

 

B 

↑ 

 

↓ 

 

  

Рис. 5.14. Топокарти змін СРК ЕЕГ в стані спокою після детекції запахів одора-

нтів зі спрямованою увагою до них  в контрольних обстеженнях (А) та  в групах 

обстежуваних з різною гедонічною їх оцінкою (В) - ↑ («А» ) та ↓ (“ І ”). Вказані 

виключно значущі зміни (p<0,05) 

Примітки:  

1. ▬ / ▬ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ; 

2. θ1 – β2 – ЕЕГ- піддіапазони; 

3. Зміни параметрів оцінювались в групах по відношенню до попереднього ста-

ну олфактивної активації. 

 

нях, і наведеними вище – отриманих нами, можна зробити заключення, що ме-

нтальна активність стану спокою після нюхової активації у обстежуваних гр."І" 

(як  між іншим і у обстежуваних протилежної групи) характеризувалась акти-

вацією нейросіток спокою (згадування, уяви), в якій відбивались попередні ак-
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тивні нюхові процеси, відображенням чого було посилення СРК β- фронто-

правопівкульних ланцюгів, пов’язаних з безпосередньо нюховими процесами 

(сенсорна пам’ять, згадування), а також процесів, пов’язаних з емоційною скла-

довою пам’ятних слідів (θ-), і, крім цього, у зв’язку із складністю лінгвізації 

олфактивних відчуттів - посиленням семантичної активності та процесів візуа-

льних уяв, які пов’язані саме з лівою півкулею [282,290].   Треба зазначити, що 

параметр гедонічності (приємності суб’ктивного) сприйняття  має величезне 

розмаїття варіацій у оцінці приємності запахових чинників. Так приємність 

ароматів залежить від інтенсивності запаху [238,469], обізнаності у ньому 

[234,258], між індивідуальної і культурної (соціальної), часової та вікової варіа-

бельності [350],  і багато іншого. Крім цього, оцінка запахової приємності зна-

ходиться у тісних взаємозв’язках з візуальною та вербальною інформацією 

[343,341,192].  Виходячи з отриманих нами даних, можна стверджувати, що 

емоційна оцінка є першою, можливо і головною психічною свідомою реакцією 

на наявність у повітрі олфактивного чинника незалежно від стану уваги до ньо-

го. Більше того, суб’єктивна оцінка якості аромату має свої особливості у своє-

му модулюючому впливі на ФС ЦНС людини. І,  на кінець, сама оцінка відбу-

вається майже миттєво завдяки будові нюхо-вого аналізатора, а саме прямим і 

коротким зв’язкам із структурами лімбічної системи (мигдалина, гіпокамп, гі-

поталамус, ОФК, цингулярна  кора та інсула і ін..) які, до речі, і входять у склад 

самої нюхової системи.  
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РОЗДІЛ 6 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ ПІД ЧАС ОЛФАКТИВНОЇ АК-

ТИВАЦІЇ 

 

 

 6.1.Статевий диморфізм у функціональній нейродинаміці мозку за умов 

пасивного сприйняття оточуючих запахів 

  

 Останні результати досліджень [587] по вивченню статевого диморфізму  

такого визначального олфактивного мозкового утворення, як нюхові луковиці, 

показали, що навіть вага НЛ у жінок становить 0,132 г, а загальна кількість 

клітин – 16,2*10
6
, в той час , як у чоловіків 0,137 г і 9,2*10

6
   – відповідно. 

Тобто при несуттєвій різниці у вазі, різниця у кількості клітин становить 43,2 

%. А от кількість нейронів у жінок досягає 6,9*10
6
, у чоловіків – не більше 

3,5*10
6
  (49,3 %). Кількість не нейрональних клітин – 9,3*10

6
 у жінок і 5,7*10

6
 

– у чоловіків. Тобто, статева різниця у кількісній структурі тільки НЛ складає 

40-50% на користь жінок. Безумовно такий значний диморфізм  в структурі не 

може не мати свого значення у функціонування тонких механізмів нюхової 

сенсорної системи. 

 І дійсно, за сучасними даними багатьох авторів не дивлячись на соціальні 

і регіональні особливості, що впливають на особливості нюху у людини, тим не 

менш жінки, ніж чоловіки,  звичайно виявляють більшу чутливість до 

емоційних сигналів і більшу «зацікавленість» у запахових відчуттях та 

проявляють себе краще у виконанні багатьох специфічних завдань, що 

стосуються ( залежать) нюхової перцепції [93,239,409,487,538]. 
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 Більше того, наявні в літературі результати томографічних досліджень  

наводять достатньо переконливих фактів для висновку, що статевиий 

«нюховий» диморфізм  повинен мати прояв у  відповідних мозкових реакціях, 

і, зокрема, у нейродинаміці і топографії ЕЕГ параметрів під час сприйняття 

запахових чинників. Так, за даними [666] об’єм активаційних зон на МРТ- 

мапах під час пасивного сприйняття ароматів у жінок практично у вісім разів 

більший,  ніж у чоловіків  ( особливо це стосувалось передніх областей ГМ).   

 

6.1.1. Особливості ЕЕГ динаміки головного мозку жінок і чоловіків у стані 

спокою за умов одорації повітря, її відсутності та з урахуванням гедонічності 

суб’єктивної оцінки запаху 

 

 Перш, ніж перейти до викладання результатів нашого аналізу ЕЕГ- 

реакцій, пов’язаних з пасивним сприйняттям запахів при одоруванні повітря  

приміщення для наших обстежень,  необхідно навести результати 

контрольних обстежень. 

 Виявилось, що вже перебування в стані спокою (вимушеної 

бездіяльності) відбувалось з деякими особливостями змін ЕЕГ параметрів у 

чоловіків і жінок. Так, що стосується змін СП (рис.6.1, додат.А) як на початку 

(1-а хв.) стану спокою, так і при його пролонгації у часі ФС обстежуваних 

характеризувався загальними для обох статей процесами заспокоєння та 

розвитку процесів внутрішньої уваги   - спостерігалась депресія -, 1,2- , 

частково - діапазонів, дещо більш вираженим і жінок, особливо при 

тривалому спокої. Зміни були більш вираженими у  жінок у посиленні 

активаційних компонентів  - і β-систем (β1-)  що знайшло своє 

підтвердження в динаміці змін ВСП (рис. 6.1). 

 Треба зазначити, що за значеннями введеного нами в аналіз показника 

лімбічно-неокортикального балансу / (емоційно-когнітивних взаємодій) 

(Putman) чоловіки і жінки  досить суттєво відрізнялись в стані спокою вже в 
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контрольних обстеженнях: у чоловіків спостерігалось домінування значень 

/ 1, в той час як у жінок ці співвідношення були суттєво нижчими, а в зад-

ніх відділах ГМ ще й  1 (додат.А)  -    більш значимий вплив β-систем, тобто 

домінування систем нисхідного контролю [537].   

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.1. Топокарти змін значень СП (І) та ВСП (ІІ) у чоловіків (M) і жінок 

(W)  на 1-й хвилині стану спокою 

Примітки: 

1. Δ -контроль  (n=17 - M; n=23 - W);  

2.▼-одороване повітря (n=149 - M; n=171 - W); 

3. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (p<0,05). 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.2.  Топокарти змін значень СП (І) та ВСП (ІІ) у чоловіків (M) і 

жінок (W)  в стані пролонгованого спокою  

Примітки: 

1. Δ -контроль  (n=17 - M; n=23 - W);  

2.▼-одороване повітря (n=149 - M; n=171 - W); 

3. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (p<0,05). 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою.  

 

Виявлена закономірність вказує на той факт, що у жінок по відношенню 

до чоловіків, більш виражене домінування процесів кортикального контролю 

мотиваційно-афективної модуляції з боку лімбічної системи [415,576], і це ціл-

ком узгоджується і підтримує думку багатьох психологів і психо-фізіологів про 

існування  відмінностей  між  чоловіками  і  жінками  в поведінкових стратегіях  
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(Разумнікова) а також, що чоловікам найбільш притаманні більш високі 

ранги імпульсивності, як характеристики типу реагування проблем (завдань) 

[50,421].  

Подальший розвиток стану спокою взагалі виявив у обстежуваних обох 

груп посилення когнітивно-активаційних процесів (рис. 6.2, додат. А), -  зміни 

відбувались у задніх і темпоральних областях обох півкуль ГМі знову ж були 

більш топографічно вираженими в θ- діапазоні осциляцій у жінок, а β- система 

була більш активна у чоловіків (β2-), крім задніх областей, де загально-

активаційна «перевага» знову ж таки була у жінок.  

     Описаний більш активований характер ЕЕГ стану у жінок підкріплюва-

вся і тотальним розвитком депресії ВСП α2-ПДП. 

Що до змін процесів дистантної синхронізації ЕЕГ коливань, то тут ми ви-

явили єдину загальну характеристику для обох статей – зниження СРК θ2- в 

задньо-темпоральних зонах лівої півкулі з фокусом в О2 (свідотство певного 

заспокоєння) [596]. 

Пов’язані зі статтю особливості в змінах СРК ГМ обстежуваних полягали 

в збільшенні реактивності, посиленні інтегративних процесів (оперативна 

пам’ять) у жінок в межах 1- (міжфронтальне поєднання), 1- (передньо-

центальне посилення з домінування міжпівкульної взаємодії на відміну від по-

силення взаємодії правої темпоральної зони з відповідною лівою, та лівою ж 

фронтальними зонами в межах 2-діапазону у чоловіків ( рис. 6.3, табл. 6.1).  

Всі вказані зміни СРК переконливо вказували на той факт, що у жінок, на 

відміну від чоловіків,  набагато скоріше запускались (вже на початку стану 

спокою) механізми активації нейромереж стану спокою (RSN) (1-,α1-,1,2-) 

які забезпечували розвиток внутрішньої психічної активності (внутрішня мова, 

уяви з паралельним включенням механізмів релаксації і т.д.) (рис. 6.3). 

Що стосується змін СРК розвитку пролонгованого стану спокою (імітація 

одорації) у чоловіків  -  то в цей час спостерігалось глобальне зниження КОГ в 

2-діапазоні  з правопівкульним домінуванням і лівостороннім домінуванням 
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зниження СРК  1-  вказували на перетікання  процесів емоційно-

мотиваційного заспокоєння (рис. 6.4, табл. 6.2).  Крім цього наявність поси-

лення СРК в межах β- діапазону (довгодистантні фронтально-окципітальні 

сполучення ) О2-F3; O2-F4; O1-P4 вказувало на збереження певного рівня ак-

тивації (готовності) для прийняття рішення [206,70].  

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.3.  Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M) і жінок (W)  на 1-й 

хвилині стану спокою в контрольних обстеженнях (n=17 M ; n=23 W ). Порів-

няння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою. 

Примітки: 

▬ значуще збільшення СРК;  ▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

 

На відміну від чоловіків, у жінок в цей період спостерігалось посилення 

взаємодій 1- (процеси пам’яті, внутрішньої уваги) – міжфронтальне і ліве те-

мпорально-окципітальне з паралельним посилення СРК переважно задніх від-

ділень ГМ в 1-, що дало можливість також припустити наявність розвитку у 

них внутрішньої ментальної активності [264,402] на фоні приємного заспоко-

єння (посилення КОГ 1-) і активним відтворенням вилучаємої з пам’яті інфо-
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рмації і, можливо, активацією внутрішньої мови (зниження МП КОГ θ2-) [7]  

(рис. 6.4).  

 

                      Таблиця 6.1. 

       Зміни СРК ЕЕГ жінок у  стані спокою 1-й хв. імітація одорації.  

W α1 α1 α1 β1 β2 

n=19 ЛП МП Ʃ  ПП ЛП 

Md1 
0,48 

[0,44;0,52] 

0,40 

[0,37;0,47] 

0,43 

[0,40;0,49] 

0,43 

[0,36;0,47] 

0,38 

[0,35;0,41] 

Md2 
0,48 

[0,47;0,55] 

0,47 

[0,38;0,50] 

0,48 

[0,42;0,51] 

0,45 

[0,39;0,48] 

0,41 

[0,37;0,43] 

р 0,05 0,04 0,02 0,01 0,03 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

2. Md1- вихідний стан; Md2- 1-а хв. контрольного стану (імітація одорації); 

             3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні, Ʃ – сумарна КОГ 

 

 Крім цього необхідно зазначити, що у жінок в даний період можна гово-

рити про формування т.з. «потиличного типу» локалізації фокусу змін СРК (α1-

, β1-), який за даними [12] сполучається з низьким рівнем тривоги і відповідає 

високій стресостійкості та сприяє високій ефективності виконання різних за-

вдань, в тому числі і когнітивних. 

Виявилось, що застосування ароматичних чинників, які обумовлювали  

запахове забарвлення оточуючого повітря,  яким дихали наші обстежувані, не 

призвело до очікуваної потужної актуалізації прояву статево-пов’язаних особ-

ливостей нейродинаміки змін ЕЕГ. Навпаки, відмічалась певна схожість в “реа-

гуванні” як в межах СП (ВСП) так і в характері змін СРК (рис. 6.5, 6.6). 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

M 

 

W 

 
      

Рис.6.4. Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M, n=17) і жінок (W, 

n=23) в стані спокою (8 хв.) в контрольних обстеженнях. Порівняння про-

водили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою.  

Примітка:  ▬ значуще збільшення СРК;  ▬ значуще зниження СРК 

(p<0,05).  

           Таблиця  6.2 

Зміни значень глобальних КОГ в стані спокою в контрольних обстежаннях 

 

M 

n=17 θ2 α1 α1 β1 

W 

n=19 θ2 θ2 

  

ПП ЛП Ʃ МП 

 

МП Ʃ 

LQ1 

 

0,46 0,44 0,40 0,33 

 

0,42 0,44 

Md1 

 

0,50 0,50 0,46 0,35 

 

0,46 0,47 

UQ1 

 

0,53 0,57 0,52 0,40 

 

0,49 0,51 

LQ2 

 

0,41 0,43 0,39 0,33 

 

0,38 0,40 

Md2 

 

0,49 0,47 0,46 0,37 

 

0,44 0,45 

UQ2 

 

0,55 0,52 0,48 0,39 

 

0,47 0,49 

p 

 

0,04 0,03 0,04 0,04 

 

0,05 0,048 

Примітки:  

1.Md –медіана;LQ,UQ–нижній та верхній квартиль; Md1-фон; Md2- стан спо-

кою 

2. M – чоловіки, W – жінки; θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП; 

3.ЛП–ліво-,П-право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – середня КОГ по всім відведенням; 
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Отже, 1-а хвилина появи запаху характеризувалась лише більш топографі-

чно вираженим, практично генералізованим посиленням / у чоловіків та по-

силенням ВСП 1- у фронтально-ліво-темпоральній області у жінок. Все це ві-

дбувалось на фоні суттєвої депресії 1,2-коливань (процеси зовнішньої уваги) 

та генералізованого посилення ВСП α3- осциляцій (семантичні процеси, 

пам’ять, посилення емоційного фону відчуттів).   Крім цього, треба зазначити 

більш виражене посилення у жінок  ВСП β1- з переважанням правопівкульних 

змін - процесів уваги ( сприйняття та первинна оцінка сенсорної інформації, що 

поступає [514]  – в нашому разі нюхової – права півкуля [563]), що повністю 

відповідає розвитку ОР на появу у повітрі запаху.             

Аналіз змін показника емоційно-когнітивних взаємодій / на цьому етапі 

дослідження вияв, що початок сприйняття запаху характеризувався в обох гру-

пах розвитком посилення неокортикальних процесів  (зниження значень коефі-

цієнтів) хоча і при збереженні певного домінування -системи (мотиваційно-

емоційні процеси) у чоловіків і - коливань (кортико-таламічні ланцюги) у жі-

нок (додат.А), тобто орієнтовна реакція на появу запаху не змінювала характе-

рного для статі малюнку кортикально-субкортикальних взаємовідносин.   Ген-

дерна різниця полягала в топографії значущих змін – у чоловіків це були тем-

поральні і права окципітальна зона, у жінок – навпаки – обидві окципітальні і 

права темпоральна ділянки. Крім цього, ступінь змін значень співвідношення у 

чоловіків був в певній мірі більш значним. 

    Що стосується інформаційних поєднань (перебудов) ЕЕГ (зміни СРК), 

то їх кількість виявилась більшою у чоловіків (хоча і без значущих змін пара-

метрів глобальної КОГ) і стосувались вони всіх частотних діапазонів, на відмі-

ну від таких  у жінок, у яких спостерігалось лише суттєве правостороннє та мі-

жпівкульне зниження СРК 2- (Фон- 0.45[0.40;0.50]; 1-а хв. ОД 0.44[0.38;0.50]; 

N=171, р<0.04) з центром в правій фронтальній зоні ( фон-   0.49[0.45;0.55]; 1-а 

хв. ОД-  0.48[0.42;0.55]; N=171, р<0.03)  і посилення   міжпівкульних взаємодій 
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в межах 3- під діапазону (фон-  0.38 [0.35;0.43]; 1-а хв. ОД- 0.39 

[0.35;0.45];N=171, р<0.04).   

У чоловіків  спостерігалось посилення КОГ правої потиличної з лівими 

парієтальною та темпоральною зонами кори в 2- (у жінок – зниження в перед-

ньо-центральних відділах). Посилення КОГ 1- у чоловіків мало два центри – 

правий потиличний і лівий темпоральний. У жінок спостерігалось посилення  

міжпівкульних темпорально-паріетально-потиличних поєднань (фон- 0.43 

[0.40;0.48]; 1-а хв. ОД- 0.45 [0.39;0.50];N=171, р=0.05). В 3- у чоловіків спо-

стерігалось посилення довгодис-тантних, з певним домінуванням лівої півкулі, 

зв’язків фронтальних зон (посилення роботи механізмів пам’яті на рівні інсай-

ту) (фон- 0.44 [0.39;0.49]; 1-а хв. ОД- 0.45 [0.40;0.51];N=171, р<0.014), у жінок 

посилення міжпівкульних коротких солучень по всій корі ( посилення корково-

підкоркових (лімбічних) взаємодій).  

В межах 2- діапазону у чоловіків спостерігалось певне посилення міжпі-

вкульних СРК задніх областей, що відбивало певну активацію когнітивно-

актваційних процесів. Останнє було практично відсутнім у жінок (рис. 6.6 ).        

Проведений нами аналіз змін реактивних ЕЕГ в різностатевих групах з 

урахуванням знаку суб’єктивної оцінки якості запаху повітря (подобається-не 

подобається) виявив наступне. 

З рис. 6.7 видно, що міжгрупова різниця СП ЕЕГ під час початку сприй-

няття запахів, оцінених негативно,  полягала практично лише в наявності тем-

поральної активації β/α у чоловіків.  

Позитивно  оцінені одоранти супроводжувались більш потужним парієто-

окципітальним посиленням β/α у чоловіків та центрально-окципітальним поси-

ленням цього параметру у жінок, що вказувало на наявність активаційної ком-

поненти емоційного збудження.  

Крім цього, у останніх спостерігалась відсутність змін СП у θ1-діапазоні. 

Загальним для обох груп була і відповідна до ОР активація механізмів уваги на 
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фоні загального заспокоєння (депресія θ-, α1,2- коливань). Зміни співвідношен-

ня θ/β також були спрямовані на зменшення і відбувались в задніх і темпораль-

них лівих відведеннях в разі негативної валентності запаху в обох групах (до-

дат. А). 

                                              

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

    

M 

 

     

W 

 
 

Рис.6.5. Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M, n=142) і жінок (W, 

n=167)  в стані спокою на 1-й хвилині одорації повітря приміщення.  

Примітки: 

▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05).    

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спо-

кою. 

 

Звертає на себе увагу той факт, що в разі емоційно-позитивної оцінки одо-

ранту – значущих змін β/θ в цей час в  групі жінок не відбувалось, в той час як 

в групі чоловіків спостерігалось значуще його зниження в усіх відведеннях 

обох півкуль, окрім фронтальних та правого парієнтального. 

Виявлені зміни впевнено вказують на посилення процесів низхідного кон-

тролю [415] (хоча і в умовах не сфокусованої уваги до наявності запахів). 

Аналіз напрямку функціональних перебудов (ВСП) (рис. 6.7) у обстежува-

них обох статей  підтвердив висновки аналізу змін СП – в разі негативної оцін-
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ки запахів спостерігались активаційно-когнітивні процеси в обох групах (поси-

лення ВСП α3- та β2-) с переважанням β2- у чоловіків і α3- у жінок (відповідно 

домінування учоловіків ірраціональної стратегії – відчуття-інтуіція та у жінок - 

раціональної стратегії мислення-почуття [421].   

У випадку позитивного ставлення до запахового оточення ЕЕГ картина 

доповнювалась посиленням ВСП β1- діапазону в обох групах – сенсорна увага, 

яке у жінок супроводжувалось посиленням θ2- у правій фронтально-темпо-

рально-парієтальній області (модуляція функцією відчуття), у нашому разі - 

олфактивного) (рис. 6.7). 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.6.Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M, n=145) і жінок (W, 

n=171)  в стані спокою на фоні одорації повітря приміщення (8.хв.) (пасивне 

сприйняття).  

Примітки: 

1. ▬ значуще збільшення СРК (p<0,05);  

2.▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

   Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 

 
 

Рис.6.7. Топокарти змін (p<0,05) значень СП (I) та ВСП (ІІ) на 1-й хвилині ста-

ну спокою за умов одорованого повітря із урахуванням суб’єктивної оцінки за-

паху.   

Примітки:  

1. N - суб’єктивна негативна оцінка (n=51M; n=62W);  

2. P – cуб’єктивна негативна оцінка (n=68M; n=82W); 

3. Δ -чоловіки; ▼-жінки; Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника.  

Порівняння проводили зі значеннями параметрів ЕЕГ вихідного стану спо-

кою   

    

Крім цього  треба зазначити, що незалежно від оцінки модальності запахо-

вого подразника депресія α1- діапазону (процеси уваги) топографічно була 

більш вираженою в групі чоловіків.   
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Аналіз нейродинаміки інформаційних сполучень у свою чергу показав, що 

в групі з негативним сприйняттям запахового оточення і у чоловіків і у жінок 

найбільш суттєві зміни КОГ відбувались в межах активаційно-емоційно-

когнітивних діапазонів – α3- і β2- (рис. 6.8, додат.А.1).  При цьому у чоловіків 

розвивалось посилення змін переважно в α3- з домінуванням лівої півкулі і з 

чітко сформованими фокусами в потиличних зон з довгодистантними поєднан-

нями з передніми областями ГМ (посилення когнітивних процесів на фоні емо-

ційної модуляції). 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

N 

M 

 

W 

 

P 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.8. Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M) і жінок (W) із ураху-

ванням суб’єктивної оцінки запаху повітря на 1-й хвилині одорації. Порівняння 

проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою.  

Примітки: 

1. N - суб’єктивна негативна оцінка (M n=50; W n=67);  

2. P – cуб’єктивна позитивна оцінка (M n=60; W n=82); 

3. ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (Р < 0,05). 
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Посилення СРК β2- діапазону тут стосувались міжпівкульних взаємодій в 

парах відведень T3-T4;T3-O2. Процеси дистантної синхронізації ЕЕГ-

потенціалів у жінок у цей час характеризувались більш вираженими (ніж у чо-

ловіків) перебудовами СРК в β2- і меншими α3- діапазонах. У β2- домінували 

лівопівкульні процеси  (посилення довгодистантних  фронтально-парієтально-

окципітальних сполу-чень), у α3- діапазоні – міжпівкульні передні та задні си-

нхронізації (актива-ційні процеси емоційного збудження лімбічного похо-

дження) (рис.6.8, таб. 6.3). Крім цього спостерігалось посилення міжпівкульної 

темпоральної КОГ в α1- діапазоні [560].    

Зовсім інша картина змін СРК відбувалась в групах з позитивною оцінкою 

запахів.  

ЕЕГ чоловіків характеризувалась формуванням 3-х чітко виражених фоку-

сів посилення інформаційних сполучень у низькому альфі (α1-) з домінуванням 

правої півкулі (олфактивна пам’ять, увага), з одночасним  зниженням процесів 

синхронізації (зниження активаційного рівня) у центрально-задніх право- пів-

кульних відділах ГМ в межах α2-ПДП (рис. 6.8). У жінок в цей час спостеріга-

лись поодиноке посилення між півкуль-них довгодистантних взаємодій (табл. 

8.1.1.8): О2-Т3 (θ1,2- діапазони); О2-Т3, О2-F4 –α1-діапазон; F3-N4 – β1- та F3-

F4, O1-O2 – β2- діапазони ( когнітивна активація). Як і в групі чоловіків, в цей 

час спостерігалось зниження СРК α2- під діапазону, але у центрально-передніх 

областях ГМ з фокусами у правих темпоральній і парієтальній зонах. 

Отже, виходячи з наведеного можна прийти до висновку, що на початку 

пасивного сприйняття запахів оточуючого повітря і у чоловіків і у жінок відбу-

валась активна когнітивна діяльність, яка включала в себе процеси сприйняття 

і усвідомлення запаху, а також його ідентифікацію і оцінку (активація фрона-

льних, темпоральних і парієтальних зон та їх інформаційних сполучень). 

Домінуючими, виходячи з нейродинаміки змін параметрів ЕЕГ, була акту-

алізація механізмів нисхідного контролю (зменшення θ/β), пам’яті, асоціацій, 

семантичних нейромереж і загальних когнітивно-активаційних процесів (поси-
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лення довгодистантних СРК), що визначають внутрішню психічну діяльність в 

стані спокою людини, і що цілком узгоджується з результатами фМРТ-

досліджень [570]. Безумовно на ці процеси впливали фактори знаку 

суб’єктивного емоційного відношення до запаху, та стать людини. 

 

                                  Таблиця 6.3                                                                                                        

Зміни глобальних КОГ в групах чоловіків і жінок з протилежною емоційною 

оцінкою запахового  оточення (перша хвилина сприйняття)  

 

               Оцінка негативна   Оцінка позитивна 

 

M 

n=50 

 

W 

n=60 

 

M 

n=67 

 

 

α3 α3 α3 β2 α1 α1 

 

ЛП Ʃ MП ЛП ПП Ʃ 

LQ1 0,37 0,36 0,36 0,36 0,44 0,41 

Md1 0,42 0,40 0,38 0,38 0,48 0,45 

UQ1 0,47 0,44 0,43 0,42 0,53 0,50 

LQ2 0,39 0,37 0,36 0,37 0,43 0,41 

Md2 0,45 0,41 0,41 0,40 0,49 0,46 

UQ2 0,51 0,46 0,47 0,44 0,56 0,52 

р 0,01 0,02 0,045 0,007 0,05 0,05 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

     2. Md1-вихідний фон; .Md2 – спокій, пасивне сприйняття запаху; 

     3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою. 

 

Цілком закономірно, що негативне  відношення до запахового чинника ви-

кликало більш інтенсивні зміни (активація когнітивних процесів – α3-; β2- діа-

пазони; фронтально-окципітальні поєднання КОГ), ніж позитивна (приємний 

настрій і асоціації – α1-; θ- діапазони).  Цікаво, що в разі урахування фактору 

статі, виявилось, що достатньо вагому роль тут грають гендерно-специфічні 
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когнітивні стратегії. Відповідно ним у чоловіків на початку сприйняття запахів 

домінували когнітивно-активаційні процеси із залученням когнітивно-

семантичних механізмів, у жінок до них приєднувалась активація θ-системи, 

забезпечуючи розвиток механізмів пам’яті, вербалізації,  емоційних складових 

та передньої системи уваги, регулюючої оцінку значущості інформації, що по-

ступає, та організацію підтримуючої уваги [206].  

Продовження (розвиток) стану спокою на фоні одорації повітря запахови-

ми чинниками (пасивне сприйняття) також виявило певні статеві особливості 

у активації системи RSN за умов нашогодослідження. Так, загальним було ві-

дповідне поступове зниження  тонусу мозку (спокій, необумовлений (не маю-

чий сигнального навантаження) запах поза зоною уваги – відсутність зовніш-

нього завдання) (рис. 6.9). Активація механізмів RSN  мала прояв переважно 

через - та - системи, на що вказували посилення змін співвідношень  поту-

жностей -,  і - діапазонів, причому у жінок вони стосувались переважно 

фронтально-темпоральних зон ГМ (активація пов’язаних з нюхом когнітивних 

нейромереж). 

Необхідно зазначити, що в цілому загальна картина (розподіл змін у підіа-

пазонах) була досить схожа у обох гендерних груп, і певною мірою з такою 

для загальної групи. 

В той же час, топографічно більш виражене (майже генералізоване) поси-

лення ВСП θ1- і β1- діапазонів та виражена правопівкульна асиметрія α3- ко-

ливань були характерними для чоловіків. У жінок були більш задіяними спе-

цифічні зони, активність  яких пов’язують з механізмами формування муль-

тимодальних асоціацій найвищого рівня, процесів пам’яті, уваги, тобто про-

цесів внутрішньої психічної діяльності [213,327] - темпорально-парієтальні і 

права фронтальна зони.  

Останнє має суттєву підтримку у факті практично генералізованих пере-

будов ВСП 3- коливань у жінок  (рис. 6.9), що свідчило про потужну актива-
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цію нейромереж семантичної пам’яті, процесів згадування на фоні певної 

емоційної активації [380,92,402]. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.9.  Топокарти змін значень СП (І) та ВСП (ІІ) у чоловіків(M) і жінок 

(W)  у стані  спокою (8хв.) в контрольних обстежаннях (Δ ; n=17, M; n=23,W) 

та за умов одорованого повітря  (▼, n=149 M; n=172 W).  

Примітки: 

1. Δ/▼ – збільшення/зменшення  значень;  

2. Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спо-

кою; 

3. Вказано виключно значущі відмінності (р<0.05). 

 

Крім цього, треба зазначити, що стан спокою в даних умовах супроводжу-

вався інверсією спрямованості змін / (додат.А) як у чоловіків, так і у жінок 

– відбувалось посилення впливів з боку емоційно-мотиваційних систем голо-
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вного мозку, хоча і без змін топографії, що на наш погляд цілком можна від-

нести на рахунок модулюючих впливів з боку  нюхової системи, як частини 

лімбічної. 

Вивчення динаміки змін СРК в цей час у наших гендерних групах (рис. 

6.10)  також виявило   певні, пов’язані із статтю, відмінності. Так для чоловіків 

було характерним зниження СРК у θ-, α2- і β-діапазонах. У першу чергу спо-

стерігалось послаблення інформаційного сполучення фронтальних і ліво-

темпоральних зон.  

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.10 Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M, n=145) і жінок (B, 

n=171)  в стані спокою на фоні одорації повітря приміщення (8.хв.).  

Примітки: 

1. ▬ значуще збільшення СРК;  ▬ значуще зниження СРК (Р < 0,05). 

 Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою. 

    

Одночасно з цим спостерігався розвиток (посилення ) дистантної функціо-

нальної кооперації в межах α1- (лівопівкульні) і особливо в α3- (фронто- і тем-

порально-окципітальні внутрішньопівкульні  та багато чисельні короткі міжпі-

вкульні сполучення) піддіапазонів , що вказувало на розвиток у них стану при-

ємної релаксації з одночасним збереженням оперативної готовності до дії. При 

цьому треба зазначити, що у розвитку КОГ-сполучень α3- піддіапазону доміну-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


287 

 

вали правопівкульні процеси (табл. 6.4), що на наш погляд вказує на «нюхову» 

природу когнітивно-семантичних процесів в цей час. 

 

                                                                                                            Таблиця 6.4 

Значення інтегральних показників КОГ в групах чоловіків (M) та жінок 

(W)   у вихідному стані спокою та під час пролонгованої одорації. 

 

M 

n=145 

 

3 3 3 

W 

n=171 2 1 1 3 3 3 

 ПрП МП Σ  MП MП  ПрП MП Σ 

LQ1 0.40 0,35 0,37  0,40 0,40 0,41 0,40 0,35 0,38 

Md1 0.46 0,38 0,41  0,44 0,44 0,46 0,45 0,38 0,41 

UQ1 0.50 0,43 0,46  0,49 0,48 0,50 0,50 0,43 0,45 

LQ2 0.42 0,37 0,39  0,41 0,41 0,42 0,41 0,36 0,38 

Md2 0.45 0,40 0,42  0,46 0,45 0,47 0,45 0,39 0,41 

UQ2 0.50 0,43 0,46  0,49 0,48 0,50 0,50 0,43 0,45 

р 0.01 0,01 0,01  0,05 0,01 0,04 0,05 0,01 0,02 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

2. Md1-вихідний фон;  Md2 – спокій, пасивне сприйняття запаху; 

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ 

 

міни СРК ЕЕГ у жінок стосувались також α- піддіапазонів, проте були більш 

чисельними у α1-. Крім цього в них на відміну від чоловіків відбувалось суттє-

ве зниження СРК правопівкульних зон (фокус в Т4)  як між собою, так і з про-

тилежною півкулею ГМ в α2-, і навпаки, посилення міжпівкульних   інформа-

ційних поєднань темпорально-парієтально-окципітальній зони у 2- діапазоні 

коливань. 

У свою чергу зміщення фокусу КОГ низькочастотних коливань цілком 

може розцінюватися як стабілізація їхньої врівноваженості та  поміркованості 
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[50]. Крім цього, відмічено посилення КОГ β1- в правих скронево-задніх відве-

деннях (нюхова емоційна активація) на фоні послаблення міжпівкулевої фрон-

тальної та темпоральної дистантної синхронізації  (рис. 6.10).   

Отже, під час пролонгованого стану спокою на фоні пасивного сприйняття 

запахів, функціонування нейросіток спокою можна  охарактеризувати, як таке, 

що призводило до розвитку стану заспокоєння, з одночасним збереженням го-

товності до активного реагування. Стан жінок в цей час був подібним до такого 

у чоловіків, однак супроводжувався більш високим рівнем емоційно-

когнітивних процесів, процесів внутрішньої психічної активності, які, на нашу 

думку, модулювались саме з боку, пов’язаної з нюхом, лімбічної системи. 

Необхідно зазначити, що загалом зміни КОГ (зокрема її посилення) під 

час пасивного сприйняття запахів у чоловіків відбувались переважно за раху-

нок внутрішньопівкульних часто довгодистантних сполучень, в той час як у 

жінок домінували зміни у міжпівкульних середніх та коротких поєднаннях. Та-

ким чином, виходячи з уявлень [63] про функціональне значення дистанної си-

нхронізації ЕЕГ у людини, можна заключити, що у чоловіків переважали в цей 

час семантичні когнітивні процеси на фоні позитивного настрою, в той час , як 

у жінок також на фоні певної релаксації відбувалась в більшій мірі посилення 

лімбічних впливів – активація процесів пам’яті, внутрішньої психічної діяль-

ності і т.д.  

Іншими словами, можна заключити, що нюхове оточення в пролонгованій 

експозиції справляло більш потужний когнітивно-модулюючий вплив на жі-

нок, ніж на чоловіків. 

Треба зазначити, що у обох гендерних групах перебіг стану спокою на фо-

ні пасивного сприйняття запахів супроводжувався формуванням і домінуван-

ням "потиличного типу" [12] локалізації фокусу максимальної СРК,  який спів-

відноситься з низьким рівнем тривоги і відповідає високій стресостійкості, ви-

соку ефективність виконання різних завдань, в тому числі і когнітивних 
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Врахування під час аналізу наведених даних фактору суб’єктивної емо-

ційної оцінки запаху (“подобається–не подобається”) виявило, що, можливо, в 

наслідок умов обстеження (тривала бездіяльність-спокій в умовах пасивного 

сприйняття одорованого повітря) набули розвитку процеси сенсорної адаптації, 

і тому в межах нейродинаміки потужнісних характеристик ЕЕГ (СП, ВСП) сут-

тєвих відмінностей між групами з протилежними оцінками валентності запаху 

виявлено не було. Состерігалось значуще зниження СП практично в усіх діапа-

зонах (окрім α3-) і суттєве посилення коефіцієнтів θ/α і β/α – практично генера-

лізоване у чоловіків і задньої локалізації у жінок в разі негативної оцінки.  

Статеві відмінності нейродинаміки відмічались саме у реагуванні на чин-

ники різні за знаком.  

У  разі позитивної оцінки запахового оточення у чоловіків відмічався ге-

нералізований характер топографічної активації β/α, а рівень лімбічних впливів 

(θ/β) дещо звужувався до фронтальних і окципітальних зон. 

У жінок з позитивною оцінкою запахів відмічалось посилення θ/β скрізь, 

за виключенням фронтальних та лівої парієтальної зони (практична відсутність 

змін СП θ- на фоні депресії α1,2). Значущі зміни β/α були відсутніми, за винят-

ком О2( рис. 6.9).  

Що стосується лімбіко-неокортикальних взаємовідносин (θ/β), то тут спо-

стерігалась дуже  неоднозначна картина. Загалом, реакція обох гендерних груп 

з врахуванням емоційної оцінки була однакова – посилення лімбічних (емоцій-

них ) впливів – значуще збільшення значень показника. 

 Проте, в разі негативного сприйняття зміни відбувались тільки лівій ок-

ципітальній зоні у чоловіків і в усіх,  за виключенням фронтальних,   зонах ГМ 

у жінок. 

В разі позитивої оцінки – повністю протилежна картина – у чоловіків пі-

двищення θ/β відмічалось вже в О1,О2 та Т3 відведеннях, в той час як у жінок 

– лише в О2. Все це, з нашої точки зору, переконливо підтверджує точку зору 

[499,384] про більшу чутливість жінок до неприємних запахів.  
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Аналіз змін функціональних взаємовідношень ЕЕГ коливань (ВСП) прак-

тично не виявив суттєвих визначаючих топографічних розбіжностей гендер-

них груп в залежності від суб’єктивної емоційної оцінки запахового середо-

вища (рис. 6.11). 

 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 

 
 

Рис. 6.11. Топокарти змін значень СП (І) та ВСП (ІІ) у чоловіків (Δ)  і жі-

нок (▼) (Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень (p<0,05))  в стані спокою (8 

хв.) за умов одорованого повітря, з урахуванням суб’єктивної оцінки запаху 

повітря. 

Примітки:   1. N - суб’єктивна негативна ( (n=51 M; n=62 W);  

               2. – cуб’єктивна позитивна (n=68 M; n=83 W).  

Порівняння проводили зі значеннями параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою. 
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У чоловіків на фоні емоційної складової відбувався розвиток активаційних (β-

система) когнітивних процесів (α3-, β1,2-) на фоні актуалізації механізмів 

пам’яті (θ-). У жінок – домінував розвиток інформаційних (θ-

система)пам’ятних процесів на фоні (посилення ВСП θ- і β- в задніх областях 

ГМ). 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

N 

M 

 

W 

 

P 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.12. Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M) і жінок (W) в стані 

спокою за умов одорованого повітря з урахуванням суб’єктивної оцінки запаху 

повітря. N - суб’єктивна негативна ( (n=50 M; n=60 W); P – cуб’єктивна негати-

вна (n=67 M; n=82 N).  

Примітки:  ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p < 

0.05);     

Порівняння проводили зі значеннями параметрів СРК ЕЕГ вихідного стану 

спокою. 
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Що до змін інформаційних характеристик (складових) ЕЕГ, то  у змінах 

СРК на відміну від потужнісних параметрів,  досить чітко проявились як стате-

ві так і особливості реагування з урахуванням знаку оцінки запаху.  

Так у чоловіків групи з негативною оцінкою найбільш виразними реакція-

ми були депресія θ1- КОГ в передніх областях ГМ з домінуванням лівопівку-

льних сполучень (розвиток негативно-емоційних процесів [345]), розсіяна зов-

нішня увага [455], і майже генералізоване (між- і внутрішньо півкульні, короткі 

та довгодистантні поєднання) посилення СРК α3-коливань з фокусами у фрон-

тальних зонах    (рис.6.12) - активація нейромереж пам’яті, аналітик-них і се-

мантичних нейроланцюгів [594],  посилення емоційного компоненти самопо-

чуття [438].  В інших діапазонах ЕЕГ (α2-, β1-,β2-) спостерігалось локальне 

зниження СРК фронтальних і паріетальних сполучень, що у свою чергу вказу-

вало на загальне зниження функціональної активності ГМ, негативного забарв-

лення емоційного тону відчуттів, що за [345,371] є характерним для дії непри-

ємних запахів. 

У жінок даної гедонічної групи на фоні поодиноких різноспрямованих 

змін КОГ головними, на наш погляд, були - посилення міжпівкульних функці-

ональних поєднань в θ2 - об’єднання Т3-Р3, Т3-Р4 (рис.6.12), що разом з доста-

тньо потужним зростанням міжпівкульних СРК в α1- вказує на певний розви-

ток процесів уваги-пам’яті з паралельним пригніченням настрою і загальної ак-

тивності - зниження КОГ в зоні F3-F4-O1 межах β2-. 

Як і очікувалось, найбільші розбіжності у характері змін СРК на даному 

етапі були виявлені в гендерних групах з позитивною оцінкою запаху повітря. 

Так, в групі чоловіків спостерігалось потужне зниження локальних і дов-

годистантних сполучень в межах θ- , що вказувало на зниженння процесів опе-

ративної пам’яті [640], певного емоційного заспокоєння [544] і зниження акти-

ваційних процесів ( зниження активації, пов’язаної з кортико-гіппокампально-

лімбічними взаємодіями) [132,111], хоча і зі збереженням певного рівня уваги 

(зниження КОГ α2-).  
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В той жу час, за уявленнями Бєхтєрєвої Н.П. [7] таке зниження КОГ θ- 

може бути пов’язано з активним відтворенням вилучаємої з пам’яті інформаці-

її, а також, можливо, з активацією внутрішньої мови.  

                          Таблиця 

6.5 

Зміни СРК ЕЕГ у чоловіків і жінок з різною суб’єктивною оцінкою одора-

нті у стані спокою на фоні пролонгованої одорації (8.хв.) 

 

 

 

Оцінка негативна 

 

Оцінка 

позитивна 

 M n=50 W n=60  

 α3 α1 θ1 

 

ЛП ПП MП Ʃ MП Ʃ ЛП Ʃ 

LQ1 0,37 0,38 0,35 0,36 0,41 0,42 0,392 0,398 

Md1 0,42 0,44 0,37 0,4 0,444 0,46 0,452 0,442 

UQ1 0,47 0,5 0,42 0,44 0,487 0,5 0,525 0,5 

LQ2 0,38 0,39 0,36 0,38 0,424 0,44 0,409 0,402 

Md2 0,45 0,46 0,39 0,41 0,464 0,47 0,466 0,453 

UQ2 0,49 0,51 0,44 0,47 0,495 0,5 0,512 0,495 

р 0 0,02 0,01 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

2.  Md1-вихідний фон; Md2 – пасивне сприйняття запаху;  

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ 

          

Наведену точку зору також підримує виявлене посилення міжокципіталь-

них сполучень в межах α3- і β1- діапазонів. Більше того, звертає на себе увагу 

наявність зниження довгодистантних сполучень саме з правою фронтальною 

зоною, що може бути теж певним підтвердженням активацїї асоціативної дія-

льності – відомо домо, що разі використання численності слів, в тому числі ле-
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ксично не пов’язаних категорій - прерогатива правопівкульних структур ГМ 

[266,479].  

   Виявлене досить суттєве зниження, з домінуванням правої півкулі, СРК 

α2-  можна, на наш погляд, пояснити з точки зору значення α-коливань для пе-

рвинних інформаційних сенсорних процесів - розвитком процесів нюхової пер-

винної  адаптації. 

На відміну від групи чоловіків, у жінок з позитивною оцінкою запахового 

оточення спостерігалось суттєве посилення СРК обох фронтальних зон  з пра-

вопівкульними відділами ГМ α3-, α1-(міжпівкульні зв’язки T3-O2 та P4-O1) і 

β1- (правопівкульні поєднання задніх відділів ГМ) (рис. 6.12, табл.6.5) - акти-

вацію когнітивних нейромереж [545] на фоні певного емоційного збудження 

[111, 438] і формування асоціацій, обумовлених запаховвою модуляцією нюхо-

вих коркових центрів вищого порядку [248,563]. Це підтверджується також  

посиленням КОГ θ- діапазону, а лівий темпоральний фокус посилення СРК θ2- 

вказує на можливий розвиток вербальних процесів. 

Отже, виходячи з наведеного аналізу нейродинаміки ЕЕГ в стані спокою 

на фоні пасивного сприйняття запахів нашими обстежуваними можна прийти 

до висновку, що головним (визначальним) у розбіжності функціонування ГМ 

чоловіків і жінок можна визначити  фактор наявності у них різних аналітичних 

стратегій сприйняття, тобто головування у чоловіків β-систем (активаційно-

когнітивних, інсайтна стратегія),  а у жінок – θ-систем (аналітично-

інформаційних когнітивних, інтелектуальна стратегія) [50]. Такий висновок уз-

годжується з даними [141], згідно яким автори припускають, що перевага жі-

нок над чоловіками у олфактивних процесах є результатом скоріше різниці в 

їхніх когнітивних, ніж перцептивних рівнях аналізу.  

Треба заначити, що валентність суб’єктивної оцінки нюхового чинника у 

даному разі була другорядною, і заключалась, на наш погляд, у посиленні ста-

тево-обумовлених активаційних властивостей в реагуванні на знак емоційного 

сприйняття.  
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6.1.2. Особливості просторової організації ЕЕГ у чоловіків і жінок під час 

виконання розумового завдання на фоні пасивного сприйняття запахового ото-

чення з різною гедонічною оцінкою запаху 

Як вже вказувалось, виконання будь-якого завдання (навантаження), не 

пов’язаного з нюховою функцією, може дати можливість найбільш чіткого ви-

явлення «нюхових» в тому числі модулюючих впливів на функціонування ГМ 

людини. В той же час добре відомо, що виконання когнітивних завдань має у 

людини свої, пов’язані зі статтю, особливості [51]. 

Аналіз результатів контрольних обстежень виявив що виконання усного 

арифметичного рахунку подумки супроводжувався у обох гендерних груп з пе-

вними особливостями. Спільними були зміни ЕЕГ загально-характерні для ви-

конуваного завдання (зворотній арифметичний рахунок, операція віднімання) – 

відбувалась відповідна активація механізмів оперативної пам’яті (фронтальні 

зони -діапазон - СП, посилення СРК), розвивались процеси концентрації ува-

ги (посилення СРК 1-). Проте, треба зазначити, що  у чоловіків зміни ЕЕГ бі-

льше стосувались інформаційних перебудов (СРК), ніж СП і ВСП (рис. 6.13, 

6.14). Останні проявля-лись лише у екзальтації θ1- у фронтальних та депресією 

θ2- втемпорально-окципітальних зонах, α1,2- в центрально-задніх областях і 

β1- в обох паріетальних відведеннях.  

Натомість у динаміці СРК спостерігались достатньо потужне посилення 

процесів дистантної взаємодії всіх типів ( Табл.6.6) в θ- діапазоні (переважно 

центрально-задні області), β1- з фокусом у правій фронтальній області і прак-

тично генералізоване по всьому скальпу β2- діапазонах.  

Крім того, спостерігалось посилення потужної довгодистантної взаємодії 

 лівої  окципітальної  області з  передніми  зонами.  Всі  ці зміни є характерни-

ми Всі ці зміни є характерними для виконуваного навантаження і вказують на 

актуалізацію цілої низки процесів, що супроводжують когнітивну діяльність - 

починаючи з актуалізації механізмів пам’яті-уваги і закінчуючи асоціаціями і 

формуванням зорових образів. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.13. Топокарти змін значень СП (I) та ВСП (II)  в контрольних (Δ) 

та експертних (застовування одорації -▼) (Δ/▼  - збільшення/зменшення 

(p<0.05))   групах чоловіків (M) та жінок (W) під час виконання когнітивного 

завдання. Розмірність вибірок : контр. група – n= 17 M,  n= 23 W; експертна – 

n=149M;n=171W. Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ 

попереднього стану спокою. Вказано виключно значущі відмінності  

(p<0,05). 

 

 

для виконуваного навантаження і вказують на актуалізацію цілої низки проце-

сів, що супроводжують когнітивну діяльність - починаючи з актуалізації меха-

нізмів пам’яті-уваги і закінчуючи асоціаціями і формуванням зорових образів. 

Викликані виконанням усного рахунку зміни ЕЕГ у жінок спостерігались 

переважно активацією фронтальних коркових процесів - посилення СП θ-,α3- 
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-,β1-, β2- коливань - тобто всіх інтегративних активаційно-когнітивних 

діапазонів (додат.А). У ВСП суттєвих перебудов не відмічено, що вказувало 

на реальний когнітивний ераузл. Що стосується СРК, то зміни дистантної 

синхронізації у жінок були значно меншими за кількістю і топографією по-

єднань за такі у чоловіків. Відмічено домінування збільшення переважно мі-

жпівкульних (активаційних) СРК лише у θ1- і β1- діапазонах ЕЕГ. В інших 

частотних смугах ЕЕГ значущі зміни були поодинокими (рис. 6.14, табл. 

6.6). Окремо треба зазначити  наявність посилення лівопівкульгошо довго-

дистантного фронтально-окципітального зв’язку і активізації всіх фронталь-

но парієтальних сполучень у β1- ПДП. 

Що стосується змін θ/β, то вони були односпрямованими в обох групах – 

збільшення у фронтальних та лівій парієтальній зонах, та зменшення в потили-

чних (додат.А). Різниця стосувалась того, що у чоловіків зниження коефіцієн-

тів θ/β додатково відбувалась у лівій парієтальній зоні, а у жінок в обох скро-

невих областях. Характерна особливість – у чоловіків значення θ/β більші 1, а у 

жінок – менші зберігається і у стані когнітивної активності. діапазонах. Крім 

того, спостерігалось посилення потужної довгодистантної взаємодії лівої окци-

пітальної області з передніми зонами. Таким чином, виходячи з наведеного, 

можна прийти до висновку що за контрольних умов дослідження, під час вико-

нання когнітивного завдання чоловіки переважали жінок за інтенсивністю пе-

ребігу загально когнітивно- інформаційних процесів (СРК), в той час як у жі-

нок були більш вираженими тонічні активаційні процеси (ераузл-реакція), що 

на наш погляд цілком відповідає наяності у жінок і чоловіків різних менталь-

них когнітивних стратегій, а також різних балансів "імпульсивність-

зосередженість) ( теорія "мисливців-збирачів")[50]. 

        Як вже вказувалось, згідно гіпотезам ряду авторів існує різниця в принци-

пах селекції інформації у чоловіків та жінок: першим в більшій мірі притаман-

но використання імпульсно-глобальних  (інсайтних)  стратегій,  в той час як 

другим –  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

I 

M 

 

W 

 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.14. Топокарти змін значень СРК у чоловіків (А, n=17) і жінок (B, 

n=19) під час виконання когнітивного завдання в контролі  та на фоні одо-

рації оточуючого повітря (ІІ) ( чоловіки, n=145,  жінки n=170). 

Примітки: 

1.▬ значуще збільшення СРК (р < 0,05); 

2.▬ значуще зниження СРК (р < 0,05). 

  Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спокою. 

 

 

адаптація до наявних понять з послідовною обробкою інформацією та її осмис-

ленням (інтелектуальна стратегія). При цьому, жінки для прийняття рішення 

прагнуть отримати вичерпну інформацію [51]. 
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                                           Таблиця 6.6 

Значення глобальної КОГ у чоловіків (І) і і жінок (ІІ) під час виконан-

ня когнітивного завдання в контрольних обстеженнях. 

І 

 

    θ1     θ1    θ1    β1    β2    β2    β2    β2  

M 

n=17 

 

     

ЛП  

                

МП                 Σ    ПП 

    

ЛП 

    

ПП 

   

MП     Σ 

 

LQ1 0,44 0,38 0,41 0,40 0,36 0,36 0,30 0,34 

 

Md1 0,46 0,46 0,46 0,43 0,40 0,40 0,35 0,36 

 

UQ1 0,54 0,49 0,51 0,45 0,42 0,43 0,36 0,39 

 

LQ2 0,45 0,41 0,44 0,40 0,38 0,39 0,32 0,36 

 

Md2 0,50 0,49 0,49 0,45 0,43 0,41 0,36 0,37 

 

UQ2 0,54 0,52 0,53 0,50 0,45 0,46 0,39 0,42 

 

p 0,055 0,007 0,013 0,017 0,015 0,002 0,001 0,001 

 

     

ІІ      θ1      θ1     θ1     β1    β2 

W 

n=19     ПП  MП      Σ      Σ     Σ 

LQ1 0,44 0,39 0,41 0,36 0,33 

Md1 0,48 0,44 0,46 0,38 0,36 

UQ1 0,53 0,47 0,49 0,41 0,38 

LQ2 0,46 0,4 0,43 0,36 0,34 

Md2 0,51 0,46 0,48 0,39 0,37 

UQ2 0,54 0,5 0,51 0,41 0,39 

р 0,064 0,006 0,024 0,044 0,036 

 

Примітки:  

 

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

2. Md1 – стан спокою; Md2 – виконання рахунку; 

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ 

4. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. 

 

Проведений аналіз впливу одорації повітря на досліджувані функції ви-

явив дійсно модулюючу специфічну дію активації (хоча і при пасивному 

сприйнятті запахів на фоні відсутності довільної концентрації уваги на них) си-
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стеми дистантної хімічної рецепції,  ефекти якої теж мали свої особливості у 

предстаників різної статі. 

  З рис. 6.15  можна бачити, що виконання математичних операцій на фоні одо-

рованого повітря супроводжувалось відповідним, як і в контролі,  посиленням 

активаційно-інформаційних процесів у фронтальних зонах ГМ в обох експерт-

них груп (посилення СП діапазонів з переважанням - (ВСП) і посиленням 

процесів уваги – депресія 1- діапазону. В той же час, процеси актуалізації і 

концентрації уваги, оперативної пам’яті у жінок, на відміну від чоловіків, су-

проводжувались посиленням когнітивно-активаційних коефіцієнтів θ/α, β/α і ві-

дповідним посиленням ВСП θ- і β- діапазонів. Крім цього, у жінок спостеріга-

лись зміни ЕЕГ, які були характерними для групи чоловіків і були відсутніми в 

контролі - депресія СП θ2-, α1,2- діапазонів переважно у центрально - задніх 

областях. При цьому у чоловіків спостерігалось теж саме явище, тільки стосов-

но передніх (фронтальних) зон ГМ (θ2-, α3-, β1-, β2- (рис. 6.15,  додат.А). Що 

стосується змін інформаційних сполучень, то виявилось, що саме в цьому і 

проявилась, на наш погляд, активна модулююча дія запахів оточуючого середо-

вища, а саме - вплив активації нюхових центрів вищого рівня на поточну діяль-

ність людини. По- перше зміни СРК характеризувались як досить суттєвим збі-

льшенням, у порівнянні з контролем, кількості взаємодій практично у всіх ЕЕГ-

діапазонах як у чоловіків, так і у жінок (рис. 6.14,табл. 6.7, додат.А.1), так і  ха-

рактером (малюнком) інтеграційних сполучень основних когнітивно-

активаційних діапазонів: θ- прояв підвищенної активації, пов’язаної з кортико-

гіппокампально-лімбічними взаємодіями [132], α2- розвиток процесів утримки 

уваги у напрямку посилення цілеспрямованих фазичних процесів [501] і β- -  

активаційні процеси, когнітивна діяльність [111]. Звертає на себе увагу, що 

топокарти змін ЕЕГ експертних груп в цей час стали достатньо «схожими». Ці-

лком можливо, на наш погляд, зробити припущення, що у даному випадку мо-

дуляційний вплив з боку вищих олфактивних коркових центрів призводив до 

формування  найбільш  специфічної для виконуваного завдання картини нейро- 
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нейродинаміки (специфічність пролонгованого у часі арифметичної дії відні-

мання потребує у першу чергу найпотужнішої концентрації уваги і розширеної 

оперативної пам’яті з одночасним гальмуванням (блокуванням) іншої, не 

пов’язаної з виконанням завдання, внутрішньої психічної активності і процесів 

монотонії). Проте, треба зазначити, що у чоловіків в α-піддіапазонах, де в кон-

тролі не виявилось значущих змін, спостерігалось потужне двостороннє зни-

ження довгодистантних (фронтально-окципітальних і темпорально окципіталь-

них) СРК у α1-, і також двостороннє зниження темпорально-задніх пєднань у 

α2-α3-  (рис..6.14, табл.6.7), що можна, напевне пояснити саме процесами ког-

нітивної концентрації, принаймні про подібні зміни (α-ритму) йдеться у роботі 

[242] під час утримання інформації в оперативній пам’яті.  У жінок на фоні 

«масштабного» посилення СРК спостерігались процеси їх зниження - у першу 

чергу інтеграційних процесів правої фронтальної зони з парієтально-

темпоральними областями обох півкуль у θ2-, а також міжпівкульне зниження 

в задніх областях - α2 і довгодистантних фронтально-окципітальних сполучень 

у α3- ( Рис.6.1.4), що у свою чергу вказувало на напруження нейросіток опера-

тивної пам’яті і уваги з одночасним гальмуванням RSN. Звертає увагу, що всі 

ці зміни (без детального аналізу когнітивного процесу - це не входило в за-

вдання даного дослідження) вказують на той факт, що такий незначний процес, 

з точку зору сенсорного впливу, як пасивне сприйняття запаху оточуючого по-

вітря, може справляти досить потужну дію на такі когнітивні процеси як кон-

центрація уваги і пам’яті, емоційний баланс, семантичні вербальні процеси  і 

т.і. в бік їх стимуляції і концентрації, як, наприклад - зміни КОГ α3- - у чолові-

ків концентрація на рівні міжфронтальних взаємодій з одночасним зниження-

мактивності в усіх інших відділах ГМ, і у жінок - те ж саме, тільки зі збережен-

ням-посиленням семантично-когнітивних вербальних процесів (посилення лі-

вопівкульних темпорально-парєтальних і правофронтальних поєднань) 

(рис.6.14).  
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                                 Таблиця 6.7   

Зміни значень інтегральних показників КОГ у чоловіків (M) та жінок (W) під час виконання усного рахунку подумки 

 W θ1 θ1 θ1 θ1 α2 β1 β1 β1 β2 β2 β2 β2 

n=170    ЛП ПП   MП   Σ ЛП ЛП MП Σ  ЛП ПП  MП Σ 

LQ1 0,42 0,45 0,41 0,42 0,43 0,37 0,34 0,36 0,35 0,36 0,31 0,34 

Md1 0,47 0,47 0,45 0,46 0,47 0,41 0,36 0,38 0,38 0,4 0,34 0,36 

UQ1 0,53 0,54 0,49 0,51 0,53 0,44 0,39 0,41 0,42 0,43 0,36 0,39 

LQ2 0,44 0,46 0,43 0,44 0,43 0,37 0,34 0,36 0,36 0,36 0,33 0,35 

Md2 0,49 0,5 0,47 0,48 0,47 0,41 0,36 0,39 0,39 0,4 0,35 0,37 

UQ2 0,54 0,55 0,52 0,52 0,54 0,45 0,4 0,42 0,43 0,44 0,37 0,4 

р 0,001 0,001 0,001 0,001 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Примітки: 1.Md –медіана; 2.Md1 – стан спокою; 3.Md2 – виконання рахунку; 4.LQ,UQ – нижній та верхній квартиль 

відповідно; 5. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; 6.Ʃ – середня КОГ по всім відведенням;7. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП.

M θ1 θ1 θ1 θ1 θ2 θ2 α1 α1 β1 β1 β1 β1 β2 β2 β2 β2 

n=145 ЛП Пр MП Σ MП Σ Л Пр Л Пр MП Σ Л Пр MП Σ 

LQ1 0,45 0,46 0,42 0,44 0,41 0,43 0,44 0,45 0,39 0,4 0,36 0,38 0,36 0,36 0,33 0,35 

Md1 0,5 0,52 0,47 0,49 0,46 0,47 0,48 0,5 0,43 0,45 0,38 0,4 0,41 0,41 0,36 0,38 

UQ1 0,55 0,55 0,5 0,52 0,5 0,51 0,54 0,55 0,47 0,48 0,41 0,44 0,45 0,46 0,39 0,41 

LQ2 0,45 0,47 0,45 0,46 0,43 0,44 0,42 0,43 0,39 0,4 0,36 0,38 0,37 0,38 0,34 0,36 

Md2 0,52 0,53 0,5 0,51 0,47 0,48 0,48 0,49 0,44 0,45 0,39 0,41 0,42 0,43 0,37 0,39 

UQ2 0,56 0,57 0,54 0,55 0,51 0,52 0,53 0,54 0,48 0,5 0,43 0,45 0,45 0,47 0,4 0,42 

р 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,02 0,03 0,001 0,01 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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зі збереженням-посиленням семантично-когнітивних вербальних процесів (по-

силення лівопівкульних темпорально-парєтальних і правофронтальних поєд-

нань) (рис.6.14).  

Аналіз ЕЕГ-змін в групах чоловіків і жінок із врахуванням емоційної оцін-

ки запахового оточення, показав, що позитивне відношення до запахового ото-

чення справляло більш стимулюючий вплив як на чоловіків, так і жінок, тобто 

що перебіг активаційних процесів впродовж виконання когнітивного наванта-

ження був більш інтенсивний. 

Так в разі негативної оцінки запаху повітря в групі чоловіків виконання 

арифметичних дій супроводжувалось в основному відповідним до ситуації по-

силенням СП коливань у фронтальних зонах (θ1,2-, α2-, β2-) і поодиноким по-

силенням потужності β2- (права окципітальна область - певні емоційні проце-

си) і в Т4 та О1 в α3- семантична діяльність (рис.6.16). Крім того, спостеріга-

лось значне зниження значень коефіцієнтів β/α і θ/α, що було адекватним до дії 

неприємних запахів. 

 Динаміка змін СП ЕЕГ жінок в цей час (рис.6.15) характеризувалась ма-

сивною (крім фронтальних зон) депресією осциляцій θ2- та α1- діапазонів та 

посиленням потужності β2- (F3,F4,T3,T4, O2) та  α3- ( F3,F4, O1,O2), що вказу-

вало на більш інтенсивні когнітивно-активаційні (семантичні) процеси у жінок.   

Що стосується змін ВСП - то вони були менш вираженими ніж такі у СП 

(що цілком логічно у зв’язку з "фазичністю" змін ФС обстежуваних, але прак-

тично їм відповідали (рис.6.15). 

В разі позитивної реакції на оточуючі запахові чинники зміни ЕЕГ у обох 

гендерних груп значно посилювались по відношенню до таких в разі негатив-

ної оцінки (рис. 6.15). У чоловіків спостерігалось  посилення активності у фро-

нтальних областях, але тепер вже у θ1,2-, α2, β1- (ліва), β2- . 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 

 
     

 Рис.6.15.Топокарти змін значень СП (І) та ВСП (ІІ) у чоловіків (Δ)  і жінок (▼), 

Δ/▼-збільшення/зменшення значень парамтрів (p<0.05)) під час виконання ког-

нітивного завдання за умов одораціїї повітря з урахуванням суб’єктивної оцінки 

запаху. N - суб’єктивна негативна ( (n=51M; n=68W); P – cуб’єктивна позитивна 

(n=62M; n=82W). Порівняння проводили зі значеннями параметрів ЕЕГ попере-

днього стану спокою на фоні одорації. 

 

 У лівій темпоральній зоні було відмічено посилення  активації β/α. Крім 

цього в обох окципітальних областях спостерігалась депресія потужності коли-

вань θ2- і α1- діапазонів. Напрям перебудов (ВСП) характеризувався посилен-

ням фронталь-них θ1- (розширення оперативної пам’яті) і β1,2- у лівій темпо-

ральній зоні, на фоні зниження фронтальних β1-коливань (разом з депресією 

θ2- О1,2 - показники певного заспокоєння). На посилення концентрації уваги 

вказувало також значне зниження ВСП α1-.  Що  стосується жінок у даній гедо- 
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нічній підгрупі, то зміни СП і ВСП ЕЕГ були також більш виразнішими, ніж у 

чоловіків. На відміну від них, у жінок фронтальна активація посилилась акти-

ваційними процесами у θ2-, а уθ1- і β1,2- - у задньо-центральних областях (ак-

тиваційна компонента емоційного збудження). Крім цього, відмінності поляга-

ли у потужному, майже генералізованому, зростанні β/α (активаційно-

когнітивні-емоційні процеси) ( рис. 6.15).  

 У більшій своїй частині закономірності і спрямованість змін СРК не від-

різнялись від таких, що були описані вище для змін СП, ВСП обох статевих 

груп загалом, і при гедонічному розподілі зокрема.  

 Так у гендерній групі "негативна оцінка запахів" у групі чоловіків на фо-

ні потужних міжфронтальних поєднань (всіх за виключенням α1- і α3-) спосте-

рігалось посилення  СРК у головних активаційно-когнітивних діапазонах (θ-,β-

) та системо-утворюючого α2- (підтримка концентрації уваги). При цьому не-

обхідно відмітити, що найчисельніші зміни (посилення СРК) у θ- діапазоні ло-

калізувались у центрально-задніх областях, в той час як посилення КОГ у α2- і 

β- діапазонах відбувалось у передньо-центральних зонах ГМ.  

 Процеси специфічного вигальмовування для розширення оперативної ді-

яльності спостерігались у потужньому пригніченні дистантних поєднань α1- та 

α3- (рис. 6.16, табл. 6.8-9). 

У жінок даної підгрупи по суті спостерігались ті ж  самі процеси, тільки 

більш інтенсивніші, ніж у чоловіків і з додатковою активацією інформаційних 

поєднань α3- і β1- ( посилення аналітично-семантичної активності, процесів 

уваги, пам’яті і загальної активації, в тому числі емоційної) (рис.6.16, табл.6.8-

9). Крім того, у інтегративних показниках КОГ головних когнітивних діапазо-

нів  спостерігалось  домінування лівопівкульних процесів, що вказувало на, ха-

рактерне для жінок, домінування  процесів вербалізації.    

Замість суттєвого обохпівкульного зниження КОГ α1- у чоловіків, у жінок 

спостерігалось локальне зниження СРК в області Р3-О2, Р4-О2.   
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

N 

M 

 

W 

 

P 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.16.Топокарти змін значень СРК у чоловіків і жінок під час виконан-

ня когнітивного завдання за умов одораціїї повітря із урахуванням 

суб’єктивної оцінки запаху. 

Примітки: 

1. N - суб’єктивна негативна оцінка ( (n=50 M; n=60 W);  

2.P – cуб’єктивна негативна оцінка (n=67 M; n=82 W); 

3.▬ /▬ значуще збільшення/ зниження СРК; (р < 0,05); 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спо-

кою на фоні одорації. 

 

Аналіз змін процесів дистантної синхронізації ЕЕГ у чоловіків і жінок під-

групи з позитивним оцінюванням оточуючих запахів (а це переважна більшість 
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рослинних запахів) виявив, що реакція посилення КОГ під час виконання ког-

нітивного завдання на фоні їх пасивного сприйняття була набагато сильніша, 

по відношенню до подібної ситуації з негативно оціненими олфактивними 

чинниками. 

В групі чоловіків (рис.6.16, табл.6.8-9) виявлено ще більше розширення функ-

ціональних поєднань (у порівнянні з протилежною "гедонічною" групою) від-

бувалось у θ2- - міжпівкульні темпорально-парієтально-окципітальні відведен-

ня (посилення кортико-лімбічних взаємовідношень,  гіпокампально - неокорти-

кальні петлі [129], α2- довгодистантні фронтально-окципітальні сполучення 

обох півкуль з домінуванням лівих - механізми утримки уваги у напрямку по-

силення цілеспрямованих фазичних процесів [501], α3 - міжфронтальне поєд-

нання - процеси пам’яті, β1- і особливо генералізоване посилення СРК β2- за-

гальні активаційно-емоційні, когнітивні процеси, активація уваги, пам’яті. 

Крім цього відбувалось суттєве звуження топографії зниження СРК α1- - дис-

тантні зв’язки темпоральних зон, з домінуванням правопівкульних (концентра-

ція уваги, процесів оперативної пам’яті), і α3- - темпорально-задні поєднання - 

концентрація активації фронтальних областей (відповідно до виконуваного за-

вдання) [594]. У жінок зміни СРК (рис. 6.14, табл. 6.8 -9, додат.А.1) стосува-

лись їх посилення у θ-: θ1- сполучення F3-O2, θ2- міжпівкульні зв’язки темпо-

рально-парієтально-окципітальної зони (позитивні емоції та внутрішня увага 

[100], т.з. "внутрішня концентрація" [326]  з паралельним послабленням 

зв’язків правої фронтальної зони з парієтальними і лівою темпоральною зона-

ми ( розширення пам’яті і, можливо гальмування активації олфактивної пам’яті 

[563], α1- фокус поєднання лівої темпоральної зони практично зі всіма зонами  

ГМ - поизитивні емоції та посилення внутрішньої уваги [151], α2 - концентра-

ція збільшення СРК у передньо-центральних і лівій темпоральній зоні ( проце-

си  уваги), α 3 - глобальне послаблення фронтально-окципітальних поєднань 

обох півкуль, крім посилення Р3-Р4 - можливо зробити лише припущення про 

тотальне гальмування семантично-аналітичних процесів, внутрішня зосере-
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дженість), β1-, β2- збільшення кількості і топографії інформаційних сполучень 

по всьому ГМ -  загальні активаційно-емоційні, когнітивні процеси, активація 

уваги, пам’яті.  

Отже, виходячи з наведених результатів наших обстежень, ми можемо пі-

дтвердити точку зору про наявність у людини статево обумовлених особливос-

тей перетікання когнітивних процесів (Разумнікова). Проте, в той же час ви-

явилось, що пасивне сприйняття запахів (запахове забарвлення повітря) може 

справляти певну стимулюючо-активуючу дію (через активацію вищих олфак-

тивних центрів  на перетікання когнітивних процесів в бік нівелювання (до пе-

вної міри) їх статевих особливостей, у всякому випадку виходячи з нейродина-

міки ЕЕГ.  

Ми цілком припускаємо, що таке явище відбувалось і завдяки більшій чу-

тливості жінок до ароматів.  

 Цікаво, що введення в аналіз параметру суб’єктивної емоційної оцінки 

запахового забарвлення повітря, на фоні якого виконувалась діяльність, не 

призвів до різкого проявлення статевих особливостей когнітивної діяльності. 

Натомість проявилась відома особлтвість жінок - більша їхня чутливість до не-

приємних запахів, які у свою чергу справляли на них активуючу дію, і, також, 

той факт, що оцінені як приємні (на даний момент часу і в даному функціона-

льному стані ЦНС) запахові  чинники справляли більш стимулюючу (по від-

ношенню до негативних) і активуючу дію як на чоловіків, так і на жінок.  
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                                                                                                                                                       Таблиця 6.8    

Зміни інтегральних показників КОГ ЕЕГ чоловіків  (M) і жінок (W) з урахуванням негативної оцінки запаху 

оточуючого повітря в стані спокою (“О”) та під час виконання когнітивного навантаження (“S”).  

 

M 1   1 α3 

n=50 ПП МП  ЛП ЛП 

Md1O 0,52[0,47;0,54] 0,47[0,42;0,50] 0,49[0,43;0,52] 0,48[0,43;0,54] 0,51[0,44;0,54] 

Md_S 0,53[0,47;0,56] 0,49[0,44;0,54] 0,51[0,45;0,55] 0,46[0,42;0,53] 0,48[0,42;0,54] 

p 0,047 0,001 0,001 0,01 0,01 

W 1   3   1   2    

n=60 ЛП МП  ЛП МП  ЛП МП  ЛП ПП МП  

Md_O 

0,48 

[0,44; 

0,55] 

0,47 

[0,43; 

0,52] 

0,48 

[0,44; 

0,53] 

0,43 

[0,40; 

0,47] 

0,41 

[0,36

; 

0,44] 

0,42 

[0,39; 

0,45] 

0,41 

[0,37; 

0,44] 

0,37 

[0,35; 

0,40] 

0,39 

[0,37; 

0,42] 

0,39 

[0,36; 

0,42] 

0,40 

[0,37; 

0,43] 

0,36 

[0,33; 

0,37] 

0,37 

[0,35; 

0,39] 

Md_S 0,50 

[0,46; 

0,54] 

0,49 

[0,45; 

0,53] 

0,49 

[0,46; 

0,53] 

0,44 

[0,39; 

0,49] 

0,42 

[0,37

; 

0,44] 

0,42 

[0,39; 

0,46] 

0,41 

[0,38; 

0,44] 

0,38 

[0,35; 

0,41] 

0,39 

[0,37; 

0,43] 

0,40 

[0,37; 

0,43] 

0,41 

[0,37; 

0,44] 

0,36 

[0,34; 

0,39] 

0,38 

[0,36; 

0,41] 

p 0,01 0,001 0,002 0,007 0,048 0,04 0,002 0,01 0,02 0,002 0,03 0,001 0,001 

 

Примітки:  

1. Md –медіана; Md1 – стан спокою; Md2 – виконання рахунку; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 2. 

ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні СРК; Ʃ – середня КОГ по всім відведенням;  θ- - β- - ЕЕГ- піддіапазони 
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  Таблиця 6.9                                                                                                                                                                    

Зміни інтегральних показників КОГ ЕЕГ чоловіків (M) і жінок (W) з урахуванням позитивної гедонічної  оцінки 

запаху оточуючого повітря в стані спокою (“О”) та під час виконання когнітивного навантаження (“S”).  

M θ1 θ1 θ1 θ2 θ2 α3 β1 β1 β1 β2 β2 β2 β2 

n=67 ПП МП Ʃ МП ПП ЛП ПП МП Ʃ ЛП ПП МП Ʃ 

LQ_O 0,46 0,42 0,44 0,41 0,45 0,39 0,39 0,36 0,38 0,36 0,36 0,32 0,35 

Md_O 0,52 0,47 0,48 0,45 0,49 0,44 0,44 0,38 0,40 0,40 0,41 0,36 0,38 

UQ_O 0,55 0,51 0,52 0,49 0,52 0,48 0,48 0,41 0,44 0,43 0,43 0,38 0,40 

LQ_S 0,47 0,44 0,46 0,41 0,42 0,40 0,40 0,36 0,37 0,37 0,39 0,34 0,35 

Md_S 0,53 0,49 0,50 0,46 0,47 0,44 0,45 0,38 0,40 0,41 0,43 0,37 0,39 

UQ_S 0,57 0,53 0,54 0,51 0,53 0,48 0,48 0,42 0,44 0,45 0,45 0,40 0,41 

p 0,01 0,001 0,002 0,02 0,05 0,05 0,01 0,04 0,04 0,03 0,001 0,001 0,001 

W θ1 θ1 θ1 α2 β1 β1 β1 β2 β2 β2 β2 

 n=82 ЛП МП Ʃ ЛП ЛП МП Ʃ ЛП ПП МП Ʃ 

LQ_O 0,41 0,39 0,4 0,42 0,37 0,33 0,35 0,34 0,35 0,31 0,33 

Md_O 0,47 0,44 0,45 0,46 0,39 0,35 0,37 0,38 0,4 0,33 0,36 

UQ_O 0,51 0,47 0,5 0,53 0,44 0,37 0,4 0,41 0,43 0,35 0,38 

LQ_S 0,43 0,42 0,42 0,42 0,37 0,33 0,35 0,36 0,36 0,32 0,34 

Md_S 0,48 0,46 0,47 0,48 0,4 0,35 0,38 0,39 0,4 0,34 0,36 

UQ_S 0,52 0,5 0,51 0,55 0,44 0,38 0,41 0,42 0,44 0,36 0,38 

p 0,02 0,001 0,001 0,01 0,03 0,001 0,004 0,001 0,01 0,001 0,001 

Примітки: 

1.Md –медіана; Md1 – стан спокою; Md2 – виконання рахунку; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

2. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні CРК; Ʃ – середня КОГ по всім відведенням;  

3.θ-β-ЕЕГ-піддіапазони                    
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6.1.3. ЕЕГ кореляти стану спокою у чоловіків і жінок після закінчення вико-

нання розумового завдання, роль фактору одорації повітря і її суб'єктивного емо-

ційного сприйняття 

 

В контрольній серії обстежень стан спокою після виконання математичного 

завдання в обох статевих групах характеризувався відповід-ним зниженням акти-

ваційних та емоційно-когнітивних процесів, які супро-воджували попередній стан 

виконання когнітивного завдання. Це в першу чергу проявлялось у потужній ло-

кальній синхронізації (СП, ВСП ) ( рис.6.17) α-коливань, зниженні її у θ1-, β1-  β2- 

діапазонах фронтальних областей і зменшенні значень (у більшості відведень) ко-

гнітивно-активаційних коефіцієнтів (β/α, θ/α). Єдиним наслідком попередньої ко-

гнітивної діяльності було посилення (СП) у центрально-задніх областях кори або 

відсутність змін (ВСП) θ2- хвиль. Проте спостерігались і певні гендерні особли-

вості, пов’язані зі статтю).  Так, в разі процесів локальної синхронізації, у чолові-

ків спостерігалось посилення потужності α3- діапазону (посилення емоційно-

забарвлених когнітивних процесів), чого не спостерігалось у жінок. Загалом же, 

для обох гендерних груп було характерним підвищення потужності θ2-, α1-, α2- і 

β1- діапазонів переважно у парієтально-окципітальних областях з паралельним 

генералізованим зниженням значень когнітивно-активаційних коефіцієнтів θ/α і 

β/α, а також депресією коливань θ1-  в передніх областях ГМ  (рис. 6.17), що в го-

ловному вказувало на зниження в цей період рівня ераузлу, пильної та мотивацій-

ної уваги [328,85].  

Зміни ВСП відповідали змінам СП, відрізняючись лише проявом більш гене-

ралізованого посилення α1- та α2- ВСП у чоловіків, по відношенню фронтальної 

його локалізації у жінок (α1-ПДП) (рис. 6.17), підкреслюючи більш інтенсивне 

зниження рівня збудження та заспокоєння.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.17.Топокарти змін значень СП (I) та ВСП (II)  в контрольних (Δ)   та 

експертних (застовування одорації - ▼)  групах чоловіків (M) та жінок (W) в ста-

ні спокою після закінчення  виконання когнітивного завдання.  

Примітки: 

1. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (р<0,05) 

2. Розмірність вибірок: контр. група – n=17 M n=23 W; експертна – n=126 M, 

n=155 W;  Порівняння проводили з даними стану виконання когнітивного 

завдання. 

Про це ж свідчило і зменшення θ1-осциляцій з одночасним посиленням α- – 

за даними [455] корелят заспокоєння , розвитку стану релаксу (екзальтація α) та 

розсіянню уваги (депресія θ-). 
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При цьому треба зазначити, що стан у чоловіків був більш розслаблений (ре-

лаксований) ніж у жінок (топографія екзальтації α- коливань).  

За умов ароматизації оточуючого повітря, у стані спокою після когнітивного 

навантаження зміни СП  виявились більш вираженими у жінок і стосувались по-

силення в θ2-, α1-, α2-, β1- правопівкульних темпорально-окципітальних зон, в 

β2- задніх і в α3- у більшості (крім F3,F4,O2) (посилення внутрішніх активацій-

них процесів – емоції, семантична діяльність, пам’ять [272,500]) відведень, що на 

наш погляд ще раз підтверджувало більшу чутливість жінок до  запахів і що, від-

повідно, проявилось при зміні поточної діяльності (навантаження-спокій). Спіль-

ним для обох гендерних груп була деактивація фронтальних областей ( депресія 

θ-, β-) та зниження СП θ1- в темпорально-парієтальних зонах (рис. 6.17). 

Зміни ВСП, що відрізняли жінок відбувались у α2-діапазоні (поширене у бі-

льшості відведень зростання) і лівопівкульна депресія у θ2- смузі ( на відміну від 

генералізованої депресії у чоловіків). Треба зазначити спільне для всіх зниження 

(на відміну від контролю) ВСП α3-  у фронтальних областях ГМ (рис. 6.17).  

Зміни СРК ЕЕГ обстежуваних у даному стані у осіб різної статі відрізнялись у бі-

льшій мірі, ніж СП та ВСП. Так в контрольних обстеженнях у чоловіків спостері-

галось потужне посилення СРК у θ2- діапазоні правої фронтальної зони практич-

но з усіма відділами кори ГМ та у α1- - передніх відділів з паріетальними та тем-

поральними. В інших частотних смугах ЕЕГ в цей час спостерігалось зниження 

рівнів довгодистантних функціональних поєднань, найбільш виражене у емоцій-

но-когнітивних діапазонах α3- та β2-  (рис. 6.18). Тобто можна говорити, що у чо-

ловіків перехід до спокою супроводжувався відповідним зниженням активаційно-

го  рівня  емоційних та  ераузл-нейромереж  (α1-,  α3-,  β2- , θ1-), а щодо активації 

RSN-ланцюгів можна   було судити за змінами КОГ θ2-, які відбивали активацію-
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процесів пам’яті та уяви, пильної та мотиваційної уваги – актуалізацію когнітив-

ного компоненту внутрішньої психічної активності [628,608]. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

І 

M 

 

W 

 

ІІ 

M 

 

W 

 
 

Рисунок 6.18. Топокарти змін значень СРК  в контрольних (I)  та експерт-

них (II)  (застовування одорації) групах чоловіків (M) та жінок (W) в стані 

спокою після  виконання когнітивного завдання. 

Примітки: 

1. ▬ значуще збільшення СРК; .▬ значуще зниження СРК (р < 0,05);   

2. Розмірність вибірок: контр. група (І) – n=17 M n= 19 W; експертна (ІІ) –                     

n=124 M n=152 W;                                          

3. Порівняння проводили з даними параметрів СРК попереднього стану 

виконання когнітивного завдання  
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                           Таблиця 6.10  

Зміни значень глобальних КОГ у чоловіків і жінок після закінчення виконання 

когнітивного завдання  

М θ1 θ1 θ1 θ1 α1 β1 β1 β2 β2 β2 

 

ЛП ПП МП Σ ПП ЛП Σ ЛП МП Σ 

LQ1 0,45 0,47 0,45 0,46 0,43 0,39 0,38 0,37 0,34 0,36 

Md1 0,52 0,53 0,50 0,51 0,49 0,44 0,41 0,42 0,37 0,39 

UQ1 0,56 0,57 0,54 0,55 0,54 0,48 0,45 0,45 0,40 0,42 

LQ2 0,42 0,44 0,42 0,41 0,43 0,38 0,37 0,36 0,32 0,34 

Md2 0,49 0,50 0,47 0,48 0,50 0,42 0,40 0,39 0,36 0,38 

UQ2 0,56 0,57 0,52 0,54 0,55 0,46 0,44 0,44 0,40 0,41 

n1 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 

n2 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

р 0,04 0,002 0,001 0,001 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 

W θ1 θ1 θ1 θ1 θ2 θ2 β1 

 

ЛП ПП МП Σ ЛП МП ЛП 

LQ1 0,44 0,46 0,43 0,44 0,43 0,42 0,37 

Md1 0,49 0,50 0,47 0,48 0,48 0,45 0,41 

UQ1 0,54 0,55 0,52 0,52 0,52 0,50 0,45 

LQ2 0,41 0,42 0,40 0,40 0,40 0,39 0,36 

Md2 0,47 0,48 0,45 0,46 0,47 0,44 0,40 

UQ2 0,54 0,55 0,51 0,52 0,52 0,49 0,43 

n1 170 170 170 170 170 170 170 

n2 153 153 153 153 153 153 153 

р 0,002 0,006 0,0001 0,0002 0,04 0,03 0,002 

    Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно 

2. Md1- виконання рахунку; Md2 - стан спокою після навантаження 

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ- - ЕЕГ- підді-

апазони   
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  На відміну від цього, СРК ЕЕГ жінок не мали таких виражених змін, вони 

були поодинокими і стосувались θ1- та β- діапазонів (послаблення дистантної си-

нхронізації) (рис. 6.18). Іншими словами – жінки проявили себе як більш «інер-

ційні» щодо активаційних процесів, супроводжуючих виконання когнітивного за-

вдання, і в першу хвилину спокою після закінчення роботи, ще знаходились на 

певному рівні когнітивно-емоійної активації. 

Зовсім інша картина змін СРК виявилась в експертних групах під час застосування 

одорації повітря. В обох групах, на наш погляд, виявилась модулююча дія активації 

«нюхових нейросіток» на ФС ГМ, що мало прояв у майже тотальному зниженню рівнів 

КОГ θ1-, α3- і β- діапазонів у чоловіків та θ- і переважно β1- діапазонів у жінок. Всі ці 

зміни і, крім того, посилення СРК в межах θ2- і α1-, вказувало на розвиток стану спо-

кою і гальмування активаційно-когнітивних процесів, які домінували під час виконання 

навантаження. Проте, як видно з (рис.6.19, табл.6.12) рівень «заспокоєння» в разі засто-

сування ароматів був незрівнянно глибшим. Крім цього, звертає на себе увагу посилен-

ня в обох групах обстежуваних міжфронтальної взаємодії, яке було виділене ще в зага-

льній групі і нявність (розвток) якого визначався  як стан спокою с закритими очами з 

паралельною внутрішньою концентрацією ментальних процесів і релаксацією з компо-

нентами позитивно-емоційного забарвлення. Проте, треба зазначити, що в гр.. чоловіків 

воно стосувалось усіх α- ПДП і β1- осциляцій, то у жінок воно було таким же за виклю-

ченням α1- активності (р=0.1).   

 Треба зазначити, що виявлена у жінок в контролі певна активаційна «інер-

ційність» когнітивного збудження мала прояв і в спостереженнях з використан-

ням запахового «забарвлення» повітря і тому, напевно, представляє собою базис-

ні механізми особливостей функціонування когнітивної сфери поведінкових 

стратегій у чоловіків і жінок. 

Введення в аналіз отриманих на цьому етапі обстеження реактивних ЕЕГ чо-

ловіків  і  жінок  фактору  суб’єктивної  емоційної  запаху  оточуючого повітря 
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показав, що в разі негативної суб’єктивної оцінки запаху зміни СП ЕЕГ були не-

значними 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 

 
  

Рис.6.19.  Топокарти змін значень СП (І) та ВСП (ІІ) у чоловіків (Δ)  і жінок (▼)  

в стані спокою після виконання когнітивного завдання за умов одораціїї повітря 

(з урахуванням суб’єктивної оцінки запаху).  

Примітки: 

1. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (p<0.05);     

2. N - суб’єктивна негативна ( (n=51 M; n=62 W);      

3. P – cуб’єктивна позитивна (n=68 M; n=82 W).   

Порівняння проводили зі значеннями параметрів ЕЕГ попереднього стану вико-

нання когнітивного завдання.   
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поодинокими в обох групах (рис. 6.19). Різниця полягала у првопівкульній депре-

сії θ1- і посиленні β1- коливань (паріетально-темпоральні зони) у жінок і  фрон-

тально-темпоральному зниженні β/α, правого тепорально-паріетального β1- ВСП, 

посиленню ВСП α- діапазонів (фронтальні області) у  чоловіків, що вказувало на 

інтенсивніше і скоріше послаблення у них активаційних процесів, тобто більш 

швидкого переходу до стану спокою. 

 Нейродинаміка СП і ВСП ЕЕГ в різних статевих групах, що надали позити-

вну оцінку запаху повітря, в цей час були безумовно інтенсивнішими як за пред-

ставленістю у ПДП, так і за своєю топографією (рис. 6.19) у порівнянні з групо з 

негативною оцінкою. Міжгрупові особливості стосувались лише посилення СП 

θ2- і α1-,2-,3- коливань в центрально-задніх областях із залученням темпоральної 

зони у жінок (посилення ментальної активності, покращення настрою [4] і  фрон-

тальної депресії β1- осциляційй у чоловіків; ВСП – домінування генералізованого 

посилення α2- і фронтально-лівотемпорального α3- діапазонів і темпоральної де-

пресії β1-  у жінок. В той же час чоловіки тут відрізнялись додатковою право-

задньою депресією θ2-, правостороннім таки посиленням α1- діапазонів. Загалом, 

треба зазначити, зміни θ- і α1- діапазонів вказувапли, що у обстежуваних обох 

статевих груп на фоні «позитивної» одорації розвивався добрий настрій і приєм-

ний стан релаксу [100]. 

Характер перебудов СРК в певній мірі відповідав змінам потужнісних пара-

метрів ЕЕГ, але і мав свою специфіку. В ході проведення аналізу виявилось, що 

більш чутливими до наявності неприємних запахів виявились жінки – під час змі-

ни діяльності в їх ЕЕГ спостерігалось перш за все це майже тотальне міжфронта-

льне (за виключенням когнітивних α3- і β2- ПДП) поєднання, з одночасним прак-

тично генералізованим зниженням міжпівкульних СРК у α3-, та центрально-
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задній локалізації у α2- та β1-. Всі ці зміни вказували на зниження загальноакти-

ваційного рівня ФС (рис.6.20).   

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

N 

M 

 

W 

 

P 

M 

 

W 

 
 

Рис.6.20. Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M) і жінок (W) в стані 

спокою після виконання когнітивного завдання за умов одораціїї повітря (із ура-

хуванням суб’єктивної оцінки запаху). 

N - суб’єктивна негативна ( (n=50 M; n=60 W); P –позитивна (n=67 M; n=81 W). 

 ▬ значуще збільшення,.▬значуще зниження СРК (p< 0,05). 

  Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спо-

кою на фоні одорації.     
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 Таблиця 6.11 

СРК ЕЕГ спокою після виконання навантаження в групах чоловіків (М) та 

жінок (W)в залежності від суб’ктивної оцінки якості запаху повітря  

N M                                              n=50 

   

  W  n=60 

 

 

  θ1    θ1    θ1   β1           β1      θ1    θ1   β1 

 

ПП МП Ʃ ЛП Ʃ МП Ʃ ЛП 

LQ1 0,47 0,44 0,44 0,38 0,37 0,46 0,46 0,38 

Md1 0,53 0,49 0,50 0,42 0,41 0,49 0,49 0,41 

UQ1 0,56 0,54 0,55 0,46 0,43 0,53 0,53 0,44 

LQ2 0,43 0,41 0,41 0,36 0,36 0,42 0,43 0,37 

Md2 0,50 0,46 0,47 0,41 0,39 0,47 0,48 0,40 

UQ2 0,56 0,52 0,53 0,46 0,44 0,53 0,53 0,42 

P3 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 

       

   P M  n=67   W  n=81    

  θ1        θ1    θ1   α1   θ1    θ1   θ2    α3   α3  α3   

ПП МП Ʃ ПП МП Ʃ МП ПП МП Ʃ 

0,47 0,44 0,46 0,42 0,42 0,42 0,40 0,42 0,36 0,38 

0,53 0,49 0,50 0,47 0,46 0,47 0,44 0,44 0,38 0,40 

0,57 0,53 0,54 0,53 0,50 0,51 0,49 0,49 0,41 0,45 

0,44 0,41 0,42 0,45 0,39 0,39 0,38 0,41 0,37 0,38 

0,50 0,46 0,48 0,49 0,43 0,45 0,43 0,46 0,39 0,42 

0,54 0,51 0,52 0,55 0,49 0,50 0,49 0,52 0,43 0,45 

0,002 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02 

                      Примітки: 

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно 

2. Md1- виконання рахунку; Md2 - стан спокою після навантаження 

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ  

4. θ- - β- - ЕЕГ- під діапазони 

5. N– негативна, P – позитивна гедонічна оцінка аромату 

ЕЕГ чоловіків (рис. 6.20) відповідно характеризувались посиленням міжфронта-

льної взаємодії лише в α1-2- ПДП на фоні суттєвого зниження СРК θ1- (міжпів-

кульні сполучення) та α1-3- - задні області і α2-,β1- передньо-центральні відве-
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дення, що також вказувало на розвиток процесів зниження активації, проте без 

когнітивного посилення (пам’ять, увага), як в групі жінок.В разі позитивно оціне-

них ароматів повітря СРК чоловіків характеризувались потужною депресією всіх 

видів дистантної синхронізації в θ1- ПДП (емоційне заспокоєння) (рис.6.20, 

табл.6.13), суттєвим зниженням міжпівкульних (β2-) та правого (β2-) і лівого (β1-) 

фронтально-окципітального поєднань (розвиток процесів загального заспокоєн-

ня), на фоні потужного посилення СРК фронтально- темпорально-паріетальних 

зон обох півкуль, та міжфронтальної інтеграції  α1-,2-,3- та β1- піддіапазонів ЕЕГ 

(активація внутрішньої ментальної активності – пам’ять, уяви на фоні позитивно-

го настрою) [100]. Суттєві зміни СРК ЕЕГ жінок за цих умов характеризувались 

менш вираженим, але все ж таки зменшенням у задніх областях в межах θ- і β-

осциляцій. Звертає на себе увагу, що всі процеси пригнічення СРК були переваж-

но міжпівкульними (зниження загальної активації) та характеризувались пере-

важно ліво фокусною топографією (центр – Т3 – ліва темпоральна область). В той 

же час спостерігалось посилення СРК міжфронтального поєднання з дистантними 

зонами ГМ (Р,Т,О), але вже переважно право-півкульної орієнтації (рис.6.20, таб. 

6.11), що вказувало на розвиток виконавчих процесів нисхідного контролю пе-

ребігу когнітивних функцій (робочої пам’яті). Таке заключення підкріплювалось і 

посиленням СРК в передніх областях β1- осциляцій, що у свою чергу вказувало 

на активацію кортіко-таламічних зворотніх петель модулюючих процеси уваги 

[242,565,658,387]. 

Важливо зазначити, що виявлене раніше міжфронтальне поєднання (синхро-

нізація) осциляцій було присутнє в ЕЕГ обстежуваних обох статей в α1-,2-,3- та 

β1- ПДП, що знову ж таки вказувало на розвиток у них процесів внутрішньої 

концентрації ментальних процесів і релаксацією з компонентами позитивно-

емоційного забарвлення, що за даними [271,283,202] сприяло найбільш ефектив-
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ному перетіканню процесів центрального забезпечення функції контролю когні-

тивних процесів. 

Отже, виходячи з наведеного матеріалу досить чітко випливає, на наш пог-

ляд, що елементарна форма сенсорної активації – пасивне сприйняття оточуючих 

запахів супроводжується (викликає) певною активацією внутрішніх когнітивних 

ментальних процесів. Треба зазначити, що виявлені статеві розбіжності у нейро-

динаміці ЕЕГ наших обстежуваних знаходять пояснення саме у особливостях ре-

алізації ментально-психологічних стратегій формування поведінки у чоловіків і 

жінок [141], а не залученням різних нейромереж під час сприйняття (вони в них 

однакові). Висунуте припущення узгоджується з поглядами (точкою зору) [585], 

що  жінки більш схильні до включення когнітивних процесів  під час сприйняття 

одорантів і випереджають чоловіків (в нашому разі домінування міжпівкульних 

КОГ) у випадках необхідності залучення більшої уваги  у складних випадках. 

Мабуть саме тому для чоловіків були більш характерними гедонічні активуючі 

зміни ЕЕГ-параметрів, в той час як у жінок – когнітивно-аналітичні (валентні) 

компоненти емоційного сприйняття. 6.2. Статевий диморфізм у функціональній 

нейродинаміці головного мозку за умов спрямованої аналітичної детекції запахів 

Добре відомо, що процеси уваги і свідомості є потужно пов’язаними між со-

бою і об’єднують у собі достатньо велику кількість когнітивних функцій (від 

пам’яті до емоцій) [381]. Не є виключенням в цьому аспекті і функція нюхової 

обізнаності [665,602]. В той же час, вважається, що олфактивне сприйняття не 

тільки може здійснювати модулюючий і полегшуючий вплив на когнітивні влас-

тивості людини (наприклад через зміни емоційного стану-настрою), але саме і, 

скоріше всього, охоронну функцію і в той же час покращуючи «якість життя» 

[381].  
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У сучасній літературі зазначається достатній набір статево обумовлених 

ознак як у функціонуванні ГМ людини, так і в реалізації різних форм поведінки. 

Так за даними [166] відомо, що жінки запам’ятовують краще, і пам’ять (довгот-

ривала) в них краща, ніж у чоловіків. При цьому виявилось, що в них різними і 

зони активації, що задіяні в механізмах пам’яті -  чоловіки використовують знач-

но більшу кількість структур в сітях кодування інформації, включаючи праву ми-

гдалину, в той час як у жінок ця кількість значно менша і включає ліву мигдали-

ну. У жінок набагато більше мозкових зон, які активуються емоційними стиму-

лами незалежно від знака емоцій, а також пам’яттю на них [161]. 

Вже не підлягає сумніву той факт, що олфактивна рецепторна система, як і 

системи інших модальностей, задіює у своїх механізмах таламус (медіодорсальні 

ядра), проте тільки в разі свідомого, спрямованого аналізу запаху. Використову-

ючи зворотні зв’язки ОФК, трансталамічна нейромережа допомагає аналізувати 

рецептивне поле на рівні вже нюхових луковиць та піриформної кори, оптимізу-

ючи таким чином дискримінацію біологічно значимих нюхових входів (інформа-

ції) [525,395,654].  

Беручи до уваги той факт, що когнітивно-аналітичнаповедінка, процеси ус-

відомлення, емоційна регуляція і т.і.  у чоловіків і жінок мають свої певні , 

пов’язані зі статтю, особливості, ми вирішили провести аналіз ЕЕГ нейродинамі-

ки саме при спрямованій увазі (усвідомлена переробка сенсорної інформації) до 

детектуємих запахів у зв’язку зі статтю обстежуваних. 

 

6.2.1. Статеві  особливості електрогенезу головного мозку на початку (перша 

хилина) виконання олфактивного завдання (аналітична детекція) 

 На 1-й хвилині сприйняття «запаху» дистильованої води (процеси уваги без 

зворотного сенсорного підкріплення) супроводжувались відповідною депресією 
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СП і ВСП α1-,2- ПДП як учоловіків, так і  у жінок. Міжгрупові відмінності поля-

гали у фронтальному посиленні СП θ1- осциляцій і фронтально-

правотемпоральній локалізації посилення ВСП (певне емоційне забарвлення про-

цесів оперативної пам’яті) в групі чоловіків і певному активаційному посиленні 

α3-, β-1 ВСП в задніх областях ГМ у жінок (рис. 6.21,  додат.А). 

У відношенні дистантної синхронізації ЕЕГ-коливань, у чоловіків в цей час 

спостерігалось посилення взаємодій θ1- у фронтальній області та Т4-О1 та поси-

лення СРК в передніх і темпорально- паріетальних окремих поєднань  в межах β- 

діапазонів. Одночасно фіксувалось суттєве лівопівкульне зниження КОГ у α1-. 

Все це вказувало на певний розвиток когнітивно-аналітичних процесів (пам'ять, 

увага). Зміни КОГ жінок теж були поодинокими у θ1-,  α3- і β2- ПДП з паралель-

ним посиленням СРК θ2- у центральних областях, що вказувало на розвиток асо-

ціативних вербальних процесів (рис. 6.22, табл.6.12).  

Отже можна заключити, що під час сприйняття запаху в умовах його відсут-

ності у чоловіків і жінок розвивались відповідні процеси уваги до вмісту експер-

тних пробірок. Виділити якісь значущі статево обумовлені особливості при цьому 

виділити було досить важко, хоча за змінами СРК можна виділити певне перева-

жання когнітивно-активаційних процесів (θ1-, β1-, β2-) у чоловіків, в той час як у 

жінок – когнітивно-емоційні (θ1-,θ2-, α3-, β2-).  

В разі наявності запаху в пробірці (зворотне підкріплення - мета уваги) пер-

ша хвилина спрямованого сприйняття аромату у чоловіків на рівні змін СП ви-

явила практично генералізоване посилення когнітивно-емоційних коефіцієнтів 

θ/α і β/α (відповідно посилювались θ- і β- діапазонів) на фоні такої ж генералізо-

ваної (рис. 6.21) депресії α1-.2- ПДП (СП, ВСП) (спрямована зовнішня увага). 

 Що стосується жінок, то в , на відміну від чоловіків, відбувалось  посилення 
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СП фронтального θ1- і окципітального α3- та лівопівкульних β1-,β2- (рис. 6.21) з 

відповідними змінами ВСП. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.21. Топокарти змін (p<0,05) Сп (I) та ВСП (II) чоловіків (М)  та жінок 

(W) на першій хвилині спрямованого сприйняття   запахів  

Примітки:  

1. Δ – зміни СП, ВСП в контролі (М  n=25; W n= 16); 

2.▼ –  одорація (М  n=57; W n= 30); 

3. Δ/▼ значуще збільшення / зменшення значень параметрів ЕЕГ(зміни по 

відношенню до вихідного фону спокою); Порівняння проводили з даними параме-

трів ЕЕГ попереднього стану спокою.  

В той же час у чоловіків - посилення довго- і короткодистантних міжпівку-

льних сполучень β1- з фокусами в обох окципітальних областях  вказували на за-

гальне емоційне збудження, а от у жінок – була відмічена значно менша кількість 

змін СРК в цьому ПДП – посилення КОГ відбувалось лише у задніх областях ГМ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


326 

 

із залученням правого темпорального відведення міжпівкульні зв’язки і, нарешті,  

β2- потужне, майже генералізоване, збільшення дистантної синхронізації 

(табл.6.12, рис.6.22) – когнітивно-емоційне збудження (психічна активність), у 

жінок – лівопівкульне фронтально-паріетально-окципітальне поєднання  (когні-

тивна вербальна активність).                                                                                                  

Більш яскрава картина виявилась при оцінці змін СРК. Зміни інформаційних 

сполучень виявились достатньо різними у осіб різної статі (рис.6.22). Так, чолові-

ків характеризувався посиленням поєднання О1 з F3 i F4 у θ1- (генерація образів), 

натомість у жінок – F3 – з F4 і P4 (процеси емоційної нюхової пам’яті). 

 Посилення α2 – (фіксація уваги) - у чоловіків F4 з P4 і T3 (увага-аналіз ню-

хової інформації), у жінок – F4 з T4 і P4 та T4 з F3 – поєднання зовнішньої уваги з 

процесами відчуття-пам’яті;  у чоловіків відбувалось домінування у α3– міжпів-

кульних поєднань (активаційні процеси), у жінок у α3– спострігалось посилення 

довгодистантних фронтально-лівоокципітальних сполучень вказувало на розви-

ток семантичні ментально-вербальні процесів, на фоні між- та лівопівкульних 

взаємодій (загально активаційні процеси). В той же час у чоловіків - посилення 

довго- і короткодистантних міжпівкульних сполучень β1- з фокусами в обох ок-

ципітальних областях  вказували на загальне емоційне збудження, концентрацію 

уваги до зовнішнього значимого подразника (рис.6.22, табл.6.12);  

Звертає на себе увагу і виражене у чоловіків послаблення міжфронтального 

сполучення у α1-, β1- і β2- діапазонах, що було повністю відсутнім в групі жінок 

(рис. 6.22). Спираючись на раніш отримані дані (див. розділ 4) , де стан спокою-

відпочинку на фоні пасивного сприйняття запаху навпаки, супроводжувався фро-

нтальним функціональним поєднанням у означених ЕЕГ- діапазонах і що інтерп-

ретувалось, як розвиток процесів уваги внутрішньої спрямованості і її утримання 

на певному рівні (активація кортіко-таламічних зворотніх петель модулюючих 
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процеси уваги), то в даному випадку ми можемо припустити, наявність пригні-

чення перетікання процесів центрального забезпечення функції контролю когні-

тивних процесів (внутрішньої уваги).  

 

Рис. 6.22. Топокарти змін  КОГ чоловіків та жінок на першій хвилині 

спрямованого аналітичного  сприйняття   запахів (II) (n=57  M, n=30 W)  та 

дистиляту (контр) (I) (M n=25 W n=16).  

Примітки: 1.▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК 

(p<0,05).2. θ- - β- - ЕЕГ- піддіапазони;  Порівняння проводили з даними парамет-

рів ЕЕГ попереднього стану спокою.  

 

 

 

                                                                                                              

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

І 

M 

 

W 

 

ІІ 

M 

 

W 
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                                                                                                                 Таблиця 6.12 

    Зміни значень інтегральних КОГ у чоловіків (M) і жінок (W) на першій 

хвилині спрямованого сприйняття реальних запахів та дистиляту               

 

Дист. 

 
 

Реальні  запахи   

 

W 

 

M 

   
 

W 

 θ2 θ2 α3 β1 β2 β2 β2 β1 

 

MП Ʃ MП MП ПП MП Ʃ MП 

LQ1 0,36 0,39 0,32 0,31 0,33 0,29 0,32 0,28 

Md1 0,41 0,44 0,35 0,33 0,38 0,32 0,34 0,33 

UQ1 0,45 0,47 0,39 0,35 0,41 0,34 0,36 0,35 

LQ2 0,39 0,43 0,32 0,32 0,34 0,3 0,33 0,29 

Md2 0,43 0,44 0,37 0,33 0,41 0,33 0,35 0,34 

UQ2 0,48 0,52 0,41 0,37 0,45 0,36 0,4 0,36 

n1 16 16 57 57 57 57 57 30 

n2 16 16 54 54 54 54 54 30 

Р 0,04 0,04 0,049 0,04 0,003 0,0003 0,001 0,03 

 

Примітки:  

1. Md1 – знчення КОГ у вихідному фоні;  Md2 – знчення КОГ під час олфактивно-

го    сприйняття; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно;  

2. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; , Ʃ – сумарна КОГ; 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спокою.  

 

6.2.2. Статеві особливості електрогенезу головного мозку під час виконан-

ня олфактивного завдання (аналітична детекція) 

Розвиток у часі (3 хв.) процедури спрямованого сприйняття запахів законо-

мірно призводив до виникнення формування процесів адаптації-габітуації. Отже 

сприйняття «запаху» дистиляту на даному етапі характеризувалось практичною 
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ідсутністю змін (по відношенню до вихідного фону) значень СП і ВСП і у чолові-

ків, і у жінок (рис. 6.23,  додат.Г). 

 Що стосується змін СРК, то більш виражені зміни (зниження функціона-

льних поєднань) спостерігались в ЕЕГ чоловіків, і відбувалось в першу чергу в 

межах θ2- у лівій півкулі (лівопівкульна інтеграція (КОГ): 47[0.39;0.52] – вихід-

ний фон; 0.42[0.37;0.48] – спрямоване сприйняття; n=25; P=0.008)   (рис. 6.24), α2- 

міжпівкульні центрально-передні і окципітальні області (загальне зниження акти-

вації) та поодинокі послаблення темпоральних поєднань з різними зонами ГМ в 

різних діапазонах, що загалом вказувало на гальмування пізнавальної активності 

обстежуваних. Проте, на подовження нюхової активності (пошук зворотного під-

кріплення) напевне вказувало посилення дистантної синхронізації  у α1- ПДП у 

передньо-центральній зоні з домінуванням право-фронтальної взаємодії з паріє-

тальними областями (рис. 6.24). 

На відміну від чоловіків,  зміни СРК ЕЕГ у жінок взагалі були малочисель-

ними і поодинокими у θ1-, θ2-, α3- ПДП. Виняток становили СРК α3- сполучення 

лівої паріетальної з обома окципітальними зонами (проявлення певної семантич-

но-емоційної активації) (рис. 6.24). 

Зовсім інша динаміка змін дистантних інформаційних взаємодій спостеріга-

лась під час процедури спрямованого сприйняття реальних запахів. На фоні лате-

ральних темпорально-окципітальних α1,2- і міжфронтального α3- знижень КОГ у 

групі чоловіків було зазначено потужне генералізоване посилення інформаційних 

поєднань β2- діапазону коливань (когнітивно-емоційна активація) за підтримкою 

процесів зовнішньої аналітичної уваги до запахів (права темпоральна зона з ліви-

ми задніми областями – β1-) (рис.6.24, табл. 6.13).  

ЕЕГ жінок у цей час характеризувалась розвитком процесів певного мотива-

ційно-емоційного заспокоєння (зниження довгодистантних сполучень θ1- і ліво 
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темпоральних у θ2- ПДП, правопівкульного послаблення у α2-). На зберігання 

процесу  свідомої аналітичної нюхової детекції з вербальною діяльністю вказува-

ла наявність міжфронтального сполучення θ1- (оперативна пам’ять), та загальне 

лівопівкульне посилення КОГ β2- (рис.6.24, табл.6.13).  

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
Рис. 6.23. Топокарти змін (p<0,05) Сп (І) та ВСП (ІІ) чоловіків та жінок під час 

спрямованого сприйняття  реальних запахів    та дистиляту  (контр) (3 хв.).  

Примітки: 

1. Δ -контроль  (n=17 - M; n=23 - W);  

2.▼-одороване повітря (n=149 - M; n=171 - W); 

3. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (p<0,05); 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спокою.  
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Треба зазначити, що в  разі свідомого аналітичного сприйняття реального за 

паху ЕЕГ і чоловіків і жінок характеризувалась розвитком саме аналітичних про-

цесів вибору (посилення право-ліво фронто-окципітальних сполучень) на прояв 

яких вказали [656] у своєму дослідженні. Таку точку зору, як вже зазначалось, пі-

дтверджують і результати досліджень [193,262]  зорової перцепції в системі 

Visual Oddball Task.  

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

І 

M 

 

W 

 

ІІ 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.24. Топокарти змін  КОГ чоловіків та жінок під час спрямованої 

детекції реальних   запахів (II) та дистиляту (контр) (I). Порівняння проводи-

ли з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану. 

Примітки: 

1.▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

   2. θ- - β- - ЕЕГ- під діапазони; 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спокою.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


332 

 

Автори зазначають, що саме КОГ β2- осциляцій відбиває механізми довіль-

ної (усвідомленої) обізнаності  або перцептивного сприйняття, які включають у 

себе потужний розвиток ендогенних  top-down процесів  контролю перцептивних 

змін (увага) і прийняття рішення. 

Єдиним, але суттєвим, проявом статевих особливостей в цей час було більше 

задіяння різних мозкових ланок в процесі спрямованого аналітичного сприйняття 

(β-системи) у чоловіків по відношенню до жінок. Тут наші результати теж у пев-

ній мірі співвідносяться з даними по вивченню статевого диморфізму у нейрона-

льних механізмах емоційної пам’яті. За даними авторів жінки запам’ятовують 

краще, і пам’ять (довготривала) в них краща, по відношенню до чоловіків. В них 

є різними і зони активації, що задіяні в механізмах пам’яті Так, чоловіки викори-

стовують значно більшу кількість структур в сітях кодування інформації, вклю-

чаючи праву мигдалину, в той час як у жінок ця кількість значно менша і включає 

ліву мигдалину. У жінок набагато більше мозкових зон, які активуються емоцій-

ними стимулами незалежно від знака емоцій, а також пам’яттю на них [166]. 

Закінчення процедури спрямованого сприйняття запахів та перехід  до стану 

спокою у разі контрольних обстежань (дистилят) відзначався відповідним  заспо-

коєнням активаційних процесів на рівні змін СП і ВСП: у групі чоловіків зни-

ження СП відбувалось у поодиноких відведеннях  всіх піддіапазонів в основному 

в задніх і темпоральних областях. Проте, можливо як ознака  декомпенсації через 

відсутність позитивного зворотного підкріплення (відсутність реального запаху), 

спостерігалось посилення θ/α і β/α паріетально-окципітальних зон з відповідними 

перебудовами ВСП θ1-, θ2- і β1- ПДП, вказуючи на посилення активаційного рів-

ня когнітивного стану (рис.6.23).  

На відміну від чоловіків, в ЕЕГ жінок в цей період спостерігались поодинокі 

зменшення СП θ1- (F3, O2) правопівкульна (з лівою окципітальною зоною) та де-
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пресія β2- осциляцій (рис. 6.23). Нейродинаміка ВСП характеризувалась майже 

генералізованим (більше лівопівкульним ) посиленням θ2-смуги, що у свою чергу 

також вказувало на розвиток когнітивного аналізу (активація процесів внутріш-

ньої  уваги) [202,544]. 

                       Таблиця 6.13  

Зміни значень інтегральних КОГ чоловіків і жінок під час спрямованої дете-

кції дистиляту та реального запаху. 

 Дистилят Сприйняття реальних запахів 

 

M  n=25 M   n=57 

 

W  n=30 

 

θ2  α2 β2 β2 β2 β2 β2 

 

ЛП 

 

ПП ПП МП Ʃ ЛП МП 

LQ1 0,39 

 

0,41 0,33 0,29 0,32 0,34 0,26 

Md1 0,47 

 

0,46 0,38 0,31 0,34 0,37 0,30 

UQ1 0,52 

 

0,50 0,41 0,34 0,36 0,40 0,32 

LQ2 0,37 

 

0,40 0,34 0,29 0,33 0,33 0,27 

Md2 0,42 

 

0,45 0,40 0,33 0,34 0,37 0,31 

UQ2 0,48 

 

0,51 0,42 0,35 0,38 0,42 0,33 

p 0,01 

 

0,03 0,002 0,0001 0,0004 0,03 0,04 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

2. Md1 – значення КОГ у вихідному стану спокою; 

3. Md2 – значення КОГ під час активної нюхової детекції. 

4. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

5. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП.   

Крім цього, в ЕЕГ чоловіків спостерігалась майже генералізована депресія 

СП β1-  і лівопівкульних (разом з О2) β2- осциляцій. ВСП залишалась практично 

без змін, крім посилення ВСП θ-коливань задніх і лівої темпоральної областей та 

депресії β- осциляцій у лівій темпоральній зоні (рис.6.25). 
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В групі жінок взагалі зміни СП і ВСП були виявлені у фронтальних зонах в 

β- діапазоні (депресія) та посилення ВСП α2- ПДП у паріетальних відведеннях. 

Дещо іншими були зміни показників дистантної синхронізації. В контроль-

них обстеженнях головні зміни СРК (посилення взаємодій) стосувались когнітив-

них ПДП  – θ- і β-. У чоловіків найбільші зміни СРК спостерігались у θ1- діапазо-

ні – темпорально-паріетальні сполучення і F3-O2. Крім цього посилення КОГ ві-

дбувалось між окципітальними (θ2-), лівими окципітальними і паріетальними (β1-

) та лівими паріетальній і обома фронтальними (β2-) областями з лівою темпора-

льною зоною (фокус поєднань),  (рис. 6.26). 

У жінок найбільші зміни відбувались у θ2- ПДП – практично генералізоване 

посилення СРК з лівопівкульним домінуванням  з одного боку, і у β2- топографі-

чно значна міжпівкульна депресія функціональних об’єднань (рис.6.26, табл. 

6.14). У інших частотних смугах ЕЕГ спостерігались поодинокі посилення сполу-

чень темпоральних, парієтальних та окципітальних зон ГМ. 

Отже закінчення процедури сприйняття «відсутності» запаху призводило до 

когнітивно-емоційної активації (пам’ять) θ-системи у жінок і посиленню загально 

активаційних когнітивних процесів (взаємодія β- і θ- систем) у чоловіків, знову ж 

таки підтверджуючи гіпотезу про статево обумовлену різницю когнітивних стра-

тегій у людини. 

Зміни СРК в разі стану спокою після сприйняття реального запаху у чолові-

ків супроводжувалось послабленням активаційно-когнітивних процесів - знижен-

ням фронтально-окципітальних міжпівкульних КОГ у β2- [500], та посиленням 

СРК θ2-  у правій та лівій півкулях відповідно [38] (рис. 6.26). Крім цього, спо-

стерігалось посилення коротких сполучень у темпорально паріетальній області в 

межах α2- діапазону, можна оцінювати, як розвиток процесів підтримання певно-

го активаційного рівня під час стану спокою після завершення процедури  спря-
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мованого нюхового сприйняття. Зміни КОГ ЕЕГ у жінок в цей період характери-

зувались більш вираженим, ніж у чоловіків, зниженням СРК β2- (міжпівкульних) 

з додатковим пригніченням процесів синхронізації у β1- ПДП (рис.6.26). У  низь-

ко-частотному спектрі коливань, навпаки, розвивались процеси когнітивної акти-

вації, але вже внутрішньо-ментального контексту [272,555,608]. Це посилення лі-

вопівкульних з центром в окципітальній області (О1) сполучень в θ1- і α1- ПДП, 

та довгодистантних фронто-окипітальних поєднань в межах θ2- (розвиток у про-

цесів оперативної пам’яті, внутрішньої уваги  [563,243]). 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

M 

 

W 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

M 

 

W 

 
Рис.6.25. Топокарти змін Сп (І) та ВСП (ІІ) чоловіків  та жінок після 

закінчення спрямованої детекції запаху або дистиляту  

Примітки: 

1. Δ -контроль (n=17 - M; n=23 - W); 2.▼- запах (n=149 - M; n=171 - W); 

3. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (p<0,05); 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного стану спокою.  
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Рис.6.26. Топокарти змін  КОГ чоловіків (M) та жінок (W) після закінчення 

детекції  реальних   запахів (II) та дистиляту (контр) (I). Порівняння проводили з 

даними параметрів ЕЕГ попереднього стану детекції. 

Примітки: 

1.▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

2. I - контроль (дистилят) (n=17 - M; n=23 - W);  

3. II  - детекція реального запаху (n=149 - M; n=171 - W); 

 

    Тобто, у жінок після закінчення активної аналітичної діяльності продов-

жували розвиватись активні аналітичні процеси, але вже на рівні спогадів.

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

І 

M 

 

W 

 

ІІ 

M 

 

W 
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                                                                                                                                                        Таблиця 6.14   

Значення інтегральних КОГ у чоловіків і жінок після закінчення детекції  реальних   запахів  та дистиляту  

 Дистилят Реальний запах 

 M  n=25 W  n=16 
M 

n=57 
W n=30 

 
θ1 θ1 θ2 β1 β2 θ2 θ2 θ2 α2 β2 β2 α2 θ2 β2 

 
МП Ʃ ЛП Ʃ ЛП ЛП МП Ʃ ПП МП Ʃ ПП ЛП МП 

LQ1 0,35 0,38 0,37 0,32 0,32 0,43 0,35 0,39 0,43 0,29 0,31 0,40 0,41 0,27 

Md1 0,42 0,44 0,42 0,35 0,38 0,47 0,42 0,43 0,45 0,31 0,34 0,45 0,48 0,31 

UQ1 0,44 0,47 0,48 0,38 0,40 0,51 0,46 0,48 0,52 0,33 0,36 0,51 0,51 0,33 

LQ2 0,38 0,38 0,38 0,33 0,34 0,44 0,37 0,40 0,43 0,28 0,31 0,42 0,44 0,27 

Md2 0,41 0,43 0,46 0,35 0,38 0,51 0,43 0,44 0,48 0,29 0,33 0,46 0,48 0,29 

UQ2 0,46 0,48 0,49 0,38 0,40 0,57 0,48 0,52 0,51 0,32 0,35 0,53 0,50 0,33 

p 0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,004 0,03 0,01 0,04 0,004 0,02 0,007 0,05 0,05 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

2. Md1 – значення КОГ у вихідному стану спокою;. Md2 – значення КОГ під час активної нюхової детекції. 

3. ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

4. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП.  

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану детекції. 
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Подібні зрушення у своїх, схожих на наші, але без детального аналізу ЕЕГ, 

дослідженнях, - збільшення коливань в межах θ-діапазону під час сприйняття  рі-

зних рослинних ароматів спостерігав [399]. 

 Потужність даного діапазону збільшувалась переважно в лівих передніх 

областях головного мозку на початку та після закінчення процедури нюхового 

сприйняття. За результатами проведеного порівняння запахових, вербальних, зо-

рових, тактильних і аудіо (музичних) подразників, як асоційованих сигналів, 

[336,338] було показано, що запахові подразники не відрізняються від інших за 

можливостями до точності спогадів. Проте, було виявлено, що обумовлена нюхо-

ва пам’ять завжди була більш емоційно забарвленою, ніж на інші стимули. Тобто, 

запах-індукована пам’ять відрізняється від інших, за походженням, пам’ятних 

процесів своєю емоційною складовою. Цей факт демонструє головну відмінність 

олфактивної пам’яті від інших сенсорних модальностей і говорить про те, що сис-

тема олфактивної пам’яті – окрема система пам’яті. На думку [346] запах-

обумовлена пам’ять є результатом згадування, а не кодування. Виявлені також рі-

зні нейрональні субстрати: згадування –  правий префронтальний кортекс, коду-

вання – ліва дорсальна префронтальна кора. Крім того – формування емоцій теж, 

переважно, пов’язують з функціонуванням правої півкулі. 

Таким чином, спираючись на наведені та дані літературних джерел, ми вирі-

шили дослідити особливості ЕЕГ-параметрів обстежуваних різної статі з ураху-

ванням їхньої суб’єктивної гедонічної оцінки спрямованої детекції запахових 

чинників. 

  Отже на першій хвилині спрямованого сприйняття запахів, чоловіки 

виявились все одно більш чутливими до появи подразника, не дивлячись на гедо-

нічну оцінку його сприйняття. Зміни СП в них були більш топографічно вираже-

ними, ніж у жінок в обох гедонічних випадках - у них була більш вираженою де-
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пресія низькочастотних складових (θ-, α- ритми) активація процесів уваги а також 

посилення емоційно-когнітивних коефіцієнтів θ/α і β/α (рис.6.2.2.5). Крім цього, 

треба зазначити, що позитивне відношення до сприйняття запаху супроводжува-

лось більш інтенсивними змінами СП ЕЕГ осциляцій – корелятів уваги в обох 

статевих групах. Звертає на себе увагу ще й той факт, що в цей час у жінок, на ві-

дміну від чоловіків, спостерігалось певне посилення процесів робочої пам’яті  

(θ1- F4) та емоційно-семантичних процесів (α3-, β1- задні області), проте більш 

виражені в разі негативної оцінки (рис.6.2.2.5). Визначення динаміки змін ВСП  

підтвердила і навіть, до певної міри, посилила наведені вище результати. Так , 

сприйняття негативних ароматичних чинників супроводжувалось у чоловіків де-

пресією ВСП ліво-задніх α2- коливань та певним посиленням β2- в обох темпора-

льних і правому фронтальному відведеннях, вказуючи на активацію когнітивних 

процесів, пов’язаних з нюхом. У жінок, це посилювалось активацією оперативниї 

пам’яті (фронтальний θ1-), та лівостороннім посиленням ВСП високочастотних 

складових (α-, β1-, β2-) в центрально-задніх областях, що у свою чергу вказувало 

на можливе залучення вербальної функції (рис. 6.2.2.5.).  Аналіз змін процесів ди-

стантної синхронізації в цей період максимально проявив наявність розбіжностей 

у нейродинаміці перебігу інформаційних мозкових процесів у осіб різної статі в 

залежності від фактору гедонічного відношення до запахів.    

Сприйняття запахів з негативною оцінкою у чоловіків призводило до поси-

лення КОГ ЕЕГ в першу чергу у α1-, β1-і β2- смугах, поєднуючи передні та задні 

(включаючи темпоральні)  зони кори, вказуючи  на  широкий когнітивно-актива-

ційний спектр аналізу нюхової інформації (активне за діяння правої півкулі). Зве-

ртає на себе увагу задіювання темпоральних областей (особливо правої). Даний 

факт і результати фМРТ- досліджень інших авторів дають нам підстави зазначити 

наявність активації в цей період правої мигдалини. Відомо, що амигдалу 
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пов’язують з механізмами емоційної пам’яті. фМРТ– досліджання виявили що у 

чоловіків (більше ніж у жінок) правостороння амигдала активувалась під час реа-

лізації пам’ятних слідів, що призводили до потужного емоційно-мотиваційного 

збудження. На відміну від цього у жінок ( більше ніж у чоловіків) у цей час  акти-

вувалась ліва мигдалина [161].   

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 

 
 

Рис.6.27. Топокарти змін  СП (І) та ВСП (ІІ) чоловіків (Δ) та жінок (▼)  на 

початку спрямованої детекції (1-а хв.) запахів (з урахуванням його суб’єктивної 

оцінки). 

Примітки: 

1. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника (р<0,05); 

2. N – запах не подобається (M n=18;W n=10); 

3. P – запах подобається (M n=36; W n=17). 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ вихідного  стану спокою. 
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Більше того, вивчення емоційних станів [293]  виявили активацію мигдалин у 

чоловіків, що переживали нудьгу. Цікаво, що у жінок такої активації зареєстрова-

но не було, не дивлячись на те, що за психологічним тестуванням емоційний стан 

у них був зафіксованим однаково. Крім цього, наявність активаційних процесів 

(посилення СРК) як в передньо-центральній  (особливо β1-) так і в задньо-

паріетальній локалізації вказує, на наш погляд, на повномасштабний аналіз емо-

ційного збудження – оцінки (валентність – активаційна складова) за 2-

компонентною теорією емоційного переживання [220,330]. 

           Зміни СРК ЕЕГ жінок на початковому етапі олфактивного сприйняття  ви-

явилися найбільшими саме в когнітивних ПДП ЕЕГ – θ1- та β2- і стосувались по-

силення взаємодій у фронтально-центральних зонах (з домінуванням фокусу по-

єднань у F3), що в свою чергу вказувало на оцінку саме ва-лентної компоненти 

емоційного переживання.  В задніх областях, та інших ЕЕГ ПДП спостерігалось 

пригнічення СРК.  

Виявлена розбіжність добре пояснюється наявними в літературі відомостям 

про те, що чоловіки та жінки відрізняються між собою за емоційними процесами 

– в них досить різні сприйняття, досвід, прояв. Крім цього, чоловікам притаманна 

більш виражена імпульсивність, егоцентричність, агресія [585].  Більше того, за 

результатами МРТ –досліджень, у жінок виявлено  більший об’єм орбіто-

фронтального неокортексу (по відношенню до мигдалини) – що , мабуть і спри-

чиняє відмінності в емоційніній поведінці [6] проявів arousle та агресії.  Відома, 

також точка зору, що існують нейрофізіологічні механізми, які обумовлюють 

більш виражений у жінок вплив соціально-культурних стереотипів в організації 

поведінкових реакцій (довільний контроль поведінки та когнітивних функцій) 

[6,421]. Продовження у часі процедури спрямованого аналітичного сприйняття, як 

було вже показано вище супроводжувалось процесами відповідної нюхової адап
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адаптації та певного заспокоєння, при чому у чоловіків, на відміну від жінок, 

зберігався ще  певний рівень arousal. В разі введення в аналіз урахування 

суб’єктивної гедонічної оцінки, виявилось, що фактор статі все ж таки домінував 

у виконанні завдання і був вирішальним. Тобто було виявлено, що не зважаючи 

на суб’єктивне відношення до якості аромату, пролонговане у часі його детекція 

супроводжувалась більш суттєвими змінами ЕЕГ параметрів в групі чоловіків (по 

відношенню до жінок).  

Отримані результати підтверджують гіпотезу [36] згідно якій у жінок більш 

виражена модуляція збоку ОФК входів амигдали, що спричиняє гендерні відмін-

ності.  

Так, зміни СП і ВСП у чоловіків стосувались в першу чергу β- діапазонів 

(включаючи β/α) і були більш представленими (топографічно по корі) при сприй-

нятті негативно оцінених чинників ( рис. 6.29). Важливо зазначити, що у всіх ви-

падках вони стосувались темпоральних зон, що вказувало на участь в цих проце-

сах амигдалярного комплексу ядер. Посилення ВСП β- ПДП у випадку сприйнят-

тя позитивно оцінених ароматів у задніх відділах ГМ вказувало на емоційне заба-

рвлення і можливу генерацію зорових образів. Крім цього, пролонговане сприй-

няття запахів як у чоловіків так і у жінок супроводжувалось депресією низькочас-

тотних складових ЕЕГ (θ- , α1-,α2- ) відбиваючи наявність збереження процесів 

зовнішньої уваги на фоні певного заспокоєння (рис.6.2.9,  додатки В). 

На відміну від чоловіків, в ЕЕГ жінок крім зазначених змін, пов’язаних з 

процесами підтримки зовнішньої уваги, значущих зрушень потужності електрич-

них коливань відмічено не було, можливо в наслідок вже сформованої «тонічнос-

ті» вивчаємого стану (монотонне кількахвилинне сприйняття одного й того ж за-

паху без будь-яких зовнішніх змін) на фоні свідомої підтримки уваги до нього 

(умова дослідження). 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

L 

M 

 

W 

 

H 

M 

 

W 

 
Рис.6.28. Топокарти змін  СРК чоловіків (M) та жінок (W) на початку 

спрямованої детекції (1-а хв.) запахів  в залежності від суб’ктивної оцінки 

аромату.  

Проимітки: 

1. ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0.05). 

2. N – запах не подобається ( M n= 18; W n=10); 

3. P – запах подобається (M n= 36; W n=17); 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього вихідного стану.  
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Таблиця 6.15  

Значення глобальних СРК чоловіків (M) та жінок (W) під час спрямованої детекції  запахів  в залежності 

від суб’ктивної оцінки аромату (І – подобається; ІІ - не подобається).  

P 1-а  хв. 3 хв. 1-а  хв. 3 хв. 

 M M W W 

 β2 β2 β1 θ2 β2 

 MП ∑ MП ∑ MП ЛП MП 

Md1 0,32 

[0,29;0,34] 

0,34 

[0,32;0,37] 

0,32 

[0,29;0,34] 

0,34 

[0,32;0,37] 

0,36 

[0,34;0,41] 

0,48 

[0,41;0,51] 

0,31 

[0,26;0,32] 

Md2 0,33 

[0,30;0,36] 

0,36 

[0,32;0,40] 

0,33 

[0,28;0,35] 

0,35 

[0,32;0,38] 

0,38 

[0,35;0,41] 

0,47 

[0,39;0,50] 

0,32 

[0,27;0,33] 

n1 36 36 36 36 17 17 17 

n2 34 34 36 36 17 17 17 
p 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

N 1-а хв 
  

3хв 
  

1-а хв 3хв 
 

Спокій 
 

 
M 

  
M 

  
W W 

 
W 

 

 
β2 β2 β2 β2 β2 β2 β1 θ1 θ1 θ1 θ1 

 
ПП МП ∑ ПП МП ∑ ПЛ МП ∑ МП ∑ 

Md1 

0,38 

[0,34; 

0,42] 

0,31 

[0,29; 

0,34] 

0,34 

[0,32; 

0,36] 

0,38 

[0,34; 

0,42] 

0,31 

[0,29; 

0,34] 

0,34 

[0,32; 

0,36] 

0,37 

[0,35; 

0,38] 

0,37 

[0,36; 

0,50] 

0,41 

[0,39; 

0,52] 

0,36 

[0,34; 

0,46] 

0,40 

[0,36; 

0,49] 

Md2 

0,41 

[0,32; 

0,45] 

0,34 

[0,29; 

0,37] 

0,36 

[0,32; 

0,40] 

0,40 

[0,35; 

0,43] 

0,33 

[0,29; 

0,35] 

0,35 

[0,33; 

0,37] 

0,41 

[0,36; 

0,43] 

0,36 

[0,34; 

0,46] 

0,40 

[0,36; 

0,49] 

0,38 

[0,35; 

0,47] 

0,42 

[0,39; 

0,49] 

n1 18 18 18 18 18 18 10 10 10 10 10 

n2 17 17 17 18 18 18 10 10 10 10 10 

p 0,007 0,01 0,03 0,001 0,002 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Примітки: 1.Md –медіана;2. LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 3.ЛП – ліво- , ПП- право-, МП – 

міжпівкульні; 4. ∑  – середня КОГ по всім відведенням;5. θ1- - β2 –ЕЕГ ПДП. Порівняння проводили з даними 

вихідного стану. 
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  Рис.6.29. Топокарти змін  СП (І) та ВСП (ІІ) чоловіків (Δ) та жінок  (▼) під час 

спрямованої детекції (3 хв.) запахів  з урахуванням суб’ктивної оцінки аромату. 

Примітки:  

1. Δ/▼ - збільшення/зменшення  значень показника, p<0.05 

2. N – запах не подобається (M n=18;W n=10); 

3. P – запах подобається (M n=36; W n=17) 

 

Не стала виключенням, в даному разі, і нейродинаміка процесів дистантної 

синхронізації функціональної активності мозку обстежуваних. Головними подія-

ми у змінах СРК в ЕЕГ обох статевих груп було посилення інформаційних сполу-

чень у когітивно-активаційних β-діапазонах, однак  більш вираженого у чоловіків 

на фоні пригнічення КОГ інших діапазонів, проте більш виражених у жінок. Ви- 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 
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явлена закономірність стосувалась обох «гедонічно» розподілених груп об-

стежуваних (рис.6.30).  

Однак, необхідно зазначити і деякі особливості. Так, у чоловіків сприйняття 

ароматів, позначених негативно, домінуюче  посилення СРК β2- осциляцій стосу-

валось правої півкулі і міжпівкульних сполучень (з центром у F4 і Т4) вказуючи 

на нюхову когнітивно-емоційну активацію, з відповідною підтримкою уваги то 

значущого зовнішнього подразника – міжпівкульні довгодистантні сполучення 

Т4 в β1- діапазоні ( рис. 6.30, табл. 6.15).  

Натомість у жінок відповідне посилення КОГ β1- і β2- ПДП було дещо мен-

шим, і стосувалось  (майже дзеркально по відношенню до чоловіків у β2-) лівої 

півкулі з домінуванням довгодистантних взаємодій,  вказуючи на розвиток емо-

ційно- когнітивних процесів із залученням вербальної сфери. Крім цього, на від-

міну від чоловіків, у яких спостерігались поодинокі послаблення взаємодій у ін-

ших ПДП (крім θ1- з право темпоральним фокусом) (рис. 6.30) у жінок відбува-

лось досить суттєве гальмування довгодистантних міжпівкульних  фронтоокципі-

тальних сполучень та взаємодії лівої темпоральної зони з Р4 і О4 у θ1-діапазоні – 

що може свідчити на тотальне зниження мотиваційно-когнітивної активації.    

 Звертає на себе увагу той факт, що посилення КОГ відбувалось саме у ви-

сокочастотній частині спектру. Даний факт вбачається повністю логічним і від-

повідним, якщо взяти до уваги дані [193], які вказують на посилення довгодиста-

нтних (фронтально-окципітальних) КОГ β-осциляцій при вирішенні завдань, що 

включають у себе ендогенні модулюючі top-down процеси, пов’язані з увагою  

(пам’ять, асоціації, емоції) та репрезентує один з механізмів підґрунтя усвідомле-

них обізнаності-розуміння або сприйняття ситуації чи факту. 

Необхідно зазначити, що загалом всі тестові олфактивні чинники були рос-

линними ароматами і не були однозначно аверсивними. Тому їх гедонічний роз-
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поділ був результатом достатньо інтенсивного когнітивного аналізу обстежува-

ними їхньої якості.  

  θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

N 

M 

 

W 

 

P 

M 

 

W 

 
Рис.6.30. Топокарти змін  СРК чоловіків (M) та жінок (W) під час спрямованої 

детекції (3 хв.) запахів  в залежності від суб’ктивної оцінки аромату 

Примітки: 

1. N – запах не подобається ( M n= 18; W n=10);  

2. P – запах подобається (M n= 36; W n=17); 

3.  ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього вихідного стану. 

 

Отже, отримані результати, на нашу думку, можна пояснити зразу з кількох 

напрямків. По-перше, в даному разі питання стосувалось сприйняття запахів з не-

гативною суб’єктивною оцінкою. Добре відомо, що жінки є більш чутливими до 

детекції саме негативних запахів [499], і саме цим можна пояснити гальмування у 
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них процесів мотивованої аналітичної уваги (включаючи пам’ять), що і вирази-

лось у нейродинаміці КОГ θ1- ПДП. По-друге, фМРТ – досліджання емоційних 

станів виявили відповідну  активацію мигдалин у чоловіків і жінок [161]. Мигда-

лину, як відомо, пов’язують з процесами (механізмами) емоційної пам’яті. Ви-

явилось, чоловіки використовують значно більшу кількість структур в сітях ко-

дування інформації, включаючи праву мигдалину, що призводить до highly arous-

ing, в той час як у жінок ця кількість значно менша і включає ліву мигдалину. У 

жінок набагато більше мозкових зон, які активуються емоційними стимулами не-

залежно від знака емоцій, а також пам’яттю на них [161]. 

  Крім цього, за даними [421] (також  МРТ–дослідження) у жінок виявлено 

більший об’єм орбіто-фронтального неокортексу ( по відношенню до мигдалини). 

Саме це, на думку авторів,  мабуть і спричиняє відмінності в емоційній поведінці. 

Результати підтверджують гіпотезу про те, що у жінок більш виражена модуляція 

збоку ОФК входів амигдали, що спричиняє гендерні відмінності, зокрема проявів 

агресії ( у чоловіків більша) і підтримують  точку зору,  що існують нейрофізіоло-

гічні механізми, які обумовлюють у жінок більш виражений вплив соціально-

культурних стереотипів в організації поведінкових реакцій (довільний контроль 

поведінки та когнітивних функцій).По-третє, - існують  дані [38], які свідчать, що 

права півкуля є більш активованою при проходженні глобальних процесів, ніж 

локальних. В той час, як в лівій півкулі процеси активації при локальних та гло-

бальних навантаженнях були більшими ніж в правій півкулі і співставними між 

собою. В той же час, як ми вже вказували, згідно гіпотезам ряду авторів існує різ-

ниця в принципах селекції інформації у чоловіків та жінок: першим в більшій мі-

рі притаманно використання імпульсно-глобальних (інсайтних) стратегій, на то 

мість як другим – адаптація до наявних понять з послідовною обробкою інфор-

мації та її осмисленням (інтелектуальна стратегія). При цьому, жінки для прий-
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няття рішення прагнуть отримати вичерпну інформацію [51]. Більше того, при 

реалізації ментальних асоціативних інсайтних процесів домінує права півкуля 

(обробка образної інформації та реалізація емоцій), а для активації лівої півкулі 

більш характерен концептуальний аналіз інформації, аналітичні процеси (конкре-

тна, вербально-логічна активність).  

 Тобто, за словами [585] мозок чоловіків структурований до полегшення 

зв’язків між сприйняттям (сенсорною перцепцією) та координацією дії (ірраціо-

нальні властивості відчуття-інтуїції), в той час як жіночий – до полегшення взає-

модії аналітичної та підсвідомих модальностей ментальних процесів (раціональні 

функції мислення-почуття); чоловіки використовують організацію інформації по-

відношенню «до себе», в той час як жінки більше застосовують всебічний широ-

кий інформаційний аналіз [262]. 

Подовжене у часі сприйняття ароматів, оцінених позитивно, як вже зазнача-

лось, супроводжувалось змінами СРК також більш вираженими в групі чоловіків 

(рис.6.2.2.8).. Проте, треба зазначити, що у даному випадку, зміни СРК β-частот 

вже мали генералізований активаційний характер (β2-), з вираженою фіксацією 

зовнішньої уваги саме нюхового походження (β1-). Виявлене посилення СРК β2-

ПДП (всіх типів поєднань (табл…) з фокусом у задніх областях кори) вказувало 

на наявність досить потужного arousal.  

Натомість, в ЕЕГ жінок у даному випадку спостерігались процеси певного 

емоційно-аналітичного (включаючи процеси оперативної пам’яті) заспокоєння по 

відношенню до сприйняття запаху (зниження СРК θ1- О1-F4,T4,P4) розвиток ста-

ну «оперативної готовності» - міжфронтальна інтеграція α1-, α3-, β2- ПДП,  яка за 

даними [271] сприяє найбільш ефективному перетіканню процесів центрального 

забезпечення функції контролю когнітивних процесів (посилення міжпівкульних 

центрально-задніх рівней КОГ β2- загально-активаційні когнітивні процеси).  
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Тобто, в даному разі можна припустити, що завдяки властивості жінок краще 

ідентифікувати запахи за рахунок їхньої більшої олфактивної обізнаності- досві-

дченості і тим самим прискорюючи процеси оперативної пам’яті по відношенню 

до нюхової інформації – вони швидше реагують на емоційні подразники, ніж на 

нейтральні [483,181]. А менша, в порівнянні з чоловіками, когнітивна-

активаційна динаміка СРК при сприйнятті позитивно оцінених запахів, на наш 

погляд, пояснюється саме більшою однозначністю і нескладністю  позитивно-

емоційної  оцінки, яка потребувала меншого часу для ідентифікації, по відношен-

ню до винесення негативних оцінок, «негативність» яких була до певної міри від-

носною (запахи рослинних олій в цілому у більшості оцінюються як нейтрально-

позитивні). Тобто, застосовані нами запахи, оцінені як неприємні, не були одноз-

начно негативними (аверсивними), а були так оцінені в результаті широкого спе-

ктру когнітивно-аналітичної активації процесів порівняння із залученням, безу-

мовно, нейромереж пам’яті, досвіду, асоціацій і уяви тощо. 

Отримані результати узгоджуються з поглядами [487], згідно яким при 

сприйнятті запахів жінки приділяють більше уваги до потенціально небезпечних 

стимулів, що в кінці кінців визначає когнітивну оцінку та суб’єктивне сприйняття 

 

6.2.3. Особливості нейродинаміки функціональної активності головного моз-

ку чоловіків і жінок у стані спокою після закінчення виконання олфактивного за-

вдання 

Стан спокою після закінчення процедури аналітичного сприйняття тестує-

мих запахів розподілених за фактором суб’єктивної  валентності виявив відносно 

більші зміни в бік заспокоєння у чоловіків у нейродинаміці СП і ВСП (рис.6.31,   

додат.А). Звертає на себе увагу, що чоловіки і в даному разі виявились більш реа-

ктивними – у них були більш вираженими процеси депресії коливань α3- та β- ді-
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апазонів як в разі негативного, так і в разі позитивного (з додатковою депресією 

θ1-) сприйняття, що було практично відсутнім у жінок. Крім цього, виявлене у 

чоловіків посилення тонічних параметрів ЕЕГ у свою чергу вказувало на розпо-

чаток активації RSN, що мало прояв у посилення СП і ВСП у θ2-, окципітальних 

β/α і θ/α, яке в групі жінок відбивалось лише у посиленні ВСП θ1- в О1 та α2- па-

рієтальних відділів та СП лівої темпорально-паріетальної зони  кори після сприй-

няття негативно оцінених чинників (рис.6.31). 

В той же час нейродинаміка процесів дистантних взаємодій ЕЕГ виявилась 

більш різноманітною - зміни СРК були різними в групах обстежуваних виділених 

як за статтю, так і за гедонічним суб’єктивним фактором.  

З рис.6.32 видно, що в разі «негативної» оцінки валентності запаху більш 

суттєві зміни СРК ЕЕГ подальшого стану спокою відбувались у групі жінок, що 

ще раз підтверджувало їх переваги у сприйнятті та чутливості до запахів. 

В разі «негативної» оцінки детектуємого запаху, стан спокою після його 

сприйняття у чоловіків характеризувався посиленням дистантних поєднань пра-

вої фронтальної зони з центрально-задніми відділами  в межах θ-  (особливо θ2-) 

(олфактивна пам’ять [607,563]), між лівопівкульної паріетально-окципітальної та 

міжтемпоральних взаємодій у α2- під діапазонах. Одночасно з цим відбувалось 

пригнічення КОГ β1-, β2- передніх областей ГМ ( F3-T4 – β1; F3-T4, F4-O2) 

(рис.6.32) – що по суті вказувало на припинення ког нітивного спрямованого ана-

лізу реальної нюхової інформації. Зміни СРК ЕЕГ жінок в цей час характеризува-

лись розвитком процесів інгибування когнітивної активності, пов’язаної зі 

сприйняттям негативного забарвлення нюхового чинника - зниження передньо-

центральних КОГ θ1- з фокусом у F3, довгодистантних сполучень F3-O1 i  F3-T4 

– у α2-  і межпівкульних сполучень P3-P4 і T3-P4 в межах β2-   ПДП (рис.6.32, 

табл.6.16, додат.А.1). Проте, на відміну від чоловіків, у них спостерігалось певне  
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посилення СРК P3-O1 у α2- та діагонального транскортикального  сполучення F3-

O2 у α1- і β2-  (когнітивна вісь) – що вказувало підвищення рівня vigilance та 

alertness активації-уваги і готовності до дій –, що, знову ж таки, на наш погляд, 

відповідало особливостям когнітивних стратегій у представників різної статі. 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

N 

 

P 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

N 

 

P 

 
 

Рис.6.31. Топокарти змін  СП (І) та ВСП (ІІ) чоловіків (M) та жінок  (W) 

після завершення спрямованої детекції запахів  в залежності від суб’ктивної 

оцінки аромату 

Примітки: 

1. Δ -чоловіки; ▼-жінки; Δ/▼   - збільшення/зменшення показників (р<0,05); 

2. N – запах не подобається (M n=18;W n=10);  

3. P – запах подобається (M n=36; W n=17). 

4. θ1- β2- ЕЕГ піддіапазони 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спрямованої 

нюхової детекції. 
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У випадку позитивного відношення до аромату, у чоловіків перехід до стану 

спокою після активної нюхової детекції супроводжувався посиленням дистанцій-

них сполучень в межах θ2- (Т3-О2), α2- (F3-F4, F3-P3, T4-P4), α3- (T3-O1) та β2- 

(T3-T4).  

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

N 

M 

 

W 

 

P 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.32.   Топокарти змін  СРК чоловіків (M) та жінок (W) після 

завершення спрямованої детекції запахів  в залежності від суб’єктивної оцінки 

аромату  

Примітки: 

1. N - не подобається (M n=18;W n=10);  P – подобається (M n=36; W n=17);  

     2. ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

     3. θ1- β2- ЕЕГ піддіапазони 

Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану спрямованої 

нюхової детекції. 
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                                                                                                              Таблиця 6.16  

Зміни значень інтегральних КОГ θ1-ПДП у жінок під час спрямованої детек-

ції запахів (суб’єктивна оцінка – «не подобається»). 

 

θ1 

 

 

MП ∑ 

LQ1 0,34 0,36 

Md1 0,36 0,40 

UQ1 0,46 0,49 

LQ2 0,35 0,39 

Md2 0,38 0,42 

UQ2 0,47 0,49 

n1 10 10 

n2 10 10 

р 0,04 0,04 

Примітки:  

1. Md –медіана; LQ,UQ – нижній та верхній квартиль відповідно; 

2. Md1 – спрямована детекція;   Md2 – стан спокою після сприйняття запаху; 

     2.  МП – міжпівкульні; Ʃ – сумарна КОГ; 

 

Виходячи з рис. 6.32 можна бачити, що в більшості посилення дистантних 

взаємодій торкались лівої темпоральної області (концептуальний аналіз інформа-

ції, аналітичні процеси і, можливо, конкретна, вербально-логічна активність)[38]. 

Крім цього у них спостерігались окремі випадки зниження КОГ : θ1 (F3-F4), 

α2- (О1-О2) та α3- (F3-O1), що вказувало на збереження певного рівня активації 

когнітивних процесів, не дивлячись на розвиток стану спокою (релаксу). 

Зміни СРК у жінок, за даних умов, відбувались практично у кожному ПДП 

ЕЕГ. Так, завершення процедури активного аналітичного нюхового сприйняття 

мало чіткий прояв у падінні рівня міжпівкульних довгодистантних КОГ в β- 

(особливо β1-) смузі і зниженням локальних внутрішньопівкульних поєднань (F3-
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P3; T4-P4) в θ1- (рис. 6.32). В той же час стан спокою у них характеризувався 

посиленням КОГ у першу чергу в θ2- (довгодистантне F4-O2) та α1- (між 

О1(фокус) і T3,F4,P4) і α2- (F3-F4; O1-P4) ПДП, що можна трактувати як 

розвиток активності RSN, тобто активацію внутрішньої психо-ментальної актив-

ності [563] з позитивним емоційним забарвленням (α1-) [345]. Крім цього, поси-

лення лівопівкульних дистантних інформаційних взаємин у θ1-(O1-P3) і α1-, β1- 

(O1-T3) активацію у них мигдалини.  

Отже, з наведених результатів обстежень витікає, що прояви особливостей 

когнітивної оцінки запахового чинника в групах чоловіків і жінок мали місце як 

на початковому етапі активного спрямованого сприйняття так і під час пролонга-

ції даного стану. Крім цього, особливості, пов’язані зі статтю, мали суттєвий про-

яв і при урахуванні фактору суб’єктивної оцінки валентності (гедонічної оцінки) 

нюхового чинника. Треба зазначити, що з нашої точки зору, в разі спрямованого 

сприйняття запахів виявлені нами статеві особливості нейродинаміки функціона-

льної активності ГМ у першу чергу пояснюються саме різницею когнітивних 

стратегій, які використовують чоловіки і жінки, що у свою чергу знову ж таки пі-

дкреслює «когнітивність» нюхового сприйняття у людини. На це вказує і виявле-

не, в ході аналізу нюхового сприйняття, переважання  у чоловіків по відношенню 

до жінок arousal-активації (β2- осциляції) [161], що відповідає даним про їх домі-

нуючу імпульсивність в ході вирішення когнітивних завдань і як характерологіч-

ну рису діяльності тощо [421, 50,51]. 

 

6.2.4. Статевий диморфізм у функціональній активності головного мозку з 

урахуванням активаційної складової гедонічності сприйняття. 

Як і вразі аналізу загальних групи (без урахування фактору статі обстежува-

них) у даному разі ми також провели аналіз змін нейродинаміки електричних ко- 
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ливань ГМ чоловіків і жінок під час спрямованого сприйняття запахів з ураху-

ванням активаційної складової емоційного збудження.  

Отже, початок сенсорної нюхової активації у чоловіків виявив наявність пе-

вної когнітивної активації в обох випадках сприйняття (запах активуючий – «А», 

запах інактивуючий – «Іn»), що цілком логічно для початку перцепції – активація 

процесів уваги (депресія СП α1,2- осциляцій та посилення θ/α і β/α). Проте, треба 

зазначити, що вже на цьому етапі сприйняття (що цілком закономірно і відповідає 

нашим вже викладеним вище  результатам обстежень) відбувся аналіз поступаю-

чої нюхової інформації, і реакція на «А» була більш інтенсивною, ніж в разі «In» 

(депресія в α-діапазоні, посилення θ/α і β/α; зміни ВСП  θ1-, α2- і β2- ритмів) (рис. 

6.2.4.1). 

Зовсім інші закономірності нейродинаміки мозкових процесів були виявлені 

в цей час у жінок (рис. 6.33). Якщо сприйняття «In»-запахів  характеризувалось 

практичною відсутністю суттєвих змін СП і ВСП (поодинокі по корі), то в разі 

детекції «А»-запахів відбувались депресія СП α1- і посилення β/α у лівій темпо-

ральній і паріетальних областях (відображення саме дії активуючого фактору) і 

відповідне цьому лівопівкульне посилення ВСП β1,2- (T3, P3) і α3- (P3,O1) ПДП, 

що вказувало на стан «піднесення» і можливу вербальну активність. На нюхове 

походження реакції вказувало посилення θ1- у правій фронтальній області.  

 Під час нюхової детекції «In»-запахів у чоловіків спостерігалось посилення 

СРК фронтальних відділів з темпорально-паріетальними зонами ГМ в α2-, α3-, 

β1-, β2- ПДП та між фронтального у θ1-, що вказувало на паралельний  розвиток 

процесів зовнішньої, пов’язаної з нюхом,  уваги з когнітивною аналітичною дія-

льністю (пам'ять, асоціації,  семантичні процеси і т.і. )  (рис.6.34). Натомість у жі-

нок спостерігалось лише посилення КОГ правого темпорального відділу з правою 

же фронтальною та лівою темпоральною зонами кори, вказуючи на  стабілізацію 
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певного рівня активації, пов’язаної з діяльністю нюхових зон [563]. Крім цього 

спостерігались   локальні послаблення короткодистантних взаємодій в θ- і β- діа-

пазонах, які вказували на гальмування активаційного рівня мозку включаючи по-

слаблення процесів нисхідного контролю (рис. 6.34).  

 

       θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

In 

↓ 

 

A 

↑ 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

In 

↓ 

 

A 

↑ 

 
 

Рис.6.33.Топокарти змін  СП (І) та ВСП (ІІ) чоловіків (M) та жінок (W) на 1-й 

хв. спрямованої  детекції  запахів з урахуванням від суб’єктивної активаційної 

складової оцінки аромату  

Примітки:  1. Δ -чоловіки; ▼-жінки; Δ/▼   - збільшення/зменшення 

показників (р<0,05);  2. In ↓ - запах інактивуючий (M n=18;W n=5); A ↑ –запах 

активуючий (M n=26; W n=13);    

Зміни оцінювались по відношенню до вихідного стану спокою. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

In

↓ 

M 

 

W 

 

 

A 

↑ 

M 

 

W 

 
 

Рис. 6.34. Топокарти змін  СРК ЕЕГ чоловіків (M) та жінок (W) на 1-й хв. 

спрямованої детекції  запахів  в залежності від суб’єктивної активаційної 

складової оцінки аромату  

Примітки: 

1. Іn - інактивуючий (M n=18;W n=5); A – активуючий (M n=26; W n=13);  

2.  ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05). 

Зміни оцінювались по відношенню до вихідного стану спокою. 

       

Сприйняття ароматів, оцінених як активуючі, у чоловіків супроводжувалось 

зовсім іншим типом активаційного розподілу змін СРК, ніж в разі «In»-запахів за 

вдяки, напевно, доданню до активації когнітивної природи (спрямована аналітич-

на нюхова детекція) активації, спричиненої дією самого нюхового чинника.  
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Як найбільш значимі,  тут можна зазначити  посилення СРК у θ1- і β2- діапа-

зонах: у θ1- відбувалось посилення довгодистантних КОГ обох фронтальних зон з 

лівою окципітальною (процеси оперативної пам’яті), у β2- - посилювались у бі-

льшості міжпівкульні  взаємодії правого фронтального і обох темпоральних зон з 

паріетально-окципітальною зонами (активаційна складова емоційного збудження 

від нюхового аналізатору (правопівкульнае домінування)) (рис. 6.34). 

Крім цього було виявлено посилення окремих взаємодій в α3- (Т3-О1) і β1- 

(F3-T4), які відбивали (підтверджували) розвиток активаційно-когнітивних про-

цесів під час олфактивного сприйняття. Одночасно з цим описане посилення СРК 

супроводжувалось пригніченням КОГ в α-діапазоні (довгодистантні ліво- і право- 

півкульні фронтально окципітальні поєднання) і θ2- (F3-T4) відбиваючи емоційну 

складову активуючої дії вивчає мого запаху.    У  жінок найсуттєві зміни СРК, на 

відміну від чоловіків,  відбувались в межах α2-  - посилення міжпівкульних поєд-

нань правої фронтальної області з лівими темпоральною і паріетальною, а також 

правої темпоральної зони з лівими ж фронтальною і паріетальною ділянками; в 

θ1- посилення міжівкульних паріетальних  і лівопівкульного фронтально- паріе-

тального функціональних взаємодій, в межах β1- смуги – формування фокусу в 

лівій окципітальній зоні – інформаційне сполучення з P3,P4,O2  (рис. 6.34). Вияв-

лене посилення КОГ вказувало на розвиток когнітивно-активаційного статну 

(увага, пам'ять, асоціації), спричиненого, на наш погляд, активаційною оцінкою 

дії саме одорантів (фронтально-темпоральна правопівкульна локалізація фокусів). 

В той же час,  наявність паралельного зниження СРК в β1- (F4-О1, Т4-Р4) і α2- 

(О1-Т3, О1-Т3) вказувала на неоднорідність і генералізоване домінування актива-

ційних процесів і, наприклад, певного ігнорування саме емоційною складовою 

аналізуємого стану (початок нюхової детекції).   
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Пролонгація (подовження) процедури нюхової детекції призвела до певного 

зменшення реактивності ЕЕГ-параметрів. Так, стосовно змін СП і ВСП у чолові-

ків у разі інактивуючих запахових чинників можна зазначити зниження СП і ВСП   

у низькочастотному спектрі α-осциляцій (α1,2-) вже значно топографічно менш 

виражене (по відношенню до початкового стану), що разом зі зменшенням θ2- у 

правій передній області (F4-Т4) (мотиваційне заспокоєння) вказувало на гальму-

вання процесів нисхідного когнітивного контролю по відношенню до нюхової 

стимуляції (рис.6.35).  

Що стосується високочастотних складових (когнітивно-активаційих) то вони 

залишались практично без хзмін за виключенням додаткової активації у β2-ПДП 

окципітальних областей. Зазначимо, що у жінок в даній підгрупі зміни СП і ВСП 

були практично відсутнім ( поодинокі в різних областях ГМ і різних ЕЕГ ПДП) 

(рис.6.35).  Тобто, виходячи з наведеного матеріалу, цілком можливо припустити, 

що жінки виявились більш чутливими до інактивуючої дії одорантів, що призво-

дило до суттєвого гальмування активності нисхідного контролю процесу когніти-

вного аналізу сприйняття, принаймні на рівні механізмів формування процесів 

локальної синхронізації електричних потенціалів ГМ. Приблизно така ж нейро-

динаміка функціональної активності мозку (СП і ВСП) відбувалась і у відношенні 

групи обстежуваних (чоловіки і жінки), які оцінили нюхове навантаження як «ак-

тивуюче». Виключення полягали у практично повній депресії коливань θ- ритмів 

і невеликому посиленні потужності (у тому числі і топографічному) β1,2 – діапа-

зонів у фронтально-центральних областях ГМ чоловіків.   Натомість у жінок в 

цей період спостерігалась практично повна відсутність зін СП і ВСП, крім одини-

чного посилення СП β-осциляцій у правій паріетальній області неокортексу 

(рис.6.35).   Аналіз змін інформаційної ємності мозку (КОГ) виявив дещо іншу 
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динаміку (рис. 6.36, табл.. 6.17). Виявилось, що сприйняття «інактивуючих» запа-

хів супроводжу валось розвитком активації RSN як у чоловіків, так і у жінок.   

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

I 

In

↓ 
 

A

↑ 
 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

In

↓ 
 

A

↑ 
 

Рис.6.35. Топокарти змін  СП (І) та ВСП (ІІ) ЕЕГ чоловіків (M) та жінок  (W) 

під час (3хв) спрямованої детекції  запахів  з урахуванням суб’єктивної 

активаційної складової оцінки аромату 

Примітки: 

1. Δ - чоловіки; ▼- жінки;  

2. Δ/▼   - збільшення/зменшення показників (р<0,05); 

 3. In↓ - інактивуючий (M n=18;W n=5); A↑ – активуючий (M n=26; W n=13); 

 Зміни оцінювались по відношенню до вихідного стану спокою. 

 

валось розвитком активації RSN як у чоловіків, так і у жінок. Статеві відмінності 

полягали в тому, що у чоловіків відбувалось посилення дистантних взаємодій 

взаємодій практично у всіх (крім α2-) ПДП і здебільшого стосувались централь-

но-задніх областей ГМ (темпорально-паріетально-окципітальні). При цьому, зве-

ртає на себе увагу, що більшість поєднань стосувались правої темпоральної зони 
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(ню нюхова діяльність). Залучення фронтальних відділів стосувалось лише α3- 

(нюхова семантика) і β1- (нисхідний котроль, фіксація зовнішньої нюхової ува-

ги). Що стосується β2- ПДП, то, на нашу думку, перерозподіл СРК тут відбивав  

прояв зниження активності нисхідної системи контролю (гальмування міжфрон-

тальних взаємовідносин) (рис. 6.36).  

Зміни СРК у жінок цієї групи вказували на суттєвий розвиток ментального 

заспокоєння ( зниження довгодистантних КОГ у θ1,2- , міжтемпоральних α1- і  

міжпівкульних тім’яно-потиличних зон в α3- ПДП). Проте, одночасно з цим спо-

стерігався розвиток процесів, які ми вже спостерігали раніш – посилення міжф-

ронтальних взаємодій α1,3- , між темпоральних – α2- ПДП. Останнє дає нам змо-

гу підтвердити, висунуте раніше, припущення, що жінки дійсно більш чутливі до 

інактивуючих ароматичних засобів – скоріше переходять у стан спою, що визна-

чається властивостями-дією самого нюхового чинника. Проте, важливо, що стан 

в який переходять (набувають) при цьому жінки можна характеризувати, як стан 

«оперативної готовності» і сприяє найбільш ефективному перетіканню процесів 

центрального забезпечення функції контролю когнітивних процесів. 

Аналіз подовженого спрямованого сприйняття ароматів з суб’єктивною оцінкою 

«активуючі», в групі чоловіків виявило наступне. З одного боку воно супрово-

джувалось суттєвим пригніченням СРК практично в усіх ПДП (особливо α-), що 

можна трактувати як стан розслаблення і певного гальмування  інформаційних 

поєднань, можливо завдяки розвитку адаптаційних процесів і монотонічного ста-

ну сприйняття (β1-відсутність значущих змін КОГ). Проте у високочастотній 

смузі спектру енцефалограми спостерігалось потужна дистантна β2-синхронізація  

всіх типів поєднань з домінуванням правопівкульних центрів (рис.6.36), що пере-

конливо вказувало на нюхове (лімбічне) походження розвитку стану активації.  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

In 

M 

 

W 

 

A 

M 

 

W 

 

 

Рис.6.36.   Топокарти змін  СРК чоловіків (M) та жінок (W) під час (3хв.)  

спрямованої детекції  запахів  в залежності від суб’ктивної оцінки аромату  

Примітки: 

1. «Іn» - інактивуючий (M n=18;W n=5); «A» – активуючий (M n=26; W n=13); 

2. ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05).   

Зміни оцінювались по відношенню до вихідного стану. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

I 

In 

 

A 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

II 

In 

 

A 

 
 

Рис.6.37. Топокарти змін  СП (І) та ВСП (ІІ) чоловіків (M) та жінок  (W) 

після закінчення спрямованої детекції  запахів  в залежності від суб’єктивної 

активаційної складової оцінки аромату 

Примітки: 

1. Δ -чоловіки; ▼-жінки; Δ/▼   - збільшення/зменшення показників (р<0,05); 

2. In - інактивуючий (M n=18;W n=5); A – активуючий (M n=26; W n=13).  

 Зміни оцінювались по відношенню до попереднього стану детекції. 

 

поєднань з домінуванням правопівкульних центрів (рис.6.36, табл..6.17), що пе-

реконливо вказувало на нюхове (лімбічне) походження розвитку стану активації.  

той же час зміни СРК ЕЕГ жінок в цей період характеризувались потужним галь- 
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муванням інформаційних поєднань у θ1- з фокусами в правопівкульних фронта-

льній і окципітальній зонах ГМ, а також поодиноких F4-O1 – у θ2-   та Т4-О2 – у 

α2- ПДП (зниження активності аналітичних когнітивних процесів, емоційне за-

спокоєння). 

Закінчення процедури виконання процедури сприйняття ароматів  і перехід 

до стану спокою не викликав суттєвих активаційних змін у СП і ВСП ЕЕГ «гедо-

нічних» експертних груп (за суб’єктивною оцінкою запаху) ні у чоловіків, ні у 

жінок. Функціональна активність ГМ позначалась лише у поодиноких локальних 

по окремим зонам змінах у різних діапазонах ЕЕГ (рис.6.37). 

Так в групі обстежуваних з оцінкою «запах інактивуючий» спостерігалось 

певне послаблення СП β1- та посилення β/α і ВСП θ1- у задніх відведеннях, в той 

час як у жінок цієї групи відбувались поодинокі зміни ЕЕГ, неоднозначність 

(протиріччя СП і ВСП – θ2-, α1-) яких викликала певні труднощі у функціональ-

ному поясненні (трактовці тлумаченні), що практично унеможливлювало вине-

сення чіткого висновку.  

Отриману, на перший погляд, неузгодженість, на наш погляд, можливо по-

яснити саме розслаблюючим ефектом дії нюхових чинників, що  сприймались у 

ході обстеження. Обстежуваний набував стану «заспокоєння» і, зрозуміло, що 

перехід до стану «спокою» (припинення сприйняття такого агента) чи навряд мо-

же супроводжуватись помітними виразними змінами тонічних параметрів ЕЕГ. 

В групі обстежуваних з оцінкою «запах активуючий» були виявлені порівня-

но більш чіткі зміни (особливо СП), що до певної міри укріпило наше бачення, 

висловлене вище. Так, у чоловіків закінчення виконання нюхового завдання при-

звело до вираженої депресії активаційних осциляцій α3-, β1- і особливо β2- діапа-

зонів, вказуючи припинення дії активуючого фактору і  перехід до стану спокою 

(рис. 6.37).  
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 
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Рис.6.38.Топокарти змін  СРК чоловіків (M) та жінок (W) після завершення  

аналітичної детекції  запахів  з урахуванням суб’єктивної активаційної складової 

оцінки аромату  

Примітки: 

1. Іn - інактивуючий (M n=18;W n=5); A – активуючий (M n=26; W n=13); 

2. ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (p<0,05); 

Зміни оцінювались по відношенню до попереднього стану спрямованої детекції. 
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Одночасно з цим у лівій передній області (F3, T3) у них розвивались процеси 

розвитку локальної синхронізації θ2- діапазону (оперативна пам'ять на зміну ста-

ну).  

У жінок зміни були менш вираженими – депресія задніх (активаційних за 

[331] ) β1- коливань та θ/α у центрально-темпоральних областях, теж відбиваючи 

на розвиток процесів заспокоєння, хоча практична відсутність змін СП і ВСП в 

інших частотних смугах вказувала на зберігання активованого стану. 

Зміни СРК, як і в попередніх проведених аналізах, виявились більш чутли-

вим показником нейродинаміки функціонування інтроспективних мозкових про-

цесів. Стан спокою після припинення дії інактивуючих ароматів у чоловіків хара-

ктеризувався потужним зниженням СРК θ1- (міжфронтальне), α1-  (F3-T4), α3- 

довгодистантні фронтальні і правопівкульні поєднання, β2- (T3-P4;T3-O2) когні-

тивно-аналізуючих ПДП, вказуючи на розвиток процесів стану спокою. Одночас-

но з цим відбувалось інформаційних взаємодій в центрально-передніх зонах ГМ 

α2,3-, θ2- і β1,2- ПДП ( домінування поєднань з темпоральними зонами) тим са-

мим відбиваючи активний розвиток внутрішніх психічних процесів (темпоральні 

зони θ2-, α3-)  і виникнення певної arousal-реакції на закінчення інактивуючої дії 

нюхового (β1,2- коливання) (рис. 6.38).  

СРК жінок даної експертної групи характеризувалось також певною неодно-

значністю спрямованості змін – поодинокими посиленнями і послаблен-нями фу-

нкціональних взаємодій окремих пар відведень: посилення КОГ спостерігалось в 

θ2- (F4-O2), α2- (F3-T4) і  α3 (P3-O2) ПДП, зниження рівня КОГ - θ2- (F4-T3),  α2-  

(T3-T4), α3- (F4-P4),  β1-(T3-T4) (рис. 6.2.4.6). Отриману дина-міку змін процесів 

дистантної синхронізації, на наш погляд, можна оцінити як результат певної фун-

кціонально-активаційної невизначеності стану переходу від спрямованого аналі-

тичного сприйняття запаху  (когнітивна активація), але з заспокійливою дією  
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(гальмування активаційних процесів) до стану спокою – припинення інактивацій-

ної дії зовнішнього чинника з одночасним розвитком внутрішньої активності ста-

ну спокою (активація RSN).    Стан спокою іншої експертної групи обстежуваних 

(з суб’єктивною оцінкою запаху «активуючий») виявився теж не до кінця одноз-

начним з точки зору інформаційних перебудов. Так у групі чоловіків в цей час на 

фоні відсутності змін СРК у більшості ЕЕГ діапазонів, відбувалось потужне ліво-

півкульне пригнічення довгодистантних взаємодій в α3- діапазоні  і фронтальних 

дистантних поєднань β2- (рис. 6.38), яке вказувало на активне ментальне і емо-

ційне «заспокоєння» (гальмування збудження, зниження arousal), що було цілком 

очікувано і логічно у контексті закінчення процедури активного сприйняття акти-

вуючого нюхового чинника і особливостей селекції інформації у чоловіків (інсай-

тна форма) [50].  В той же час у жінок даної групи відбувалось посилення інфор-

маційних поєднань у когнітивних низькочастотних ЕЕГ діапазонах – θ1,2- з фо-

кусами поєднань у задніх відділах ГМ, α1- дистантна синхронізація О1 з F3 та F4, 

та активаційних високочастотних ПДП – α3- О1-Т3 і О2-Р4; β1 – лівопівкульного 

фронтоокципітального сполучення (рис. 6.38). Важливим в цих змінах є те, що всі 

вони у тій чи іншій мірі відбивають розвиток внутрішньої психічної активності 

(свідомості) - ментальні процеси, включаючи пам’ять і семантичну активність (θ-, 

α3-, β1-), асоціації, уяви (задні області θ-осциляцій), відчуття комфорту (α1-). 

Тобто, в цьому разі можна заключити, що жінки, на відміну від чоловіків, скоріш 

за все реагували не на припинення саме дії активуючого нюхового чинника, а 

знаходились під впливом модулюючої стан свідомості (внутрішньої психічної ак-

тивності) дії ароматів, що перед цим сприймалися (розвиток процесів нюхової 

пам’яті і пов’язаних з цим асоціацій).   

 Отже, проведений аналіз змін ЕЕГ-параметрів в різних статевих групах об-

стежуваних під час спрямованої аналітичної детекції рослинних ароматів (і після 
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її  закінчення) з урахуванням суб’єктивної оцінки відношення до них, виявив, що 

процес активного аналітичного (стан спрямованої уваги) сприйняття, не обумов-

лених спеціально, запахів є активним когнітивним процесом, специфіка якого по-

лягає у практично одночасному поєднанні 2-х напрямків ментальної активності: 

1- аналітична активність по визначенню властивостей нюхового подразника ( 

знайомість, емоціональне відношення, ідентифікація значення), що здійснюється 

досить швидко; 2 – більш тривала, внутрішня ментальна активність, спровокова-

на властивостями подразника у сенсі модуляційної активності по відношенню до 

внутрішнього психо-емоційного і когнітивного стану, завдяки активації RSN ГМ 

(пам’ять, уяви, асоціації та ін.). Важливими факторами, що визначають характер 

функціонування мозкових нейромереж є фоктори суб’єктивного відношення до 

запаху (валентність і активаційна складова), що визначаються досвідом особи і 

фактором статі, який визначається у першу чергу, на нашу думку, особливостями 

у принципах селекції інформації у чоловіків та жінок (імпульсно-глобальні (ін-

сайтних) у чоловіків, інтелектуальна (з послідовною обробкою та осмисленням) 

[50, 47]. На користь останнього слугують дані, отримані  в електрофізіологічних  і 

фМРТ – дослідженнях, які вказують на той факт, що у жінок під час хемосенсор-

ного сприйняття залучені більш розгалужені нейроланцюги, ніж у чоловіків 

[384,666], в чому ми і мали змогу пересвідчитись при аналізі отриманих нами ре-

зультатів (особливо СРК).  

Виходячи з наведеного, можна цілком упевнено прийти до висновку, що фу-

нкціонування нюхової системи людини – нюхова детекція (процес олфактивного 

сприйняття) та її когнітивні ефекти мають свої, пов’язані зі статтю, особливості і 

безумовно мають важливе значення у диференціації соціальної і когнітивної по-

ведінки чоловіків і жінок.    
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РОЗДІЛ 7 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЕГ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ 

КОРОТКОЧАСНОЇ НЮХОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ( АНОСМІЇ). 

 

Легеневе дихання, у людини, як і у всіх суходільних ссавців, в залежності від 

обставин здійснюється двома шляхами – через ніс (носовий тип дихання ) або че-

рез рот (ротове дихання). У стані спокою більшість людей дихає через ніс [245]. 

Більше того, дослідження типів дихання у дорослих виявили домінування носо-

вого дихання в стані притомності, хоча у більшості зберігалась можливість зміни 

типу дихання на ротове. З віком таке домінування посилюється [643,624], можли-

во завдяки відповідному послабленню нюхової функції. За своїми характеристи-

ками ротове дихання відрізняється від носового наявністю у останнього потужно-

го прямого зв’язку з нюховою перцепцією. Важливо зазначити, що у стані спо-

кою хвилинна вентиляція легень не залежить від типів дихання, хоча після вико-

нання фізичного навантаження вона більша при ротовому диханні. Найбільш 

ймовірно це відбувається завдяки тому, що респіраторний опір у носовій порож-

нині під час вдиху (inspiratory nasal resistance) вищий на 390% по відношенню до 

ротового до фізичного навантаження і на 890% після [650]. Значно більший під 

час носового дихання і мертвий дихальний простір, що разом з підвищенним 

опором дихальних шляхів і призводить до збільшення частоти дихання при збі-

льшенні вентиляції легенів [610].  Вважається, що ротовий дихальний цикл не є 

пов’язаним з обробкою олфактивної інформації, тобто практично не пов’язаний з 

будь-якою спеціальною синхронізацією нейрональної активності у олфакторному 

кортексі, а пов’язані з цим механізми не активуються і нюхова інформація, таким 
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чином, не аналізується [506].  Разом з цим є дані, що вказують на можливість пе-

вної активації олфактивних рецепторів під час ротового дихання (ретроназальна 

стимуляція), але з мінімальними нюховими відчуттями [447]. Так, рухова актив-

ність в ротовій порожнині (включаючи відхаркування, плювання, ковтання і т.і.) 

суттєво посилює (але не до рівня ортоназального шляху) ретроназальне нюхове 

сприйняття, що дуже важливо у реалізації механізмів відчуття смаку [320].   

Можливо завдяки саме цьому під час вивчення хемосенсорних викликаних 

потенціалів (CSERP) при різних рівнях секреції слизової в носовій порожнині 

дійшли до висновку, що нежить на нюхову функцію має незначний ефект [492].  

Що стосується змін електричної активності головного мозку людини за умов 

різних типів дихання, то на даний час в науковій літературі наявно дуже мало ві-

домостей стосовно змін саме параметрів сумарної ЕЕГ. Головними є роботи ла-

бораторії Lorig T.S. і співавт. [443-449], які вказують в основному на зміни в θ- та 

β- діапазонах (зниження потужності). На даний час найбільш популярними та ви-

вченими електричними параметрами нюхового сприйняття являються олфактивні 

та хемосенсорні потенціали, що пов’язані  з подіями (event-related potentials 

(ERPs)). Їх реєстрація та аналіз мають широке застосування у напрямку вивчення 

нюхової системи, аносмії [114], функціональній діагностиці  онкологічній прак-

тиці, отоларингології, стану нюху при хворобах Паркінсона та Альцгеймера, пси-

хо-емоційних розладах тощо [535,120,498].  

Виходячи з контексту досліджень нашої роботи було б доцільним, на наш 

погляд, описати ЕЕГ-картину ротового і носового дихання для повномірної оцін-

ки нюхової функції у механізмах формування функціонального стану людини.   

У зв’язку із цим нами були проведені дослідження змін електричної актив-

ності ГМ людини в умовах зміни типів дихання (носове-ротове-носове) в одному 

обстеженні однієї особи. 
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 Отже, перш за все, треба зазначити, що процедура перекриття носового ди-

хання і знаходження певний час (до 15 хвилин)  в стані дихання через рот, у всіх 

наших обстежуваних викликала негативне емоційне відношення до процедури  

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 β/α θ/α 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
 

Рис.7.1. Топокарти значущих змін СП ЕЕГ людини під час різних типів ди-

хання (A - перехід до ротового дихання, B – пролонговане ротове дихання, C - 

перехід до носового дихання, D - відновлене носове дихання); n=46  

 Примітки: - Δ - посилення СП,  ▼- зниження СР (р<0,05)  

обстеження. Тим не менш, було дуже несподіваним, що практично не було вияв-

лено значущих змін характеристик потужності ЕЕГ-коливань, крім β-діапазону, в 

якому перехід на ротовий тип дихання викликав значуще посилення СП і ВСП в 

обох окципітальних відведеннях (посилення активаційнихемоційних процесів) 
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[262,193], яке супроводжувалось півною депресією осциляцій θ- α,2- ПДП саме у 

правопівкульних областях (Рис.7.1). Зовсім по іншому себе «вели» параметри 

процесів дистантної синхронізації (СРК). Треба зазначити, що «неприємність» 

самої процедури перекриття носового дихання (спеціальний затискач для ніздрів, 

подібний до таких у синхронному плаванні) чинилася скоріш за все завдяки под-

разненню потужного рецепторного поля лицьового диску і механорецепторів ніз-

дрів та пересиханню слизової ротової порожнини (за самозвітами обстежуваних). 

Мабуть тому на початку процедури ротового дихання в ЕЕГ найбільш значні змі-

ни відбувались саме у θ2- (лівопівкульне фронтально-окципітальне сполучення) 

та у β2- - функціональне поєднання F4 з T4 та P4,  O1 з T4 і P3 та Р3 з Р4 (Рис.7.2 

,І), що відповідає досить посиленій активації когнітивного емоційно негативного 

(β2-, права півкуля, лоб-скроня-тім’я ) [657,328] збудження [329]  включаючи орі-

єнтовну реакцію, процеси оперативної пам’яті (θ2-) [608] та синхронізацію різних 

стратегій багатомодального інформаційного вибору в перебігу процесів мислення 

(β2-) [193]. 

 Подальший розвиток (у часі) стану спокою на фоні ротового дихання су-

проводжувався топографічно досить суттєвим зниженням СРК, особливо  в θ2- 

підіапазоні з фокусами зниження у обох фронтальних зонах (ослаблення перева-

жно міжпівкульних взаємодій – послаблення лімбіко-кортикальних зв’язків) та 

β1- -  правопівкульні фронтально-окципітальні та міжпівкульні темпоральні обла-

сті і поодинокі  короткі правопівкульні СРК в β2-. Все це свідчило про зниження 

в цей збудливості мозкових нейромереж та, навіть, певне когнітивне пригнічення, 

розвиток негативно емоційного настрою [402,22,23] (рис. 7.2,ІІ). Перехід на носо-

вий тип дихання (не дивлячись на «відсутність» запаху в  оточуючому повітрі - 

без штучного одорування) супроводжувався активацією процесів пам’яті (лівопі-

вкульні локальні зв’язки в θ1-, α3-) [24], зовнішньої уваги та когнітивних контро-
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лю сенсорних процесів у зв’язку з цим (β1-) [262], певного емоційного заспоко-

єння і стабілізації (посилення СРК α2-; послаблення міжпівкульних β2- [28,345] 

(рис. 7.2, ІІІ). 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

I 

 

II 

 

III 

 

 

Рис.7.2. Топокарти змін значень СРК на перших хвилинах ротового типу ди-

хання (І), його пролонгації (ІІ) та зразу після відновлення носового типу дихання 

(ІІІ). Контрольні обстеження (n=46). Порівняння проводили з даними параметрів 

ЕЕГ попереднього стану: I→F ;   II→I; III→II. F – вихідний стан спокою n=46 

Примітки: 

1. ▬ значуще збільшення СРК; 2. ▬ значуще зниження СРК ; 

Вказано виключно значущі відмінності (р<0,05). 

 

В наступній серії досліджень, на етапі ІІ ротового дихання нами була засто-

сована одорація приміщення  (без попереднього застереження) ЕО лимону, як 

найбільш знайомого і емоційно-позитивного ароматичного чинника. За самозві-

тами обстежуваних після закінчення обстеження вони не відчували запаху під час 

ротового дихання і чітко його ідентифікували як лимон після переходу до носово- 
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го дихання. Даний період ротового дихання, не дивлячись на присутність у 

повітрі запаху ЕО лимону,  характеризувався відсутністю суттєвих змін СРК ЕЕГ. 

Домінували поодинокі зниження локальних взаємозв’язків у α- та β2 – діапазонах 

(рис 7.3, І). Відсутність глобального зниження СРК, яке спостерігалось на цьому 

етапі в контрольних обстеженнях, крім індивідуальних особливостей, на наш по-

гляд можна пояснити ще й наявністю ретронозальної нюхової стимуляції [320].  

Перехід до носового дихання та його застосування за наявності в повітрі за-

паху лимону супроводжувався посиленням СРК практично у всіх діапазо-нах 

ЕЕГ (рис.7.3, ІІІ). При цьому звертає на себе увагу посилення міжфронтальних 

сполучень в θ-, α2 - діапазонах – подібний ефект, який відрізняв «активність» ню-

хового оточення ми вже бачили у попередніх обстеженнях (див.розділ 3, [20]). 

Крім того, отримана картина змін дистантних поєднань вказувала на посилення 

когнітивних процесів – міжфронтальне поєднаннч θ-, α1,3, β1,2- ПДП.   

Отже, наведені результати наших обстежень переконливо, на наш погляд, 

свідчать про те,  що активна дія наявного в повітрі запахового змісту відбувається 

у першу чергу за рахунок стимуляції рецепторів носової порожнини і проявляєть-

ся через зміни когнітивно-емоційної складової свідомості людини. Безумовно, в 

нашому аналізі, особливо з огляду на попередні результати, не можливо було не 

торкнутись питання прояву статевого диморфізму навіть за таких умов, як різні 

типи дихання.  

 Виявилось, що різниця між чоловіками і жінками проявляється вже на 1-му, 

початковому, етапі ротового дихання (Рис.7.4, І). Найбільшою гендерною особ-

ливістю було наявне у жінок могутнє майже генералізоване збільшення кількості 

дистантних взаємодій в β2- субдіапазоні з фокусом у правій фронтальній зоні (зо-

ни сприйняття олфактивної інформації [151,563,669]) включаючи  як внутрішньо- 
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так і межпівкульні поєднання. Таке посилення взаємодій, а отже збудливості ней-

ромереж ГМ можна  інтерпретувати як посилення негативно-емоційного напру-

ження [657,333]. 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

I 

 

I

IІ 

 
           

  Рис. 7.3 Топокарти змін значень СРК під час ротового типу дихання (I) та 

зразу після переходу на носовий тип дихання (II) на фоні одорації оточуючого по-

вітря ЕО лимону (n=47). 

Примітки: 

1.  ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (р< 0,05). 

  Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану.  

 

Крім цього, у жінок спостерігалось домінування β-систем, тобто домінуван-

ня систем нисхідного контролю [537].  

На то місць у чоловіків в цих діапазонах спостерігалось лише посилення по-

одиноких взаємодій Р3-О1 (p<0.05) (β2-) та F3-О2 (p=0.07) (β1-) (рис. 7.40). 

Вказані зміни вказують, що перехід на ротовий тип дихання переживався жі-

нками  більш чутливо, ніж чоловіками і супроводжувався значною когнітивно-

емоційною активацією, включаючи концентрацію зовнішньої уваги. 
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 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

I 

M 

 

W 

 

II 

M 

 

W 

 

III 

M 

 

W 

 
 

Рис.7.4 Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M; n=24) і жінок (W; n=22) 

на перших хвилинах ротового типу дихання (І), його пролонгації (ІІ) та зразу піс-

ля відновлення носового типу дихання (ІІІ).  

Примітки: 

1. ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (р<0,05). 

2. Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану: I→F;   

II→I; III→II. F – вихідний стан спокою. 
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Треба зазначити, що в інших діапазонах ЕЕГ зміни у обох гендерних групах були 

поодинокими і тому аналіз їх був ускладнений і, на нашу думку, недоцільний 

принаймні в даному дослідженні. 

ІІ-й етап нашого дослідження (розвиток стану спокою на фоні ротового дихання) 

також виявив досить значну різницю пов’язану зі статтю людини.  

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

M 

 

W 

 

 

Рис.7.5 Топокарти змін значень СРК у чоловіків (M; n=24) і жінок (W; n=22)  зра-

зу після переходу на носовий тип дихання  на фоні одорації оточуючого повітря 

ЕО лимону. Порівняння проводили з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану. 

Примітки: ▬ значуще збільшення СРК; ▬ значуще зниження СРК (р<0,05). 

 

Так, аналіз динаміки змін КОГ чоловіків виявив у них в цей період достатньо 

виражене зниження дистантних поєднань практично у всіх (крім θ1-) субдіапазо-

нах ЕЕГ (Рис.7.4, ІІ). 

 При чому більшість з них стосувалось правої півкулі і зокрема включало те-

мпоральну зону (міжпівкульні взаємодії), що дало нам можливість зазначити сут-

тєвий вплив виключення у них нюху (практична відсутність сприйняття нюхової 

інформації).  У θ2- діапазоні зниження КОГ стосувалось лівої півкулі і було зна-

чущим для фронтальної та темпоральної зон, що може вказувати на гальмування 
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процесів оперативної пам’яті, мотиваційної уваги і внутрішньої лінгвістичної ак-

тивності [404].  

В групі жінок в цей час спостерігалось посилення СРК обох фронтальних зон 

з  правою  окципітальною зоною, (Рис.7.4, ІІ), що можна розцінювати як розвиток 

процесів активації-стабілізації ФС (процеси уваги) [30,404], які могли бути 

пов’язани-ми з модуляцією процесів сенсорної уваги функцією відчуття (відсут-

ність нюхової аферентації), так як саме права півкуля і α-діапазон виділяються в 

дослідженнях мимовільної уваги [48,41].  

Одночасно з цим, в межах θ2-субдіапазону  спостерігалось  послаблення фу-

нкціональної синхронізації, проте на відміну від групи чоловіків,  воно стосува-

лось дистантних міжпівкульних поєднань правої фронтальної (F4-O1; F4-T3)  та  

лівої  окципітальної зон  (О1- Р4) – послаблення  когнітивної  активності  (опера-

тивна  пам’ять, уяви).  

 Перехід до носового типу дихання, тобто процесу вільного, хоча і пасивного 

(не аналітичної детекції запахів викликав в ЕЕГ обстежуваних  наступне 

(Рис.7.3,ІІІ). Відновлення вільного нюху у чоловіків (рис.7.4,ІІІ, М ) супроводжу-

валось потужним і топографічно вираженим посиленням процесів дистантної си-

нхронізації у θ1-, α3- і β1,2- піддіапазонах ЕЕГ із задіянням фронтальних областей 

ГМ, що вказувало на домінування активаційних процесів, включаючи оперативну 

пам’ять, зовнішню увагу, семантичну активність, емоції та загальні когнітивні 

процеси. Треба зазначити, що наявність залучення право- і лівопівкульної локалі-

зацій  цих поєднань вказує на значущу роль відновлення вільного нюху, а саме і 

емоційної, і когнітивної (нюхова пам’ять) його складових [563].  

Звертає на себе увагу стійке виявлене зниження довгодистантного поєднання 

F4-O1, яке спостерігалось одночасно у α3- і β2- діапазонах, зміни в яких 

пов’язуються з когнітивною активністю і емоційним  збудженням. ЕЕГ реакція 
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жінок (рис.7.4,ІІІ,W)  характеризувалась розвитком  зниження СРК  головним чи-

ном у θ1-, α1- і β-діапазонах як меж- так і внутрішньопівкульних. Відмічено лише 

поодинокі посилення СРК – пари Т3-Р3 в α3-  і пари Р4-О1 у θ2- піддіапазонах.  

Виходячи з отриманих даних, можна зробити припущення, що - (1) така ди-

наміка СРК пояснюється особливостями когнітивних стратегій чоловіків і жінок 

що до переробки поступаючої сенсорної інформації, які ми вже згадували (чоло-

віки імпульсивний сенситивний тип, жінки - інтелектуальний) і (2) – можливо, зі-

грало свою роль і практична відсутність запахів у повітрі (не було домінуючого 

значимого запаху, носія конкретної сенсорної інформації.  

Певним підтвердженням висунутих припущень можуть слугувати результати 

досліджень на даній моделі, тільки з використанням одорації повітря ЕО лимону. 

На рис. 7.5 можна бачити потужну реакцію на відновлення носового дихання на 

фоні забарвлення повітря запахом лимону у чоловіків і значно меншу ЕЕГ- реак-

тивність у жінок. У чоловіків відновлене носове дихання (вільне сприйняття за-

паху лимону) супроводжувалось перш за все функціональним поєднанням фрон-

тальних зон θ1-, α1,2-, β1.2- під діапазонів, а також суттєвим посиленням дистан-

тних взаємодій в межах α1-, α3- діапазонів з фокусом у лівій темпоральній діль-

ниці і поєднанням лівих фронтальної і парієтальної областей ГМ у θ2-. Така топо-

графія посилення СРК вказувала на досить комфортний стан спокою з готовністю 

до активної зовнішньої діяльності (див. розділ 4). На  відміну від цього  ЕЕГ жі-

нок характеризувалось розвитком активаційних процесів у вигляді посилення, за-

гально характерних для них, міжпівкульних КОГ у θ2- і β- діапазонах, вказуючи 

на розвиток процесів оперативної пам’яті, зовнішньої уваги когнітивної активно-

сті (рис.7.5 W). 

Таким чином, наведені результати досліджень ЕЕГ-ефектів перекриття та ві-

дновлення у людини носового дихання, на нашу думку, цілком підтверд-жують 
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висунуту нами гіпотезу, стосовно якої мозкові процеси (їх ЕЕГ-кореляти), 

пов’язані з діяльністю дистантної хеморецепторної системи людини, крім суто 

сенсоцептивних механізмів відображають достатньо широкий спектр когнітивних 

ментальних механізмів, включаючи процеси пам’яті, емоцій, уваги, семантичної  

діяльності, уяви та ін., все що стосується внутрішньої психічної активності люди-

ни на свідомому і підсвідомому рівнях. Що стосується відмінностей, пов’язаних 

зі статтю, то тут треба зазначити наявність високого ступеню диморфізму, прояв 

якого пов’язаний як з нейроморфологічними відмінностями, так і різницею у ког-

нітивних поведінкових стратегіях притаманних чоловікам і жінкам [141]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


382 

 

   АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Проблемі функціонування і ролі філогенетично найдревнішої системи у лю-

дини і тварин – системи дистантної хеморецепції (а простіше-нюху)  дослідники 

історично приділяли набагато менше уваги, ніж до інших видів рецепції. Більше 

того,  теоретичні уявлення про роль і навіть структуру нюхової нейромережі ГМ в 

забезпеченні певних функцій постійно змінювались.  

Початок вивчення функціонального значення риненцефальних структур пок-

лали Клювер і Бюсі [408], які показали, що після зруйнування грушеподібної кори 

поведінка тварин характеризувалась «психічною сліпотою», нездатністю до оцін-

ки значення предметів та ситуації довкілля та ін. Після цих піонерських робіт роз-

виток досліджень нюхових структур мозку був спрямований більшою частиною 

на виявлення їх т.з. ненюхових функцій, із застосуванням в основному методики 

руйнування, стимуляції та реєстрації електричної активності відповідних відділів 

ГМ,  що по суті у подальшому призвело до формування уявлення про лімбічну 

систему мозку (часткою якої вони вважаються) і так звану підкріплюючу систему 

мозку [388, 482] . Крім суто нюхових, функціональну активність ріненцефальних 

структур (особливо мигдалину і частково грушеподібну кору)  стали пов’язувати з 

переробкою полімодальної сенсорної інформації, регуляції соматичних, вегета-

тивних та емоційно-мотиваційних реакцій організму, участю у формуванні умов-

но-рефлекторної та когнітивної діяльності.   

Отже, у класичному розумінні,  нюхового мозку (риненцефалону) відносять-

ся нюхові луковиці, переднє нюхове ядро, нюховий горбик, передній (прекомісу-

ральний) гіпокамп, мигдалевидний комплекс, грушеподібну кору (піриформнута 

периамигдалярну долі), ОФК [10].  
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Однак, необхідно зазначити, що  ролі і значенню саме олфактивної активації 

нюхових структур у механізмах формування поведінки і функціонування голов-

ного мозку людини (психічних функцій, свідомості) надавалось значно менше 

уваги. Така ситуація склалась завдяки саме уявленню про людини як мікросмати-

ка, значення нюху в житті якого зведена до мінімума (інстинктивні  та рефлектор-

ні реакції). В історичному аспекті, дослідження нюхової системи людини викону-

вались у більшій мірі психологами, сенсорними фізіологами, лікарями отоларин-

гологами та ін.. і стосувались перш за все перцептивних властивостей – порогів 

детекції, диференціації, сприйняття простих чи складних запахів, рідше реєстрації 

ЕЕГ –реакцій та можливостей психофізіологічного впливу запахових чинників на 

функціональний стан людин, її когнітивні можливості  і т.і. Вважалось, що  нюхо-

ві функції риненцефальних структур  ГМ людини обмежуються виключно форму-

ванням і реалізацією рефлекторних інстинктивних реакцій, пов’язаних з детекці-

єю запахів та феромонів.  

Вагомий вклад у розвиток досліджень НА людини внесли дослідження ( хо-

ча, нажаль, не такі чисельні) останніх 10-15 років, присвячені вивченню саме ол-

фактивної активації ГМ, саме під час виконання «нюхових» завдань людиною за 

допомогою томографічних досліджень (ПET, фМРТ), результати яких значно ро-

зширили уявлення про склад мозкових утворень, залучених у нюхові нейромережі 

і, крім цього, припустили значну роль нюхової активації (сприйняття нюхового 

оточення) у розвитку реалізації вищих когнітивних функцій мозку людини, її са-

мопочуття, свідомості.   

На сьогодні результати таких  досліджень показали, що нюхова система лю-

дини представляє собою достатньо складну і розгалужену нейромережу (рис.1) як 

з ієрархічним (первинні - вторинні нюхові центри) та к і паралельним (права – лі-

ва півкуля) перетіканням інформаційних процесів в залежності від виконуваного 
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завдання [447,563,305]. При цьому дослідниками показано[8], що правопівкульні 

центри (ОФК, ПК) залучені в більшості в процеси пам’яті та оцінки поінформова-

ності про чинник, в той час як лівопівкульні ОФК і ПК разом з інсулою, амигда-

лою, темпоральною та фронтальною зонами кори більше є включеними в механі-

зми формування емоційних реакцій на запаховий чинник на самих різних рівнях 

олфактивного процесу, включаючи свідомий контроль емоційного самопочуття 

(ФК). Також показана тісна взаємодія ОФК і зорової кори, що дало можливість 

припустити активацію механізмів формування зорових образів під час процесу 

нюхового сприйняття у людини. 

Аналізуючи сучасні роботи по нюховій детекції [317] запропонував робочу 

гіпотезу про те, що нюхові цибулини виконують функцію первинної нюхової ко-

ри, що кодує інформацію про молекулярні особливості одорантів у вигляді неод-

норідної мозаїки, що нагадує представництво різних простих ознак у первинній 

зоровій корі. Передня нюхова кора (переднє нюхове ядро) сприймає і накопичує 

інформацію про зв’язки між нюховими ознаками, утворюючи уявлення (гештальт) 

окремого запахового чинника чи їх сумішей. Такі функції надають передній ню-

ховій корі рівня вторинної зорової кори. Далі, піриформна кора бере на себе вже 

функції асоціативних зон неокортексу. Тут відбувається детекція і вивчення асо-

ціацій нюхового гештальту з великим об’ємом поведінкової, когнітивної та кон-

текстуальної інформації завдяки прямим зв’язкам ПК з мигдалиною, префронта-

льною, периринальною та енторинальною зонами кори  [653] зазначили наявність 

"ранніх" аналітичних процесів, що не проявляються на рівні поведінки, і припус-

тили, що всі запахи спочатку визначаються як образи вже на рівні  ПК – тобто 

процес сприйняття запаху є процесом синтезу. На думку авторів, поінформова-

ність,  новизна та гедонічність нюхового сприйняття виступають компонентами 

холістичності олфакторного сприйняття, а принцип  багатократного повторюван-
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ня (дублювання інформації) процесу нюхової екзальтації  в різних ланках нюхової 

нейромережі є беззаперечною перевагою НА, особливо в забезпеченні безпеки.  

 

Рис.1. Узагальнена структурно-функціональна схема організації мозкових 

нейромереж сприйняття і аналізу запахів у людини. 

Примітка: інтеграція сучасних літературних даних томографічних досліджень: 

282, 563, 569, 525, 395]. 

 

У більшості перцептивних систем ГМ сенсорна кора є місцем, де відчуття 

переходить у сприйняття ( усвідомлення ). Нюхова рецепторна система не є ви-

ключенням в цьому сенсі. Вона включає в собі як первинну сенсорну кору, так і 

коркові зони вищого порядку. У функції останніх входить здійснення вищого 
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аналізу аферентної інформації та синтез остаточного нюхового образу. Власти-

вість кортикальної пластичності грає важливу роль в цих процесах  і  процесах 

перцептивного навчання, завдяки залученню нюхової  кори в механізмах пам’яті і 

асоциацій запахів з умовами довкілля завдяки зв’язкам з мультимодальними вхо-

дами  ГМ. Автори зазначають, що нюхова кора є дуже важливим утворенням, що 

модулює інформацію спираючись на попередній досвід та поточну поведінкову 

ситуацію  [653]. Таким чином, олфактивна кора виступає  інтегративним центром 

переробки олфактивної інформації включаючи  процеси габітуаціїї і станозалеж-

ної модуляції реакції на запахи [473]. Отже, за сучасними уявленями нюхова сис-

тема людини включає в себе як філогенетично старі так і нові мозкові утворення, 

включаючи як центри захисної, харчової, гніздової поведінки так і нейромережі, 

що регулюють  найвищі когнітивні функції мозку – емоції (настрій), пам’ять ува-

га, соціальні, семантичні, ментальні (самосвідомість) прцеси, межперсональну по-

ведінку та ін. [304] 

В останні роки почали з’являтись роботи, присвячені проблемі нюх - когні-

тивні функції - свідомость  [602,665,567], а не тільки з точки зору сигнальної охо-

ронної, чи активуючої бузумовні інстинктивні реакції функції. Результати цих до-

сліджень вказують на активну участь у усвідомленні олфактивних образів вже 

вторинних нюхових коркових центрів, і що нюхова обізнаність завжди є психіч-

но-холістичним явищем усвідомленням якості. 

          Так, показано, що сприйняття ароматів значно залежить від досвіду в 

минулому (пам’ять) і когнітивних факторів, що впливають на сприйняття 

комбінованості структури властивостей ароматів (аналіз і синтез). Саме це 

вимагає оцінювати процес сприйняття дистантної хімічної інформації як 

когнітивний процес. Крім цього, роботами [285] встановлено, що зорова кора 

приймає участь у процесах когнітивної обробки запахової інформації, і що мож-
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ливо це пов’язане із формуванням уявних зорових образів (ПЕТ). Більше того, по-

казана участь в цих процесах мозочка, але його роль ту залишається поки що 

невідомою. 

Є дані, що під час природного сну (повільно-хвильова фаза) наявність запахів 

(стимуляція) консолідувати механізми пам’ятві (модуляція механізмів безсоння, 

збудливості і навіть когітиних функцій)[484]. 

На думку [381], саме фармакологічні властивості запахів можуть викликати 

зміни у когнітивних функціях. Однак, вважається, що така дія реалізується через 

зміни настрою під час сприйняття, очікування когнітивних ефектів, можливість 

функції ключових посередників, формуючих різіні форми поведінки через кон-

текстуальні асоціації з запахом (контекстуальна обумовленість) 

Згідно сучасним даним когнітивних механізмів відомо, що загальна сенсорна 

інформація аналізується на різних рівнях мозкових систем, починаючи з елемен-

тарного сенсорного аналізу до активації глибоких семантичних процесів. 

Що стосується олфактивних процесів, то, за даними томографіяних дослі-

джень, вони варіюють від інформаційної специфіки первинної холістичної оцінки 

приємності-неприємності-знайомості до когнітивної ідентифікації з різними про-

міжними ланками полімодальних асоціацій.  Процеси дискрімінації і сприйняття в 

нюховій системі, як і в інших сенсорних системах, проходять у кортикальних 

нейромережах. Запахова стимуляція викликає генералізовану активацію нейронів 

нюхової кори [671,356], на протилежність від нюхових луковиць, де формується 

високо специфічний патерн активації. 

Для розкриття  мозкових механізмів участі дистантної хеморецепторної сис-

теми у формуванні різних типів поведінки, когнітивних реакцій і, власне, свідо-

мості людини, необхідно більш детальне дослідження як загальних, так і специфі-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


388 

 

чних закономірностей функціонування різних  систем ГМ різними методичними 

підходами, в тому числі методами реєстрації електричної активності ГМ людини, 

яка є характеристикою саме функціональної активності мозкових ланцюгів, що 

формують повний спектр інформаційних процесів ГМ.  

Проте, треба зазначити, що дослідження функціональної активності нейро-

мереж головного мозку під час олфактивної діяльності в напрямку вивчення мож-

ливості участі-впливу нюхової системи ГМ в механізмах реалізації когнітивних 

функцій та розвитку інтегративних процесів вищого порядку на даний час є дуже 

малочисельними, недостатніми, а часом і протилежними (Див. Розділ1). 

Тому нами були проведені комплексні електрофізіологічні дослідження різ-

них параметрів ЕЕГ ГМ людини під час сприйняття нею різних природних запахів 

з урахуванням трьох парадигм, які, на наш погляд, є одними з визначальних у ме-

ханізмах ефектів сприйняття запахів. Це стан уваги до нюхового чинника (1), 

суб’єктивна емоційна його оцінка (2), фактор статі(3). 

У першу чергу треба зазначити, що проведені нами дослідження дали мож-

ливість встановити, що незалежно від стану уваги до наявного запахового чинни-

ка, активація нюхової системи (включаючи тригемінальну) призводить до моду-

ляції внутрішніх ментальних процесів (пам’ять, емоції, асоціації), що проявляєть-

ся у першу чергу у змінах довгодистантних інформаційних сполучень в межах θ-, 

α1, і β-систем, семантичної активності (α3-), та змінах потужнісних характеристик 

ЕЕГ (СП, ВСП), відбиваючих стан когнітивних функцій ( θ- оперативна пам’ять, 

мотиваційно-емоційна складова ментальних процесів, α1,2- – стан уваги (нисхід-

ний контроль), α3- - семантичні процеси, регуляція емоційного тону відчуттів, β- 

загально активаційні когнітивні процеси, емоції, зовнішня увага. таламічної ней-

ромережі) [366] характеризувався загальним заспокоєнням із проявами релаксую-

чих ознак комфортності (α1-), тобто співіснуванням станів релаксації і внутріш-
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ньої пильності/уваги (attentive mind ), з тонічною  готовністю до реагування  (од-

ночасне посилення СРК). Різниця полягає лише у тому, що в разі пасивного 

сприйняття актуалізуються системи внутрішньої мотиваційної уваги (θ-,α1-ПДП) і 

модуляція нейромереж спокою (RSN), а в разі спрямованого аналітичного сприй-

няття – відповідні когнітивні зміни виконання зовнішнього аналітичного завдан-

ня, що характеризують активацію механізмів оперативної пам’яті (фронтальний θ-

), полімодальність внутрішніх асоціацій (уяв) викликаних запаховою пам’яттю та 

мережі зовнішньої уваги (α1,2-, β1,2-).  

Отримані результати, на наш погляд, можна пояснити тільки розвиненою 

нейромережею зв’язків нюхового центру (нюхова луковиця-піриформна кора) з 

нюховими відділами вищих порядків (томографічні дослідження, Див. Розділи 1, 

Схема1.). Швидкість аналітично-асоціативних процесів пояснюється також саме 

прямими нюховими входами у лімбічну систему та неокортикальні утворення 

практично минаючи таламус, зв’язки з котрим піриформної кори та ОФК викону-

ють виключно підсилюючу функцію [563,525]. Необхідно ще зазначити також і 

особливість нейроморфологічної структури «нюхової» нейромережі – наявність 

розгалужених зворотніх зв’язків між її центрами [10,569], що забезпечує, по-

перше, величезну чутливість нюхової детекції,  а по-друге дає можливість ефек-

тивного навчання, а також формування і утримання в пам’яті багаторівневого ме-

нтального образу (і не тільки нюхової модальності). 

Виявлений нами стимулюючий (модулюючий) вплив одороактивації ФС ГМ 

навіть при такій простішій елементарній формі нюхового сприйняття як пасивне, 

проявлявся у підвищенні збудливості когнітивних нейромереж (виконання мате-

матичного завдання) та резонансних систем (механізмів) ГМ (реакція засвоєння 

ритму під час процедури ФТС (Розділ 3). При чому, на наш погляд, дуже важливо, 

що реакція засвоєння ритму (резонанс) супроводжувався паралельним незалеж-
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ним активним розвитком запах стимульованої внутрішньої психічної активності, 

чого не відбувалось в умовах відсутності одорування навколишнього повітря.   

   До вищенаведеного ще необхідно добавити і той факт, що стан вимушеної 

бездіяльності на фоні пасивної олфактивної активації (Розділ 3), на відміну від 

контрольних обстежень, на тлі посилення внутрішньої психічної активності 

(mind-wandering [614] – мислення, активація епізодичної пам’яті, внутрішньої мо-

ви, ментальних образів-уяв, емоцій, планування майбутнього і т.і.) та організації 

ланцюгів готовності до реагування (α3-) (tonic alertness – активація цингуло-

інсуло- таламічної нейромережі) [366] характеризувався загальним заспокоєнням 

із проявами релаксуючих ознак комфортності (α1-), тобто співіснуванням станів 

релаксації і внутрішньої пильності/уваги (attentive mind ), з тонічною  готовністю 

до реагування  (одночасне посилення СРК). 

Крім цього, в стані спокою після виконання математичного завдання і, також, 

виключно на фоні одорації повітря (пасивне сприйняття запахів) нами було зафік-

совано посилення міжпівкульного фронтального поєднання в основному у α1,2,.3- 

і β1- ПДП.  Більше того, дане поєднання не залежало від статі обстежуваних, від-

бувалось переважно на фоні позитивного відношення до запаху і стосувалось ста-

ну спокою після виконання будь-якого когнітивного завдання. Дане явище, наш 

погляд, є досить важливим, хоча і не до кінця зрозумілим. Зрозуміло, що даний 

феномен потребує подальшого детального вивчення хоча би з точки зору на фун-

кціональне значення фронтальних зон неокортексу. З одного боку не викликає 

сумнівів, що ОФК – зона ГМ, , в якій інтегруються сенсорна зовнішня і внутрішня 

інформація, що формує поведінку. Вона приймає участь у селекції і збереженні в 

робочій пам’яті значимої інформації, у плануванні і встановленні полідовності ці-

леспрямованих поведінкових актах, у процесах навчання, прогнозування та при-

йняття рішення,  емоційних та мотиваційних формах поведінки [467]. І в той же 
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час, ОФК включена у реалізацію значної кількості олфактивних процесів найви-

щого рівня, включаючи нюхово-візуальну інтеграцію [308].  

Дуже виразними виявились ефекти порівняння спрямованої детекції  реаль-

ного запаху і його плацебо (дистилят). Їх аналіз виявив когнітивну складову 

спрямованої аналітичної детекції (Розд. 4.). Початок детекції супроводжувався 

посиленням активаційно-когнітивних параметрів (θ- і β- систем) в обох випадках, 

в той час як подовження процедури призводило до суттєвого пригнічення актив-

ності когнітивних механізмів (генералізоване зниження СРК) в разі дистиляту (не 

дивлячись на активну увагу і перцептивну діяльність) і проявом                                                   

спеціалізованої когнітивної активації у високочастотній смузі ЕЕГ (β1,2-) відпові-

дної для виконання аналітичного олфактивного завдання.   

Таким чином, наші результати  свідчать на користь того, що нюхова детекція, 

незалежно від стану уваги до запаху, супроводжується модуляцією нейрональних 

механізмів формування стану інтегративних систем ГМ, що призводить до акти-

вації кортикальних нейромереж внутрішньої ментальної активності, стимулю-ючи 

механізми пам’яті (θ1-) (кортикально-гіпокампальна нейромережа), емоційної ре-

гуляції (β2-), виникненню асоціацій, сенсорної міжмодальної інтерференції (роз-

ширення корково-коркових і крокво-підкоркових взаємодій), когнітивної та вер-

бальної активності (посилення довгодистантних зв’язків фронтальних зон, а та-

кож темпорально-паріетальних взаємодій). Проте,  треба зазначити деякі відмін-

ності протікання цього процесу. В обох випадках видів сприйняття, першим про-

цесом початку перцепції являється виникнення орієнтовної реакції (ОР) на появу 

нового сенсорного стимулу. Особливістю функціонування нюхової системи,  за 

результатами аналізу наших досліджень являється той факт, що більшість когні-

тивних аналітичних процесів по відношенню до детектуємого запаху (визначення 
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його властивостей, біологічного значення, формування суб’єктивного відношення 

до нього і т.і.) відбувається саме у період розвитку ОР і характеризується напру-

женням θ-системи (активація процесів оперативної пам’яті), β-систем ( когнітивне 

та емоційне збудження) та активністю систем нисхідного контролю (  депресії 

α1,2- осциляцій з посиленням β1- мереж у центрально-задніх областях). В разі 

продовження у часі спрямованої (усвідомлена спрямована увага) аналітичної де-

текціїі відбувались процеси диференціації запахової інформації вже на більш гли-

бокому ментальному рівні - посилення процесів локальної і дистантної син-

хронізації у височастотній частині ЕЕГ-спектру, в разі пасивного сприйняття  - 

модуляція активності нейромереж стану спокою (посилення внутрішньої мен-

тальної активності (mind-wandering)). Отримані результати узгоджуються з ре-

зультатами фМРТ –досліджень [567].   

          На сьогоднішній день в літературі існує гіпотеза, що ефекти впливу сприй-

няття ароматів повністю є результатом мудулювання ФС ГМ за рахунок змін на-

строю. Виходячи з отриманих нами даних, можна стверджувати, що емоційна 

оцінка є першою, і, можливо, головною психічною свідомою реакцією на наяв-

ність у повітрі олфактивного чинника незалежно від стану уваги до нього. Більше 

того, суб’єктивна оцінка якості аромату має свої особливості у своєму модулюю-

чому впливі на ФС ЦНС людини – позитивно оцінені аромати, незалежно від їх 

хімічної будови і соціального уявлення про них, справляють більш активуючу і 

стимулюючу дію не тільки на самопочуття людини, а й  на ментальну активність, 

можливо через модуляцію резонансних механізмів ЕЕГ ритмоутворення . І,  на кі-

нець, сама оцінка відбувається майже миттєво завдяки будові нюхового аналіза-

тора, а саме прямим і коротким зв’язкам із структурами лімбічної системи (миг-

далина, гіпокамп, гіпоталамус, ОФК, цингулярна  кора та інсула і ін..).   
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До нашого часу поки що нема єдиної точки зору на питання статевих особли-

востей у функціонуванні  когнітивних механізмі головного мозку людини. Не є 

винятком і нюхова перцепція.  Так, за даними [141] пасивне дихання одрованим 

повітрям (чи без одорації) викликає білатеральну активацію амигдали, пириформ-

ної та інсулярної кори у осіб обох статей незалежно від запаху. Яких небудь ген-

дерних особливостей не було виявлено. Атори роблять висновок, що і у чоловіків 

і у жінок під час пасивної нюхової перцепції, без спеціального оцінювання (аналі-

зу) запахів, активуються одні й ті ж самі церебральні ланцюги (в разі, якщо це не 

феромони і потужні тригемінальні подразники). Припускають, що відомі гендерні 

відмінності у ідентифікації запахів скоріше відбувається на когнітивному рівні 

ніж на рівні первинних сенсорних процесів. 

Тобто, чим більше залучаються когнітивні процеси у людини при олфактив-

ній перцепції – тим більше проявляється статева різниця. 

Так показано, що, жінки проявляють більші здібності в ідентифікації запахів, 

що пов’язано, на думку [483], з семантичними факторами – найбільш значими ко-

гнітивними процесами. Певним підтвердженням цьому слугують також результа-

ти, отримані [465], які  виявили вплив когнітивно-вербальних факторів у розвитку 

олфактивного сприйняття. 

В ході наших досліджень було встановлено статеві особливості функціону-

вання головного мозку людини при олфактивній стимуляції незалежно від стану 

уваги, які, у певній мірі, узгоджуються з наведеною точкою зору і експеримента-

льними спостереженнями.  

Аналіз змін нейродинаміки функціональної активності ГМ з урахуванням 

фактору статі показали, що для чоловіків більш характерним є домінування імпу-

льсивної реактивності на появу-зникнення запаху (когнітивно-активаційні зміни 

ЕЕГ (β2-, θ-) - інсайтна стратегія), тоді як у жінок більш значущі зміни ЕЕГ- па-
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раметрів було  виявлено при пролонгованому сприйнятті (тонічній активації) за-

пахових чинників (послідовна обробка та її осмислення (низькочастотна смуга 

ЕЕГ осциляцій до α3-) - інтелектуальна стратегія). Відповідно, гедонічність олфа-

кторного сприйняття у чоловіків характеризувалась  активаційно-емоційними 

змінами ЕЕГ-параметрів (β-, θ- системи) в центрально-задніх областях ГМ, тоді 

як у жінок домінували когнітивно-аналітичні (валентні) компоненти емоційного 

аналітичного сприйняття, з активним залученням мереж  пам’яті (θ-, β2-системи, 

передні та внутрішньо-півкульні зміни процесів синхронізації ЕЕГ). 

Отже, виявлені нами статеві відмінності у змінах функціональної активності 

ГМ під час нюхового сприйняття, які відповідають особливостям реалізації мен-

тально-психологічних стратегій формування поведінки у чоловіків і жінок, на 

наш погляд, суттєво підкріплюють думку про потужний взаємозв’язок між актив-

ністю НА і функціонуванням когнітивних нейромереж ГМ людини.    

Також підтвердженням такого висновку може слугувати і встановлені нами 

особливості змін процесів дистантної синхронізації під час моделювання штучної 

зворотньої аносмії у людини -  периферичне блокування діяльності дистантної 

хеморецепторної системи людини пригнічувало функціональну активність ГМ – 

відбувалось зменшення значень  параметрів дистантної синхронізації.  Відтворен-

ня нормальної діяльності нюхової системи характеризувалась динамікою і  топо-

графією  змін СРК, вказували на активацію  процесів, пов’язаних з когнітивнимиі 

механімами -  пам’ять, емоції, увагу, семантичну діяльність. 

Таким чином, базуючись на сучасних даних з літературних джерел та на 

отриманих нами результатах електрофізіологічних досліджень, можна стверджу-

вати, що процес нюхової перцепції у людини є тісно пов’язаним з вищими інтег-

ративними механізмами ГМ людини і сам процес сприйняття ольфактивної інфо-

рмації є комплексним когнітивним явищем, яке у своєму розвитку активує когні-
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тивні нейромережі різних рівнів, починаючи від формування емоційних реакцій і 

пам’яті і закінчуючи процесами свідомості. На рис. 2 представлена умовна блок-

схема функціональної структури і  взаємовідношень нюхової дистантної хеморе-

цепторної системи мозку людини. Виходячи з неї, процес  нюхової рецепції мож-

на розділити на 3 етапи – І – рецептивний , периферичний; ІІ – лімбічний, тут від-

бувається оцінка біологічного значення запахової інформації (емоції, пам’ять, ус-

відомлення-прийняття рішення); ІІІ – психічний, - включає потенціацію і реаліза-

цію найвищих когнітивно-психічних функцій.      

                І                                  ІІ                                             ІІІ 

 

Рис. 2. Загальна функціональна система нюхого сприйняття людини (І, ІІ, ІІІ 

– етапи сприйняття і оцінки запахів, ОП-оперативна пам'ять; ДП-довготривала 

пам'ять). 
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Треба зазначити, що саме завдяки актуалізації когнітивних і психічних про-

цесів останнього етапу нюхове сприйняття призводить до тих, на перший погляд 

незрозумілих і «надзвичайних» ефектів, які відомі з повсякденного життя людини 

і завдяки вивченню механізмів якого, сучасна нейрофізіологія і медицина стала 

отримувати дуже важливі факти про механізми формування психо-емоційних ста-

нів людини, можливість корегування когнітивних функцій, прог нозування, пере-

біг і якість лікування психічних і нейродегенеративних захворювань.    

Виходячи із всього викладеного в даній роботі можна заключити, що нюхова 

сенсорна система не є виключенням серед інших перцептивних систем людини. 

Особливість її функціонування заклечається в тому, що олфактивна система 

включає у себе як первинні так і найвищі кортикальні центри і вони утворюють 

нейромережі, які виконують роль одночасної високо аналітичної діяльності і син-

тезують отриману інформацію у специфічний нюховий образ (гештальт). Тому 

нюхове відчуття у людини є холі стичним і важко підлежить вербальній ідентифі-

кації. В той же час  головні  морфологічні складові (функціональні одиниці) ню-

хової системи  одночасно ключовими структурами лімбічної системи і неокортек-

су, які функціонально задіяні в багатьох ненюхових механізмах ГМ, зокрема бі-

льшість з них є т.з. інформаційними когнітивними структурами, які визначають в 

решті решт свідомість людини. Тобто нюхова сенсорна система тісно пов’язана з 

мультимодальними сенсорними і когнітивними блоками ГМ і через це сам процес 

нюхового сприйняття у людини є когнітивним аналітичним процесом, включаю-

щим у себе практично всі аспекти психічної ментальної діяльності людини. Тому 

у останній час так загострилося питання застосування результатів діагностики 

функціонального стану нюхової системи людини у діагностиці багатьох захворю-

вань і функціональних порушень, включаючи психоемоційні та неврологічні та 

нейродегенеративні розлади і захворювання. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


397 

 

В И С Н О В К И 

 

У дисертаційній роботі висвітлено розв’язання наукової проблеми щодо ней-

рофізіологічних механізмів сприйняття природних запахів людиною. В результаті 

проведених комплексних порівняльних нейрофізіологічних досліджень і керую-

чись 3-х факторною парадигмою сприйняття запахів виявлено, що оцінка люди-

ною запахового оточення є комплексним ментальним процесом, який завдяки 

особливостям морфологічної будови і функціональним зв’язкам нюхового аналі-

затора через когнітивно-емоційні механізми завжди і суттєво модулює внутрішню 

психічну активність людини, визначаючи формування поточного психо-

емоційного стану. Доведено, що на формування психоемоційного стану за умов 

дії запахів, крім характеру самого запаху, впливають особливості перетікання ме-

нтальних процесів (когнітивні стилі), спрямованість уваги, суб’єктивна оцінка за-

пахового чинника (власний досвід, асоціації) та стать людини. За результатами 

виконання поставлених у роботі задач зроблено наступні висновки: 

1. Незалежно від виду та типу запахів, олфактивне сприйняття є комплекс-

ним системним процесом, який, модулюючи резонансні ритмоутворюючі механі-

зми головного мозку, характеризується змінами параметрів ЕЕГ (тонічних, фази-

чних, інформаційних), а топографія цих змін свідчить про активацію кортикаль-

них нейромереж таких когнітивних функцій як пам’ять, емоції, асоціації, семан-

тичні процеси та інші види внутрішньої психічної активності людини. 

2. Вже на першій хвилині сприйняття запаху активуються нейромережі зов-

нішньої уваги (α1-,α2-, β1-) і оперативної пам’яті (θ1,2-) лобно-скроневих зон ко-

ри та системи суб’єктивної емоційно-мотиваційної оцінки (θ1,2-, α3-, β2- смуги) 

орбіто-фронтальної кори правої півкулі, посилюються процеси низхідного конт-
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ролю (значуще зниження співвідношення θ/β). Тому, початковий пе період сприй-

няття запахів є активною аналітичною фазою незалежно від рівня олфактивної 

уваги. 

3. Стан функціонального спокою, за умов пасивного сприйняття запахів одо-

рованого повітря, супроводжується посиленням процесів синхронізації в межах 

α1- осциляцій (зменшення рівня напруженості), та α3-осциляцій, що вказує на 

зростання рівня тонічної готовності до реагуваня (tonic alertness), яке виникає вна-

слідок активації уваго-когнітивної нейромережі цингуло-фронтально-

парієтальних зон. 

4. Активна розумова діяльність, за умов пасивного сприйняття рослинних 

ароматів, характеризується посиленою збудливістю когнітивних нейромереж (то-

пографічне збільшення кількості функціональних поєднань), високою інтенсивні-

стю внутрішньокоркового інформаційного обміну (θ- і β2-), а завершення розумо-

вих навантажень та перехід до стану спокою супроводжується потужним функці-

ональним об’єднанням фронтальних зон у більшості ЕЕГ діапазонів. Виявлена ре-

акція не залежала від статі обстежуваних і була більш вираженою при позитивних 

суб’єктивних оцінках запаху. 

5. При пасивному сприйнятті запахів їх гедонічна суб’єктивна оцінка відбу-

вається на самих ранніх етапах детекції. Негативно оцінені запахи посилюють 

функціональні поєднання у α3-діапазоні (стан тонічної пильності) в лівій півкулі 

вже під час формування орієнтовної реакції, тоді як запахи з високою позитивною 

гедонічною оцінкою змінюють переважно α1- осциляції (стан зниженого напру-

ження), з наступним розвитком синхронізації α3- (правопількульне домінування). 
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Тому, нюхова сенсорна система в більшій мірі є охоронною системою, а не сис-

темою відбору позитивних подразників. 

6. Незалежно від знаку суб’єктивної гедонічної оцінки запаху, за умов його 

цілеспрямованого сприйняття, розширюються внутрішні неокортикальні (центра-

льні полімодальні асоціативні зони) і кроково-підкоркові (неокортикально-

гіпокампальна нейромережа) взаємодії із обов’язковим залученням фронтальних 

зон з відповідною активацією θ- і β- систем. Формування негативної оцінки пов'я-

зане з більшою довгодистантною синхронізацією потенціалів ЕЕГ β2- діапазону, 

що вказує на більш інтенсивні когнітивні процеси вибору. Позитивна оцінка запа-

ху супроводжується посиленням загально активаційних емоційних процесів (між-

півкульні сполучення у β2- з фокусом у задніх відділах кори, зокрема у лівій ок-

ципітальній зоні). 

7. Характер ЕЕГ при сприйнятті запахів у осіб різної статі суттєво відрізня-

ється, незалежно від стану уваги до запахів, і ця різниця обумовлена особливос-

тями реалізації ментально-психологічних стратегій формування поведінки у чоло-

віків та жінок. У чоловіків під час олфактивної активації виявлено домінування 

фазичного реагування на появу запаху та його спрямовану детекцію (когнітивно-

активаційні зміни ЕЕГ (β1-,α1-α3-, θ2-діапазони)) - імпульсивно-інсайтна страте-

гія, тоді як у жінок зміни функціональної активності головного мозку (β-, θ-, α- 

діапазони) виявлено при пролонгованому сприйнятті запахових чинників (тонічне 

реагування, послідовна обробка інформації та її осмислення). 

8. Гедонічність олфакторного сприйняття у чоловіків характеризується акти-

ваційно-емоційними змінами ЕЕГ-параметрів (β-,α3-системи), тоді як у жінок до-

мінунують когнітивно-аналітичні (валентні) компоненти емоційного аналітичного 
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сприйняття з активним залученням мереж пам’яті (θ-,β2-системи) і вербалізації 

(активація лівопівкульних зон). Найбільші перебудови балансу когнітивно-

емоційних взаємодій в бік домінування θ-системи (лімбічно-неокортикальні взає-

модії) спостерігається у жінок при негативній оцінці запаху, а у чоловіків (поси-

лення лімбічної активаційної системи) спостерігалось навпаки - на фоні позитив-

но забарвленого нюхового сприйняття.  

9. Тимчасова нюхова депривація (аносмія) пригнічує функціональну актив-

ність головного мозку, знижуючи інтенсивність процесів дистантної синхронізації 

(β1,2-), тоді як відновлення функції нюху миттєво відновлює взаємодію між со-

бою фронтальних ділянок (θ1,2- і α2-) та їх зв'язків з іншими областями головного 

мозку (β1,2-, α1,3-), вказуючи на активацію когнітивних процесів, пов’язаних з 

поновленням нюхової функції.  
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Додаток А 

 

Спектральна потужність ЕЕГ-діапазонів в контрольних дослідах і під час пасивного сприйняття одорантів 

 

Додаток А (продовження) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

Вихідний стан функціонального спокою 

F3 

θ1 1,59 [1,33; 2,31] 1,48 [1,08; 2,19] 1,52 [1,33; 2,01] 1,59 [1,33; 2,31] 1,42 [1,08; 2,02] 1,57 [1,05; 2,31] 

θ2 1,20 [0,98; 1,63] 1,15 [0,79; 1,63] 1,17 [0,91; 1,48] 1,20 [0,98; 1,63] 1,16 [0,78; 1,78] 1,14 [0,83; 1,54] 

α1 1,82 [1,19; 3,56] 1,75 [1,11; 3,42] 1,86 [1,41; 2,59] 1,82 [1,19; 3,56] 1,71 [1,04; 3,46] 1,80 [1,13; 3,31] 

α2 1,90 [1,15; 3,63] 1,55 [0,90; 2,89] 1,79 [1,46; 3,13] 1,90 [1,15; 3,63] 1,58 [0,82; 3,17] 1,54 [0,93; 2,87] 

α3 1,00 [0,67; 2,20] 1,09 [0,65; 1,80] 1,01 [0,70; 2,16] 1,00 [0,67; 2,20] 0,87 [0,56; 1,63] 1,15 [0,73; 1,93] 

β1 1,15 [0,89; 1,54] 1,33 [0,99; 1,85] 1,09 [0,89; 1,59] 1,15 [0,89; 1,54] 1,21 [0,81; 1,84] 1,42 [1,09; 1,86] 

β2 0,48 [0,32; 0,66] 0,58 [0,41; 0,81] 0,37 [0,30; 0,66] 0,48 [0,32; 0,66] 0,50 [0,34; 0,74] 0,67 [0,51; 0,86] 

θ/α 0,50 [0,39; 0,86] 0,57 [0,35; 0,82] 0,48 [0,42; 0,67] 0,50 [0,39; 0,86] 0,63 [0,35; 0,84] 0,55 [0,36; 0,80] 

β/α 0,30 [0,19; 0,40] 0,40 [0,24; 0,59] 0,32 [0,25; 0,39] 0,30 [0,19; 0,40] 0,35 [0,24; 0,59] 0,42 [0,24; 0,60] 

θ/β 1,98 [1,28; 2,56] 1,37 [0,98; 1,99] 1,65 [1,34; 2,40] 1,98 [1,28; 2,56] 1,53 [1,07; 2,14] 1,23 [0,93; 1,86] 

F4 

 

θ1 1,77 [1,32; 2,24] 1,54 [1,10; 2,20] 1,56 [1,15; 1,86] 1,77 [1,32; 2,24] 1,56 [1,09; 2,12] 1,51 [1,11; 2,25] 

θ2 1,19 [0,94; 2,01] 1,19 [0,85; 1,75] 1,00 [0,79; 1,62] 1,19 [0,94; 2,01] 1,24 [0,79; 1,85] 1,17 [0,88; 1,68] 

α1 1,76 [1,32; 3,77] 1,83 [1,18; 3,34] 1,73 [1,30; 2,61] 1,76 [1,32; 3,77] 1,83 [1,01; 3,58] 1,84 [1,23; 3,31] 

α2 1,81 [1,31; 4,61] 1,57 [0,90; 3,10] 1,88 [1,49; 2,68] 1,81 [1,31; 4,61] 1,60 [0,88; 3,07] 1,56 [0,90; 3,10] 

α3 1,04 [0,69; 2,21] 1,05 [0,66; 1,88] 1,16 [0,68; 2,18] 1,04 [0,69; 2,21] 0,98 [0,60; 1,78] 1,15 [0,71; 1,98] 

β1 1,17 [0,89; 1,65] 1,35 [0,99; 1,90] 1,01 [0,85; 1,40] 1,17 [0,89; 1,65] 1,22 [0,81; 2,04] 1,38 [1,08; 1,88] 

β2 0,46 [0,35; 0,69] 0,61 [0,42; 0,79] 0,35 [0,28; 0,59] 0,46 [0,35; 0,69] 0,55 [0,35; 0,76] 0,67 [0,51; 0,80] 

θ/α 0,53 [0,40; 0,94] 0,57 [0,36; 0,84] 0,45 [0,42; 0,70] 0,53 [0,40; 0,94] 0,57 [0,36; 0,92] 0,56 [0,35; 0,81] 

β/α 0,31 [0,22; 0,44] 0,40 [0,25; 0,58] 0,30 [0,24; 0,41] 0,31 [0,22; 0,44] 0,37 [0,25; 0,54] 0,42 [0,24; 0,59] 

θ/β 1,83 [1,38; 2,61] 1,41 [1,00; 1,95] 1,62 [1,31; 2,34] 1,83 [1,38; 2,61] 1,53 [1,03; 2,25] 1,26 [0,97; 1,83] 
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В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

 

θ1 1,99 [1,45; 2,84] 1,67 [1,40; 2,57] 1,71 [1,30; 2,22] 1,79 [1,33; 2,51] 1,99 [1,45; 2,84] 1,92 [1,37; 2,57] 

θ2 1,48 [1,03; 2,83] 1,35 [0,96; 2,11] 1,43 [0,96; 2,43] 1,47 [1,02; 2,39] 1,48 [1,03; 2,83] 1,52 [1,03; 2,37] 

α1 3,45 [1,93; 6,99] 3,07 [1,98; 8,28] 3,16 [1,47; 6,21] 3,27 [1,67; 5,80] 3,45 [1,93; 6,99] 3,41 [1,80; 5,64] 

α2 5,85 [2,75; 11,16] 5,86 [2,80; 13,53] 3,80 [1,88; 8,59] 4,28 [1,96; 9,35] 5,85 [2,75; 11,16] 4,53 [2,14; 10,61] 

α3 2,95 [1,13; 7,09] 2,40 [0,87; 6,84] 2,24 [1,29; 4,38] 2,52 [1,33; 5,58] 2,95 [1,13; 7,09] 2,79 [1,42; 6,28] 

β1 1,66 [1,08; 2,61] 1,73 [0,98; 2,71] 1,55 [1,03; 2,83] 1,84 [1,26; 2,83] 1,66 [1,08; 2,61] 1,98 [1,43; 2,80] 

β2 0,59 [0,39; 0,85] 0,45 [0,36; 0,73] 0,57 [0,39; 1,00] 0,75 [0,46; 1,08] 0,59 [0,39; 0,85] 0,85 [0,58; 1,13] 

θ/α 0,28 [0,19; 0,54] 0,20 [0,17; 0,58] 0,34 [0,19; 0,54] 0,31 [0,17; 0,52] 0,28 [0,19; 0,54] 0,29 [0,15; 0,50] 

β/α 0,18 [0,12; 0,27] 0,17 [0,11; 0,28] 0,22 [0,14; 0,36] 0,23 [0,14; 0,36] 0,18 [0,12; 0,27] 0,24 [0,14; 0,35] 

θ/β 1,60 [1,10; 2,15] 1,59 [1,04; 1,95] 1,41 [1,02; 2,08] 1,28 [0,93; 1,91] 1,60 [1,10; 2,15] 1,21 [0,85; 1,75] 

P4 

 

θ1 2,05 [1,51; 2,91] 1,71 [1,14; 2,63] 1,57 [1,21; 2,48] 1,72 [1,21; 2,61] 2,05 [1,51; 2,91] 1,92 [1,21; 2,67] 

θ2 1,59 [1,21; 2,88] 1,50 [0,99; 1,85] 1,37 [0,96; 2,40] 1,43 [0,97; 2,29] 1,59 [1,21; 2,88] 1,48 [0,98; 2,23] 

α1 4,05[ 2,12; 7,41] 4,27 [2,11; 7,58] 3,08 [1,48; 6,38] 3,11 [1,60; 6,12] 4,05[ 2,12; 7,41] 3,28 [1,72; 5,96] 

α2 7,26 [2,62; 13,26] 7,39 [2,72; 13,31] 4,29 [1,91; 9,35] 4,30 [1,99; 9,48] 7,26 [2,62; 13,26] 4,48 [2,23; 9,54] 

α3 3,27 [1,29; 6,63] 2,94 [0,91; 6,65] 2,16 [1,20; 4,20] 2,54 [1,28; 5,20] 3,27 [1,29; 6,63] 2,91 [1,46; 5,52] 

β1 2,07 [1,12; 2,67] 2,11 [1,03; 2,43] 1,71 [1,03; 3,13] 1,83 [1,24; 3,04] 2,07 [1,12; 2,67] 1,89 [1,36; 2,87] 

β2 0,58 [0,40; 0,95] 0,45 [0,34; 0,77] 0,56 [0,39; 1,03] 0,73 [0,45; 1,04] 0,58 [0,40; 0,95] 0,79 [0,55; 1,05] 

θ/α 0,29 [0,17; 0,47] 0,24 [0,17; 0,40] 0,32 [0,18; 0,54] 0,31 [0,18; 0,49] 0,29 [0,17; 0,47] 0,29 [0,18; 0,46] 

β/α 0,18 [0,11; 0,26] 0,17 [0,11; 0,23] 0,22 [0,15; 0,36] 0,23 [0,15; 0,35] 0,18 [0,11; 0,26] 0,24 [0,14; 0,34] 

θ/β 1,56 [1,13; 2,52] 1,33 [1,06; 2,15] 1,46 [0,98; 1,95] 1,31 [0,87; 1,84] 1,56 [1,13; 2,52] 1,19 [0,82; 1,75] 
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Додаток А (продовження) 

 

 

 

 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1 

 

θ1 1,75 [1,27; 2,95] 1,65 [1,11; 2,73] 1,52 [1,07; 2,25] 1,66 [1,13; 2,48] 1,75 [1,27; 2,95] 1,83 [1,19; 2,53] 

θ2 1,43 [0,93; 3,08] 1,30 [0,86; 1,90] 1,42 [0,91; 2,30] 1,52 [0,91; 2,46] 1,43 [0,93; 3,08] 1,60 [0,90; 2,61] 

α1 4,62 [2,30; 14,38] 3,60 [2,47; 7,86] 4,58 [1,75; 8,22] 4,27 [1,90; 8,76] 4,62 [2,30; 14,38] 4,20 [1,95; 9,26] 

α2 11,15 [5,92; 28,76] 11,33 [6,85; 28,44] 10,85 [3,26 ;19,30] 10,16 [3,32; 21,94] 11,15 [5,92; 28,76] 9,47 [3,38; 24,15] 

α3 4,87 [1,79; 11,62] 5,68 [1,54; 9,40] 4,39 [1,70; 12,41] 4,63 [1,89; 12,78] 4,87 [1,79; 11,62] 4,86 [2,13; 13,88] 

β1 2,41 [1,40; 4,17] 2,02 [1,43; 4,05] 2,03 [1,16; 4,08] 2,40 [1,55; 4,15] 2,41 [1,40; 4,17] 2,64 [1,91; 4,17] 

β2 0,69 [0,41; 1,18] 0,67 [0,36; 1,10] 0,77 [0,42; 1,30] 0,93 [0,53; 1,42] 0,69 [0,41; 1,18] 1,06 [0,69; 1,58] 

θ/α 0,12 [0,09; 0,26] 0,12 [0,08; 0,21] 0,16 [0,10; 0,29] 0,14 [0,08; 0,28] 0,12 [0,09; 0,26] 0,14 [0,08; 0,26] 

β/α 0,12 [0,09; 0,19] 0,13 [0,09; 0,16] 0,14 [0,09; 0,26] 0,14 [0,09; 0,27] 0,12 [0,09; 0,19] 0,15 [0,09; 0,29] 

θ/β 1,26 [0,83; 1,59] 1,23 [0,82; 1,44] 1,20 [0,76; 1,62] 1,01 [0,66; 1,41] 1,26 [0,83; 1,59] 0,87 [0,59; 1,22] 

O2 

 

θ1 2,28 [1,37; 3,06] 1,43 [1,22; 2,44] 1,62 [1,17; 2,51] 1,73 [1,18; 2,56] 2,28 [1,37; 3,06] 1,87 [1,18; 2,64] 

θ2 1,41 [1,13; 2,97] 1,31 [1,09; 1,71] 1,42 [0,94; 2,55] 1,51 [0,94; 2,55] 1,41 [1,13; 2,97] 1,57 [0,93; 2,55] 

α1 5,50 [2,30; 11,74] 5,17 [2,24; 8,90] 5,27 [1,76; 10,38] 4,73 [2,06; 10,59] 5,50 [2,30; 11,74] 4,56 [2,18; 10,61] 

α2 13,66 [6,22; 21,56] 13,33 [5,42; 22,25] 11,87 [4,26 ;25,43] 11,57 [4,29; 25,43] 13,66 [6,22; 21,56] 11,55 [4,51; 25,57] 

α3 3,74 [2,32; 13,12] 5,07 [1,67; 8,21] 4,60 [1,85; 10,40] 4,88 [2,20; 13,31] 3,74 [2,32; 13,12] 4,99 [2,45; 15,16] 

β1 2,32 [1,51; 3,85] 1,66 [1,30; 3,74] 2,18 [1,32; 3,96] 2,50 [1,64; 3,99] 2,32 [1,51; 3,85] 2,62 [1,90; 4,05] 

β2 0,70 [0,40; 1,13] 0,53 [0,38; 1,04] 0,79 [0,45; 1,40] 0,96 [0,54; 1,47] 0,70 [0,40; 1,13] 1,07 [0,66; 1,59] 

θ/α 0,14 [0,08; 0,30] 0,13 [0,08; 0,20] 0,14 [0,09; 0,24] 0,13 [0,08; 0,23] 0,14 [0,08; 0,30] 0,12 [0,07; 0,22] 

β/α 0,11 [0,09; 0,16] 0,12 [0,09; 0,15] 0,14 [ 0,08; 0,22] 0,14 [0,09; 0,23] 0,11 [0,09; 0,16] 0,14 [0,09; 0,23] 

θ/β 1,29 [0,91; 1,81] 1,03 [0,89; 1,73] 1,15 [0,76; 1,66] 0,99 [0,65; 1,42] 1,29 [0,91; 1,81] 0,84 [0,63; 1,22] 
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Додаток А (продовження) 
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

 

θ1 1,37 [1,03; 1,81] 1,27 [1,15; 1,53] 1,19 [0,78; 1,84] 1,10 [0,78; 1,66] 1,37 [1,03; 1,81] 1,08 [0,77; 1,55] 

θ2 1,03 [0,72; 1,87] 0,95 [0,72; 1,12] 0,85 [0,59; 1,29] 0,81 [0,55; 1,17] 1,03 [0,72; 1,87] 0,78 [0,53; 1,10] 

α1 1,92 [1,09; 3,95] 1,48 [1,06; 3,28] 1,49 [0,80; 2,83] 1,46 [0,87; 2,77] 1,92 [1,09; 3,95] 1,37 [0,88; 2,49] 

α2 2,59 [1,29; 4,84] 2,76 [1,35; 4,83] 1,89 [0,93; 3,25] 1,74 [0,89; 3,13] 2,59 [1,29; 4,84] 1,54 [0,83; 3,02] 

α3 1,39 [0,68; 3,06] 1,94 [0,53; 3,67] 1,19 [0,72; 2,33] 1,20 [0,71; 2,28] 1,39 [0,68; 3,06] 1,24 [0,69; 2,27] 

β1 1,38 [0,77; 2,02] 1,28 [0,77; 2,09] 1,20 [0,83; 1,80] 1,24 [0,89; 1,81] 1,38 [0,77; 2,02] 1,26 [0,94; 1,87] 

β2 0,37 [0,27; 0,71] 0,36 [0,27; 0,71] 0,44 [0,30; 0,63] 0,49 [0,34; 0,68] 0,37 [0,27; 0,71] 0,55 [0,36; 0,77] 

θ/α 0,39 [0,23; 0,78] 0,26 [0,22; 0,80] 0,45 [0,29; 0,71] 0,44 [0,26; 0,67] 0,39 [0,23; 0,78] 0,41 [0,23; 0,64] 

β/α 0,26 [0,19; 0,40] 0,26 [0,20; 0,33] 0,33 [0,23; 0,50] 0,37 [0,23; 0,55] 0,26 [0,19; 0,40] 0,42 [0,23; 0,59] 

θ/β 1,65 [0,98; 2,45] 1,20 [0,90; 2,14] 1,36 [0,91; 1,90] 1,14 [0,75; 1,66] 1,65 [0,98; 2,45] 1,00 [0,70; 1,48] 

T4 

 

θ1 1,27 [0,97; 1,80] 1,21 [0,99; 1,44] 1,16 [0,83; 1,80] 1,12 [0,78; 1,75] 1,27 [0,97; 1,80] 1,09 [0,78; 1,71] 

θ2 0,93 [0,67; 1,77] 0,94 [0,65; 1,72] 0,85 [0,60; 1,43] 0,84 [0,59; 1,31] 0,93 [0,67; 1,77] 0,84 [0,58; 1,27] 

α1 1,77 [1,25; 3,86] 1,93 [1,29; 3,86] 1,69 [0,90; 3,18] 1,63 [0,94; 3,05] 1,77 [1,25; 3,86] 1,59 [0,96; 2,89] 

α2 2,09 [1,16; 3,95] 2,99 [1,18; 5,84] 2,20 [1,00; 3,86] 2,10 [1,06; 3,83] 2,09 [1,16; 3,95] 2,00 [1,08; 3,76] 

α3 1,66 [0,71; 2,73] 2,24 [0,71; 2,75] 1,17 [0,66; 2,41] 1,22 [0,73; 2,60] 1,66 [0,71; 2,73] 1,29 [0,81; 2,77] 

β1 1,26 [0,81; 1,73] 1,18 [0,84; 1,50] 1,23 [0,70; 1,90] 1,29 [0,85; 1,94] 1,26 [0,81; 1,73] 1,35 [0,97; 1,95] 

β2 0,36 [0,28; 0,66] 0,36 [0,27; 0,48] 0,43 [0,29; 0,69] 0,49 [0,32; 0,76] 0,36 [0,28; 0,66] 0,55 [0,39; 0,79] 

θ/α 0,39 [0,28; 0,72] 0,35 [0,20; 0,70] 0,42 [0,26; 0,67] 0,38 [0,25; 0,61] 0,39 [0,28; 0,72] 0,35 [0,23; 0,59] 

β/α 0,24 [0,18; 0,37] 0,24 [0,19; 0,33] 0,31 [0,21; 0,48] 0,34 [0,22; 0,49] 0,24 [0,18; 0,37] 0,38 [0,22; 0,50] 

θ/β 1,52 [1,11; 2,26] 1,30 [1,04; 2,27] 1,38 [0,87; 1,79] 1,24 [0,77; 1,64] 1,52 [1,11; 2,26] 1,05 [0,71; 1,44] 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід
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П
ід

д
іа
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а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

Перша хвилина пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

F3 

θ1 1,86 [1,26; 2,14] 1,87 [1,26; 2,01]** 1,56[1,09;2,12] 1,43 [0,94; 2,09]* 1,86 [1,26; 2,14] 1,50 [0,96; 2,10] 

θ2 1,10 [0,81; 1,60]* 1,16 [0,83; 1,67]*** 1,24[0,79;1,85] 0,97 [0,69; 1,49]*** 1,10 [0,81; 1,60]* 0,97 [0,71; 1,49]*** 

α1 1,43 [0,99; 3,42]* 1,50 [1,13; 2,37]*** 1,83[1,01;3,58] 1,51 [0,94; 2,60]*** 1,43 [0,99; 3,42] 1,51 [1,01; 2,56]*** 

α2 1,53 [0,69; 3,34] 2,34 [1,09; 3,21]*** 1,60[0,88;3,07] 1,30 [0,71; 2,87]** 1,53 [0,69; 3,34] 1,30 [0,74; 2,81]** 

α3 5,06 [2,90; 8,46] 0,99 [0,65; 1,97] 0,98[0,60;1,78] 0,98 [0,60; 1,83] 5,06 [2,90; 8,46] 1,10 [0,66; 2,02] 

β1 1,01 [0,84; 1,44] 1,00 [0,72; 1,41]*** 1,22[0,81;2,04] 1,21 [0,90; 1,70]** 1,01 [0,84; 1,44] 1,28 [1,00; 1,73]*** 

β2 0,42 [0,30; 0,61] 0,37 [0,30; 0,61] 0,55[0,35;0,76] 0,57 [0,41; 0,76] 0,42 [0,30; 0,61] 0,61 [0,49; 0,80]* 

θ/α 0,51 [0,38; 0,99] 0,45 [0,38; 0,74] 0,57[0,36;0,92] 0,55 [0,35; 0,93] 0,51 [0,38; 0,99] 0,55 [0,35; 0,88] 

β/α 0,32 [0,18; 0,49] 0,31 [0,24; 0,42] 0,37[0,25;0,54] 0,42  [0,24; 0,64] 0,32 [0,18; 0,49] 0,45 [0,25; 0,64] 

θ/β 1,85 [1,26; 2,57] 1,79 [1,40; 2,57] 1,53[1,03;2,25] 4,41 [2,94; 7,01] 1,85 [1,26; 2,57] 1,26 [0,87; 2,03] 

F4 

 

θ1 1,80 [1,11; 2,35] 1,52 [1,06; 2,12]* 1,44 [1,04; 2,04] 1,48 [1,04; 2,13] 1,80 [1,11; 2,35] 1,50 [1,08; 2,15] 

θ2 1,11 [0,75; 1,80] 1,16 [0,88; 1,70]*** 1,08 [0,69; 1,67] 1,02 [0,71; 1,54]*** 1,11 [0,75; 1,80] 1,01 [0,75; 1,45]*** 

α1 1,67 [1,02; 3,84] 1,66 [1,03; 2,49]*** 1,61 [0,81; 2,62] 1,53 [0,92; 2,60]*** 1,67 [1,02; 3,84] 1,45 [1,01; 2,56]*** 

α2 1,47 [0,67; 3,28] 2,05 [1,10; 2,98]*** 1,35 [0,68; 2,75] 1,35 [0,73; 2,73]** 1,47 [0,67; 3,28] 1,33 [0,75; 2,67]** 

α3 5,45 [2,83; 8,88] 0,90 [0,48; 1,84] 0,88 [0,56; 1,82] 0,98 [0,61; 1,86] 5,45 [2,83; 8,88] 1,06 [0,66; 1,99] 

β1 1,11 [0,89; 1,57] 1,13 [0,80; 1,40]*** 1,14 [0,76; 1,83] 1,21 [0,92; 1,74]*** 1,11 [0,89; 1,57] 1,26 [1,04; 1,69]*** 

β2 0,44 [0,32; 0,60] 0,37 [0,29; 0,62]* 0,50 [0,34; 0,72] 0,57 [0,43; 0,78] 0,44 [0,32; 0,60] 0,62 [0,47; 0,81] 

θ/α 0,60 [0,36; 1,24] 0,58 [0,36; 0,85] 0,59 [0,33; 0,98]* 0,58 [0,35; 0,93] 0,60 [0,36; 1,24] 0,56 [0,36; 0,91] 

β/α 0,30 [0,21; 0,55] 0,30 [0,24; 0,51]* 0,41 [0,26; 0,61]* 0,43 [0,26; 0,61] 0,30 [0,21; 0,55] 0,44 [0,25; 0,63] 

θ/β 1,78 [1,24; 2,69] 1,47 [1,24; 2,66] 1,52 [1,05; 2,12] 4,65 [3,08; 6,77] 1,78 [1,24; 2,69] 1,31 [0,94; 1,92] 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід
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я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

 

θ1 1,83 [1,39; 2,92] 1,65 [1,23; 2,41]*** 1,50 [1,06; 2,20] 1,62 [1,10; 2,44]*** 1,83 [1,39; 2,92] 1,71 [1,15; 2,54]* 

θ2 1,25 [0,84; 1,96]* 0,99 [0,70; 2,01]*** 1,17 [0,81; 1,85]** 1,25 [0,87; 1,91]*** 1,25 [0,84; 1,96] 1,28 [0,92; 2,01]*** 

α1 2,72 [1,53; 5,66] 3,14 [1,74; 4,75]*** 2,29 [1,05; 4,53] 2,29 [1,24; 4,46]*** 2,72 [1,53; 5,66] 2,33 [1,34; 4,44]*** 

α2 3,93 [1,89; 10,18] 5,57 [1,80; 11,00]** 3,09 [1,25; 6,76] 2,92 [1,35; 7,03]*** 3,93 [1,89; 10,18] 2,90 [1,49; 7,15]*** 

α3 10,79 [5,25; 26,68] 2,80 [0,80; 5,29] 2,36 [1,15; 4,83] 2,48 [1,26; 5,70] 10,79 [5,25; 26,68] 2,73 [1,30; 6,85] 

β1 1,70 [1,02; 2,58]* 1,88 [0,86; 2,50]*** 1,53 [0,87; 2,46] 1,73 [1,06; 2,67]*** 1,70 [1,02; 2,58] 1,96 [1,30; 2,67]*** 

β2 0,51 [0,35; 0,86] 0,41 [0,34; 0,64]** 0,53 [0,35; 1,02] 0,69 [0,43; 1,04] 0,51 [0,35; 0,86] 0,77 [0,51; 1,10]** 

θ/α 0,30 [0,15; 0,51] 0,22 [0,14; 0,48] 0,32 [0,18; 0,58] 0,31 [0,18; 0,56] 0,30 [0,15; 0,51] 0,27 [0,20; 0,50] 

β/α 0,18 [0,11; 0,32] 0,17 [0,11; 0,31]*** 0,23 [0,16; 0,43] 0,24 [0,15; 0,40]* 0,18 [0,11; 0,32] 0,25 [0,14; 0,40]* 

θ/β 1,64 [0,99; 2,25] 1,62 [0,99; 1,91]* 1,37 [0,92; 2,04] 4,45 [2,81; 7,18] 1,64 [0,99; 2,25] 1,15 [0,77; 1,81] 

P4 

 

θ1 1,98 [1,32; 3,07] 1,73 [1,18; 2,49]*** 1,40 [0,97; 2,48] 1,58 [1,07; 2,64]** 1,98 [1,32; 3,07] 1,69 [1,08; 2,73]* 

θ2 1,28 [0,95; 2,61] 1,10 [0,70; 2,35]*** 1,15 [0,78; 2,01] 1,19 [0,82; 1,98]*** 1,28 [0,95; 2,61]* 1,30 [0,86; 1,96]*** 

α1 2,96 [1,86; 5,98] 3,14 [1,86; 5,83]*** 2,40 [1,02; 4,27] 2,37 [1,21; 4,27]*** 2,96 [1,86; 5,98] 2,35 [1,33; 4,41]*** 

α2 5,17 [1,56; 8,03] 5,91 [1,55; 11,22]** 3,16 [1,23; 7,48] 3,05 [1,38; 7,31]*** 5,17 [1,56; 8,03] 2,90 [1,41; 7,30]*** 

α3 11,95 [5,71; 22,37] 2,95 [0,62; 5,06] 2,10 [1,14; 4,60] 2,38 [1,18; 5,13] 11,95 [5,71; 22,37] 2,62 [1,24; 6,01] 

β1 1,89 [0,99; 2,59] 1,73 [0,84; 2,48]*** 1,49 [0,89; 2,59] 1,72 [1,10; 2,68]*** 1,89 [0,99; 2,59] 1,86 [1,28; 2,71]** 

β2 0,49 [0,36; 0,90] 0,42 [0,28; 0,78]* 0,57 [0,37; 1,00] 0,66 [0,42; 1,03] 0,49 [0,36; 0,90] 0,73 [0,51; 1,03]* 

θ/α 0,32 [0,18; 0,56] 0,23 [0,17; 0,51] 0,29 [0,17; 0,60] 0,30 [0,18; 0,50] 0,32 [0,18; 0,56] 0,30 [0,18; 0,47] 

β/α 0,19 [0,11; 0,33] 0,22 [0,10; 0,28]*** 0,24 [0,16; 0,39] 0,24 [0,15; 0,39]* 0,19 [0,11; 0,33] 0,24 [0,15; 0,40]** 

θ/β 1,62 [0,98; 2,27] 1,61 [0,98; 1,94]* 1,33 [0,82; 2,01] 4,50 [2,70; 7,41] 1,62 [0,98; 2,27] 1,11 [0,77; 1,71] 
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Додаток А (продовження) 

 

 

В
ід
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П
ід

д
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття запахів 

(n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1 

 

θ1 1,62 [1,15; 2,68] 1,41 [1,14; 2,13]*** 1,35 [0,96; 2,35] 1,52 [0,95; 2,37]*** 1,62 [1,15; 2,68] 1,68 [0,95; 2,39]** 

θ2 1,30 [0,80; 2,23]* 1,18 [0,78; 1,65]*** 1,14 [0,74; 1,87]* 1,19 [0,78; 1,93]*** 1,30 [0,80; 2,23] 1,22 [0,82; 1,93]*** 

α1 2,97 [1,82; 10,48]** 3,76 [2,68; 6,14]*** 3,68 [1,32; 6,20] 3,16 [1,39; 6,37]*** 2,97 [1,82; 10,48]** 2,86 [1,41; 6,54]*** 

α2 7,73 [2,27; 22,04]** 8,71 [3,14; 24,57]** 6,93 [1,77; 17,34] 6,62 [1,85; 18,80]** 7,73 [2,27; 22,04]** 5,86 [1,96; 22,12]** 

α3 18,05 [8,17; 43,45] 5,19 [1,20; 9,25]* 3,87 [1,56; 13,28] 4,37 [1,63; 13,99] 18,05 [8,17; 43,45] 4,98 [1,85; 15,31]* 

β1 2,32 [1,26; 3,99]* 1,71 [1,29; 3,82]*** 1,80 [1,04; 3,55]* 2,25 [1,35; 3,86]*** 2,32 [1,26; 3,99] 2,52 [1,62; 4,19]* 

β2 0,69 [0,37; 1,07] 0,65 [0,34; 0,82]** 0,76 [0,39; 1,25] 0,85 [0,46; 1,45] 0,69 [0,37; 1,07] 0,95 [0,53; 1,59]* 

θ/α 0,13 [0,08; 0,34] 0,12 [0,08; 0,24] 0,16 [0,08; 0,30] 0,14 [0,08; 0,30] 0,13 [0,08; 0,34] 0,14 [0,07; 0,29] 

β/α 0,14 [0,09; 0,25]* 0,14 [0,09; 0,24]** 0,14 [0,09; 0,33] 0,16 [0,09; 0,33]** 0,14 [0,09; 0,25]* 0,17 [0,10; 0,32] 

θ/β 1,15 [0,71; 1,68] 1,15 [0,81; 1,46]** 1,03 [0,69; 1,68] 3,47 [2,03; 5,83] 1,15 [0,71; 1,68] 0,81 [0,52; 1,28]* 

O2 

 

θ1 1,86 [1,24; 2,57] 1,50 [1,12; 1,96]*** 1,39 [0,95; 2,36] 1,50 [0,94; 2,48]*** 1,86 [1,24; 2,57] 1,62 [0,92; 2,61]** 

θ2 1,25 [0,83; 2,00]* 0,86 [0,72; 1,92]*** 1,12 [0,74; 1,91] 1,21 [0,80; 2,01]*** 1,25 [0,83; 2,00] 1,29 [0,86; 2,08]*** 

α1 3,56 [1,75; 8,05]* 3,59 [2,13; 8,01]*** 3,81 [1,39; 6,88] 3,58 [1,52; 7,53]*** 3,56 [1,75; 8,05]* 3,49 [1,62; 7,74]*** 

α2 9,35 [2,58; 16,82]** 9,03 [5,18; 13,06]** 7,98 [2,51; 21,02]* 6,78 [2,57; 21,84]** 9,35 [2,58; 16,82]** 6,72 [2,65; 23,69]** 

α3 23,69 [9,48; 39,72] 4,34 [1,28; 10,13] 3,98 [1,49; 10,65] 4,98 [1,80; 13,45] 23,69 [9,48; 39,72] 5,68 [2,20; 17,65] 

β1 2,20 [1,17; 3,65]* 1,58 [1,17; 3,56]*** 1,82 [1,12; 3,32] 2,32 [1,37; 3,88]*** 2,20 [1,17; 3,65] 2,71 [1,71; 4,06]* 

β2 0,68 [0,36; 1,16] 0,43 [0,34; 1,04] 0,68 [0,40; 1,40] 0,86 [0,47; 1,46] 0,68 [0,36; 1,16] 0,96 [0,55; 1,53]** 

θ/α 0,14 [0,07; 0,39] 0,13 [0,08; 0,21] 0,13 [0,08; 0,28] 0,13 [0,07; 0,28] 0,14 [0,07; 0,39] 0,13 [0,07; 0,27] 

β/α 0,12 [0,09; 0,23]** 0,13 [0,09; 0,20]*** 0,14 [0,09; 0,27] 0,14 [0,09; 0,27]** 0,12 [0,09; 0,23]* 0,15 [0,09; 0,28]** 

θ/β 1,21 [0,74; 1,99] 1,21 [0,77; 1,83]*** 1,05 [0,65; 1,59] 3,44 [1,98; 5,97]** 1,21 [0,74; 1,99] 0,80 [0,53; 1,22]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

 

θ1 1,43 [1,07; 1,94] 1,30 [1,16; 1,47]*** 1,02 [0,65; 1,65] 1,04 [0,66; 1,56]*** 1,43 [1,07; 1,94] 1,06 [0,67; 1,53]* 

θ2 0,81 [0,63; 1,56] 0,69 [0,59; 0,99]*** 0,68 [0,49; 1,17] 0,66 [0,49; 1,10]*** 0,81 [0,63; 1,56] 0,65 [0,49; 1,05]** 

α1 1,41 [0,82; 3,35]* 1,49 [1,10; 2,32]*** 1,19 [0,71; 2,01] 1,14 [0,70; 2,12]*** 1,41 [0,82; 3,35] 1,12 [0,68; 2,20]*** 

α2 2,42 [0,76; 4,09] 2,71 [1,08; 3,82]*** 1,45 [0,67; 2,47] 1,32 [0,68; 2,39]*** 2,42 [0,76; 4,09] 1,17 [0,69; 2,24]*** 

α3 6,07 [2,89; 11,16] 1,39 [0,79; 3,52] 1,27 [0,74; 2,21] 1,20 [0,69; 2,34] 6,07 [2,89; 11,16] 1,09 [0,65; 2,44] 

β1 1,17 [0,76; 2,06] 1,43 [0,62; 2,11]** 1,16 [0,68; 1,71] 1,22 [0,77; 1,77]* 1,17 [0,76; 2,06] 1,26 [0,85; 1,80] 

β2 0,38 [0,22; 0,57] 0,32 [0,22; 0,53] 0,43 [0,27; 0,68] 0,49 [0,30; 0,73] 0,38 [0,22; 0,57] 0,52 [0,33; 0,75] 

θ/α 0,40 [0,19; 0,81] 0,32 [0,19; 0,62] 0,41 [0,23; 0,74] 0,42 [0,25; 0,73] 0,40 [0,19; 0,81] 0,43 [0,25; 0,70] 

β/α 0,26 [0,18; 0,47] 0,27 [0,21; 0,40]*** 0,37 [0,23; 0,60] 0,40 [0,24; 0,62]* 0,26 [0,18; 0,47] 0,45 [0,26; 0,64]** 

θ/β 1,61 [0,98; 2,54] 1,27 [0,84; 2,41]*** 1,18[ 0,75; 1,89] 3,98 [2,24; 6,41]** 1,61 [0,98; 2,54] 1,00 [0,67; 1,52] 

T4 

 

θ1 1,31 [0,99; 1,82] 1,09 [0,92; 1,89]*** 1,07 [0,70; 1,50] 1,02 [0,70; 1,58]*** 1,31 [0,99; 1,82] 1,02 [0,70; 1,63]* 

θ2 0,82 [0,62; 1,09]* 0,83 [0,61; 1,09]*** 0,76 [0,52; 1,09] 0,73 [0,49; 1,14]*** 0,82 [0,62; 1,09]** 0,73 [0,49; 1,16]*** 

α1 1,56 [0,88; 3,13] 1,87 [1,07; 3,40]*** 1,48 [0,70; 2,20] 1,35 [0,77; 2,32]*** 1,56 [0,88; 3,13] 1,31 [0,81; 2,41]*** 

α2 2,02 [0,90; 3,37] 2,62 [1,17; 5,01]*** 1,99 [0,69; 3,48] 1,58 [0,77; 3,17]*** 2,02 [0,90; 3,37] 1,43 [0,86; 2,96]*** 

α3 5,56 [2,96; 8,63] 1,75 [0,52; 3,28] 1,15 [0,57; 2,29] 1,23 [0,61; 2,49] 5,56 [2,96; 8,63] 1,28 [0,67; 2,61] 

β1 1,17 [0,76; 1,52] 1,06 [0,90; 1,59]*** 1,05 [0,65; 1,82] 1,19 [0,78; 1,88]** 1,17 [0,76; 1,52] 1,28 [0,89; 1,89]** 

β2 0,37 [0,27; 0,54] 0,36 [0,28; 0,57] 0,45 [0,25; 0,73] 0,49 [0,30; 0,75] 0,37 [0,27; 0,54] 0,53 [0,37; 0,81] 

θ/α 0,36 [0,27; 0,63] 0,32 [0,27; 0,55] 0,38 [0,25; 0,68] 0,36 [0,24; 0,66] 0,36 [0,27; 0,63] 0,35 [0,22; 0,65] 

β/α 0,24 [0,19; 0,41] 0,26 [0,20; 0,34]*** 0,35 [0,21; 0,55] 0,37 [0,23; 0,57]* 0,24 [0,19; 0,41] 0,41 [0,25; 0,58]** 

θ/β 1,56 [1,15; 1,94] 1,44 [1,15; 1,83]*** 1,15 [0,76; 1,85] 3,71 [2,12; 6,34]** 1,56 [1,15; 1,94] 1,01 [0,66; 1,50]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

 Стан функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації ( імітації одорації ) 

F3 

θ1 1,72 [1,32; 2,10] 1,71 [1,46; 1,99]*** 1,71[1,30;2,22] 1,41 [1,01; 1,93]** 1,72 [1,32; 2,10] 1,41 [0,98; 2,01]*** 

θ2 1,06 [0,78; 1,51]** 1,02 [0,81; 1,38]** 1,43[0,96;2,43]* 1,07 [0,80; 1,51] 1,06 [0,78; 1,51]** 1,06 [0,80; 1,53]* 

α1 1,61 [0,95; 3,23]* 1,82 [0,95; 2,28]*** 3,16[1,47;6,21]* 1,63 [0,92; 2,91]*** 1,61 [0,95; 3,23] 1,68 [1,09; 2,83]*** 

α2 1,91 [0,88; 3,81]** 2,02 [1,17; 3,44]*** 3,80[1,88;8,59]* 1,39 [0,78; 2,59]*** 1,91 [0,88; 3,81]* 1,42 [0,88; 2,67]*** 

α3 0,97 [0,67; 1,94] 0,96 [0,56; 2,19]** 2,24[1,29;4,38] 0,95 [0,60; 1,73]* 0,97 [0,67; 1,94] 1,07 [0,68; 1,78]* 

β1 1,10 [0,87; 1,45] 1,14 [0,73; 1,51]*** 1,55[1,03;2,83] 1,27 [0,88; 1,77]*** 1,10 [0,87; 1,45] 1,32 [0,97; 1,79]*** 

β2 0,43 [0,31; 0,58] 0,37 [0,29; 0,57]*** 0,57[0,39;1,00] 0,57 [0,40; 0,74]** 0,43 [0,31; 0,58] 0,62 [0,47; 0,78]** 

θ/α 0,62 [0,39; 0,94] 0,54 [0,38; 0,85]*** 0,34[0,19;0,54] 0,62 [0,41; 0,99]*** 0,62 [0,39; 0,94] 0,55 [0,41; 0,88]* 

β/α 0,32 [0,24; 0,53]** 0,29 [0,24; 0,54]*** 0,22[0,14;0,36] 0,45 [0,29; 0,65]*** 0,32 [0,24; 0,53] 0,44 [0,29; 0,64]* 

θ/β 1,92 [1,32; 2,43] 2,00 [1,31; 2,51] 1,46 [1,05; 2,09] 1,40 [0,98; 1,98] 1,92 [1,32; 2,43] 1,30 [0,92; 1,88] 

F4 

 

θ1 1,66 [1,35; 2,17] 1,60 [1,47; 1,93]*** 1,35 [1,06; 2,08] 1,44 [1,08; 2,08]** 1,66 [1,35; 2,17] 1,49 [1,11; 2,06]* 

θ2 1,04 [0,76; 1,68]** 1,00 [0,76; 1,19]** 1,14 [0,77; 1,68] 1,10 [0,80; 1,60]* 1,04 [0,76; 1,68]** 1,08 [0,84; 1,57]* 

α1 1,59 [1,04; 3,40]* 1,56 [0,93; 2,45]*** 1,60 [0,84; 3,05]* 1,75 [0,97; 3,04]*** 1,59 [1,04; 3,40] 1,82 [1,03; 2,92]** 

α2 1,96 [0,96; 3,57]** 2,08 [1,22; 3,40]*** 1,40 [0,74; 2,50]* 1,44 [0,80; 2,71]*** 1,96 [0,96; 3,57]* 1,54 [0,87; 2,75]** 

α3 0,98 [0,72; 1,88] 0,95 [0,46; 2,00]* 0,83 [0,52; 1,62] 0,96 [0,60; 1,75]* 0,98 [0,72; 1,88] 1,11 [0,69; 1,88] 

β1 1,13 [0,93; 1,50] 0,99 [0,81; 1,28]*** 1,20 [0,79; 1,80] 1,26 [0,96; 1,76]*** 1,13 [0,93; 1,50] 1,30 [1,04; 1,72]*** 

β2 0,44 [0,34; 0,60] 0,37 [0,33; 0,55]*** 0,49 [0,31; 0,72] 0,56 [0,40; 0,76]*** 0,44 [0,34; 0,60] 0,63 [0,49; 0,78]** 

θ/α 0,63 [0,41; 0,99] 0,54 [0,44; 0,83]*** 0,69 [0,40; 1,17] 0,62 [0,40; 0,98]*** 0,63 [0,41; 0,99] 0,58 [0,40; 0,89]** 

β/α 0,35 [0,25; 0,52]** 0,34 [0,25; 0,52]*** 0,46 [0,29; 0,67]* 0,44 [0,29; 0,64]*** 0,35 [0,25; 0,52] 0,43 [0,29; 0,63]* 

θ/β 1,88 [1,29; 2,46] 1,58 [1,31; 2,26] 1,54 [1,04; 2,15] 1,43 [0,97; 2,01] 1,88 [1,29; 2,46] 1,35 [0,96; 1,90] 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

 

θ1 1,73 [1,50; 2,61] 1,61 [1,22; 2,15]*** 1,56 [1,16; 2,17] 1,71 [1,21; 2,39]** 1,73 [1,50; 2,61] 1,81 [1,28; 2,51]* 

θ2 1,40 [0,99; 1,93]** 1,39 [0,91; 1,71]*** 1,20 [0,90; 1,95]** 1,35 [0,97; 2,05]*** 1,40 [0,99; 1,93] 1,43 [1,02; 2,19] 

α1 3,10 [1,57; 5,00]** 3,10 [1,48; 4,64]*** 2,51 [1,22; 5,25]* 2,85 [1,44; 5,31]*** 3,10 [1,57; 5,00]* 3,11 [1,60; 5,72]** 

α2 4,44 [1,91; 10,12]** 4,42 [1,84; 11,58]** 2,99 [1,44; 6,32]* 3,47 [1,68; 7,01]*** 4,44 [1,91; 10,12]** 3,92 [1,81; 7,58]*** 

α3 2,48 [1,33; 6,34] 2,86 [0,82; 6,84]* 2,20 [1,03; 4,11] 2,46 [1,22; 4,96]** 2,48 [1,33; 6,34] 3,02 [1,38; 5,91] 

β1 1,66 [1,10; 2,56]* 1,66 [0,89; 2,47]*** 1,38 [1,00; 2,65] 1,77 [1,13; 2,67]*** 1,66 [1,10; 2,56] 1,91 [1,34; 2,69]*** 

β2 0,55 [0,35; 0,81]* 0,45 [0,33; 0,80]*** 0,54 [0,38; 0,82] 0,70 [0,45; 0,95]** 0,55 [0,35; 0,81] 0,77 [0,54; 1,03]*** 

θ/α 0,30 [0,20; 0,59]** 0,22 [0,18; 0,50]*** 0,38 [0,24; 0,71] 0,34 [0,21; 0,63]*** 0,30 [0,20; 0,59]* 0,32 [0,21; 0,54]*** 

β/α 0,23 [0,13; 0,34]** 0,16 [0,10; 0,32]*** 0,28 [0,18; 0,48]* 0,27 [0,17; 0,41]*** 0,23 [0,13; 0,34]** 0,26 [0,16; 0,38]** 

θ/β 1,68 [1,06; 2,22] 1,67 [0,96; 2,10] 1,39 [1,00; 1,98] 1,31 [0,94; 1,81] 1,68 [1,06; 2,22] 1,27 [0,91; 1,69] 

P4 

 

θ1 1,87  [1,44; 2,77] 1,62 [1,14; 1,92]*** 1,50 [1,09; 2,37] 1,64 [1,12; 2,50]** 1,87  [1,44; 2,77] 1,76 [1,18; 2,53]** 

θ2 1,36 [1,01; 2,26]* 1,21 [0,90; 1,70]*** 1,18 [0,90; 1,96] 1,30 [0,93; 2,05]*** 1,36 [1,01; 2,26] 1,44 [0,97; 2,10] 

α1 3,26 [1,85; 5,23]* 3,76 [1,84; 4,87]*** 2,94 [1,22; 4,87]* 2,91 [1,40; 5,55]*** 3,26 [1,85; 5,23] 2,90 [1,57; 5,65]*** 

α2 4,93 [2,02; 9,89]*** 6,22 [1,74; 12,14]** 3,22 [1,51; 6,86] 3,54 [1,70; 7,30]*** 4,93 [2,02; 9,89]** 3,77 [1,85; 7,81]*** 

α3 2,85 [1,38; 6,68] 3,45 [0,69; 6,63] 1,98 [0,91; 4,12]* 2,54 [1,20; 5,28] 2,85 [1,38; 6,68] 2,79 [1,39; 5,96] 

β1 1,89 [1,08; 2,46]* 1,88 [1,03; 2,22]*** 1,42 [0,98; 2,82] 1,74 [1,12; 2,78]*** 1,89 [1,08; 2,46] 1,85 [1,26; 2,77]*** 

β2 0,53 [0,36; 0,88]* 0,45 [0,35; 0,83]*** 0,52 [0,38; 0,90] 0,66 [0,43; 0,98]*** 0,53 [0,36; 0,88]* 0,74 [0,53; 1,02]*** 

θ/α 0,36 [0,20; 0,61]** 0,24 [0,19; 0,56]*** 0,36 [0,22; 0,72] 0,35 [0,21; 0,59]*** 0,36 [0,20; 0,61]* 0,33 [0,20; 0,51]*** 

β/α 0,21 [0,14; 0,34]** 0,19 [0,11; 0,29]*** 0,26 [0,17; 0,45]* 0,25 [0,17; 0,40]*** 0,21 [0,14; 0,34]* 0,25 [0,17; 0,39]*** 

θ/β 1,65 [1,07; 2,34] 1,54 [1,05; 2,17] 1,41 [0,92; 1,94] 1,28 [0,87; 1,85] 1,65 [1,07; 2,34] 1,22 [0,84; 1,70] 
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Додаток А (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди 

(чоловіки) (n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1 

 

θ1 1,79 [1,26; 2,52] 1,50 [1,20; 2,02]*** 1,46 [1,04; 2,21] 1,54 [1,03; 2,28]* 1,79 [1,26; 2,52] 1,65 [1,02; 2,36]*** 

θ2 1,25 [1,05; 1,98] 1,21 [1,03; 1,72]*** 1,14 [0,85; 1,96] 1,32 [0,87; 2,11]*** 1,25 [1,05; 1,98] 1,41 [0,90; 2,30]* 

α1 3,27 [1,90; 7,74]** 3,75 [2,73; 6,54]*** 3,72 [1,46; 6,12] 3,62 [1,60; 6,86]*** 3,27 [1,90; 7,74]** 3,56 [1,81; 7,26]*** 

α2 8,92 [3,65; 19,28]** 9,76 [3,55; 25,88]** 7,27 [2,37; 13,99] 7,34 [2,52; 16,47]** 8,92 [3,65; 19,28]** 7,39 [2,82; 18,07]** 

α3 3,80 [1,70; 11,78]* 6,12 [1,25; 13,63]* 3,33 [1,36; 11,41] 4,03 [1,82; 11,41]** 3,80 [1,70; 11,78] 4,77 [2,11; 11,41] 

β1 2,29 [1,27; 3,40]** 1,91 [1,27; 3,82]*** 1,71 [1,06; 3,49]* 2,14 [1,33; 3,58]*** 2,29 [1,27; 3,40]* 2,39 [1,65; 3,66]*** 

β2 0,66 [0,35; 1,13]* 0,53 [0,35; 1,13]*** 0,69 [0,37; 1,11] 0,83 [0,46; 1,24]*** 0,66 [0,35; 1,13]* 0,95 [0,62; 1,32]*** 

θ/α 0,26 [0,09; 0,38]*** 0,11 [0,08; 0,29]*** 0,21 [0,11; 0,52] 0,18 [0,10; 0,43]*** 0,26 [0,09; 0,38]*** 0,17 [0,09; 0,36]*** 

β/α 0,18 [0,11; 0,27]*** 0,12 [0,10; 0,18]*** 0,19 [0,11; 0,37] 0,19 [0,11; 0,34]*** 0,18 [0,11; 0,27]** 0,18 [0,11; 0,32]* 

θ/β 1,35 [0,75; 1,69] 1,31 [0,71; 1,45]*** 1,18 [0,79; 1,65] 0,99 [0,66; 1,51]** 1,35 [0,75; 1,69] 0,89 [0,61; 1,31]* 

O2 

 

θ1 1,68 [1,36; 2,60] 1,51 [1,15; 2,44]*** 1,44 [1,04; 2,41]* 1,58 [1,09; 2,52]** 1,68 [1,36; 2,60] 1,68 [1,11; 2,55]** 

θ2 1,22 [0,99; 1,97]* 1,20 [0,91; 1,77]*** 1,18 [0,87; 1,94]* 1,35 [0,88; 2,22]*** 1,22 [0,99; 1,97] 1,46 [0,91; 2,42] 

α1 4,29 [2,00; 7,61]** 4,35 [1,97; 7,90]*** 3,90 [1,59; 7,87] 3,88 [1,87; 8,19]*** 4,29 [2,00; 7,61] 3,86 [1,98; 9,76]*** 

α2 9,64 [4,38; 18,06]** 14,59 [3,54; 21,71]* 7,27 [2,60; 16,59] 8,66 [3,12; 19,20]** 9,64 [4,38; 18,06]** 9,23 [3,33; 20,73]** 

α3 4,69 [1,55; 12,10]* 5,38 [1,30; 12,70] 3,39 [1,45; 11,95] 4,52 [2,02; 12,69] 4,69 [1,55; 12,10] 5,31 [2,39; 13,90] 

β1 2,20 [1,36; 3,25]** 1,63 [1,22; 3,42]*** 1,71 [1,14; 3,46]* 2,22 [1,43; 3,58]*** 2,20 [1,36; 3,25]* 2,47 [1,72; 3,58]*** 

β2 0,60 [0,35; 1,12]** 0,46 [0,36; 1,13]*** 0,59 [0,37; 1,17] 0,82 [0,49; 1,31]*** 0,60 [0,35; 1,12]** 0,93 [0,62; 1,48]*** 

θ/α 0,18 [0,10; 0,34]** 0,16 [0,08; 0,18]*** 0,18 [0,11; 0,44] 0,16 [0,09; 0,39]*** 0,18 [0,10; 0,34]** 0,15 [0,08; 0,34]*** 

β/α 0,15 [0,11; 0,24]*** 0,12 [0,10; 0,17]*** 0,17 [0,10; 0,35]* 0,16 [0,10; 0,33]*** 0,15 [0,11; 0,24]** 0,16 [0,11; 0,28]*** 

θ/β 1,44 [0,84; 1,90] 1,33 [0,81; 1,61]*** 1,13 [0,75; 1,69] 0,97 [0,63; 1,48]** 1,44 [0,84; 1,90] 0,89 [0,58; 1,32]** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

 

θ1 1,26 [1,01; 1,64] 1,22 [1,05; 1,36]*** 1,04 [0,73; 1,55] 1,03 [0,73; 1,51]*** 1,26 [1,01; 1,64] 1,01 [0,72; 1,44] 

θ2 0,78 [0,62; 1,38]** 0,72 [0,62; 1,07]*** 0,75 [0,55; 1,09] 0,76 [0,52; 1,08]*** 0,78 [0,62; 1,38]** 0,76 [0,48; 1,08] 

α1 1,53 [0,94; 3,03]*** 1,46 [0,87; 2,61]*** 1,39 [0,73; 2,41]* 1,34 [0,74; 2,40]*** 1,53 [0,94; 3,03]** 1,27 [0,79; 2,30]* 

α2 1,94 [0,98; 3,80]*** 2,16 [0,91; 3,45]*** 1,41 [0,78; 2,82]** 1,41 [0,78; 2,70]*** 1,94 [0,98; 3,80]** 1,38 [0,78; 2,50]*** 

α3 1,41 [0,69; 2,72] 1,51 [0,55; 3,44]* 1,11 [0,62; 2,05] 1,21 [0,65; 2,11]** 1,41 [0,69; 2,72] 1,28 [0,67; 2,32] 

β1 1,11 [0,80; 1,77] 1,09 [0,79; 1,61]*** 1,16 [0,70; 1,69] 1,18 [0,79; 1,71]*** 1,11 [0,80; 1,77] 1,25 [0,86; 1,71]*** 

β2 0,33 [0,25; 0,70] 0,30 [0,28; 0,67]*** 0,39 [0,28; 0,57] 0,46 [0,31; 0,68]** 0,33 [0,25; 0,70]* 0,51 [0,33; 0,72]*** 

θ/α 0,44 [0,29; 0,85]** 0,37 [0,20; 0,60]*** 0,50 [0,28; 0,76] 0,46 [0,28; 0,73]** 0,44 [0,29; 0,85]* 0,45 [0,28; 0,68]** 

β/α 0,31 [0,23; 0,45]** 0,30 [0,21; 0,38]*** 0,39 [0,26; 0,58]** 0,41 [0,27; 0,59]*** 0,31 [0,23; 0,45] 0,42 [0,28; 0,59]* 

θ/β 1,58 [1,02; 2,24] 1,38 [0,97; 1,91]*** 1,26 [0,87; 1,71] 1,15 [0,74; 1,62]* 1,58 [1,02; 2,24] 1,08 [0,68; 1,52]** 

T4 

 

θ1 1,31 [0,98; 1,79] 1,11 [0,96; 1,42]*** 1,02 [0,78; 1,52] 1,03 [0,77; 1,54]*** 1,31 [0,98; 1,79] 1,05 [0,74; 1,54]* 

θ2 0,82 [0,57; 1,45]* 0,73 [0,59; 1,40]*** 0,79 [0,57; 1,13] 0,79 [0,55; 1,17]*** 0,82 [0,57; 1,45]** 0,81 [0,54; 1,18] 

α1 1,66 [1,03; 2,54]* 1,84 [1,19; 2,98]*** 1,49 [0,73; 2,73] 1,49 [0,82; 2,73]*** 1,66 [1,03; 2,54]* 1,51 [0,86; 2,75]*** 

α2 1,86 [0,92; 3,50]*** 2,45 [0,92; 5,01]*** 1,62 [0,77; 3,30] 1,64 [ 0,89; 3,25]** 1,86 [0,92; 3,50]** 1,65 [0,94; 3,24]*** 

α3 1,31 [0,77; 2,76]* 1,62 [0,59; 2,72] 1,04 [0,58; 2,46]* 1,26 [0,68; 2,54] 1,31 [0,77; 2,76] 1,36 [0,72; 2,67] 

β1 1,09 [0,76; 1,49] 1,09 [0,81; 1,70]*** 1,09 [0,70; 1,75] 1,16 [0,83; 1,85]** 1,09 [0,76; 1,49]** 1,19 [0,93; 1,88]*** 

β2 0,35 [0,27; 0,54] 0,38 [0,23; 0,64]*** 0,41 [0,28; 0,69] 0,47 [0,32; 0,69]* 0,35 [0,27; 0,54]** 0,52 [0,37; 0,71]*** 

θ/α 0,49 [0,26; 0,74] 0,40 [0,23; 0,66]*** 0,46 [0,29; 0,76] 0,43 [0,27; 0,68]*** 0,49 [0,26; 0,74] 0,40 [0,25; 0,67]** 

β/α 0,32 [0,19; 0,46]* 0,31 [0,18; 0,46]*** 0,38 [0,24; 0,56]** 0,38 [0,25; 0,53]*** 0,32 [0,19; 0,46] 0,38 [0,26; 0,51]* 

θ/β 1,55 [1,17; 2,25] 1,30 [1,07; 1,67]*** 1,22 [0,85; 1,72] 1,16 [0,79; 1,59] 1,55 [1,17; 2,25]* 1,06 [0,76; 1,49]** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

Виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) 

F3 

θ1 2,02 [1,66; 3,16]*** 2,00 [1,61; 3,17]*** 1,90 [1,23; 3,32]** 2,02 [1,26; 3,24]*** 2,02 [1,66; 3,16]** 2,05 [1,32; 3,20]*** 

θ2 1,18 [0,90; 1,66]** 1,22 [1,05; 1,43]*** 1,43 [0,83; 2,41] 1,35 [0,88; 2,32]*** 1,18 [0,90; 1,66]* 1,32 [0,91; 2,24]*** 

α1 1,48 [1,09; 3,25] 1,43 [1,08; 2,02] 1,68 [0,83; 2,91] 1,72 [1,00; 2,92] 1,48 [1,09; 3,25] 1,75 [1,10; 3,06] 

α2 1,87 [0,99; 3,53] 2,41 [1,03; 2,75]*** 1,49 [0,75; 3,01] 1,52 [0,88; 3,08]** 1,87 [0,99; 3,53] 1,53 [0,98; 3,09]** 

α3 1,18 [0,74; 1,81]* 1,22 [0,74; 1,71]** 0,93 [0,53; 1,75] 1,01 [0,64; 1,86]* 1,18 [0,74; 1,81]* 1,07 [0,73; 1,99]* 

β1 1,20 [0,93; 1,68]** 0,97 [0,75; 1,67]*** 1,17 [0,81; 1,89] 1,29 [0,96; 1,91]** 1,20 [0,93; 1,68]** 1,32 [1,06; 1,91]*** 

β2 0,53 [0,36; 0,84]*** 0,39 [0,29; 0,63]*** 0,54 [0,35; 0,77] 0,62 [0,44; 0,84]*** 0,53 [0,36; 0,84]** 0,67 [0,52; 0,89]*** 

θ/α 0,69 [0,45; 1,20]* 0,81 [0,45; 1,39]*** 0,86 [0,48; 1,36]* 0,78 [0,44; 1,23]*** 0,69 [0,45; 1,20] 0,74 [0,43; 1,16]*** 

β/α 0,34 [0,23; 0,55] 0,33 [0,27; 0,50] 0,41 [0,27; 0,61] 0,42 [0,27; 0,63] 0,34 [0,23; 0,55] 0,43 [0,26; 0,64]*** 

θ/β 1,96 [1,39; 2,91]* 2,27 [1,44; 3,43]*** 1,97 [1,32; 3,04] 1,80 [1,19; 2,68]*** 1,96 [1,39; 2,91] 1,66 [1,05; 2,55] 

F4 

 

θ1 2,16 [1,61; 3,45]*** 2,11 [1,44; 3,32]*** 2,05 [1,25; 3,23]* 2,11 [1,31; 3,18]*** 2,16 [1,61; 3,45]** 2,12 [1,40; 3,16]*** 

θ2 1,28 [0,90; 1,91]** 1,21 [0,88; 1,43]*** 1,46 [0,86; 2,52] 1,36 [0,89; 2,29]*** 1,28 [0,90; 1,91]** 1,33 [0,95; 2,26]*** 

α1 1,57 [1,13; 3,04] 1,48 [1,05; 1,83] 1,72 [0,95; 3,01] 1,75 [1,03; 3,17] 1,57 [1,13; 3,04] 1,75 [1,11; 3,36] 

α2 1,80 [0,94; 3,66] 2,24 [0,93; 2,62]*** 1,65 [0,78; 3,14] 1,57 [0,97; 3,15]** 1,80 [0,94; 3,66] 1,56 [1,03; 3,22]** 

α3 1,13 [0,74; 1,87]* 1,15 [0,76; 1,47]*** 0,96 [0,54; 1,83] 1,06 [0,65; 1,93]* 1,13 [0,74; 1,87]* 1,16 [0,77; 2,06]** 

β1 1,23 [0,91; 1,66] 0,88 [0,75; 1,67]*** 1,23 [0,81; 2,06] 1,34 [0,98; 2,00]** 1,23 [0,91; 1,66]* 1,39 [1,08; 1,98]*** 

β2 0,50 [0,36; 0,72]* 0,38 [0,25; 0,56]*** 0,53 [0,37; 0,76] 0,62 [0,45; 0,83]*** 0,50 [0,36; 0,72]** 0,68 [0,54; 0,88]*** 

θ/α 0,78 [0,42; 1,35]* 0,82 [0,46; 1,39]*** 0,87 [0,48; 1,39]** 0,79 [0,46; 1,21]*** 0,78 [0,42; 1,35] 0,72 [0,45; 1,10]*** 

β/α 0,34 [0,24; 0,52] 0,34 [0,29; 0,45] 0,41 [0,27; 0,59] 0,41 [0,27; 0,60] 0,34 [0,24; 0,52] 0,42 [0,27; 0,62] 

θ/β 2,18 [1,44; 3,54]** 1,95 [1,42; 3,79]*** 2,03 [1,29; 2,88] 1,82 [1,20; 2,71]*** 2,18 [1,44; 3,54]* 1,67 [1,10; 2,53]*** 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

 

θ1 1,87 [1,42; 2,50] 1,63 [1,39; 1,98]*** 1,62 [1,25; 2,35] 1,78 [1,28; 2,47]** 1,87 [1,42; 2,50] 1,89 [1,31; 2,65]*** 

θ2 1,22 [0,88; 1,69] 1,01 [0,89; 1,45]*** 1,29 [0,83; 2,09] 1,34 [0,86; 1,84] 1,22 [0,88; 1,69] 1,37 [0,92; 1,79]*** 

α1 2,15 [1,16; 5,37] 1,95 [1,11; 3,78]*** 2,28 [0,95; 4,79]** 2,38 [1,26; 4,73]** 2,15 [1,16; 5,37] 2,39 [1,35; 4,56]*** 

α2 4,07 [1,64; 7,26] 3,29 [1,09; 6,98]** 3,00 [1,32; 6,73]** 3,11 [1,49; 6,84] 4,07 [1,64; 7,26] 3,13 [1,60; 7,14]** 

α3 2,03 [1,21; 7,90] 1,84 [0,80; 5,87] 2,07 [0,93; 4,20] 2,33 [1,17; 4,77] 2,03 [1,21; 7,90] 2,73 [1,29; 6,39] 

β1 1,53 [0,99; 2,18]* 1,51 [0,75; 2,06]*** 1,39 [0,87; 2,41]* 1,62 [1,09; 2,65] 1,53 [0,99; 2,18] 1,74 [1,24; 2,74]*** 

β2 0,58 [0,35; 0,90] 0,38 [0,28; 0,73]** 0,52 [0,35; 0,96] 0,66 [0,44; 0,94] 0,58 [0,35; 0,90] 0,73 [0,54; 0,94]** 

θ/α 0,35 [0,22; 0,56] 0,32 [0,20; 0,56]* 0,41 [0,21; 0,68]* 0,36 [0,21; 0,64] 0,35 [0,22; 0,56] 0,34 [0,20; 0,59]* 

β/α 0,22 [0,14; 0,37] 0,20 [0,15; 0,31] 0,28 [0,17; 0,41]* 0,27 [0,17; 0,40] 0,22 [0,14; 0,37] 0,27 [0,17; 0,40] 

θ/β 1,60 [1,11; 2,58] 1,56 [1,19; 2,25]** 1,41 [0,96; 2,03] 1,33 [0,94; 1,94]* 1,60 [1,11; 2,58] 1,29 [0,93; 1,78] 

P4 

 

θ1 2,01 [1,38; 2,77] 1,73 [1,29; 2,09]** 1,48 [1,19; 2,49] 1,64 [1,19; 2,58] 2,01 [1,38; 2,77] 1,75 [1,23; 2,64]* 

θ2 1,30 [0,88; 2,29]* 1,07 [0,88; 1,43]*** 1,22 [0,78; 2,04] 1,23 [0,82; 1,96] 1,30 [0,88; 2,29] 1,24 [0,87; 1,85]*** 

α1 2,39 [1,46; 6,06] 2,32 [1,44; 5,68]*** 2,30 [0,96; 4,64]** 2,37 [1,19; 4,52]** 2,39 [1,46; 6,06] 2,38 [1,33; 4,48]*** 

α2 4,43 [1,39; 8,05] 4,60 [1,21; 6,64]** 3,11 [1,40; 7,08]** 3,11 [1,46; 6,84] 4,43 [1,39; 8,05] 3,15 [1,61; 6,70]** 

α3 2,73 [1,26; 7,49] 2,24 [1,09; 5,01] 2,09 [1,12; 4,06] 2,35 [1,24; 4,57] 2,73 [1,26; 7,49] 2,55 [1,31; 5,94] 

β1 1,65 [0,96; 2,52] 1,41 [0,80; 2,16]*** 1,47 [0,91; 2,61]* 1,61  [1,11; 2,60]* 1,65 [0,96; 2,52] 1,67 [1,21; 2,59]*** 

β2 0,56 [0,34; 0,89] 0,40 [0,31; 0,76] 0,56 [0,38; 0,88] 0,65 [0,43; 0,93] 0,56 [0,34; 0,89] 0,69 [0,52; 0,98]* 

θ/α 0,35 [0,22; 0,65] 0,35 [0,24; 0,64] 0,38 [0,22; 0,62] 0,37 [0,21; 0,59] 0,35 [0,22; 0,65] 0,36 [0,21; 0,55]* 

β/α 0,22 [0,14; 0,35] 0,23 [0,14; 0,30] 0,27 [0,16; 0,40] 0,27 [0,17; 0,40] 0,22 [0,14; 0,35] 0,27 [0,17; 0,40]* 

θ/β 1,61 [1,20; 2,65] 1,50 [1,28; 2,59] 1,38 [0,91; 2,05] 1,29 [0,88; 1,93]* 1,61 [1,20; 2,65] 1,25 [0,85; 1,78] 
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Додаток А (продовження) 

 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1 

 

θ1 1,62 [1,24; 2,57] 1,45 [1,25; 1,73] 1,40 [1,00; 2,05] 1,50 [1,03; 2,18] 1,62 [1,24; 2,57] 1,67 [1,06; 2,27] 

θ2 1,07 [0,73; 1,77]* 0,83 [0,73; 1,22]*** 1,08 [0,78; 1,75]** 1,18 [0,80; 1,79]** 1,07 [0,73; 1,77] 1,21 [0,83; 1,80]*** 

α1 3,05 [1,53; 5,25] 2,60 [1,85; 3,69]*** 2,86 [1,30; 6,69]** 2,81 [1,37; 6,20]** 3,05 [1,53; 5,25] 2,73 [1,51; 5,75]*** 

α2 8,83 [2,67; 19,91] 8,98 [3,40; 18,94] 7,17 [2,33; 16,38]* 7,21 [2,54; 16,38] 8,83 [2,67; 19,91] 7,22 [2,67; 16,11]* 

α3 3,39 [2,01; 12,09] 2,88 [1,62; 12,13]* 4,41 [1,64; 10,33] 4,80 [1,84; 12,64]* 3,39 [2,01; 12,09] 5,46 [2,15; 13,91] 

β1 2,09 [1,32; 3,59] 1,61 [1,31; 3,01] 1,71 [1,11; 3,60] 2,34 [1,36; 3,62] 2,09 [1,32; 3,59] 2,54 [1,62; 3,66] 

β2 0,70 [0,44; 1,13]* 0,52 [0,39; 1,01]** 0,71 [0,40; 1,20] 0,87 [0,50; 1,39]** 0,70 [0,44; 1,13] 0,99 [0,63; 1,50] 

θ/α 0,17 [0,10; 0,39] 0,12 [0,09; 0,39]* 0,20 [0,10; 0,32] 0,17 [0,10; 0,32]** 0,17 [0,10; 0,39]* 0,15 [0,09; 0,32] 

β/α 0,17 [0,10; 0,25] 0,17 [0,10; 0,22] 0,18 [0,10; 0,30] 0,19 [0,11; 0,32] 0,17 [0,10; 0,25] 0,21 [0,12; 0,34]** 

θ/β 1,10 [0,74; 1,69] 1,11 [0,86; 1,47]*** 1,01 [0,63; 1,46] 0,89 [0,59; 1,31]** 1,10 [0,74; 1,69] 0,79 [0,56; 1,18] 

O2 

 

θ1 1,73 [1,27; 2,53] 1,32 [1,23; 1,76] 1,42 [1,01; 2,16] 1,52 [1,03; 2,30] 1,73 [1,27; 2,53] 1,58 [1,04; 2,51]* 

θ2 1,14 [0,82; 1,71]** 0,91 [0,83; 1,21]*** 1,08 [0,72; 1,76]* 1,22 [0,78; 1,79]** 1,14 [0,82; 1,71] 1,30 [0,85; 1,81]*** 

α1 3,53 [2,14; 7,07] 2,60 [2,10; 4,89]*** 3,54 [1,31; 7,96]** 3,36 [1,59; 7,65]** 3,53 [2,14; 7,07] 3,32 [1,64; 7,31]*** 

α2 11,88 [2,91; 20,81] 11,94 [3,22; 15,33] 9,00 [2,55; 19,30]* 8,30 [2,92; 19,26] 11,88 [2,91; 20,81] 8,24 [3,25; 19,23] 

α3 4,10 [2,43; 12,44] 3,75 [2,19; 9,37]* 4,33 [1,82; 10,59] 5,10 [2,14; 13,07] 4,10 [2,43; 12,44]* 5,92 [2,42; 15,52] 

β1 2,24 [1,29; 3,48] 1,60 [1,11; 2,85]* 1,84 [1,17; 3,93] 2,25 [1,41; 3,75] 2,24 [1,29; 3,48] 2,63 [1,78; 3,71] 

β2 0,78 [0,39; 1,21]* 0,47 [0,37; 1,08]*** 0,72 [0,41; 1,34] 0,87 [0,52; 1,45]*** 0,78 [0,39; 1,21]** 1,02 [0,63; 1,53]* 

θ/α 0,15 [0,09; 0,35] 0,15 [0,08; 0,38]** 0,16 [0,09; 0,28] 0,15 [0,08; 0,28]*** 0,15 [0,09; 0,35] 0,13 [0,08; 0,27] 

β/α 0,14 [0,10; 0,22] 0,14 [0,10; 0,18] 0,15 [0,10; 0,26] 0,16 [0,11; 0,28] 0,14 [0,10; 0,22] 0,16 [0,11; 0,29]* 

θ/β 1,18 [0,74; 1,83]* 1,22 [0,88; 1,45]*** 1,03 [0,69; 1,49] 0,87 [0,59; 1,33]** 1,18 [0,74; 1,83] 0,77 [0,53; 1,16]** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 

 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

 

θ1 1,17 [1,00; 1,75] 1,07 [0,99; 1,24] 1,05 [0,74; 1,52] 1,05 [0,73; 1,51] 1,17 [1,00; 1,75] 1,05 [0,71; 1,45] 

θ2 0,72 [0,61; 1,23] 0,67 [0,60; 0,82]** 0,70 [0,48; 1,08]* 0,71 [0,48; 1,04] 0,72 [0,61; 1,23] 0,71 [0,48; 1,04]** 

α1 1,18 [0,87; 3,09] 1,11 [0,73; 1,84]*** 1,23 [0,64; 2,11]** 1,17 [0,66; 2,02]** 1,18 [0,87; 3,09] 1,15 [0,69; 1,92]*** 

α2 1,96 [0,96; 3,65] 2,32 [0,96; 3,46] 1,55 [0,71; 2,84] 1,40 [0,73; 2,72] 1,96 [0,96; 3,65] 1,20 [0,76; 2,65] 

α3 1,39 [0,66; 2,49] 1,72 [0,66; 2,63] 1,13 [0,59; 2,11] 1,17 [0,66; 2,14] 1,39 [0,66; 2,49] 1,18 [0,68; 2,28] 

β1 1,26 [0,76; 1,79] 1,14 [0,67; 1,54] 1,03 [0,68; 1,84] 1,17 [0,77; 1,80] 1,26 [0,76; 1,79] 1,26 [0,93; 1,79] 

β2 0,38 [0,29; 0,62] 0,35 [0,26; 0,63]*** 0,41 [0,27; 0,60] 0,50 [0,32; 0,71] 0,38 [0,29; 0,62]** 0,55 [0,37; 0,76]*** 

θ/α 0,42 [0,28; 0,66] 0,39 [0,26; 0,55] 0,46 [0,30; 0,77] 0,46 [0,29; 0,74] 0,42 [0,28; 0,66] 0,45 [0,27; 0,69] 

β/α 0,30 [0,23; 0,48] 0,30 [0,25; 0,41]** 0,39 [0,26; 0,58] 0,44 [0,27; 0,62] 0,30 [0,23; 0,48] 0,46 [0,28; 0,65]*** 

θ/β 1,50 [1,00; 2,31] 1,19 [0,93; 2,02]* 1,25 [0,82; 1,70] 1,07 [0,73; 1,58] 1,50 [1,00; 2,31] 0,98 [0,64; 1,39]* 

T4 

 

θ1 1,25 [0,91; 1,64] 1,25 [0,94; 1,33] 1,04 [0,76; 1,58] 1,06 [0,77; 1,58] 1,25 [0,91; 1,64] 1,09 [0,78; 1,58] 

θ2 0,78 [0,56; 1,26] 0,79 [0,53; 0,84]** 0,74 [0,51; 1,19]* 0,74 [0,53; 1,17] 0,78 [0,56; 1,26] 0,75 [0,53; 1,14]*** 

α1 1,23 [0,87; 2,57] 1,23 [0,87; 1,96]*** 1,39 [0,69; 2,57]** 1,35 [0,75; 2,50]** 1,23 [0,87; 2,57] 1,32 [0,82; 2,29]*** 

α2 1,86 [0,96; 3,33] 2,76 [0,94; 3,05] 1,79 [0,76; 3,43] 1,62 [0,83; 3,19] 1,86 [0,96; 3,33] 1,56 [0,83; 2,86] 

α3 1,36 [0,74; 2,35] 1,36 [0,92; 2,07] 1,24 [0,61; 2,34]* 1,26 [0,67; 2,54] 1,36 [0,74; 2,35] 1,29 [0,77; 2,81] 

β1 1,28 [0,69; 1,63] 1,01 [0,64; 1,48]** 1,13 [0,70; 2,05] 1,27 [0,84; 1,94] 1,28 [0,69; 1,63]* 1,33 [1,00; 1,91]*** 

β2 0,39 [0,28; 0,63]* 0,30 [0,25; 0,53]*** 0,46 [0,27; 0,69] 0,56 [0,35; 0,76]* 0,39 [0,28; 0,63]** 0,62 [0,42; 0,84]*** 

θ/α 0,41 [0,27; 0,66] 0,41 [0,28; 0,73] 0,40 [0,29; 0,67] 0,40 [0,27; 0,62] 0,41 [0,27; 0,66] 0,40 [0,25; 0,60] 

β/α 0,31 [0,21; 0,43] 0,31 [0,21; 0,36]*** 0,34 [0,24; 0,55] 0,38 [0,26; 0,60] 0,31 [0,21; 0,43] 0,41 [0,27; 0,61]*** 

θ/β 1,29 [0,97; 2,01]* 1,25 [0,97; 2,32]*** 1,15 [0,79; 1,69] 1,03 [0,70; 1,48] 1,29 [0,97; 2,01]*** 0,94 [0,64; 1,34]** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стан спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

Стан спокою після закінчення виконання розумового завдання на фоні одорації (імітації одорації) 

F3 

θ1 1,63 [1,17; 1,93]*** 1,50 [1,26; 1,78]*** 1,47 [0,89; 2,05]** 1,49 [0,90; 2,09]*** 1,63 [1,17; 1,93]** 1,52 [0,91; 2,13]*** 

θ2 1,06 [0,84; 1,51] 1,06 [0,84; 1,28]*** 1,08 [0,65; 1,63] 1,13 [0,72; 1,62]*** 1,06 [0,84; 1,51] 1,14 [0,77; 1,60]*** 

α1 1,85 [1,18; 3,77]** 1,94 [1,40; 2,52] 1,90 [0,95; 3,42]* 1,65 [1,00; 3,27] 1,85 [1,18; 3,77] 1,59 [1,05; 3,01] 

α2 2,14 [1,44; 4,48]** 2,21 [1,52; 3,68] 1,96 [1,18; 3,45]** 1,70 [1,02; 3,19]* 2,14 [1,44; 4,48] 1,60 [0,96; 2,94] 

α3 1,00 [0,70; 2,06] 1,10 [0,73; 2,01] 1,04 [0,59; 1,92] 1,05 [0,65; 1,99] 1,00 [0,70; 2,06] 1,07 [0,68; 2,06] 

β1 1,12 [0,83; 1,51]** 1,07 [0,80; 1,58]*** 1,31 [0,79; 1,93] 1,28 [0,93; 1,78]*** 1,12 [0,83; 1,51]* 1,27 [1,06; 1,65]** 

β2 0,48 [0,32; 0,64] 0,40 [0,29; 0,55]*** 0,51 [0,34; 0,81] 0,59 [0,39; 0,81]*** 0,48 [0,32; 0,64] 0,63 [0,46; 0,82]*** 

θ/α 0,48 [0,32; 0,65]*** 0,49 [0,38; 0,51]*** 0,44 [0,29; 0,74]*** 0,50 [0,30; 0,77]*** 0,48 [0,32; 0,65]*** 0,53 [0,30; 0,77]*** 

β/α 0,25 [0,16; 0,42]*** 0,24 [0,20; 0,37]*** 0,33 [0,21; 0,49]*** 0,36 [0,24; 0,54]*** 0,25 [0,16; 0,42]*** 0,38 [0,25; 0,58]*** 

θ/β 1,68 [1,28; 2,42] 1,81 [1,20; 2,52]*** 1,44 [0,95; 1,92] 1,39 [0,91; 1,93]*** 1,68 [1,28; 2,42] 1,32 [0,90; 1,97]*** 

F4 

 

θ1 1,78 [1,19; 2,36]*** 1,67 [1,21; 2,13]*** 1,38 [0,93; 2,18]** 1,51 [0,96; 2,21]*** 1,78 [1,19; 2,36]** 1,56 [0,99; 2,23]*** 

θ2 1,10 [0,88; 1,66] 0,98 [0,79; 1,52]*** 1,19 [0,67; 2,00] 1,17 [0,74; 1,72]*** 1,10 [0,88; 1,66] 1,16 [0,81; 1,64]*** 

α1 2,00 [1,24; 3,97]** 1,93 [1,34; 2,41] 1,88 [0,93; 3,44] 1,73 [1,09; 3,38] 2,00 [1,24; 3,97]* 1,65 [1,11; 3,16] 

α2 1,98 [1,49; 4,50]** 1,99 [1,61; 3,30] 2,06 [1,22; 3,76]** 1,79 [1,00; 3,43]* 1,98 [1,49; 4,50] 1,63 [0,99; 3,03] 

α3 0,99 [0,70; 2,18] 1,18 [0,73; 1,84] 1,05 [0,61; 2,03] 1,13 [0,70; 2,06] 0,99 [0,70; 2,18] 1,15 [0,77; 2,12] 

β1 1,10 [0,86; 1,47]** 0,96 [0,70; 1,59]*** 1,33 [0,85; 2,01] 1,32 [0,94; 1,82]*** 1,10 [0,86; 1,47]** 1,32 [1,04; 1,69]** 

β2 0,47 [0,31; 0,71] 0,41 [0,29; 0,59]*** 0,57 [0,34; 0,81] 0,61 [0,42; 0,80]*** 0,47 [0,31; 0,71] 0,63 [0,48; 0,79]** 

θ/α 0,53 [0,36; 0,73]*** 0,50 [0,38; 0,68]*** 0,49 [0,29; 0,83]** 0,52 [0,29; 0,76]*** 0,53 [0,36; 0,73]*** 0,53 [0,33; 0,75]*** 

β/α 0,25 [0,18; 0,42]*** 0,27 [0,20; 0,40]*** 0,34 [0,22; 0,50]** 0,36 [0,23; 0,53]*** 0,25 [0,18; 0,42]*** 0,36 [0,25; 0,56]*** 

θ/β 1,95 [1,38; 2,70]* 1,86 [1,48; 2,64]*** 1,44 [0,96; 2,01] 1,36 [0,92; 2,01]*** 1,95 [1,38; 2,70] 1,30 [0,90; 1,99]*** 
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Додаток А (продовження) 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

 

θ1 1,74 [1,32; 2,39] 1,53 [1,31; 2,14]*** 1,49 [1,06; 2,36] 1,56 [1,13; 2,39]*** 1,74 [1,32; 2,39] 1,62 [1,17; 2,41]*** 

θ2 1,35 [0,93; 1,96]** 1,05 [0,87; 1,96] 1,25 [0,75; 2,29]* 1,37 [0,89; 2,15] 1,35 [0,93; 1,96]* 1,47 [0,96; 2,11]** 

α1 3,04 [1,79; 5,98]*** 3,06 [1,81; 5,71]*** 2,94 [1,23; 6,14]** 2,89 [1,51; 5,59] 3,04 [1,79; 5,98]** 2,84 [1,61; 5,10]*** 

α2 6,12 [2,44; 8,83]*** 5,13 [2,25; 10,11]** 3,99 [1,97; 9,33]** 3,87 [2,03; 8,68]** 6,12 [2,44; 8,83]* 3,76 [2,07; 8,47]*** 

α3 2,48 [1,26; 7,00] 2,09 [1,27; 7,68]*** 2,83 [1,35; 5,21] 2,89 [1,39; 6,32]* 2,48 [1,26; 7,00] 3,03 [1,44; 7,28]*** 

β1 1,84 [1,22; 2,53]*** 1,80 [0,90; 2,40]*** 1,78 [1,02; 3,03]* 1,85 [1,24; 2,98]** 1,84 [1,22; 2,53]** 1,93 [1,43; 2,93]*** 

β2 0,64 [0,37; 0,90] 0,50 [0,32; 0,75]*** 0,62 [0,38; 1,01] 0,75 [0,44; 1,10] 0,64 [0,37; 0,90] 0,82 [0,56; 1,11]*** 

θ/α 0,28 [0,17; 0,43]*** 0,25 [0,15; 0,38]*** 0,25 [0,17; 0,45]*** 0,25 [0,16; 0,45]*** 0,28 [0,17; 0,43]** 0,26 [0,15; 0,45]*** 

β/α 0,16 [0,12; 0,28]*** 0,15 [0,12; 0,24]*** 0,22 [0,14; 0,32]*** 0,22 [0,15; 0,32]*** 0,16 [0,12; 0,28]** 0,23 [0,15; 0,33]*** 

θ/β 1,40 [1,00; 2,25] 1,49 [1,15; 2,26]*** 1,15 [0,80; 1,72] 1,14 [0,79; 1,67]*** 1,40 [1,00; 2,25] 1,11 [0,76; 1,61]*** 

P4 

 

θ1 1,82 [1,29; 2,69] 1,52 [1,18; 2,21]*** 1,44 [0,96; 2,35] 1,51 [1,02; 2,42]** 1,82 [1,29; 2,69] 1,58 [1,03; 2,45]*** 

θ2 1,46 [1,01; 2,57]*** 1,09 [0,91; 1,95]* 1,28 [0,78; 2,34]** 1,33 [0,83; 2,15] 1,46 [1,01; 2,57]* 1,42 [0,86; 2,05]** 

α1 3,60 [1,86; 7,06]*** 3,45 [1,79; 6,16]*** 3,07 [1,21; 6,29]* 2,80 [1,41; 5,47]* 3,60 [1,86; 7,06]* 2,73 [1,50; 5,42]*** 

α2 6,73 [2,31; 10,05]** 8,01 [2,14; 9,73]*** 4,54 [1,95; 8,39]** 3,95 [1,95; 8,76]** 6,73 [2,31; 10,05]** 3,42 [1,94; 9,14]*** 

α3 2,99 [1,32; 7,06]* 2,91 [1,52; 6,12]*** 2,76 [1,40; 6,07]* 2,82 [1,41; 6,47]** 2,99 [1,32; 7,06] 3,07 [1,48; 6,91]** 

β1 1,76 [1,19; 2,63]** 1,60 [1,00; 2,28]*** 1,83 [1,04; 3,18]* 1,83 [1,21; 3,08]*** 1,76 [1,19; 2,63]* 1,83 [1,39; 2,98]*** 

β2 0,59 [0,38; 0,94] 0,59 [0,31; 0,77]*** 0,66 [0,39; 1,03] 0,74 [0,48; 1,08] 0,59 [0,38; 0,94] 0,76 [0,58; 1,10]*** 

θ/α 0,28 [0,16; 0,49]*** 0,27 [0,15; 0,33]*** 0,25 [0,15; 0,43]*** 0,26 [0,15; 0,43]*** 0,28 [0,16; 0,49] 0,26 [0,15; 0,45]*** 

β/α 0,15 [0,12; 0,24]*** 0,16 [0,13; 0,22]*** 0,22 [0,14; 0,32]*** 0,23 [0,14; 0,34]*** 0,15 [0,12; 0,24]** 0,23 [0,15; 0,35]*** 

θ/β 1,43 [0,98; 2,42] 1,39 [1,18; 2,16]*** 1,12 [0,79; 1,67] 1,12 [0,74; 1,59]*** 1,43 [0,98; 2,42] 1,06 [0,72; 1,54]*** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стан спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 

 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1 

 

θ1 1,52 [1,19; 2,60] 1,35 [1,22; 2,22]** 1,41 [0,90; 2,20] 1,42 [0,94; 2,21]* 1,52 [1,19; 2,60] 1,50 [0,95; 2,22] 

θ2 1,24 [0,89; 2,40]*** 1,08 [0,87; 1,78]*** 1,20 [0,75; 2,06]** 1,30 [0,76; 2,11] 1,24 [0,89; 2,40]* 1,33 [0,84; 2,14]** 

α1 4,57 [2,12; 8,62]*** 4,71 [3,45; 8,48]*** 4,20 [1,55; 8,50]*** 3,54 [1,74; 8,56]*** 4,57 [2,12; 8,62]* 3,38 [1,80; 8,56]*** 

α2 14,38 [4,70; 24,98]* 17,42 [7,06; 22,92]* 10,48 [3,73; 21,37]* 9,11 [3,57; 21,25]** 14,38 [4,70; 24,98*] 7,96 [3,34; 21,01]** 

α3 3,97 [2,25; 14,91]* 4,15 [2,07; 14,31]** 5,31 [2,02; 14,74]* 5,60 [2,29; 16,11]* 3,97 [2,25; 14,91] 5,83 [2,31; 17,24]* 

β1 2,21 [1,55; 3,98]*** 1,87 [1,47; 3,75]*** 2,44 [1,33; 4,27]** 2,62 [1,58; 4,21]*** 2,21 [1,55; 3,98]* 2,77 [1,66; 4,10]** 

β2 0,71 [0,44; 1,27] 0,68 [0,42; 1,02]** 0,94 [0,45; 1,40] 1,00 [0,57; 1,55] 0,71 [0,44; 1,27] 1,08 [0,66; 1,65]** 

θ/α 0,12 [0,08; 0,24]*** 0,11 [0,07; 0,15]*** 0,12 [0,07; 0,21]** 0,12 [0,06; 0,21]*** 0,12 [0,08; 0,24]* 0,12 [0,06; 0,22]*** 

β/α 0,12 [0,09; 0,18]*** 0,11 [0,08; 0,15]*** 0,13 [0,08; 0,23]** 0,14 [0,09; 0,25]*** 0,12 [0,09; 0,18]*** 0,14 [0,10; 0,26]*** 

θ/β 1,02 [0,71; 1,42] 1,09 [0,67; 1,40]** 0,80 [0,57; 1,34] 0,77 [0,49; 1,19]* 1,02 [0,71; 1,42] 0,73 [0,48; 1,07] 

O2 

 

θ1 1,65 [1,19; 2,12] 1,36 [1,09; 1,99]*** 1,32 [0,90; 2,64] 1,50 [0,90; 2,52] 1,65 [1,19; 2,12] 1,55 [0,90; 2,48]* 

θ2 1,29 [0,92; 2,55]*** 0,97 [0,86; 2,12]*** 1,29 [0,78; 2,24]* 1,40 [0,81; 2,32]* 1,29 [0,92; 2,55]** 1,43 [0,88; 2,35]*** 

α1 5,33 [2,55; 8,21]** 5,28 [2,51; 6,46]*** 4,57 [1,81; 10,03]** 3,98 [1,93; 9,35]*** 5,33 [2,55; 8,21] 3,84 [1,93; 8,64]*** 

α2 12,01 [4,70; 21,27]* 11,75 [4,98; 21,15]* 11,65 [4,50; 28,21]* 10,79 [4,27; 25,88]* 12,01 [4,70; 21,27] 10,61 [4,02; 22,84]* 

α3 3,67 [2,01; 13,77] 3,58 [1,47; 13,19]** 5,71 [2,50; 14,38]* 5,60 [2,44; 16,99]** 3,67 [2,01; 13,77] 5,34 [2,42; 19,82] 

β1 2,31 [1,49; 3,68]* 2,01 [1,28; 2,98]** 2,61 [1,48; 4,36]** 2,67 [1,64; 4,33]*** 2,31 [1,49; 3,68] 2,73 [1,82; 4,22]* 

β2 0,69 [0,42; 1,17] 0,62 [0,38; 1,09]*** 0,99 [0,47; 1,61] 1,05 [0,59; 1,62]* 0,69 [0,42; 1,17] 1,09 [0,68; 1,63] 

θ/α 0,13 [0,08; 0,25]* 0,12 [0,08; 0,20]*** 0,11 [0,06; 0,21]* 0,11 [0,07; 0,20]*** 0,13 [0,08; 0,25] 0,10 [0,07; 0,20]*** 

β/α 0,11 [0,09; 0,15]*** 0,11 [0,09; 0,13]*** 0,14 [0,08; 0,19]** 0,14 [0,09; 0,21]*** 0,11 [0,09; 0,15]* 0,14 [0,10; 0,23]*** 

θ/β 1,12 [0,77; 1,55] 1,10 [0,91; 1,45] 0,85 [0,47; 1,32] 0,75 [0,51; 1,25]* 1,12 [0,77; 1,55]* 0,73 [0,52; 1,07] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стан спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А (продовження) 

 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

 

θ1 1,11 [0,91; 1,56] 0,99 [0,87; 1,14]*** 0,99 [0,63; 1,48]* 0,95 [0,61; 1,48]** 1,11 [0,91; 1,56] 0,91 [0,59; 1,43]** 

θ2 0,75 [0,65; 1,21]* 0,66 [0,59; 1,11] 0,76 [0,44; 1,13] 0,72 [0,45; 1,09] 0,75 [0,65; 1,21]* 0,70 [0,45; 1,05] 

α1 1,69 [0,95; 3,39]*** 1,48 [1,03; 2,31]*** 1,35 [0,75; 2,70]** 1,31 [0,77; 2,31]* 1,69 [0,95; 3,39]* 1,23 [0,79; 2,21]* 

α2 2,39 [1,26; 3,92]*** 2,74 [1,98; 3,57]*** 1,78 [1,00; 3,34]** 1,59 [0,92; 3,19] 2,39 [1,26; 3,92]* 1,50 [0,90; 2,92]*** 

α3 1,27 [0,72; 2,67]* 1,68 [0,77; 2,79]*** 1,27 [0,84; 2,29]* 1,32 [0,78; 2,52] 1,27 [0,72; 2,67] 1,33 [0,76; 2,58]*** 

β1 1,29 [0,74; 1,79] 1,27 [0,70; 1,67] 1,30 [0,81; 2,04] 1,30 [0,86; 1,93] 1,29 [0,74; 1,79] 1,30 [0,93; 1,87] 

β2 0,41 [0,27; 0,61] 0,48 [0,25; 0,53]** 0,49 [0,31; 0,76] 0,52 [0,34; 0,79]* 0,41 [0,27; 0,61] 0,56 [0,38; 0,85] 

θ/α 0,37 [0,21; 0,53]*** 0,28 [0,20; 0,40]*** 0,36 [0,23; 0,58]*** 0,37 [0,22; 0,58]*** 0,37 [0,21; 0,53] 0,38 [0,19; 0,58]*** 

β/α 0,22 [0,17; 0,38]*** 0,21 [0,18; 0,31]*** 0,32 [0,22; 0,53]*** 0,36 [0,24; 0,59]*** 0,22 [0,17; 0,38]** 0,39 [0,26; 0,59]*** 

θ/β 1,29 [0,93; 2,09] 1,09 [0,90; 2,08]*** 1,05 [0,68; 1,52] 0,97 [0,64; 1,35]** 1,29 [0,93; 2,09] 0,91 [0,57;1 ,30]** 

T4 

 

θ1 1,14 [0,82; 1,77] 1,16 [0,85; 1,38]*** 0,94 [0,66; 1,62] 0,96 [0,65; 1,56]* 1,14 [0,82; 1,77] 0,98 [0,63; 1,54]** 

θ2 0,77 [0,54; 1,34] 0,79 [0,52; 1,08] 0,77 [0,52; 1,22] 0,78 [0,52; 1,23] 0,77 [0,54; 1,34] 0,79 [0,51; 1,27]** 

α1 1,82 [1,04; 3,36]** 1,83 [1,35; 2,31]*** 1,50 [0,86; 2,97]* 1,49 [0,90; 2,60]* 1,82 [1,04; 3,36] 1,47 [0,92; 2,47]** 

α2 2,51 [1,24; 4,07]* 3,15 [1,26; 4,06]*** 2,39 [1,06; 3,79] 2,10 [1,05; 3,56] 2,51 [1,24; 4,07] 1,82 [1,04; 3,46]*** 

α3 1,39 [0,80; 2,61] 2,02 [0,81; 2,43]*** 1,59 [0,82; 2,74] 1,56 [0,84; 2,85]* 1,39 [0,80; 2,61] 1,54 [0,87; 2,89]** 

β1 1,16 [0,79; 1,72] 1,11 [0,79; 1,39]* 1,22 [0,76; 2,18] 1,38 [0,88; 2,09] 1,16 [0,79; 1,72] 1,40 [0,97; 2,03]* 

β2 0,37 [0,31; 0,61] 0,37 [0,30; 0,48] 0,51 [0,29; 0,77] 0,57 [0,37; 0,84] 0,37 [0,31; 0,61] 0,64 [0,42; 0,87] 

θ/α 0,32 [0,24; 0,54]*** 0,32 [0,23; 0,55]*** 0,31 [0,23; 0,48]** 0,32 [0,22; 0,52]*** 0,32 [0,24; 0,54]** 0,33 [0,21; 0,52]*** 

β/α 0,24 [0,19; 0,33]*** 0,23 [0,21; 0,28]*** 0,31 [0,22; 0,45]*** 0,34 [0,23; 0,50]*** 0,24 [0,19; 0,33]*** 0,38 [0,26; 0,52]*** 

θ/β 1,26 [0,95; 1,92] 1,43 [0,98; 1,83]* 1,07 [0,66; 1,60] 0,94  [0,61; 1,46] 1,26 [0,95; 1,92] 0,86 [0,58; 1,32]* 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стан спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 

 

Середні рівні когерентності ЕЕГ-діапазонів в контрольних дослідах і під час пасивного сприйняття одорантів 

 

Вихідний стан функціонального спокою 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

F4 

 0,63  [0,51; 0,72] 0,65 [0,55; 0,75] 0,61 [0,53; 0,69] 0,66 [0,56; 0,75] 0,64 [0,49; 0,76] 0,65 [0,55; 0,74] 

θ2 0,71  [0,61; 0,76] 0,71 [0,59; 0,78] 0,68 [0,60; 0,76] 0,72 [0,60; 0,80] 0,72 [0,63; 0,77] 0,69 [0,57; 0,78] 

α1 0,75  [0,67; 0,86] 0,76 [0,66; 0,85] 0,74 [0,66; 0,87] 0,75 [0,66; 0,85] 0,77 [0,68; 0,84] 0,76 [0,66; 0,85] 

α2 0,84  [0,77; 0,91] 0,81 [0,71; 0,89] 0,85 [0,78; 0,89] 0,82 [0,74; 0,89] 0,82 [0,74; 0,92] 0,80 [0,69; 0,90] 

α3 0,70  [0,63; 0,81] 0,71 [0,61; 0,79] 0,70 [0,67; 0,80] 0,73 [0,63; 0,79] 0,70 [0,57; 0,81] 0,71 [0,60; 0,79] 

β1 0,60  [0,52; 0,66] 0,61 [0,52; 0,69] 0,60 [0,52; 0,67] 0,64 [0,54; 0,71] 0,58 [0,52; 0,65] 0,59 [0,50; 0,68] 

β2 0,51  [0,43; 0,58] 0,54 [0,45; 0,61] 0,51 [0,41; 0,59] 0,55 [0,47; 0,63] 0,51 [0,46; 0,56] 0,52 [0,44; 0,60] 

F3 

P3 

θ1 0,45 [0,39; 0,51] 0,45 [0,39; 0,54] 0,45 [0,35; 0,53] 0,48 [0,40; 0,57] 0,45 [0,35; 0,53] 0,43 [0,38; 0,50] 

θ2 0,46 [0,39; 0,57] 0,47 [0,38; 0,55] 0,46 [0,40; 0,58] 0,50 [0,39; 0,58] 0,46 [0,40; 0,58] 0,44 [0,38; 0,53] 

α1 0,43 [0,37; 0,56] 0,46 [0,38; 0,55] 0,47 [0,38; 0,59] 0,45 [0,39; 0,56] 0,47 [0,38; 0,59] 0,46 [0,38; 0,54] 

α2 0,41 [0,31; 0,52] 0,42 [0,34; 0,54] 0,44 [0,31; 0,54] 0,44 [0,35; 0,55] 0,44 [0,31; 0,54] 0,41 [0,34; 0,51] 

α3 0,36 [0,29; 0,44] 0,38 [0,32; 0,45] 0,34 [0,29; 0,40] 0,38 [0,32; 0,46] 0,34 [0,29; 0,40] 0,39 [0,32; 0,44] 

β1 0,38 [0,31; 0,44] 0,39 [0,34; 0,46] 0,34 [0,31; 0,47] 0,41 [0,36; 0,49] 0,34 [0,31; 0,47] 0,37 [0,33; 0,43] 

β2 0,32 [0,27; 0,38] 0,34 [0,29; 0,39] 0,31 [0,27; 0,39] 0,36 [0,31; 0,42] 0,31 [0,27; 0,39] 0,32 [0,28; 0,37] 

F3 

P4 

θ1 0,40 [0,35; 0,46] 0,41 [0,34; 0,48] 0,41 [0,35; 0,46] 0,44 [0,35; 0,51] 0,41 [0,35; 0,46] 0,40 [0,34; 0,47] 

θ2 0,42 [0,38; 0,49] 0,42 [0,35; 0,48] 0,43 [0,38; 0,49] 0,44 [0,36; 0,51] 0,43 [0,38; 0,49] 0,41 [0,33; 0,47] 

α1 0,40 [0,33; 0,47] 0,41 [0,35; 0,49] 0,43 [0,33; 0,55] 0,42 [0,35; 0,49] 0,43 [0,33; 0,55] 0,39 [0,34; 0,48] 

α2 0,38 [0,30; 0,47] 0,39 [0,32; 0,47] 0,38 [0,32; 0,46] 0,41 [0,33; 0,49] 0,38 [0,32; 0,46] 0,38 [0,31; 0,46] 

α3 0,32 [0,27; 0,40] 0,33 [0,29; 0,39] 0,31 [0,27; 0,34] 0,33 [0,28; 0,41] 0,31 [0,27; 0,34] 0,33 [0,29; 0,38] 

β1 0,32 [0,27; 0,38] 0,35 [0,30; 0,40] 0,31 [0,27; 0,38] 0,36 [0,33; 0,42] 0,31 [0,27; 0,38] 0,32 [0,29; 0,39] 

β2 0,28 [0,24; 0,30] 0,30 [0,27; 0,34] 0,28 [0,25; 0,29] 0,31 [0,28; 0,36] 0,28 [0,25; 0,29] 0,28 [0,26; 0,33] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

O1 

θ1 0,32 [0,28; 0,37] 0,33 [0,27; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] 0,32 [0,27; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38] 

θ2 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,25; 0,37] 0,30 [0,28; 0,37] 0,31 [0,25; 0,38] 0,30 [0,28; 0,37] 0,31 [0,26; 0,36] 

α1 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,36] 0,32 [0,26; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] 0,32 [0,26; 0,38] 0,31 [0,27; 0,35] 

α2 0,33 [0,27; 0,40] 0,34 [0,29; 0,42] 0,33 [0,30; 0,40] 0,35 [0,30; 0,44] 0,33 [0,30; 0,40] 0,32 [0,28; 0,42] 

α3 0,26 [0,23; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,23; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,23; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] 

β1 0,25 [0,23; 0,30] 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,23; 0,30] 0,27 [0,24; 0,30] 0,25 [0,23; 0,30] 0,26 [0,24; 0,28] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,24; 0,26] 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,24; 0,26] 0,25 [0,23; 0,28] 

F3 

O2 

θ1 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,36] 0,31 [0,28; 0,37] 0,32 [0,27; 0,38] 0,31 [0,28; 0,37] 0,29 [0,26; 0,36] 

θ2 0,29 [0,26; 0,36] 0,29 [0,25; 0,34] 0,32 [0,28; 0,36] 0,29 [0,25; 0,35] 0,32 [0,28; 0,36] 0,30 [0,24; 0,34] 

α1 0,30 [0,27; 0,37] 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,28; 0,38] 0,31 [0,27; 0,36] 0,30 [0,28; 0,38] 0,30 [0,27; 0,34] 

α2 0,36 [0,29; 0,39] 0,34 [0,28; 0,43] 0,36 [0,28; 0,38] 0,36 [0,29; 0,44] 0,36 [0,28; 0,38] 0,34 [0,28; 0,41] 

α3 0,27 [0,22; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,37] 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,37] 0,28 [0,24; 0,32] 

β1 0,24 [0,22; 0,27] 0,26 [0,24; 0,28] 0,23 [0,22; 0,28] 0,26 [0,25; 0,29] 0,23 [0,22; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] 

β2 0,24 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,28] 0,24 [0,23; 0,29] 0,25 [0,23; 0,27] 

F3 

T3 

θ1 0,39 [0,35; 0,47] 0,40 [0,32; 0,51] 0,38 [0,34; 0,44] 0,43 [0,35; 0,53] 0,38 [0,34; 0,44] 0,38 [0,31; 0,47] 

θ2 0,42 [0,33;  0,52] 0,40 [0,32; 0,49] 0,40 [0,31; 0,51] 0,42 [0,34; 0,52] 0,40 [0,31; 0,51] 0,38 [0,29; 0,46] 

α1 0,37 [0,33;  0,47] 0,38 [0,31; 0,47] 0,42 [0,33; 0,49] 0,40 [0,32; 0,48] 0,42 [0,33; 0,49] 0,37 [0,30; 0,45] 

α2 0,37 [0,28; 0,43] 0,36 [0,29; 0,47] 0,36 [0,30; 0,43] 0,37 [0,29; 0,47] 0,36 [0,30; 0,43] 0,35 [0,29; 0,46] 

α3 0,33 [0,28; 0,38] 0,32 [0,26; 0,38] 0,32 [0,29; 0,36] 0,33 [0,26; 0,39] 0,32 [0,29; 0,36] 0,31 [0,26; 0,38] 

β1 0,31 [0,26; 0,40] 0,32 [0,28; 0,38] 0,32 [0,26; 0,40] 0,34 [0,29; 0,41] 0,32 [0,26; 0,40] 0,30 [0,26; 0,36] 

β2 0,29 [0,25; 0,35] 0,29 [0,26; 0,34] 0,27 [0,26; 0,32] 0,31 [0,27; 0,36] 0,27 [0,26; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

 

 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

T4 

 

θ1 0,34 [0,30; 0,41] 0,36 [0,31; 0,42] 0,33 [0,31; 0,44] 0,38 [0,34; 0,45] 0,33 [0,31; 0,44] 0,34 [0,29; 0,40] 

θ2 0,36 [0,30; 0,43] 0,36 [0,31; 0,42] 0,36 [0,33; 0,42] 0,38 [0,32; 0,43] 0,36 [0,33; 0,42] 0,34 [0,29; 0,41] 

α1 0,37 [0,31; 0,45] 0,34 [0,30; 0,41] 0,36 [0,32; 0,46] 0,36 [0,31; 0,44] 0,36 [0,32; 0,46] 0,34 [0,28; 0,39] 

α2 0,33 [0,30; 0,42] 0,34 [0,29; 0,42] 0,34 [0,30; 0,43] 0,36 [0,29; 0,43] 0,34 [0,30; 0,43] 0,33 [0,27; 0,40] 

α3 0,29 [0,25; 0,37] 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,36] 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,36] 0,29 [0,26; 0,33] 

β1 0,30 [0,25; 0,33] 0,30 [0,26; 0,34] 0,27 [0,25; 0,33] 0,31 [0,28; 0,37] 0,27 [0,25; 0,33] 0,28 [0,25; 0,32] 

β2 0,26 [0,25; 0,31] 0,27 [0,25; 0,31] 0,26 [0,25; 0,32] 0,29 [0,26; 0,32] 0,26 [0,25; 0,32] 0,26 [0,24; 0,29] 

F4 

P3 

θ1 0,40 [0,34; 0,47] 0,41 [0,34; 0,49] 0,40 [0,32; 0,46] 0,47 [0,41; 0,58] 0,40 [0,32; 0,46] 0,40 [0,34; 0,47] 

θ2 0,43 [0,36; 0,51] 0,42 [0,36; 0,50] 0,40 [0,38; 0,48] 0,47 [0,41; 0,58] 0,40 [0,38; 0,48] 0,41 [0,35; 0,49] 

α1 0,39 [0,33; 0,51] 0,43 [0,37; 0,50] 0,44 [0,33; 0,55] 0,45 [0,38; 0,54] 0,44 [0,33; 0,55] 0,43 [0,38; 0,50] 

α2 0,39 [0,32;  0,48] 0,39 [0,33; 0,50] 0,38 [0,34; 0,51] 0,42 [0,36; 0,54] 0,38 [0,34; 0,51] 0,39 [0,32; 0,49] 

α3 0,33 [0,30; 0,37] 0,34 [0,29; 0,41] 0,33 [0,30; 0,37] 0,38 [0,30; 0,44] 0,33 [0,30; 0,37] 0,35 [0,29; 0,40] 

β1 0,32 [0,30; 0,38] 0,35 [0,31; 0,41] 0,33 [0,31; 0,38] 0,40 [0,35; 0,47] 0,33 [0,31; 0,38] 0,33 [0,30; 0,39] 

β2 0,28 [0,26; 0,33] 0,30 [0,27; 0,36] 0,28 [0,26; 0,35] 0,35 [0,29; 0,42] 0,28 [0,26; 0,35] 0,29 [0,27; 0,34] 

F4 

P4 

θ1 0,46 [0,36; 0,51] 0,46 [0,39; 0,55] 0,41 [0,34; 0,50] 0,31 [0,26; 0,37] 0,41 [0,34; 0,50] 0,45 [0,38; 0,54] 

θ2 0,47 [0,41; 0,54] 0,46 [0,41; 0,55] 0,47 [0,41; 0,51] 0,30 [0,24; 0,36] 0,47 [0,41; 0,51] 0,46 [0,40; 0,52] 

α1 0,43 [0,35;  0,52] 0,45 [0,38; 0,54] 0,47 [0,37; 0,55] 0,31 [0,27; 0,35] 0,47 [0,37; 0,55] 0,45 [0,38; 0,54] 

α2 0,39 [0,32; 0,47] 0,42 [0,34; 0,51] 0,39 [0,32; 0,47] 0,36 [0,30; 0,44] 0,39 [0,32; 0,47] 0,41 [0,33; 0,50] 

α3 0,36 [0,30; 0,44] 0,36 [0,31; 0,43] 0,34 [0,30; 0,40] 0,27 [0,24; 0,33] 0,34 [0,30; 0,40] 0,35 [0,31; 0,43] 

β1 0,35 [0,30; 0,42] 0,39 [0,34; 0,45] 0,35 [0,31; 0,42] 0,27 [0,25; 0,29] 0,35 [0,31; 0,42] 0,38 [0,33; 0,43] 

β2 0,30 [0,26; 0,34] 0,32 [0,29; 0,39] 0,29 [0,27; 0,34] 0,26 [0,23; 0,28] 0,29 [0,27; 0,34] 0,31 [0,27; 0,36] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

O1 

θ1 0,30 [0,25; 0,35] 0,30 [0,26; 0,36] 0,30 [0,24; 0,39] 0,34 [0,28; 0,41] 0,30 [0,24; 0,39] 0,30 [0,26; 0,35] 

θ2 0,30 [0,26; 0,36] 0,30 [0,25; 0,35] 0,31 [0,27; 0,33] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,33] 0,30 [0,25; 0,34] 

α1 0,29 [0,25; 0,33] 0,31 [0,26; 0,35] 0,31 [0,25; 0,36] 0,31 [0,27; 0,36] 0,31 [0,25; 0,36] 0,30 [0,26; 0,35] 

α2 0,35 [0,31; 0,38] 0,34 [0,29; 0,41] 0,35 [0,32; 0,37] 0,36 [0,29; 0,43] 0,35 [0,32; 0,37] 0,33 [0,28; 0,41] 

α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,28 [0,24; 0,33] 0,28 [0,25; 0,33] 0,27 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,24; 0,33] 

β1 0,24 [0,23; 0,26] 0,26 [0,24; 0,28] 0,24 [0,23; 0,26] 0,27 [0,25; 0,30] 0,24 [0,23; 0,26] 0,25 [0,24; 0,28] 

β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,27] 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,23; 0,27] 0,25 [0,23; 0,27] 

F4 

O2 

 

θ1 0,30 [0,27; 0,37] 0,33 [0,28; 0,39] 0,30 [0,27; 0,38] 0,37 [0,31; 0,47] 0,30 [0,27; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] 

θ2 0,31 [0,26; 0,36] 0,31 [0,27; 0,36] 0,33 [0,27; 0,39] 0,37 [0,30; 0,45] 0,33 [0,27; 0,39] 0,31 [0,27; 0,36] 

α1 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,28; 0,37] 0,35 [0,30; 0,44] 0,30 [0,28; 0,37] 0,31 [0,27; 0,35] 

α2 0,37 [0,31; 0,41] 0,35 [0,29; 0,42] 0,35 [0,28; 0,38] 0,35 [0,30; 0,41] 0,35 [0,28; 0,38] 0,34 [0,28; 0,40] 

α3 0,27 [0,24; 0,35] 0,28 [0,24; 0,33] 0,28 [0,26; 0,39] 0,30 [0,25; 0,36] 0,28 [0,26; 0,39] 0,28 [0,24; 0,33] 

β1 0,25 [0,23; 0,28] 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,23; 0,27] 0,30 [0,27; 0,35] 0,25 [0,23; 0,27] 0,26 [0,24; 0,28] 

β2 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,24; 0,28] 0,25 [0,22; 0,28] 0,28 [0,25; 0,31] 0,25 [0,22; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] 

F4 

T3 

θ1 0,34 [0,30; 0,38] 0,35 [0,30; 0,44] 0,33 [0,30; 0,38] 0,45 [0,36; 0,53] 0,33 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,43] 

θ2 0,37 [0,30; 0,43] 0,35 [0,29; 0,42] 0,33 [0,30; 0,42] 0,44 [0,36; 0,55] 0,33 [0,30; 0,42] 0,33 [0,28; 0,41] 

α1 0,35 [0,30; 0,42] 0,35 [0,29; 0,43] 0,37 [0,30; 0,43] 0,42 [0,33; 0,52] 0,37 [0,30; 0,43] 0,35 [0,28; 0,42] 

α2 0,34 [0,27; 0,40] 0,35 [0,29; 0,42] 0,34 [0,32; 0,40] 0,39 [0,32; 0,49] 0,34 [0,32; 0,40] 0,35 [0,29; 0,45] 

α3 0,30 [0,26;  0,35] 0,30 [0,25; 0,35] 0,28 [0,26; 0,34] 0,32 [0,27; 0,40] 0,28 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,34] 

β1 0,28 [0,25; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,32] 0,36 [0,30; 0,43] 0,29 [0,25; 0,32] 0,28 [0,26; 0,32] 

β2 0,26 [0,24; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30] 0,25 [0,24; 0,29] 0,32 [0,27; 0,38] 0,25 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

T4 

 

θ1 0,41 [0,35; 0,50] 0,43 [0,35; 0,51] 0,40 [0,36; 0,50] 0,75 [0,65; 0,82] 0,40 [0,36; 0,50] 0,41 [0,34; 0,48] 

θ2 0,41 [0,35; 0,52] 0,41 [0,35; 0,51] 0,39 [0,36; 0,51] 0,74 [0,65; 0,82] 0,39 [0,36; 0,51] 0,40 [0,35; 0,47] 

α1 0,39 [0,34; 0,49] 0,39 [0,31; 0,48] 0,39 [0,34; 0,48] 0,74 [0,64; 0,80] 0,39 [0,34; 0,48] 0,39 [0,30; 0,47] 

α2 0,37 [0,31; 0,45] 0,37 [0,31; 0,46] 0,39 [0,28; 0,45] 0,72 [0,59; 0,80] 0,39 [0,28; 0,45] 0,36 [0,30; 0,44] 

α3 0,32 [0,27; 0,44] 0,32 [0,27; 0,39] 0,34 [0,28; 0,45] 0,60 [0,50; 0,68] 0,34 [0,28; 0,45] 0,32 [0,27; 0,39] 

β1 0,34 [0,28; 0,43] 0,34 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,42] 0,63 [0,54; 0,70] 0,34 [0,29; 0,42] 0,32 [0,28; 0,36] 

β2 0,29 [0,26; 0,35] 0,30 [0,26; 0,35] 0,29 [0,26; 0,32] 0,57 [0,48; 0,66] 0,29 [0,26; 0,32] 0,29 [0,25; 0,33] 

P3 

P4 

 

θ1 0,71 [0,65; 0,77] 0,76 [0,68; 0,82] 0,70 [0,65; 0,76] 0,65 [0,57; 0,75] 0,72 [0,66; 0,81] 0,77 [0,68; 0,82] 

θ2 0,74 [0,68; 0,79] 0,75 [0,66; 0,82] 0,72 [0,67; 0,75] 0,64 [0,56; 0,72] 0,74 [0,68; 0,79] 0,76 [0,67; 0,81] 

α1 0,69 [0,61; 0,77] 0,74 [0,65; 0,81] 0,69 [0,64; 0,77] 0,62 [0,52; 0,70] 0,68 [0,60; 0,76] 0,75 [0,67; 0,81] 

α2 0,68 [0,57; 0,74] 0,72 [0,62; 0,80] 0,69 [0,60; 0,75] 0,68 [0,52; 0,76] 0,67 [0,46; 0,73] 0,73 [0,64; 0,80] 

α3 0,56 [0,46; 0,66] 0,61 [0,51; 0,71] 0,60 [0,47; 0,65] 0,61 [0,51; 0,70] 0,54 [0,45; 0,66] 0,61 [0,52; 0,71] 

β1 0,58 [0,50;  0,65] 0,62 [0,54; 0,70] 0,58 [0,54; 0,68] 0,57 [0,50; 0,65] 0,57 [0,47; 0,64] 0,62 [0,54; 0,70] 

β2 0,52 [0,44; 0,57] 0,56 [0,48; 0,65] 0,53 [0,48; 0,57] 0,54 [0,48; 0,64] 0,51 [0,41; 0,56] 0,56 [0,47; 0,64] 

P3 

O1 

 

θ1 0,67 [0,56; 0,73] 0,66 [0,56; 0,74] 0,67 [0,59; 0,72] 0,55 [0,44; 0,64] 0,61 [0,56; 0,73] 0,68 [0,56; 0,74] 

θ2 0,65 [0,57; 0,71] 0,65 [0,56; 0,73] 0,66 [0,60; 0,72] 0,53 [0,43; 0,61] 0,65 [0,56; 0,71] 0,66 [0,55; 0,74] 

α1 0,62 [0,53; 0,71] 0,62 [0,52; 0,70] 0,64 [0,61; 0,71] 0,49 [0,39; 0,55] 0,57 [0,50; 0,69] 0,62 [0,52; 0,70] 

α2 0,66 [0,58; 0,70] 0,64 [0,50; 0,74] 0,69 [0,61; 0,71] 0,50 [0,39; 0,61] 0,61 [0,55; 0,68] 0,61 [0,48; 0,73] 

α3 0,61 [0,51; 0,71] 0,62 [0,51; 0,70] 0,66 [0,61; 0,71] 0,41 [0,35; 0,52] 0,57 [0,50; 0,62] 0,62 [0,52; 0,71] 

β1 0,56 [0,53; 0,61] 0,57 [0,49; 0,65] 0,57 [0,54; 0,61] 0,42 [0,37; 0,49] 0,54 [0,49; 0,61] 0,56 [0,48; 0,64] 

β2 0,55 [0,49; 0,61] 0,54 [0,48; 0,62] 0,56 [0,51; 0,61] 0,41 [0,34; 0,49] 0,51 [0,44; 0,61] 0,54 [0,47; 0,62] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
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ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

O2 

 

θ1 0,51 [0,43; 0,60] 0,56 [0,45; 0,64] 0,52 [0,47; 0,61] 0,61 [0,49; 0,69] 0,50 [0,40; 0,60] 0,56 [0,46; 0,64] 

θ2 0,49 [0,43; 0,60] 0,53 [0,44; 0,62] 0,48 [0,45; 0,60] 0,62 [0,52; 0,70] 0,49 [0,39; 0,57] 0,53 [0,45; 0,62] 

α1 0,45 [0,37; 0,52] 0,48 [0,39; 0,56] 0,47 [0,41; 0,57] 0,63 [0,53; 0,73] 0,44 [0,34; 0,51] 0,47 [0,39; 0,56] 

α2 0,49 [0,38; 0,52] 0,49 [0,38; 0,60] 0,50 [0,41; 0,53] 0,67 [0,56; 0,77] 0,48 [0,35; 0,52] 0,47 [0,38; 0,59] 

α3 0,40 [0,36; 0,46] 0,43 [0,35; 0,53] 0,42 [0,38; 0,53] 0,59 [0,50; 0,69] 0,39 [0,33; 0,46] 0,44 [0,36; 0,53] 

β1 0,39 [0,33;0,47] 0,41 [0,35; 0,48] 0,43 [0,38; 0,47] 0,55 [0,45; 0,62] 0,35 [0,32; 0,44] 0,40 [0,34; 0,47] 

β2 0,36 [0,31; 0,45] 0,40 [0,34; 0,47] 0,38 [0,34; 0,45] 0,52 [0,41; 0,60] 0,33 [0,30; 0,46] 0,39 [0,34; 0,46] 

P3 

T3 

 

θ1 0,59 [0,51; 0,65] 0,58 [0,48; 0,67] 0,54 [0,44; 0,65] 0,49 [0,43; 0,55] 0,60 [0,53; 0,65] 0,56 [0,47; 0,64] 

θ2 0,63 [0,51; 0,70] 0,59 [0,50; 0,68] 0,59 [0,49; 0,67] 0,48 [0,41; 0,57] 0,67 [0,53; 0,72] 0,56 [0,48; 0,65] 

α1 0,63 [0,57; 0,71] 0,61 [0,50; 0,71] 0,65 [0,58; 0,68] 0,45 [0,37; 0,53] 0,62 [0,57; 0,73] 0,59 [0,49; 0,68] 

α2 0,68 [0,57; 0,74] 0,65 [0,51; 0,75] 0,69 [0,62; 0,73] 0,42 [0,33; 0,53] 0,68 [0,54; 0,76] 0,61 [0,49; 0,72] 

α3 0,61 [0,55; 0,65] 0,57 [0,48; 0,67] 0,61 [0,55; 0,65] 0,35 [0,30; 0,40] 0,58 [0,55; 0,65] 0,54 [0,46; 0,65] 

β1 0,56 [0,48; 0,62] 0,52 [0,42; 0,60] 0,55 [0,49; 0,61] 0,37 [0,33; 0,43] 0,57 [0,47; 0,62] 0,48 [0,41; 0,58] 

β2 0,51 [0,42; 0,59] 0,49 [0,41; 0,58] 0,51 [0,40; 0,60] 0,34 [0,30; 0,40] 0,51 [0,49; 0,59] 0,47 [0,40; 0,56] 

P3 

T4 

 

θ1 0,44 [0,36; 0,51] 0,47 [0,40; 0,54] 0,44 [0,35; 0,53] 0,55 [0,47; 0,65] 0,44 [0,38; 0,49] 0,45 [0,38; 0,53] 

θ2 0,47 [0,43; 0,52] 0,47 [0,40; 0,55] 0,44 [0,43; 0,50] 0,52 [0,43; 0,60] 0,47 [0,46; 0,52] 0,45 [0,40; 0,52] 

α1 0,44 [0,38; 0,50] 0,44 [0,37; 0,51] 0,47 [0,35; 0,52] 0,50 [0,41; 0,58] 0,44 [0,39; 0,48] 0,43 [0,36; 0,49] 

α2 0,41 [0,34; 0,53] 0,43 [0,35; 0,52] 0,43 [0,33; 0,54] 0,52 [0,40; 0,65] 0,40 [0,34; 0,50] 0,43 [0,35; 0,51] 

α3 0,33 [0,30; 0,39] 0,35 [0,29; 0,41] 0,34 [0,31; 0,39] 0,43 [0,35; 0,52] 0,32 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,41] 

β1 0,33 [0,32; 0,37] 0,36 [0,32; 0,40] 0,35 [0,32; 0,36] 0,42 [0,37; 0,50] 0,33 [0,29; 0,38] 0,34 [0,30; 0,39] 

β2 0,30 [0,28; 0,34] 0,33 [0,29; 0,38] 0,31 [0,30; 0,36] 0,41 [0,36; 0,48] 0,28 [0,27; 0,33] 0,32 [0,28; 0,36] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

 

 

П
а
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а
 

в
ід
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П
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п
а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

O1 

 

θ1 0,54 [0,44; 0,63] 0,55 [0,45; 0,66] 0,54 [0,45; 0,57] 0,67 [0,59; 0,74] 0,48 [0,43; 0,63] 0,55 [0,43; 0,66] 

θ2 0,51 [0,45; 0,59] 0,53 [0,43; 0,62] 0,51 [0,45; 0,58] 0,64 [0,56; 0,73] 0,51 [0,41; 0,59] 0,53 [0,41; 0,62] 

α1 0,44 [0,36; 0,56] 0,49 [0,41; 0,58] 0,47 [0,42; 0,56] 0,61 [0,54; 0,70] 0,41 [0,33; 0,56] 0,48 [0,40; 0,59] 

α2 0,45 [0,38; 0,55] 0,50 [0,41; 0,63] 0,52 [0,41; 0,54] 0,66 [0,55; 0,76] 0,45 [0,37; 0,55] 0,50 [0,41; 0,62] 

α3 0,39 [0,34; 0,47] 0,45 [0,37; 0,52] 0,39 [0,33; 0,49] 0,61 [0,52; 0,71] 0,39 [0,35; 0,44] 0,45  [0,38; 0,53] 

β1 0,37 [0,34; 0,45] 0,41 [0,35; 0,49] 0,39 [0,36; 0,46] 0,58 [0,51; 0,65] 0,36 [0,31; 0,41] 0,39 [0,34; 0,48] 

β2 0,38 [0,33; 0,42] 0,40 [0,34; 0,46] 0,39 [0,37; 0,43] 0,55 [0,48; 0,64] 0,34 [0,32; 0,41] 0,39 [0,33; 0,45] 

P4 

O2 

 

θ1 0,65 [0,60; 0,73] 0,67 [0,59; 0,74] 0,66 [0,61; 0,73] 0,47 [0,38; 0,55] 0,64 [0,59; 0,72] 0,67 [0,58; 0,74] 

θ2 0,64 [0,57; 0,71] 0,66 [0,56; 0,73] 0,64 [0,58; 0,73] 0,46 [0,38; 0,53] 0,64 [0,57; 0,69] 0,66 [0,56; 0,72] 

α1 0,63 [0,54; 0,71] 0,61 [0,53; 0,71] 0,67 [0,60; 0,71] 0,43 [0,34; 0,52] 0,58 [0,51; 0,68] 0,62 [0,53; 0,73] 

α2 0,64 [0,59; 0,71] 0,66 [0,53; 0,75] 0,70 [0,59; 0,76] 0,40 [0,34;0,49] 0,64 [0,58; 0,68] 0,65 [0,52; 0,75] 

α3 0,59 [0,55; 0,68] 0,62 [0,53; 0,71] 0,60 [0,56; 0,72] 0,34 [0,29; 0,40] 0,59 [0,53; 0,66] 0,63 [0,53; 0,72] 

β1 0,58 [0,52; 0,64] 0,57 [0,50; 0,64] 0,58 [0,53; 0,66] 0,35 [0,31; 0,40] 0,58 [0,50; 0,60] 0,57 [0,49; 0,63] 

β2 0,56 [0,50;  0,61] 0,55 [0,47; 0,63] 0,58 [0,53; 0,63] 0,33 [0,29; 0,37] 0,54 [0,49; 0,61] 0,55 [0,46; 0,62] 

P4 

T3 

 

θ1 0,42 [0,36; 0,46] 0,45 [0,37; 0,53] 0,42 [0,35; 0,45] 0,67 [0,58; 0,74] 0,41 [0,37; 0,47] 0,43 [0,36; 0,50] 

θ2 0,45 [0,37; 0,50] 0,43 [0,36; 0,50] 0,40 [0,36; 0,47] 0,69 [0,57; 0,74] 0,48 [0,40; 0,51] 0,41 [0,34; 0,49] 

α1 0,40 [0,30; 0,47] 0,41 [0,34; 0,49] 0,37 [0,32; 0,48] 0,69 [0,59; 0,75] 0,40 [0,30; 0,46] 0,39 [0,34; 0,48] 

α2 0,37 [0,31; 0,46] 0,39 [0,33; 0,49] 0,41 [0,31; 0,47] 0,73 [0,64; 0,81] 0,35 [0,31; 0,45] 0,38 [0,32; 0,48] 

α3 0,31 [0,27; 0,38] 0,32 [0,28; 0,39] 0,30 [0,26; 0,37] 0,66 [0,54; 0,73] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38] 

β1 0,31 [0,28; 0,36] 0,34 [0,29; 0,38] 0,31 [0,28; 0,36] 0,61 [0,50; 0,67] 0,31 [0,27; 0,35] 0,32 [0,28; 0,36] 

β2 0,29 [0,27; 0,31] 0,31 [0,27; 0,36] 0,29 [0,27; 0,31] 0,57 [0,45; 0,64] 0,29 [0,28; 0,32] 0,30 [0,27; 0,34] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

T4 

 

θ1 0,60 [0,52; 0,66] 0,63 [0,53; 0,71] 0,60 [0,52; 0,68] 0,67 [0,51; 0,77] 0,61 [0,52; 0,65] 0,60 [0,50; 0,69] 

θ2 0,63 [0,57; 0,71] 0,65 [0,55; 0,72] 0,62 [0,57; 0,71] 0,65 [0,55; 0,76] 0,66 [0,57; 0,71] 0,61 [0,52; 0,70] 

α1 0,66 [0,63; 0,74] 0,66 [0,55; 0,74] 0,67 [0,64; 0,74] 0,63 [0,50; 0,72] 0,65 [0,60; 0,73] 0,63 [0,53; 0,72] 

α2 0,70 [0,62; 0,75] 0,70 [0,61; 0,79] 0,72 [0,65; 0,75] 0,66 [0,55; 0,77] 0,70 [0,55; 0,77] 0,67 [0,58; 0,76] 

α3 0,65 [0,57; 0,71] 0,64 [0,53; 0,71] 0,64 [0,61; 0,66] 0,56 [0,47; 0,67] 0,65 [0,52; 0,71] 0,61 [0,51; 0,70] 

β1 0,56 [0,51; 0,62] 0,57 [0,48; 0,65] 0,56 [0,52; 0,62] 0,54 [0,46; 0,63] 0,56 [0,50; 0,62] 0,55 [0,46; 0,63] 

β2 0,51 [0,46; 0,61] 0,54 [0,45; 0,62] 0,53 [0,47; 0,62] 0,53 [0,44; 0,61] 0,50 [0,46; 0,60] 0,52 [0,44; 0,60] 

O1

O2 

 

θ1 0,58 [0,49; 0,67] 0,66 [0,52; 0,75] 0,61 [0,46; 0,65] 0,52 [0,41; 0,60] 0,55 [0,50; 0,69] 0,65 [0,52; 0,75] 

θ2 0,59 [0,51; 0,65] 0,64 [0,53; 0,74] 0,61 [0,53; 0,64] 0,50 [0,39; 0,61] 0,57 [0,50; 0,67] 0,63 [0,52; 0,72] 

α1 0,54 [0,46; 0,63] 0,62 [0,51; 0,71] 0,56 [0,45; 0,65] 0,49 [0,39; 0,60] 0,53 [0,46; 0,62] 0,60 [0,51; 0,70] 

α2 0,57 [0,49; 0,63] 0,66 [0,54; 0,77] 0,59 [0,52; 0,63] 0,53 [0,42; 0,65] 0,55 [0,48; 0,72] 0,65 [0,54; 0,77] 

α3 0,51 [0,44; 0,57] 0,58 [0,47; 0,68] 0,50 [0,46; 0,57] 0,47 [0,37; 0,56] 0,51 [0,41; 0,57] 0,58 [0,49; 0,68] 

β1 0,44 [0,37; 0,54] 0,52 [0,43; 0,60] 0,49 [0,41; 0,56] 0,43 [0,37 0,52] 0,44 [0,35; 0,50] 0,50 [0,42; 0,58] 

β2 0,45 [0,37; 0,49] 0,50 [0,43; 0,59] 0,48 [0,38; 0,50] 0,43 [0,36; 0,52] 0,41 [0,36; 0,49] 0,49 [0,42; 0,56] 

O1

T3 

 

θ1 0,50 [0,41; 0,56] 0,51 [0,41; 0,59] 0,50 [0,42; 0,57] 0,41 [0,36; 0,48] 0,49 [0,39; 0,54] 0,50 [0,40; 0,58] 

θ2 0,51 [0,43; 0,61] 0,49 [0,40; 0,59] 0,47 [0,43; 0,61] 0,38 [0,34; 0,47] 0,53 [0,45; 0,61] 0,49 [0,40; 0,59] 

α1 0,54 [0,47; 0,60] 0,49 [0,39; 0,59] 0,54 [0,50; 0,61] 0,37 [0,30; 0,44] 0,57 [0,43; 0,60] 0,50 [0,39; 0,58] 

α2 0,57 [0,45; 0,65] 0,52 [0,41; 0,63] 0,58 [0,52; 0,64] 0,37 [0,29; 0,48] 0,54 [0,39; 0,67] 0,51 [0,40; 0,61] 

α3 0,47 [0,41; 0,56] 0,46 [0,38; 0,55] 0,47 [0,43; 0,58 0,31 [0,27; 0,36] 0,47 [0,41; 0,55] 0,45 [0,38; 0,54] 

β1 0,45 [0,38; 0,54] 0,43 [0,36; 0,50] 0,44 [0,38; 0,54] 0,32 [0,28; 0,36] 0,48 [0,39; 0,55] 0,42 [0,36; 0,48] 

β2 0,44 [0,34; 0,51] 0,43 [0,36; 0,50] 0,44 [0,36; 0,48] 0,30 [0,28; 0,34] 0,44 [0,32; 0,52] 0,42 [0,35; 0,49] 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

 

 

П
а
р

а
 

в
ід
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П
ід
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іа

п
а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1

T4 

 

θ1 0,36 [0,29; 0,42] 0,39 [0,34; 0,47] 0,36 [0,31; 0,44] 0,41 [0,32; 0,48] 0,35 [0,28; 0,42] 0,39 [0,32; 0,46] 

θ2 0,37 [0,31; 0,43] 0,38 [0,32; 0,45] 0,38 [0,33; 0,43] 0,38 [0,32; 0,46] 0,36 [0,30; 0,40] 0,37 [0,31; 0,44] 

α1 0,32 [0,25; 0,40] 0,35 [0,30; 0,42] 0,34 [0,31; 0,41] 0,36 [0,29; 0,40] 0,30 [0,24; 0,37] 0,35 [0,29; 0,40] 

α2 0,34 [0,29; 0,38] 0,37 [0,30; 0,47] 0,34 [0,31; 0,43] 0,36 [0,30;0,45] 0,34 [0,29; 0,37] 0,37 [0,30; 0,46] 

α3 0,27 [0,24; 0,35] 0,32 [0,27; 0,36] 0,29 [0,24; 0,35] 0,30 [0,25; 0,34] 0,27 [0,25; 0,34] 0,32 [0,27; 0,36] 

β1 0,27 [0,25; 0,31] 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,31] 0,31 [0,27; 0,35] 0,26 [0,24; 0,30] 0,29 [0,26; 0,32] 

β2 0,28 [0,25;0,31] 0,30 [0,26; 0,33] 0,30 [0,25; 0,32] 0,30 [0,26; 0,34] 0,27 [0,24; 0,29] 0,28 [0,25; 0,32] 

O2

T3 

 

θ1 0,34 [0,29; 0,42] 0,39 [0,31; 0,47] 0,33 [0,30; 0,42] 0,53 [0,43; 0,62] 0,34 [0,29; 0,41] 0,38 [0,31; 0,45] 

θ2 0,36 [0,31; 0,40] 0,37 [0,31; 0,44] 0,36 [0,33; 0,40] 0,51 [0,42; 0,60] 0,36 [0,30; 0,39] 0,36 [0,29; 0,43] 

α1 0,33 [0,27; 0,39] 0,34 [0,28;0,39] 0,35 [0,27; 0,38] 0,50 [0,40; 0,63] 0,31 [0,26; 0,40] 0,33 [0,28; 0,39] 

α2 0,33 [0,27; 0,40] 0,35 [0,29;0,43] 0,34 [0,30; 0,41] 0,58 [0,41; 0,67] 0,30 [0,26; 0,38] 0,34 [0,28; 0,42] 

α3 0,27 [0,24; 0,31] 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,25; 0,32] 0,49 [0,39; 0,57] 0,27 [0,23; 0,31] 0,29 [0,24; 0,34] 

β1 0,28 [0,25; 0,31] 0,29 [0,26; 0,33] 0,29 [0,25; 0,32] 0,47 [0,36; 0,54] 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,32] 

β2 0,27 [0,25; 0,32] 0,29 [0,25; 0,33] 0,27 [0,25; 0,31] 0,43 [0,35; 0,54] 0,27 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32] 

O2

T4 

 

θ1 0,49 [0,40; 0,58] 0,51 [0,42; 0,61] 0,47 [0,41; 0,59] 0,36 [0,30; 0,43] 0,50 [0,38; 0,57] 0,50 [0,41; 0,58] 

θ2 0,52 [0,44; 0,62] 0,50 [0,41; 0,60] 0,52 [0,47; 0,64] 0,33 [0,29; 0,43] 0,54 [0,42; 0,61] 0,50 [0,40; 0,59] 

α1 0,51 [0,42; 0,60] 0,50 [0,41; 0,60] 0,53 [0,49; 0,61] 0,32 [0,27; 0,39] 0,49 [0,33; 0,60] 0,50 [0,41; 0,58] 

α2 0,55 [0,45; 0,65] 0,57 [0,43; 0,67] 0,59 [0,49; 0,65] 0,31 [0,28; 0,38] 0,53 [0,39; 0,65] 0,56 [0,46; 0,65] 

α3 0,48 [0,39;0,60] 0,48 [0,39; 0,57] 0,52 [0,42; 0,64] 0,29 [0,25; 0,33] 0,42 [0,35; 0,57] 0,48 [0,39; 0,57] 

β1 0,44 [0,36; 0,54] 0,44 [0,36; 0,52] 0,48 [0,37; 0,55] 0,28 [0,25; 0,32] 0,42 [0,35; 0,53] 0,43 [0,36; 0,49] 

β2 0,43 [0,32; 0,52] 0,43 [0,36; 0,51] 0,48 [0,35; 0,51] 0,27 [0,25; 0,30] 0,41 [0,31; 0,52] 0,43 [0,36; 0,50] 
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Додаток А.1 (продовження) 
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а
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п
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

T4 

 

θ1 0,32 [0,27; 0,35] 0,33 [0,28; 0,40] 0,34 [0,27; 0,35] 0,41 [0,36; 0,48] 0,31 [0,26; 0,35] 0,31 [0,27; 0,37] 

θ2 0,35 [0,32; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] 0,34 [0,30; 0,38] 0,38  [0,34; 0,47] 0,38 [0,34; 0,38] 0,31 [0,26; 0,37] 

α1 0,31 [0,26; 0,38] 0,31 [0,27; 0,37] 0,32 [0,26; 0,37] 0,37  [0,30; 0,44] 0,31 [0,26; 0,38] 0,30 [0,26; 0,37] 

α2 0,30 [0,26; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38] 0,30 [0,26; 0,37] 0,37  [0,29; 0,48] 0,33 [0,25; 0,39] 0,32 [0,27; 0,38] 

α3 0,27 [0,25; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32] 0,25 [0,25; 0,31] 0,31 [0,27; 0,36] 0,27 [0,26; 0,33] 0,27 [0,24; 0,31] 

β1 0,27 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30] 0,27  [0,25; 0,28] 0,32 [0,28; 0,36] 0,27 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,24; 0,27] 0,30 [0,28; 0,34] 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,24; 0,29] 

 Перша хвилина пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

F3 

F4 

θ1 0,63[ 0,52; 0,79] 0,65 [0,53; 0,76] 0,62 [0,52; 0,73] 0,65 [0,52; 0,76] 0,69 [0,51; 0,80] ** 0,65 [0,53; 0,75] 

θ2 0,71 [0,59; 0,78] 0,68 [0,56; 0,77]* 0,70 [0,59; 0,74] 0,70 [0,56; 0,77] 0,74 [0,59; 0,78] 0,67 [0,56; 0,77] * 

α1 0,77 [0,67; 0,84] 0,75 [0,63; 0,84] 0,75 [0,67; 0,82] 0,77 [0,63; 0,85] 0,80 [0,67; 0,88] 0,75 [0,63; 0,84] 

α2 0,84 [0,74; 0,90] 0,81 [0,70; 0,90] 0,88 [0,75; 0,89] 0,82 [0,71; 0,90] 0,84 [0,72; 0,91] 0,81 [0,69; 0,89] 

α3 0,74 [0,60; 0,82] 0,72 [0,62; 0,80] 0,73 [0,64; 0,82] 0,72 [0,62; 0,80] 0,75 [0,48; 0,78] 0,71 [0,61; 0,80] 

β1 0,63 [0,52; 0,69] 0,59 [0,51; 0,69]* 0,62 [0,50; 0,69] 0,62 [0,52; 0,70] 0,64 [0,53; 0,72] 0,58 [0,50; 0,68] 

β2 0,49 [0,43; 0,58] 0,54 [0,45; 0,63] 0,50 [0,46; 0,58] 0,55 [0,46; 0,64] 0,48 [0,42; 0,59] 0,52 [0,45; 0,61] 

F3 

P3 

θ1 0,48 [0,38; 0,54] 0,45 [0,37; 0,55] 0,46 [0,38; 0,52] 0,46 [0,38; 0,58] 0,46 [0,38; 0,52] 0,44 [0,35; 0,53] 

θ2 0,47 [0,35; 0,63] 0,45 [0,36; 0,55] * 0,45 [0,35; 0,63] 0,49 [0,38; 0,58] 0,45 [0,35; 0,63] 0,42 [0,34; 0,52]* 

α1 0,47 [0,37; 0,59] 0,47 [0,37; 0,56] 0,46 [0,37; 0,59] 0,46 [0,37; 0,58] 0,46 [0,37; 0,59] 0,48 [0,37; 0,56] 

α2 0,43 [0,34; 0,56] 0,44 [0,34; 0,56] 0,45 [0,33; 0,54] 0,45 [0,36; 0,59] * 0,45 [0,33; 0,54] 0,41 [0,32; 0,54] 

α3 0,36 [0,31; 0,48] 0,38 [0,31; 0,47] 0,35 [0,31; 0,44] 0,40 [0,31; 0,49] 0,35 [0,31; 0,44] 0,37 [0,31; 0,46] 

β1 0,38 [0,34; 0,47] 0,39 [0,33; 0,46] 0,37 [0,34; 0,50] 0,40 [0,34; 0,49] 0,37 [0,34; 0,50] 0,37 [0,32; 0,43] 

β2 0,33 [0,28; 0,40] 0,34 [0,28; 0,41] 0,33 [0,27; 0,42] 0,36 [0,29; 0,43] 0,33 [0,27; 0,42] 0,33 [0,27; 0,39] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 3

2
 

Додаток А.1 (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

P4 

θ1 0,42 [0,35; 0,47] 0,40 [0,33; 0,50] 0,43 [0,32; 0,45] 0,42 [0,35; 0,49] 0,43 [0,32; 0,45] 0,39 [0,30; 0,51] 

θ2 0,44 [0,33; 0,54] 0,39 [0,31; 0,48] * 0,46 [0,33; 0,54] 0,42 [0,34; 0,51] 0,46 [0,33; 0,54] 0,37 [0,30; 0,46] 

α1 0,42 [0,34; 0,57] 0,42 [0,34; 0,51] 0,40 [0,33; 0,47] 0,41 [0,34; 0,52] 0,40 [0,33; 0,47] * 0,43 [0,35; 0,50] 

α2 0,38 [0,28; 0,54] 0,39 [0,30; 0,50] 0,37 [0,30; 0,53] 0,41 [0,32; 0,52] 0,37 [0,30; 0,53] 0,38 [0,29; 0,48] 

α3 0,33 [0,26; 0,39] 0,33 [0,28; 0,41] 0,33 [0,30; 0,35] 0,34 [0,28; 0,42] 0,33 [0,30; 0,35] 0,33 [0,27; 0,40] 

β1 0,33 [0,28; 0,41] 0,35 [0,30; 0,41] 0,33 [0,27; 0,44] 0,36 [0,31; 0,43] 0,33 [0,27; 0,44] 0,33 [0,29; 0,38] 

β2 0,28 [0,25; 0,36] 0,31 [0,26; 0,36] 0,26 [0,24; 0,38] 0,32 [0,28; 0,37] 0,26 [0,24; 0,38] 0,29 [0,25; 0,34] 

F3 

O1 

θ1 0,32 [0,25; 0,40] 0,32 [0,26; 0,39] 0,40 [0,22; 0,44] 0,32 [0,27; 0,38] 0,40 [0,22; 0,44] 0,32 [0,25; 0,40] 

θ2 0,29 [0,23; 0,38] 0,31 [0,24; 0,38] 0,30 [0,24; 0,40] 0,34 [0,26; 0,39] 0,30 [0,24; 0,40] 0,29 [0,23; 0,38] 

α1 0,31 [0,26;  0,38] 0,32 [0,26; 0,38] 0,31 [0,25; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] 0,31 [0,25; 0,38] 0,32 [0,25; 0,37] 

α2 0,35 [0,26; 0,46] 0,34 [0,26; 0,44] 0,35 [0,25; 0,48] 0,35 [0,26; 0,46] 0,35 [0,25; 0,48] 0,33 [0,26; 0,42] 

α3 0,28 [0,24; 0,33] 0,29 [0,23; 0,35] 0,28 [0,23; 0,33] 0,29 [0,24; 0,35] * 0,28 [0,23; 0,33] 0,29 [0,22; 0,36] 

β1 0,26 [0,23;  0,29] 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,24; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,23; 0,29] 

β2 0,25 [0,22; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] 0,27 [0,22; 0,29] 0,27 [0,22; 0,31] 0,27 [0,22; 0,29] 0,25 [0,23; 0,28] 

F3 

O2 

θ1 0,31 [0,24; 0,40] 0,30 [0,24; 0,37] 0,36 [0,29; 0,45] 0,30 [0,26; 0,37] 0,36 [0,29; 0,45] 0,28 [0,23; 0,38] 

θ2 0,26 [0,22; 0,40] 0,28 [0,23; 0,35] 0,29 [0,24; 0,41] 0,30 [0,23; 0,36] 0,29 [0,24; 0,41] 0,27 [0,22; 0,34] 

α1 0,30 [0,23; 0,41] 0,31 [0,24; 0,37] 0,29 [0,23; 0,42] 0,32 [0,25; 0,38] 0,29 [0,23; 0,42] 0,30 [0,24; 0,36] 

α2 0,32 [0,25; 0,50] 0,35 [0,26; 0,43] 0,32 [0,26; 0,54] 0,36 [0,28; 0,45] 0,32 [0,26; 0,54] 0,34 [0,24; 0,42] 

α3 0,30 0,22; 0,37] 0,28 [0,23; 0,34] 0,33 [0,28; 0,37] 0,29 [0,23; 0,35] 0,33 [0,28; 0,37] 0,27 [0,23; 0,34] 

β1 0,25 [0,22; 0,28] 0,26 [0,23; 0,29] 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,24; 0,30] 0,27 [0,23; 0,31] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,25 [0,22; 0,28] 0,25 [0,22; 0,29] 0,26 [0,22; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,22; 0,27] 0,25 [0,22; 0,28] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

T3 

θ1 0,42 [0,28; 0,56] 0,40 [0,31; 0,50] 0,40 [0,26; 0,47] 0,41 [0,32; 0,52] * 0,40 [0,26; 0,47] 0,39 [0,30; 0,49] 

θ2 0,42 [0,26; 0,55] 0,40 [0,31; 0,49] 0,42 [0,26; 0,46] 0,43 [0,33; 0,53] 0,42 [0,26; 0,46] 0,36 [0,29; 0,46] 

α1 0,38 [0,29; 0,50] 0,40 [0,30; 0,49] 0,36 [0,35; 0,49] 0,39 [0,30; 0,51] 0,36 [0,35; 0,49] 0,40 [0,29; 0,48] 

α2 0,37 [0,29; 0,50] 0,36 [0,28; 0,47] 0,36 [0,30; 0,50] 0,37 [0,29; 0,48] 0,36 [0,30; 0,50] 0,35 [0,27; 0,45] 

α3 0,31 [0,26; 0,40] 0,33 [0,26; 0,41] 0,33 [0,26; 0,40] 0,34 [0,26; 0,42] 0,33 [0,26; 0,40] 0,32 [0,27; 0,40] 

β1 0,32 [0,26; 0,42] 0,32 [0,26; 0,39] * 0,34 [0,25; 0,37] 0,34 [0,28; 0,42] 0,34 [0,25; 0,37] 0,30 [0,25; 0,35] 

β2 0,30 [0,27;  0,35] 0,29 [0,25; 0,36] 0,30 [0,27; 0,33] 0,30 [0,25; 0,37] 0,30 [0,27; 0,33] * 0,28 [0,24; 0,33] 

F3 

T4 

θ1 0,34 [0,26; 0,46] 0,36 [0,29; 0,44] 0,37 [0,25; 0,48] 0,36 [0,30; 0,44] 0,37 [0,25; 0,48] 0,35 [0,27; 0,42] 

θ2 0,38 [0,26; 0,48] 0,35 [0,28; 0,44] 0,36 [0,29; 0,51] 0,37 [0,29; 0,47] 0,36 [0,29; 0,51] 0,33 [0,28; 0,41] 

α1 0,39 [0,30; 0,49] 0,35 [0,29; 0,44] 0,38 [0,30; 0,43] 0,35 [0,30; 0,46] 0,38 [0,30; 0,43] 0,34 [0,28; 0,43] 

α2 0,40 [0,28; 0,51]* 0,34 [0,27; 0,44] 0,42 [0,34; 0,52] * 0,37 [0,29; 0,46] 0,42 [0,34; 0,52] 0,32 [0,26; 0,43] 

α3 0,29 [0,23; 0,38] 0,29 [0,24; 0,36] 0,32 [0,25; 0,37] 0,32 [0,26; 0,38] 0,32 [0,25; 0,37] 0,28 [0,23; 0,34] 

β1 0,31 [0,27; 0,37] 0,30 [0,26; 0,35] 0,31 [0,28; 0,35] 0,32 [0,27; 0,37] 0,31 [0,28; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] 

β2 0,26 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,32] 0,24 [0,23; 0,28] 0,28 [0,25; 0,34] 0,24 [0,23; 0,28] 0,27 [0,24; 0,31] 

F4 

P3 

θ1 0,40 [0,32; 0,51] 0,41 [0,34; 0,49] 0,38 [0,30; 0,48] 0,47 [0,39; 0,59] 0,38 [0,30; 0,48] 0,41 [0,31; 0,48] 

θ2 0,44 [0,30;  0,53] 0,40 [0,33; 0,50] 0,40 [0,30; 0,53] 0,47 [0,38; 0,58] 0,40 [0,30; 0,53] 0,39 [0,32; 0,48] 

α1 0,43 [0,32; 0,52] 0,45 [0,35; 0,52] 0,43 [0,27; 0,55] 0,47 [0,37; 0,58] 0,43 [0,27; 0,55] 0,45 [0,34; 0,54] 

α2 0,44 [0,31; 0,50] 0,41 [0,31; 0,53] 0,45 [0,33; 0,47] 0,45 [0,35; 0,55] * 0,45 [0,33; 0,47] 0,40 [0,30; 0,49] 

α3 0,35 [0,26; 0,44] 0,35 [0,29; 0,43] 0,34 [0,29; 0,39] 0,37 [0,30; 0,49] 0,34 [0,29; 0,39] 0,35 [0,30; 0,42] 

β1 0,35 [0,30; 0,43]* 0,34 [0,30; 0,41] 0,33 [0,30; 0,43] 0,41 [0,34; 0,48] 0,33 [0,30; 0,43] 0,34 [0,29; 0,40] 

β2 0,28 [0,24; 0,35] 0,31 [0,27; 0,37] * 0,28 [0,25; 0,37] 0,36 [0,30; 0,43] 0,28 [0,25; 0,37] 0,30 [0,27; 0,36] * 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

P4 

θ1 0,43 [0,36; 0,53] 0,46 [0,38; 0,57] 0,36 [0,35; 0,43] 0,30 [0,24; 0,37] 0,36 [0,35; 0,43] 0,45 [0,36; 0,56] 

θ2 0,48 [0,37; 0,53] 0,45 [0,36; 0,55] ** 0,48 [0,36; 0,54] 0,31 [0,25; 0,39] 0,48 [0,36; 0,54] 0,43 [0,36; 0,52] ** 

α1 0,47 [0,36; 0,55] 0,46 [0,37; 0,57] 0,46 [0,34; 0,50] 0,31 [0,25; 0,37] 0,46 [0,34; 0,50] ** 0,46 [0,37; 0,57] 

α2 0,41 [0,29; 0,55]* 0,43 [0,33; 0,53] 0,39 [0,29; 0,54] 0,36 [0,26; 0,45] 0,39 [0,29; 0,54] 0,42 [0,31; 0,51] 

α3 0,38 [0,29; 0,53] 0,37 [0,29; 0,46] 0,38 [0,31; 0,42] 0,29 [0,24; 0,35] 0,38 [0,31; 0,42] 0,36 [0,29; 0,43] 

β1 0,37 [0,31; 0,45] 0,39 [0,33; 0,46] 0,36 [0,29; 0,47] 0,26 [0,23; 0,29] 0,36 [0,29; 0,47] 0,38 [0,32; 0,43] 

β2 0,31 [0,27; 0,37] 0,34 [0,28; 0,41] * 0,32 [0,27; 0,38] 0,26 [0,23; 0,30] 0,32 [0,27; 0,38] 0,31 [0,28; 0,39] 

F4 

O1 

θ1 0,30 [0,25; 0,38] 0,30 [0,24; 0,37] 0,29 [0,25; 0,42] 0,34 [0,27; 0,41] 0,29 [0,25; 0,42] 0,30 [0,24; 0,36] 

θ2 0,29 [0,24; 0,35] 0,30 [0,23; 0,37] 0,29 [0,24; 0,34] 0,31 [0,25; 0,38] 0,29 [0,24; 0,34] 0,29 [0,22; 0,36] 

α1 0,28 [0,25; 0,36] 0,31 [0,25; 0,37] 0,28 [0,24; 0,38] 0,32 [0,27; 0,38] 0,28 [0,24; 0,38] 0,31 [0,25; 0,37] 

α2 0,37 [0,24; 0,45] 0,34 [0,26; 0,43] 0,40 [0,25; 0,46] 0,36 [0,28; 0,45] 0,40 [0,25; 0,46] 0,33 [0,26; 0,42] 

α3 0,28 [0,22; 0,33] 0,28 [0,23; 0,35] 0,27 [0,25; 0,32] 0,28 [0,23; 0,34] * 0,27 [0,25; 0,32] 0,28 [0,22; 0,35] 

β1 0,26 [0,24;  0,28]* 0,25 [0,23; 0,29] 0,26 [0,25; 0,28] 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,25; 0,28] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,25 [0,22; 0,28] 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,28] 0,27 [0,24; 0,31] 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,28] 

F4 

O2 

θ1 0,33 [0,27; 0,43] 0,33 [0,26; 0,41] 0,32 [0,27; 0,49] 0,35 [0,28; 0,46] 0,32 [0,27; 0,49] 0,32 [0,25; 0,42] 

θ2 0,30 [0,24; 0,39] 0,30 [0,24; 0,38] 0,34 [0,28; 0,44] 0,37 [0,29; 0,48] 0,34 [0,28; 0,44] 0,29 [0,23; 0,38] 

α1 0,31 [0,25; 0,41] 0,32 [0,26; 0,38] 0,29 [0,24; 0,42] 0,38 [0,30; 0,45] 0,29 [0,24; 0,42] 0,31 [0,26; 0,37] 

α2 0,34 [0,25; 0,45] 0,34 [0,26; 0,43] 0,35 [0,22; 0,57] 0,37 [0,28; 0,45] 0,35 [0,22; 0,57] 0,33 [0,25; 0,41] * 

α3 0,29 [0,24; 0,34] 0,28 [0,23; 0,34] 0,30 [0,27; 0,35] 0,31 [0,25; 0,37] 0,30 [0,27; 0,35] 0,27 [0,22; 0,33] 

β1 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,30] 0,26 [0,23; 0,33] 0,30 [0,26; 0,37] 0,26 [0,23; 0,33] 0,26 [0,23; 0,29] 

β2 0,25 [0,24;  0,29] 0,26 [0,23; 0,30] * 0,25 [0,21; 0,30] 0,28 [0,24; 0,33] 0,25 [0,21; 0,30] 0,25 [0,23; 0,28] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

T3 

θ1 0,32 [0,25; 0,44] 0,35 [0,27; 0,44] 0,30 [0,23; 0,42] 0,46 [0,35; 0,55] 0,30 [0,23; 0,42] 0,35 [0,27; 0,43] 

θ2 0,39 [0,28; 0,46] 0,35 [0,28; 0,43] 0,34 [0,28; 0,45] 0,44 [0,34; 0,54] 0,34 [0,28; 0,45] 0,34 [0,26; 0,41] 

α1 0,35 [0,29; 0,45] 0,37 [0,29; 0,45] * 0,35 [0,29; 0,43] 0,43 [0,33; 0,53] 0,35 [0,29; 0,43] 0,36 [0,28; 0,45] 

α2 0,37 [0,26; 0,46] 0,35 [0,27; 0,44] 0,34 [0,25; 0,46] 0,40 [0,32; 0,52] 0,34 [0,25; 0,46] 0,33 [0,27; 0,43] 

α3 0,29 [0,23; 0,35] 0,30 [0,25; 0,37] * 0,31 [0,23; 0,33] 0,35 [0,29; 0,43] 0,31 [0,23; 0,33] 0,30 [0,26; 0,37] * 

β1 0,29 [0,26; 0,34]* 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,28; 0,34] 0,35 [0,29; 0,44] 0,30 [0,28; 0,34] 0,28 [0,24; 0,32] 

β2 0,26 [0,23; 0,33] 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] 0,31 [0,26; 0,39] 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,31] 

F4 

T4 

 

θ1 0,40 [0,31; 0,56] 0,43 [0,34; 0,53] 0,37 [0,31; 0,50] 0,75 [0,65; 0,84] 0,37 [0,31; 0,50] 0,40 [0,32; 0,50] 

θ2 0,46 [0,33; 0,53] 0,41 [0,32; 0,51] 0,39 [0,33; 0,54] 0,75 [0,65; 0,82] 0,39 [0,33; 0,54] 0,39 [0,31; 0,48] 

α1 0,43 [0,35; 0,54]* 0,41 [0,32; 0,50] * 0,43 [0,37; 0,49] 0,73 [0,63; 0,80] 0,43 [0,37; 0,49]* 0,40 [0,31; 0,49] 

α2 0,43 [0,29; 0,56] 0,37 [0,29; 0,49] 0,44 [0,31; 0,51] 0,69 [0,57; 0,82] 0,44 [0,31; 0,51] 0,36 [0,28; 0,47] 

α3 0,33 [0,26; 0,44] 0,33 [0,26; 0,41] 0,38 [0,26; 0,46] 0,60 [0,51; 0,70] 0,38 [0,26; 0,46] 0,32 [0,24; 0,39] 

β1 0,36 [0,27; 0,46] 0,34 [0,28; 0,41] 0,36 [0,27; 0,44] 0,62 [0,55; 0,71] 0,36 [0,27; 0,44] 0,32 [0,27; 0,38] 

β2 0,28 [0,25; 0,37] 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,25; 0,34] 0,58 [0,50; 0,67] 0,29 [0,25; 0,34] 0,29 [0,25; 0,34] 

P3 

P4 

 

θ1 0,71 [0,65; 0,79] 0,76 [0,66; 0,83] 0,70 [0,64; 0,79] 0,67 [0,56; 0,76] 0,74 [0,67; 0,79] 0,76 [0,67; 0,83] 

θ2 0,73 [0,65; 0,79] 0,76 [0,66; 0,82] 0,72 [0,69; 0,79] 0,65 [0,54; 0,76] 0,75 [0,61; 0,82] 0,76 [0,67; 0,82] 

α1 0,73 [0,65; 0,78] 0,74 [0,65; 0,81] 0,73 [0,62; 0,79] 0,62 [0,53; 0,74] 0,73 [0,68; 0,78] 0,75 [0,66; 0,82] 

α2 0,66 [0,50; 0,77] 0,71 [0,59; 0,82] 0,70 [0,55; 0,77] 0,63 [0,49; 0,74] 0,62 [0,48; 0,77] 0,73 [0,61; 0,82] 

α3 0,56 [0,43; 0,68] 0,61 [0,51; 0,73] 0,56 [0,45; 0,69] 0,62 [0,49; 0,72] 0,55 [0,42; 0,66] 0,63 [0,51; 0,75] ** 

β1 0,58 [0,53; 0,65] 0,62 [0,53; 0,70] 0,60 [0,55; 0,64] 0,58 [0,50; 0,65] 0,58 [0,44; 0,65] 0,62 [0,52; 0,69] 

β2 0,54 [0,44;  0,61] 0,57 [0,48; 0,66] 0,57 [0,49; 0,62] 0,58 [0,48; 0,65] * 0,50 [0,42; 0,61] 0,56 [0,47; 0,64] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

O1 

 

θ1 0,67 [0,56; 0,76] 0,67 [0,55; 0,75] 0,69 [0,58; 0,78] 0,56 [0,46; 0,67] 0,65 [0,55; 0,71] 0,67 [0,55; 0,75] 

θ2 0,59 [0,49; 0,72]** 0,66 [0,55; 0,74] 0,58 [0,50; 0,67] * 0,56 [0,44; 0,64] 0,59 [0,46; 0,73]* 0,67 [0,56; 0,74] 

α1 0,64 [0,59; 0,75]* 0,63 [0,53; 0,74] ** 0,63 [0,60; 0,74] 0,50 [0,40; 0,59] 0,65 [0,57; 0,76]* 0,64 [0,51; 0,74] * 

α2 0,67 [0,47; 0,77] 0,62 [0,49; 0,74] 0,70 [0,50; 0,79] 0,47 [0,35;0,58 ] 0,61 [0,45; 0,72] 0,60 [0,49; 0,74] 

α3 0,63 [0,55; 0,68] 0,63 [0,52; 0,73] * 0,63 [0,58; 0,75] 0,44 [0,34; 0,55] 0,64 [0,45; 0,67] 0,63 [0,52; 0,74] 

β1 0,57 [0,51; 0,65] 0,57 [0,49; 0,63] 0,54 [0,51; 0,65] 0,43 [0,36; 0,51] 0,59 [0,52; 0,64]* 0,56 [0,48; 0,63] 

β2 0,54 [0,48; 0,60] 0,57 [0,48; 0,64] * 0,56 [0,50; 0,61] 0,42 [0,35; 0,50] * 0,54 [0,47; 0,60] 0,56 [0,48; 0,62] 

P3 

O2 

 

θ1 0,54 [0,39; 0,65] 0,56 [0,46; 0,66] 0,55 [0,44; 0,65] 0,59 [0,47; 0,71] 0,53 [0,36; 0,65] 0,56 [0,45; 0,66] 

θ2 0,54 [0,38; 0,62] 0,53 [0,43; 0,63] 0,57 [0,39; 0,63] 0,63 [0,49; 0,72] * 0,42 [0,32; 0,62] 0,52 [0,42; 0,61] 

α1 0,47 [0,39; 0,62] 0,50 [0,39; 0,60] ** 0,47 [0,43; 0,64] 0,65 [0,50; 0,76] ** 0,44 [0,37; 0,60] 0,48 [0,38; 0,60] 

α2 0,44 [0,30; 0,61] 0,46 [0,35; 0,58] *** 0,49 [0,34; 0,62] 0,65 [0,52; 0,77] ** 0,38 [0,27; 0,52] 0,44 [0,35; 0,58] * 

α3 0,40 [0,33; 0,48] 0,45 [0,35; 0,56] * 0,42 [0,32; 0,62] 0,60 [0,50; 0,70] 0,40 [0,33; 0,43] 0,46 [0,36; 0,56] * 

β1 0,40 [0,35;  0,46] 0,41 [0,36; 0,49] 0,45 [0,41; 0,47] 0,54 [0,43; 0,62] 0,37 [0,32; 0,43] 0,40 [0,36; 0,46] 

β2 0,37 [0,28; 0,46] 0,41 [0,34; 0,47] 0,42 [0,32; 0,45] 0,51 [0,40; 0,60] * 0,34 [0,26; 0,46] 0,38 [0,34; 0,45] 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,58 [0,47; 0,68] 0,58 [0,46; 0,69] 0,56 [0,47; 0,62] 0,49 [0,41; 0,57] 0,62 [0,47; 0,70] 0,57 [0,46; 0,67] 

θ2 0,60 [0,50;  0,70]* 0,60 [0,46; 0,68] 0,60 [0,42; 0,68] 0,48 [0,40; 0,58] 0,61 [0,52; 0,71] 0,57 [0,46; 0,66] 

α1 0,63 [0,55; 0,71] 0,61 [0,50; 0,72] 0,60 [0,55; 0,65] 0,46 [0,38; 0,54] 0,65 [0,56; 0,75] 0,59 [0,49; 0,68] 

α2 0,72 [0,59; 0,76] 0,61 [0,50; 0,73] * 0,72 [0,62; 0,75] 0,41 [0,30; 0,55] 0,72 [0,57; 0,81] 0,59 [0,47; 0,72] 

α3 0,61 [0,50; 0,68] 0,58 [0,47; 0,68] 0,61 [0,55; 0,67] 0,34 [0,28; 0,42] 0,65 [0,48; 0,68] 0,56 [0,43; 0,67] 

β1 0,57 [0,48; 0,61] 0,50 [0,41; 0,60] *** 0,57 [0,45; 0,60] 0,37 [0,32; 0,44] 0,57 [0,51; 0,61] 0,46 [0,39; 0,58] ** 

β2 0,53 [0,43; 0,59] 0,49 [0,40; 0,59] 0,54 [0,43; 0,57] 0,34 [0,30; 0,41] 0,53 [0,44; 0,62] 0,47 [0,40; 0,57] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,45 [0,38; 0,53] 0,47 [0,38; 0,55] 0,46 [0,36; 0,53] 0,55 [0,43; 0,66] 0,44 [0,39; 0,53] 0,44 [0,36; 0,54] 

θ2 0,46 [0,38; 0,55] 0,47 [0,39; 0,56] 0,48 [0,42; 0,53] 0,54 [0,43; 0,64] 0,45 [0,33; 0,55] 0,46 [0,37; 0,53] 

α1 0,46 [0,36; 0,55] 0,45 [0,38; 0,54] 0,45 [0,36; 0,52] 0,49 [0,37; 0,60] 0,48 [0,37; 0,59] 0,45 [0,36; 0,53] 

α2 0,41 [0,30; 0,55] 0,40 [0,31; 0,53] ** 0,45 [0,36; 0,58] 0,47 [0,37; 0,63] 0,39 [0,23; 0,52] 0,40 [0,31; 0,52] * 

α3 0,33 [0,26; 0,45] 0,35 [0,28; 0,43] 0,36 [0,26; 0,48] 0,44 [0,37; 0,51] 0,33 [0,25; 0,37] 0,35 [0,28; 0,43] 

β1 0,35 [0,30; 0,40] 0,35 [0,30; 0,41] 0,36 [0,32; 0,41] 0,43 [0,36; 0,50] 0,34 [0,30; 0,39] 0,33 [0,29; 0,39] 

β2 0,30 [0,27; 0,37] 0,33 [0,27; 0,38] 0,33 [0,29; 0,37] 0,41 [0,35; 0,50] 0,29 [0,24; 0,36] 0,31 [0,26; 0,37] 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,53 [0,44; 0,62] 0,57 [0,45; 0,65] 0,57 [0,45; 0,70] 0,68 [0,57; 0,75] 0,48 [0,44; 0,62] 0,57 [0,45; 0,65] 

θ2 0,52 [0,33; 0,62] 0,54 [0,42; 0,63] 0,52 [0,33; 0,57] 0,65 [0,55; 0,74] 0,52 [0,33; 0,62] 0,54 [0,42; 0,62] 

α1 0,49 [0,40; 0,60] 0,49 [0,38; 0,61] 0,48 [0,45; 0,52] 0,63 [0,56; 0,73] 0,51 [0,39; 0,62] 0,49 [0,38; 0,61] 

α2 0,47 [0,35; 0,61] 0,48 [0,37; 0,62] ** 0,57 [0,36; 0,70] 0,65 [0,51; 0,74] ** 0,40 [0,34; 0,54] 0,49 [0,37; 0,62] 

α3 0,46 [0,30; 0,51] 0,45 [0,38; 0,54]  * 0,44 [0,30; 0,53] 0,61 [0,51; 0,71] 0,47 [0,30; 0,51] 0,47 [0,38; 0,58] * 

β1 0,40 [0,35; 0,46] 0,42 [0,35; 0,48] 0,42 [0,36; 0,46] 0,58 [0,50; 0,66] 0,38 [0,30; 0,44] 0,40 [0,34; 0,48] 

β2 0,38 [0,31; 0,46] 0,40 [0,34; 0,49] * 0,41 [0,31; 0,46] 0,57 [0,48; 0,66] 0,35 [0,31; 0,45] 0,39 [0,33; 0,46] 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,66 [0,55; 0,76] 0,68 [0,57; 0,76] 0,62 [0,54; 0,76] 0,48 [0,38; 0,60] 0,69 [0,56; 0,75] 0,67 [0,58; 0,76] 

θ2 0,65 [0,52; 0,74] 0,65 [0,55; 0,73] 0,68 [0,56; 0,76] 0,47 [0,36; 0,59] 0,64 [0,49; 0,73] 0,65 [0,55; 0,73] 

α1 0,65 [0,55; 0,71] 0,64 [0,53; 0,72] *** 0,66 [0,60; 0,71] 0,43 [0,34; 0,54] ** 0,64 [0,52; 0,70] 0,64 [0,51; 0,72] 

α2 0,67 [0,58; 0,76] 0,63 [0,51; 0,73] 0,67 [0,58; 0,75] 0,40 [0,30; 0,50] 0,65 [0,54; 0,78] 0,62 [0,52; 0,72] 

α3 0,64 [0,55; 0,71]* 0,63 [0,51; 0,72] 0,64 [0,58; 0,78] 0,34 [0,27; 0,40] 0,64 [0,54; 0,70] 0,63 [0,52; 0,73] 

β1 0,59 [0,52; 0,66] 0,57 [0,49; 0,66] 0,60 [0,56; 0,67] 0,36 [0,31; 0,41] 0,56 [0,51; 0,64] 0,56 [0,48; 0,65] 

β2 0,59 [0,49; 0,64] 0,55 [0,48; 0,64] 0,61 [0,50; 0,65] 0,33 [0,27; 0,40] 0,57 [0,49; 0,62] 0,55 [0,48; 0,63] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,41 [0,33; 0,54] 0,45 [0,37; 0,56] 0,42 [0,31; 0,52] 0,66 [0,56; 0,73] 0,41 [0,34; 0,54] 0,43 [0,36; 0,52] 

θ2 0,41 [0,31; 0,52] 0,45 [0,35; 0,54] 0,41 [0,31; 0,48] 0,68 [0,57; 0,74] 0,41 [0,31; 0,55] 0,44 [0,34; 0,52] 

α1 0,43 [0,34;  0,52] 0,42 [0,35; 0,52] * 0,38 [0,33; 0,49] 0,69 [0,58; 0,75] 0,45 [0,36; 0,52] 0,42 [0,36; 0,50] * 

α2 0,40 [0,28; 0,55] 0,39 [0,29; 0,51] 0,42 [0,29; 0,55] 0,70 [0,59; 0,80] 0,38 [0,28; 0,55] 0,39 [0,29; 0,51] 

α3 0,32 [0,26; 0,38] 0,33 [0,27; 0,40] 0,35 [0,30; 0,38] 0,63 [0,55; 0,73] 0,31 [0,25; 0,39] 0,32 [0,27; 0,41] * 

β1 0,32 [0,27;  0,39] 0,33 [0,28; 0,39] 0,35 [0,28; 0,40] 0,57 [0,47; 0,68] 0,31 [0,27; 0,37] 0,31 [0,27; 0,36] 

β2 0,30 [0,27; 0,38] 0,32 [0,26; 0,37] 0,28 [0,26; 0,37] 0,54 [0,43; 0,64] 0,31 [0,27; 0,38] 0,30 [0,26; 0,35] 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,60 [0,48; 0,72] 0,63 [0,52; 0,71] 0,59 [0,42; 0,67] 0,68 [0,55; 0,79] 0,65 [0,49; 0,72] 0,61 [0,48; 0,68] 

θ2 0,65 [0,55; 0,74] 0,65 [0,53; 0,73] 0,68 [0,51; 0,77] 0,66 [0,53; 0,77] 0,64 [0,55; 0,67] 0,63 [0,47; 0,73] 

α1 0,64 [0,61; 0,72] 0,66 [0,55; 0,74] 0,69 [0,61; 0,75] 0,65 [0,50; 0,76] 0,64 [0,61; 0,67] 0,63 [0,53; 0,73] 

α2 0,70 [0,64; 0,80] 0,68 [0,56; 0,77] *** 0,78 [0,64; 0,81] 0,64 [0,47; 0,79] ** 0,67 [0,63; 0,75] 0,65 [0,55; 0,75] 

α3 0,67 [0,50; 0,74] 0,62 [0,52; 0,72] 0,69 [0,61; 0,74] 0,59 [0,47; 0,71] 0,61 [0,49; 0,75] 0,60 [0,48; 0,71] 

β1 0,58 [0,52; 0,66] 0,55 [0,46; 0,64] ** 0,58 [0,51; 0,68] 0,54 [0,45; 0,65]* 0,59 [0,54; 0,65]* 0,54 [0,44; 0,62] * 

β2 0,56 [0,46; 0,65] 0,52 [0,41; 0,63] * 0,56 [0,43; 0,65] 0,54 [0,42; 0,62] 0,57 [0,46; 0,66] 0,51 [0,41; 0,62] 

O1

O2 

 

 

θ1 0,57 [0,50; 0,70] 0,67 [0,56; 0,77] 0,62 [0,50; 0,69] 0,51 [0,40; 0,63] 0,55 [0,51; 0,71] 0,66 [0,56; 0,76] 

θ2 0,56 [0,44; 0,68] 0,65 [0,53; 0,75] 0,59 [0,47; 0,71] 0,52 [0,39; 0,65] 0,53 [0,42; 0,65] 0,65 [0,54; 0,73] 

α1 0,56 [0,47; 0,66] 0,63 [0,48; 0,74] 0,55 [0,50; 0,64] 0,51 [0,40; 0,65] 0,56 [0,46; 0,69] 0,61 [0,48; 0,73] 

α2 0,58 [0,42; 0,67] 0,65 [0,49; 0,77] ** 0,62 [0,45; 0,68] 0,52 [0,38; 0,65]* 0,55 [0,42; 0,65] 0,65 [0,51; 0,76] 

α3 0,51 [0,39; 0,61] 0,60 [0,48; 0,71] * 0,53 [0,46; 0,58] 0,48 [0,38; 0,58] 0,50 [0,39; 0,62] 0,61 [0,50; 0,73] * 

β1 0,45 [0,36; 0,54] 0,51 [0,44; 0,62] 0,52 [0,42; 0,56] 0,44 [0,37; 0,53] 0,42 [0,35; 0,49] 0,50 [0,42; 0,60] 

β2 0,44 [0,37; 0,54] 0,51 [0,42; 0,61] 0,48 [0,43; 0,60] 0,43 [0,35; 0,55] 0,42 [0,32; 0,52] 0,49 [0,42; 0,57] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
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П
ід
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а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1

T3 

 

 

θ1 0,49 [0,44; 0,56] 0,50 [0,39; 0,62] 0,48 [0,45; 0,55] 0,42 [0,35; 0,49] 0,49 [0,38; 0,56] 0,48 [0,38; 0,60] 

θ2 0,50 [0,39; 0,58]* 0,51 [0,39; 0,61] 0,52 [0,41; 0,59] 0,40 [0,30; 0,48] 0,50 [0,38; 0,58] 0,50 [0,39; 0,59] 

α1 0,54 [0,45; 0,62] 0,51 [0,39; 0,62] ** 0,57 [0,49; 0,64] 0,36 [0,29; 0,46]  ** 0,51 [0,44; 0,59] 0,50 [0,38; 0,61] 

α2 0,54 [0,44; 0,64] 0,50 [0,38; 0,63] 0,56 [0,45; 0,64] 0,34 [0,25; 0,46] 0,52 [0,43; 0,63] 0,49 [0,37; 0,62] 

α3 0,49 [0,39; 0,58] 0,47 [0,37; 0,58] 0,49 [0,39; 0,58] 0,31 [0,25; 0,37] 0,49 [0,38; 0,58] 0,45 [0,36; 0,56] 

β1 0,45 [0,37; 0,54] 0,42 [0,36; 0,50] 0,46 [0,35; 0,54] 0,31 [0,26; 0,35] 0,45 [0,39; 0,55] 0,41 [0,35; 0,49] 

β2 0,44 [0,36; 0,51] 0,43 [0,34; 0,52] 0,44 [0,34; 0,49] 0,30 [0,26; 0,35] 0,48 [0,38; 0,56] 0,42 [0,34; 0,50] 

O1

T4 

 

 

θ1 0,38 [0,28; 0,46] 0,41 [0,33; 0,49] 0,39 [0,27; 0,52] 0,43 [0,33; 0,53] 0,38 [0,32; 0,46] 0,41 [0,31; 0,49] 

θ2 0,33 [0,25; 0,47] 0,39 [0,30; 0,47] 0,37 [0,24; 0,50] 0,38 [0,32; 0,50] 0,32 [0,25; 0,46] 0,39 [0,30; 0,46] 

α1 0,33 [0,30; 0,46]* 0,36 [0,29; 0,46] 0,34 [0,30; 0,46] 0,36 [0,29; 0,47] 0,33 [0,28; 0,49] 0,36 [0,29; 0,45] * 

α2 0,35 [0,26; 0,45] 0,34 [0,26; 0,46] *** 0,39 [0,26; 0,53] 0,34 [0,28; 0,44] ** 0,31 [0,21; 0,40] 0,34 [0,26; 0,45] * 

α3 0,28 [0,21; 0,35] 0,31 [0,25; 0,38] 0,28 [0,23; 0,33] 0,30 [0,24; 0,38] 0,28 [0,21; 0,36] 0,32 [0,26; 0,39] 

β1 0,27 [0,25; 0,32] 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,31] 0,30 [0,27; 0,35] 0,26 [0,25; 0,33] 0,29 [0,25; 0,33] 

β2 0,27 [0,23; 0,30] 0,29 [0,25; 0,34] 0,29 [0,27; 0,31] 0,31 [0,26; 0,36] 0,27 [0,22; 0,29] 0,29 [0,25; 0,33] 

O2

T3 

 

 

θ1 0,35 [0,26; 0,44] 0,40 [0,32; 0,50] * 0,36 [0,29; 0,44] 0,52 [0,42; 0,61] 0,33 [0,25; 0,43] 0,39 [0,31; 0,46] 

θ2 0,34 [0,22; 0,45] 0,38 [0,31; 0,48] * 0,36 [0,26; 0,44] 0,50 [0,42; 0,61] * 0,26 [0,19; 0,47] 0,37 [0,30; 0,46] 

α1 0,32 [0,28; 0,42] 0,36 [0,28; 0,46] *** 0,32 [0,27; 0,49] 0,54 [0,41; 0,63] ** 0,32 [0,29; 0,40] 0,36 [0,27; 0,45] * 

α2 0,31 [0,25; 0,44] 0,33 [0,26; 0,44] * 0,32 [0,26; 0,51] 0,54 [0,38; 0,64] 0,30 [0,24; 0,39] 0,31 [0,25; 0,43] 

α3 0,30 [0,25; 0,36] 0,29 [0,24; 0,37] 0,29 [0,26; 0,37] 0,46 [0,35; 0,57] 0,30 [0,24; 0,35] 0,29 [0,24; 0,37] 

β1 0,29 [0,25; 0,33] 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,27; 0,35] 0,44 [0,34; 0,52] 0,27 [0,25; 0,30] 0,28 [0,25; 0,33] 

β2 0,29 [0,23; 0,31] 0,30 [0,25; 0,35] 0,29 [0,24; 0,31] 0,44 [0,34; 0,53] * 0,27 [0,23; 0,35] 0,29 [0,24; 0,33] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху (імітації одорації) 

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O2

T4 

 

 

θ1 0,49 [0,36; 0,61] 0,50 [0,40; 0,60] 0,50 [0,39; 0,62] 0,36 [0,29; 0,44] 0,46 [0,36; 0,60] 0,50 [0,38; 0,60] 

θ2 0,51 [0,38; 0,68] 0,51 [0,40; 0,61] 0,56 [0,38; 0,69] 0,36 [0,27; 0,45] 0,48 [0,37; 0,68] 0,52 [0,39; 0,61] 

α1 0,53 [0,40; 0,61] 0,53 [0,40; 0,63] * 0,56 [0,43; 0,62] 0,34 [0,27; 0,41] 0,51 [0,37; 0,57] 0,51 [0,39; 0,64] 

α2 0,60 [0,45; 0,69] 0,53 [0,39; 0,65] * 0,65 [0,45; 0,69] 0,33 [0,26; 0,41] 0,59 [0,39; 0,68] 0,52 [0,39; 0,65] 

α3 0,52 [0,37; 0,60] 0,47 [0,37; 0,58] 0,52 [0,42; 0,67] 0,28 [0,24; 0,34] 0,51 [0,36; 0,58] 0,47 [0,38; 0,59] 

β1 0,49 [0,36; 0,55] 0,43 [0,34; 0,51] * 0,50 [0,37; 0,54] 0,28 [0,25; 0,32] * 0,47 [0,35; 0,57] 0,43 [0,34; 0,50] 

β2 0,43 [0,37; 0,54] 0,43 [0,33; 0,52] 0,43 [0,36; 0,53] 0,28 [0,23; 0,31] 0,42 [0,37; 0,55]* 0,42 [0,33; 0,51] 

T3 

T4 

 

 

θ1 0,31 [0,27; 0,38] 0,34 [0,27; 0,41] 0,30 [0,25; 0,45] 0,42 [0,35; 0,49] 0,32 [0,30; 0,36] 0,33 [0,26; 0,40] 

θ2 0,31 [0,24; 0,42] 0,33 [0,26; 0,42] 0,28 [0,24; 0,44] 0,40 [0,30; 0,48] 0,31 [0,25; 0,42] 0,32 [0,25; 0,39] 

α1 0,36 [0,26; 0,42] 0,34 [0,26; 0,41]** 0,28 [0,21; 0,38] 0,36 [0,29; 0,46] 0,39 [0,28; 0,43]* 0,34 [0,26; 0,41] ** 

α2 0,33 [0,24; 0,40] 0,31 [0,25; 0,39] 0,35 [0,27; 0,40] * 0,34 [0,25; 0,46] 0,33 [0,21; 0,39] 0,31 [0,25; 0,38] 

α3 0,27 [0,23; 0,32] 0,28 [0,23; 0,34] 0,27 [0,24; 0,32] 0,31 [0,25; 0,37] 0,29 [0,21; 0,31] 0,28 [0,21; 0,33] 

β1 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,30] 0,26 [0,24; 0,32] 0,31 [0,26; 0,35] 0,28 [0,23; 0,32] 0,26 [0,24; 0,30] 

β2 0,26 [0,23; 0,30] 0,26 [0,23; 0,30] 0,24 [0,22; 0,30] 0,30 [0,26; 0,35] 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,23; 0,29] 

 Стан функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації ( імітації одорації ) 

F3 

F4 

θ1 0,67 [0,55; 0,75]  * 0,67 [0,57; 0,74]* 0,66 [0,56; 0,72] 0,68 [0,57; 0,75] 0,67 [0,53; 0,76] * 0,67 [0,57; 0,74] 

θ2 0,68 [0,55; 0,75] 0,69 [0,62; 0,76] 0,66 [0,55; 0,75] 0,70 [0,62; 0,76] 0,72 [0,59; 0,75] 0,69 [0,61; 0,76] 

α1 0,74 [0,64; 0,83] 0,75 [0,67; 0,84] 0,74 [0,64; 0,82] * 0,74 [0,66; 0,83] 0,76 [0,69; 0,83] 0,75 [0,67; 0,84] 

α2 0,82 [0,75; 0,87] 0,80 [0,71; 0,88]*** 0,84 [0,81; 0,86] 0,81 [0,71; 0,88] *** 0,81 [0,72; 0,87] 0,80 [0,71; 0,89] 

α3 0,72 [0,64; 0,78] 0,71 [0,62; 0,79] 0,72 [0,67; 0,78] 0,72 [0,63; 0,78] 0,72 [0,63; 0,76] 0,71 [0,62; 0,79] 

β1 0,59 [0,48; 0,66] 0,60 [0,51; 0,68]** 0,59 [0,48; 0,68] 0,62 [0,56; 0,70] * 0,59 [0,48; 0,65] 0,58 [0,50; 0,66]* 

β2 0,49 [0,42; 0,59] 0,52 [0,44; 0,60]* 0,52 [0,39; 0,60] 0,53 [0,46; 0,62] 0,49 [0,44; 0,58] 0,51 [0,43; 0,59] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

P3 

θ1 0,44 [0,38; 0,54] 0,45 [0,39; 0,53] 0,47 [0,38; 0,55] 0,46 [0,41; 0,56] 0,47 [0,38; 0,55] 0,44 [0,38; 0,50] 

θ2 0,44 [0,39; 0,53] 0,46 [0,40; 0,53] 0,44 [0,35; 0,53] 0,48 [0,40; 0,55] 0,44 [0,35; 0,53] 0,45 [0,40; 0,50] 

α1 0,44 [0,36; 0,54] 0,45 [0,40; 0,54] 0,44 [0,36; 0,55] 0,46 [0,40; 0,57] 0,44 [0,36; 0,55] 0,45 [0,40; 0,52] 

α2 0,40 [0,34; 0,55] 0,43 [0,36; 0,52] 0,38 [0,33; 0,55] 0,45 [0,36; 0,54] 0,38 [0,33; 0,55] 0,42 [0,36; 0,50] 

α3 0,36 [0,30; 0,47] 0,38 [0,32; 0,45] 0,34 [0,30; 0,44] 0,39 [0,32; 0,46] 0,34 [0,30; 0,44] 0,37 [0,31; 0,44] 

β1 0,37 [0,32; 0,43] 0,38 [0,34; 0,45] * 0,37 [0,35; 0,46] 0,40 [0,35; 0,47] ** 0,37 [0,35; 0,46] 0,37 [0,32; 0,42] 

β2 0,32 [0,27; 0,37] 0,33 [0,29; 0,38] * 0,36 [0,28; 0,38] 0,35 [0,30; 0,40] 0,36 [0,28; 0,38] 0,32 [0,28; 0,36] 

F3 

P4 

θ1 0,41 [0,36; 0,47] 0,40 [0,35; 0,48] 0,41 [0,35; 0,47] 0,42 [0,36; 0,49] 0,41 [0,35 ;0,47] 0,40 [0,35; 0,46] 

θ2 0,40 [0,36; 0,47] 0,42 [0,36; 0,47] 0,40 [0,33; 0,46] 0,42 [0,37; 0,51] 0,40 [0,33; 0,46] 0,41 [0,36; 0,46] 

α1 0,40 [0,35; 0,48] 0,40 [0,36; 0,48] 0,37 [0,35; 0,43] 0,40 [0,36; 0,50] 0,37 [0,35; 0,43] 0,41 [0,36; 0,48] 

α2 0,37 [0,32; 0,49] 0,39 [0,33; 0,47] 0,35 [0,32; 0,41] 0,39 [0,34; 0,47] 0,35 [0,32; 0,41] 0,38 [0,32; 0,46] 

α3 0,32 [0,29; 0,40]* 0,33 [0,30; 0,40] 0,33 [0,28; 0,36] 0,34 [0,30; 0,41] 0,33 [0,28; 0,36] 0,33 [0,29; 0,39] 

β1 0,33 [0,30; 0,38] 0,34 [0,31; 0,39] * 0,35 [0,30; 0,37] 0,35 [0,31; 0,40] * 0,35 [0,30; 0,37] 0,33 [0,29; 0,38] 

β2 0,28 [0,25; 0,32] 0,30 [0,27; 0,33] 0,28 [0,26; 0,31] 0,31 [0,28; 0,35] 0,28 [0,26; 0,31] 0,29 [0,26; 0,32] 

F3 

O1 

θ1 0,33 [0,27; 0,37] 0,33 [0,29; 0,37] 0,33 [0,26; 0,37] 0,34 [0,30; 0,38] 0,33 [0,26; 0,37] 0,32 [0,28; 0,37] 

θ2 0,29 [0,25; 0,36] 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,25; 0,36] 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,25; 0,36] 0,30 [0,27; 0,34] 

α1 0,30 [0,25; 0,34] 0,31 [0,28; 0,35] 0,30 [0,25; 0,34] 0,32 [0,29; 0,36] 0,30 [0,25; 0,34] 0,31 [0,28; 0,34] 

α2 0,34 [0,28; 0,40] 0,34 [0,28; 0,40] 0,34 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,41] 0,34 [0,29; 0,40] 0,34 [0,28; 0,40] 

α3 0,26 [0,24; 0,29] 0,28 [0,25; 0,32] 0,26 [0,24; 0,28] 0,29 [0,25; 0,32] 0,26 [0,24; 0,28] 0,28 [0,25; 0,33] 

β1 0,26 [0,24; 0,27] 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] 0,27 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

O2 

θ1 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 0,33 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,35] 0,33 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,34] 

θ2 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,33] 0,29 [0,26; 0,37] 0,29 [0,26; 0,33] 0,29 [0,26; 0,37] 0,29 [0,26; 0,33] 

α1 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,28; 0,34] 0,28 [0,26; 0,37] 0,30 [0,28; 0,34] 0,28 [0,26; 0,37] 0,30 [0,27; 0,33] 

α2 0,39 [0,29; 0,43] 0,33 [0,29; 0,39] 0,38 [0,31; 0,44] 0,33 [0,29; 0,41] 0,38 [0,31; 0,44] 0,33 [0,29; 0,39] 

α3 0,26 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,33] * 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,32] 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,33] 

β1 0,25 [0,24; 0,28]** 0,26 [0,24; 0,27] 0,25 [0,25; 0,29] * 0,26 [0,25; 0,28] 0,25 [0,25; 0,29] 0,25 [0,24; 0,27] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,26] 

F3 

T3 

θ1 0,39 [0,35; 0,50] 0,40 [0,33; 0,48] 0,39 [0,35; 0,52] 0,42 [0,34; 0,50] ** 0,39 [0,35; 0,52] 0,38 [0,32; 0,46] 

θ2 0,39 [0,31; 0,49] 0,40 [0,33; 0,47] 0,40 [0,30; 0,47] 0,42 [0,34; 0,49] * 0,40 [0,30; 0,47] 0,38 [0,31; 0,45] 

α1 0,38 [0,31; 0,45]* 0,38 [0,33; 0,46] 0,38 [0,32; 0,42] ** 0,39 [0,33; 0,47] 0,38 [0,32; 0,42] 0,38 [0,32; 0,45] 

α2 0,32 [0,27; 0,45] 0,36 [0,30; 0,43] 0,32 [0,28; 0,45] 0,36 [0,30; 0,43] 0,32 [0,28; 0,45] 0,36 [0,30; 0,42] 

α3 0,31 [0,27; 0,39] 0,31 [0,28; 0,38] 0,30 [0,27; 0,39] 0,32 [0,29; 0,39] 0,30 [0,27; 0,39] 0,30 [0,27; 0,38] 

β1 0,31 [0,27; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] 0,34 [0,27; 0,38] 0,34 [0,29; 0,42] 0,34 [0,27; 0,38] 0,30 [0,27; 0,35] 

β2 0,28 [0,26; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,27; 0,31] 0,31 [0,27; 0,37] 0,29 [0,27; 0,31] 0,28 [0,26; 0,32] 

F3 

T4 

 

θ1 0,33 [0,28; 0,42] 0,36 [0,31; 0,42] 0,32 [0,31; 0,43] 0,38 [0,32; 0,44] 0,32 [0,31; 0,43] 0,34 [0,30; 0,41] 

θ2 0,33 [0,29; 0,40]* 0,36 [0,32; 0,42] 0,32 [0,27; 0,38] * 0,38 [0,32; 0,44] 0,32 [0,27; 0,38] 0,35 [0,30; 0,40] 

α1 0,35 [0,30; 0,42] 0,35 [0,30; 0,40] 0,33 [0,29; 0,41] 0,36 [0,31; 0,43] 0,33 [0,29; 0,41] 0,34 [0,30; 0,39]* 

α2 0,33 [0,30; 0,45] 0,34 [0,29; 0,41] 0,33 [0,28; 0,46] 0,34 [0,29; 0,43] 0,33 [0,28; 0,46] 0,33 [0,29; 0,41] 

α3 0,31 [0,26; 0,36] 0,30 [0,26; 0,35] ** 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 0,29 [0,26; 0,34]  * 

β1 0,29 [0,27; 0,32] 0,29 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,31] 0,30 [0,28; 0,35] 0,30 [0,27;  0,31] 0,28 [0,26; 0,32] 

β2 0,26 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30] 0,26 [0,25; 0,29] 0,28 [0,25; 0,31] 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,25; 0,28] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

P3 

θ1 0,40 [0,35; 0,45] 0,41 [0,36; 0,49] 0,40 [0,33; 0,50] 0,47 [0,41; 0,54] 0,40 [0,33; 0,50] 0,40 [0,36; 0,47] 

θ2 0,40 [0,34; 0,45]* 0,42 [0,36; 0,47] 0,39 [0,35; 0,44] * 0,47 [0,41; 0,54] 0,39 [0,35; 0,44] * 0,41 [0,36; 0,47] 

α1 0,41 [0,34; 0,49] 0,43 [0,36; 0,49] 0,38 [0,31; 0,49] 0,46 [0,38; 0,57] 0,38 [0,31; 0,49] 0,43 [0,37; 0,49] 

α2 0,38 [0,33; 0,49] 0,40 [0,34; 0,48] 0,36 [0,32; 0,47] 0,44 [0,36; 0,53] 0,36 [0,32; 0,47] 0,39 [0,33; 0,46] 

α3 0,33 [0,28; 0,42] 0,34 [0,30; 0,40] 0,32 [0,27; 0,38] 0,38 [0,32; 0,46] 0,32 [0,27; 0,38] 0,33 [0,30; 0,40] 

β1 0,33 [0,29; 0,37] 0,35 [0,31; 0,40] ** 0,35 [0,29; 0,38] 0,40 [0,35; 0,45] ** 0,35 [0,29; 0,38] 0,33 [0,30; 0,38] 

β2 0,29 [0,26; 0,31] 0,30 [0,27; 0,34] * 0,29 [0,25; 0,31] 0,34 [0,30; 0,39] ** 0,29 [0,25; 0,31] 0,29 [0,27; 0,33] 

F4 

P4 

θ1 0,43 [0,38; 0,50] 0,46 [0,40; 0,53] 0,42 [0,36; 0,50] 0,32 [0,28; 0,35] 0,42 [0,36; 0,50] 0,44 [0,39; 0,52] 

θ2 0,43 [0,39; 0,52]* 0,46 [0,41; 0,53] 0,42 [0,38; 0,51] 0,28 [0,26; 0,33] 0,42 [0,38; 0,51] 0,46 [0,41; 0,51] 

α1 0,42 [0,36; 0,50] 0,46 [0,39; 0,54] 0,41 [0,34; 0,48] 0,30 [0,27; 0,34] 0,41 [0,34; 0,48] 0,46 [0,39; 0,53] 

α2 0,40 [0,32; 0,54] 0,42 [0,35; 0,51] 0,37 [0,33; 0,42] 0,32 [0,29; 0,41] 0,37 [0,33; 0,42] 0,42 [0,33; 0,49] 

α3 0,36 [0,29; 0,44] 0,36 [0,31; 0,45] 0,36 [0,29; 0,40] 0,28 [0,25; 0,31] 0,36 [0,29; 0,40] 0,36 [0,31; 0,43] 

β1 0,36 [0,31; 0,41] 0,38 [0,34; 0,44] 0,35 [0,32; 0,41] 0,26 [0,25; 0,28] 0,35 [0,32; 0,41] 0,37 [0,34; 0,43] 

β2 0,30 [0,26; 0,34] 0,32 [0,29; 0,37] 0,30 [0,26; 0,33] 0,25 [0,24; 0,27] * 0,30 [0,26; 0,33] 0,32 [0,28; 0,36] 

F4 

O1 

θ1 0,30 [0,25; 0,34] 0,31 [0,27; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] 0,33 [0,29; 0,38] 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,27; 0,35] 

θ2 0,28 [0,23; 0,32]* 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,22; 0,33] * 0,31 [0,27; 0,36] 0,28 [0,22; 0,33]* 0,29 [0,26; 0,32] 

α1 0,29 [0,26; 0,33] 0,30 [0,27; 0,34] 0,28 [0,26; 0,31] 0,31 [0,28; 0,35] 0,28 [0,26; 0,31] 0,30 [0,27; 0,33] 

α2 0,33 [0,29; 0,41] 0,33 [0,28; 0,39] ** 0,32 [0,30; 0,42] 0,34 [0,28; 0,42] * 0,32 [0,30; 0,42] 0,33 [0,28; 0,39] 

α3 0,26 [0,24; 0,29] 0,28 [0,25; 0,32] 0,26 [0,24; 0,29] 0,28 [0,25; 0,32] 0,26 [0,24; 0,29] 0,28 [0,25; 0,33] 

β1 0,25 [0,24; 0,26] 0,26 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,26] 0,27 [0,25; 0,30] * 0,25 [0,24; 0,26] 0,25 [0,24; 0,27] 

β2 0,24 [0,23; 0,26] 0,25 [0,24; 0,27] 0,23 [0,22; 0,25] * 0,26 [0,25; 0,28] 0,23 [0,22; 0,25] 0,25 [0,23; 0,26] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
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ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

O2 

 

θ1 0,32 [0,27; 0,37] 0,33 [0,29; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] 0,36 [0,31; 0,43] 0,32 [0,28; 0,38] 0,33 [0,29; 0,38] 

θ2 0,30 [0,25; 0,35] 0,31 [0,27; 0,36] 0,33 [0,23; 0,35] 0,36 [0,32; 0,43] 0,33 [0,23; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 

α1 0,30 [0,27; 0,35] 0,31 [0,28; 0,35] 0,29 [0,26; 0,35] 0,36 [0,31; 0,42] 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,28; 0,34] 

α2 0,38 [0,30; 0,42] 0,33 [0,29; 0,41] ** 0,39 [0,30; 0,43] 0,34 [0,29; 0,40] 0,39 [0,30; 0,43] 0,33 [0,29; 0,39] * 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,33] * 0,29 [0,25; 0,30] 0,29 [0,27; 0,35] * 0,29 [0,25; 0,30] 0,28 [0,25; 0,33] 

β1 0,26 [0,24; 0,27]* 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,25; 0,27] 0,29 [0,27; 0,35] 0,26 [0,25; 0,27] 0,26 [0,24; 0,28] 

β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,23; 0,27] 0,27 [0,26; 0,31] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] 

F4 

T3 

θ1 0,33 [0,28; 0,37] 0,35 [0,30; 0,42] 0,33 [0,28; 0,38] 0,45 [0,37; 0,52] 0,33 [0,28; 0,38] 0,34 [0,30; 0,41] 

θ2 0,34 [0,28; 0,39]** 0,35 [0,30; 0,41] 0,30 [0,26; 0,40] * 0,44 [0,36; 0,55] ** 0,30 [0,26; 0,40] 0,34 [0,30; 0,40] 

α1 0,32 [0,28; 0,39]* 0,35 [0,31; 0,42] 0,30 [0,27; 0,36] ** 0,42 [0,33; 0,50] 0,30 [0,27; 0,36] 0,35 [0,30; 0,41] 

α2 0,31 [0,28; 0,41] 0,34 [0,29; 0,41] 0,31 [0,28; 0,38] 0,39 [0,32; 0,48] 0,31 [0,28; 0,38] 0,34 [0,29; 0,42] 

α3 0,30 [0,25; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] 0,28 [0,24; 0,32] 0,34 [0,30; 0,42] 0,28 [0,24; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] 

β1 0,27 [0,25; 0,33] 0,29 [0,26; 0,33] 0,27 [0,24; 0,33] 0,35 [0,31; 0,42] 0,27 [0,24; 0,33] 0,28 [0,26; 0,31] 

β2 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,25; 0,30] 0,26 [0,24; 0,28] 0,31 [0,27; 0,38] 0,26 [0,24; 0,28] 0,26 [0,25; 0,29] 

F4 

T4 

 

θ1 0,42 [0,35; 0,52] 0,43 [0,36; 0,50] 0,37 [0,35; 0,50] 0,75 [0,67; 0,81] 0,37 [0,35; 0,50] 0,42 [0,36; 0,48] 

θ2 0,37 [0,33; 0,49]* 0,42 [0,36; 0,51] 0,35 [0,33; 0,46] 0,74 [0,66; 0,80] 0,35 [0,33; 0,46] 0,41 [0,36; 0,48] 

α1 0,41 [0,32; 0,50] 0,39 [0,33; 0,48] 0,40 [0,30; 0,44] 0,72 [0,64;0,79] 0,40 [0,30; 0,44] 0,38 [0,32; 0,46] 

α2 0,39 [0,30; 0,50] 0,38 [0,31; 0,46] 0,33 [0,30; 0,41] 0,70 [0,60; 0,78] 0,33 [0,30; 0,41] 0,36 [0,30; 0,44] 

α3 0,34 [0,27; 0,43] 0,33 [0,29; 0,41] ** 0,34 [0,29; 0,41] 0,61 [0,53; 0,68] ** 0,34 [0,29; 0,41] 0,32 [0,28; 0,39] 

β1 0,33 [0,30; 0,38] 0,33 [0,30; 0,39] 0,33 [0,30; 0,37] * 0,61 [0,54; 0,70] 0,33 [0,30; 0,37] 0,32 [0,29; 0,37] 

β2 0,30 [0,25; 0,34] 0,29 [0,27; 0,35] 0,28 [0,27; 0,31] 0,57 [0,49; 0,65] 0,28 [0,27; 0,31] 0,28 [0,26; 0,33] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

P4 

 

θ1 0,72 [0,67; 0,78] 0,76 [0,67; 0,81] 0,71 [0,68; 0,77] 0,66 [0,58; 0,73] 0,73 [0,66; 0,79] 0,76 [0,68; 0,81] 

θ2 0,73 [0,64; 0,76] 0,75 [0,67; 0,81] 0,74 [0,65; 0,75] 0,64 [0,55; 0,70] 0,72 [0,64; 0,77] 0,76 [0,69; 0,81] 

α1 0,69 [0,60; 0,76] 0,74 [0,66; 0,80] 0,71 [0,61; 0,76] 0,62 [0,53; 0,70] 0,67 [0,60; 0,76] 0,75 [0,67; 0,81] 

α2 0,66 [0,56; 0,75] 0,71 [0,61; 0,79] 0,67 [0,59; 0,74] 0,67 [0,53; 0,73] 0,65 [0,49; 0,76] 0,71 [0,63; 0,79] 

α3 0,57 [0,50; 0,66] 0,61 [0,53; 0,70] 0,57 [0,50; 0,66] 0,61 [0,55; 0,68] 0,57 [0,51; 0,64] 0,62 [0,54; 0,72] 

β1 0,59 [0,50; 0,65] 0,61 [0,54; 0,69] * 0,59 [0,53; 0,69] 0,57 [0,51; 0,65] 0,59 [0,48; 0,64] 0,61 [0,53; 0,68] * 

β2 0,52 [0,47; 0,60] 0,57 [0,48; 0,64] 0,53 [0,49; 0,62] 0,55 [0,48; 0,63] 0,52 [0,41; 0,59] 0,56 [0,47; 0,63] 

P3 

O1 

 

θ1 0,66 [0,59; 0,72] 0,66 [0,58; 0,73] 0,67 [0,60; 0,71] 0,55 [0,48; 0,63] 0,66 [0,56; 0,73] 0,67 [0,58; 0,74] 

θ2 0,65 [0,59; 0,70] 0,65 [0,56; 0,71] 0,65 [0,62; 0,68] 0,51 [0,45; 0,61] 0,65 [0,56; 0,71] 0,65 [0,58; 0,72] 

α1 0,65 [0,54; 0,71] 0,63 [0,54; 0,70] 0,64 [0,57; 0,69] 0,49 [0,41; 0,56] 0,65 [0,50; 0,71] 0,63 [0,54; 0,71] 

α2 0,62 [0,59; 0,70] 0,64 [0,51; 0,73] 0,65 [0,60; 0,70] 0,50 [0,41; 0,60] 0,61 [0,55; 0,69] 0,60 [0,50; 0,72] 

α3 0,60 [0,55; 0,68] 0,62 [0,54; 0,70] 0,63 [0,59; 0,70] 0,43 [0,37; 0,54] ** 0,57 [0,49; 0,64] 0,62 [0,53; 0,71] 

β1 0,59 [0,54; 0,63]* 0,57 [0,50; 0,64] 0,59 [0,55; 0,63] 0,43 [0,38; 0,49] 0,58 [0,51; 0,63]* 0,56 [0,50; 0,64] 

β2 0,55 [0,51; 0,60] 0,55 [0,48; 0,62] 0,56 [0,54; 0,59] 0,42 [0,37; 0,48] 0,52 [0,45; 0,60] 0,54 [0,48; 0,60] 

P3 

O2 

 

θ1 0,54 [0,44; 0,61] 0,56 [0,47; 0,63] 0,54 [0,49; 0,60] 0,60 [0,52; 0,68] 0,53 [0,43; 0,61] 0,56 [0,46; 0,64] 

θ2 0,52 [0,45; 0,59] 0,52 [0,46; 0,62] 0,53 [0,47; 0,58] 0,63 [0,53; 0,68] 0,51 [0,45; 0,60] 0,54 [0,46; 0,62] 

α1 0,48 [0,39; 0,59] 0,49 [0,41; 0,57] *** 0,49 [0,42; 0,59] 0,61 [0,53; 0,72]* 0,48 [0,39; 0,54]* 0,49 [0,41; 0,57] * 

α2 0,46 [0,39; 0,55] 0,48 [0,39; 0,58] 0,51 [0,42; 0,56] 0,64 [0,55; 0,73] 0,45 [0,37; 0,49] 0,47 [0,38; 0,56] 

α3 0,40 [0,36; 0,50] 0,45 [0,38; 0,53] *** 0,42 [0,38; 0,52] 0,59 [0,51; 0,68] *** 0,39 [0,34; 0,48] 0,45 [0,38; 0,53] 

β1 0,41 [0,36; 0,47]* 0,42 [0,36; 0,48] * 0,42 [0,38; 0,51] 0,54 [0,45; 0,61] * 0,39 [0,33; 0,45] 0,41 [0,35; 0,47] 

β2 0,37 [0,34; 0,46]** 0,41 [0,35; 0,46] 0,43 [0,35; 0,46] ** 0,52 [0,43; 0,60] 0,36 [0,32; 0,42] 0,40 [0,34; 0,45] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,60 [0,52; 0,67] 0,59 [0,50; 0,66] 0,57 [0,49; 0,63] * 0,48 [0,43; 0,54] 0,61 [0,53; 0,67] 0,55 [0,49; 0,64] 

θ2 0,60 [0,53; 0,68] 0,60 [0,51; 0,67] 0,60 [0,54; 0,65] 0,49 [0,43; 0,54] 0,61 [0,53; 0,68] 0,57 [0,50; 0,65] 

α1 0,61 [0,54; 0,70] 0,60 [0,51; 0,69] 0,60 [0,56; 0,66] 0,44 [0,40; 0,51] 0,63 [0,54; 0,71] 0,59 [0,50; 0,68] 

α2 0,66 [0,58; 0,72] 0,60 [0,52; 0,71] *** 0,68 [0,62; 0,70] 0,42 [0,35; 0,51] ** 0,65 [0,53; 0,75] 0,58 [0,50; 0,70] * 

α3 0,62 [0,53; 0,68] 0,58 [0,48; 0,66] 0,62 [0,55; 0,68] 0,36 [0,31; 0,41] 0,62 [0,53; 0,68] 0,55 [0,47; 0,65] 

β1 0,55 [0,47; 0,61] 0,51 [0,43; 0,59] * 0,54 [0,47; 0,62] 0,36 [0,33; 0,42] 0,56 [0,46; 0,61] 0,48 [0,41; 0,57] 

β2 0,52 [0,46;  0,59] 0,48 [0,41; 0,57] 0,51 [0,41; 0,59] 0,33 [0,30; 0,38] 0,52 [0,47; 0,58] 0,47 [0,41; 0,55] 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,43 [0,39; 0,49] 0,47 [0,41; 0,52] 0,43 [0,40; 0,50] 0,56 [0,49; 0,63] 0,43 [0,38; 0,48] 0,45 [0,39; 0,51] 

θ2 0,44 [0,38; 0,48]** 0,47 [0,42; 0,53] 0,40 [0,37; 0,49] * 0,53 [0,43; 0,60] 0,45 [0,42; 0,48] 0,46 [0,41; 0,52] 

α1 0,42 [0,37; 0,48] 0,44 [0,39; 0,51] * 0,42 [0,33; 0,50] 0,51 [0,43; 0,57] 0,43 [0,37; 0,46] 0,44 [0,38; 0,50] 

α2 0,43 [0,32; 0,49] 0,42 [0,35; 0,50] 0,43 [0,32; 0,50] 0,50 [0,42; 0,61] 0,42 [0,33; 0,48] 0,41 [0,35; 0,48] * 

α3 0,33 [0,30; 0,39] 0,36 [0,31; 0,41] *** 0,32 [0,30; 0,41] 0,45 [0,38; 0,52] ** 0,33 [0,32; 0,38] 0,35 [0,30; 0,42] * 

β1 0,34 [0,32; 0,37] 0,35 [0,31; 0,39] * 0,34 [0,33; 0,36] 0,43 [0,37; 0,49] * 0,34 [0,29; 0,37] 0,33 [0,30; 0,37] 

β2 0,31 [0,28; 0,35] 0,32 [0,29; 0,37] 0,32 [0,29; 0,35] 0,42 [0,36; 0,46] 0,31 [0,27; 0,35] 0,32 [0,28; 0,36] 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,52 [0,47; 0,60] 0,55 [0,48; 0,63] 0,56 [0,48; 0,61] 0,65 [0,59; 0,73] 0,51 [0,46; 0,60] 0,55 [0,47; 0,64] 

θ2 0,50 [0,45; 0,59] 0,54 [0,45; 0,60] 0,50 [0,45; 0,59] 0,62 [0,57; 0,69] 0,51 [0,45; 0,58] 0,54 [0,45; 0,61] 

α1 0,47 [0,42; 0,56]* 0,50 [0,43; 0,58] ** 0,47 [0,43; 0,55] 0,61 [0,56; 0,70] 0,46 [0,38; 0,57]** 0,49 [0,42; 0,58] * 

α2 0,48 [0,42; 0,57] 0,50 [0,42; 0,60] 0,51 [0,47; 0,57] 0,66 [0,57; 0,74] 0,45 [0,41; 0,49] 0,49 [0,41; 0,58] 

α3 0,42 [0,36; 0,47] 0,46 [0,39; 0,53] ** 0,41 [0,38; 0,50] 0,62 [0,54; 0,71] ** 0,42 [0,35; 0,46] 0,46 [0,39; 0,54] 

β1 0,41 [0,36; 0,46]** 0,42 [0,37; 0,48] 0,42 [0,38; 0,46] * 0,58 [0,51;0,65 ] 0,39 [0,34; 0,46]* 0,41 [0,36; 0,48] 

β2 0,38 [0,34; 0,43] 0,40 [0,35; 0,46] 0,40 [0,36; 0,44] 0,56 [0,50; 0,63] 0,37 [0,32; 0,40] 0,39 [0,33; 0,44] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,67 [0,59; 0,71] 0,66 [0,59; 0,73] 0,67 [0,61; 0,71] 0,46 [0,40; 0,53] 0,67 [0,57; 0,71] 0,68 [0,59; 0,74] 

θ2 0,67 [0,59; 0,71] 0,64 [0,58; 0,72] 0,66 [0,60; 0,72] 0,46 [0,39; 0,52] 0,68 [0,58; 0,70] 0,66 [0,58; 0,72] 

α1 0,65 [0,56; 0,71] 0,63 [0,55; 0,70] ** 0,68 [0,57; 0,71] 0,42 [0,36; 0,50] 0,65 [0,52; 0,72] 0,64 [0,55; 0,71] * 

α2 0,67 [0,59; 0,73] 0,65 [0,54; 0,73] 0,66 [0,63; 0,72] 0,40 [0,32; 0,48] 0,67 [0,58; 0,73] 0,64 [0,51; 0,72] 

α3 0,58 [0,56;  0,70] 0,63 [0,54; 0,72] 0,61 [0,56; 0,72] 0,34 [0,31; 0,39] 0,57 [0,55; 0,64] 0,63 [0,55; 0,73] 

β1 0,60 [0,53; 0,65] 0,58 [0,51; 0,65] * 0,62 [0,55; 0,64] 0,35 [0,31; 0,39] 0,59 [0,52; 0,65] 0,57 [0,51; 0,65] * 

β2 0,58 [0,52; 0,63] 0,56 [0,49; 0,62] 0,61 [0,52; 0,64] 0,32 [0,29; 0,38] 0,55 [0,50; 0,61] 0,55 [0,48; 0,62] 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,41 [0,37; 0,47] 0,44 [0,39; 0,51] 0,41 [0,36; 0,49] 0,66 [0,57; 0,72] 0,41 [0,37; 0,46] 0,42 [0,38; 0,50] 

θ2 0,42 [0,36; 0,47] 0,44 [0,38; 0,51] 0,41 [0,36; 0,47] 0,67 [0,60; 0,74] 0,43 [0,36; 0,47] 0,43 [0,37; 0,50] ** 

α1 0,39 [0,33; 0,45] 0,42 [0,36; 0,49] * 0,40 [0,31; 0,44] 0,68 [0,59; 0,75] 0,39 [0,35; 0,46] 0,42 [0,36; 0,48] ** 

α2 0,39 [0,30; 0,45] 0,39 [0,33; 0,47] 0,40 [0,32; 0,43] 0,70 [0,61; 0,78] 0,36 [0,29; 0,51] 0,38 [0,33; 0,45] 

α3 0,34 [0,28; 0,38] 0,34 [0,30; 0,38] * 0,33 [0,29; 0,38] 0,65 [0,57; 0,71] 0,34 [0,28; 0,38] 0,33 [0,29; 0,38] * 

β1 0,32 [0,29; 0,36] 0,33 [0,30; 0,38] 0,32 [0,30; 0,36] 0,58 [0,50; 0,65] 0,32 [0,29; 0,37] 0,31 [0,28; 0,35] 

β2 0,29 [0,27; 0,33] 0,31 [0,28; 0,36] 0,30 [0,28; 0,31] 0,55 [0,43; 0,62] 0,29 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,34] 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,59 [0,55; 0,68] 0,63 [0,53; 0,70] 0,60 [0,56; 0,68] 0,67 [0,55; 0,75] 0,58 [0,54; 0,68] 0,61 [0,50; 0,68] 

θ2 0,60 [0,56; 0,69]* 0,64 [0,57; 0,72] 0,57 [0,55; 0,71] 0,66 [0,55; 0,73] 0,63 [0,57; 0,69] 0,64 [0,55; 0,70] * 

α1 0,66 [0,58; 0,68] 0,66 [0,56; 0,73] 0,65 [0,58; 0,69] 0,64 [0,52; 0,71] 0,66 [0,58; 0,68] 0,63 [0,55; 0,71] 

α2 0,69 [0,61; 0,76] 0,68 [0,58; 0,76] *** 0,67 [0,61; 0,75] 0,65 [0,54; 0,76] *** 0,73 [0,60; 0,76] 0,66 [0,57; 0,73] * 

α3 0,62 [0,56; 0,70] 0,64 [0,54; 0,70] 0,64 [0,56; 0,69] 0,58 [0,50; 0,69] 0,62 [0,59; 0,70] 0,62 [0,51; 0,70] 

β1 0,59 [0,50; 0,62] 0,56 [0,47; 0,63] * 0,60 [0,50; 0,62] 0,54 [0,47; 0,64] 0,58 [0,54; 0,62] 0,55 [0,46; 0,61] 

β2 0,54 [0,48; 0,62] 0,54 [0,44; 0,61] * 0,56 [0,46; 0,63] 0,52 [0,43; 0,60] 0,53 [0,51; 0,60] 0,53 [0,44; 0,59] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1

O2 

 

 

θ1 0,58 [0,52; 0,66] 0,66 [0,55; 0,75] 0,58 [0,55; 0,66] 0,53 [0,44; 0,61] 0,58 [0,52; 0,61] 0,66 [0,55; 0,75] 

θ2 0,56 [0,50; 0,66] 0,65 [0,55; 0,72] 0,57 [0,45; 0,66] 0,50 [0,43; 0,60] 0,56 [0,52; 0,65] 0,63 [0,54; 0,72] * 

α1 0,57 [0,46; 0,65] 0,63 [0,53; 0,71] * 0,57 [0,48; 0,63] 0,50 [0,42; 0,61] 0,57 [0,45; 0,66] 0,61 [0,54; 0,72] * 

α2 0,57 [0,52; 0,70] 0,65 [0,56; 0,75] 0,66 [0,52; 0,72] 0,52 [0,42; 0,61] 0,55 [0,52; 0,67] 0,65 [0,57; 0,73] 

α3 0,53 [0,42; 0,57] 0,59 [0,50; 0,69] ** 0,53 [0,43; 0,57] 0,47 [0,39; 0,58] ** 0,53 [0,42; 0,57] 0,59 [0,50; 0,69] 

β1 0,46 [0,40; 0,56] 0,52 [0,46; 0,61] ** 0,47 [0,45; 0,57] 0,45 [0,37; 0,52] 0,45 [0,38; 0,55] 0,50 [0,45; 0,59] * 

β2 0,46 [0,39; 0,50] 0,51 [0,42; 0,58] 0,47 [0,41; 0,52] 0,43 [0,36; 0,51] 0,44 [0,37; 0,49] 0,49 [0,42; 0,57] 

O1

T3 

 

 

θ1 0,52 [0,46; 0,56]* 0,51 [0,42; 0,60] 0,51 [0,46; 0,55] 0,41 [0,36; 0,47] 0,53 [0,45; 0,58]* 0,50 [0,42; 0,57] 

θ2 0,53 [0,46; 0,57] 0,51 [0,43; 0,59] 0,52 [0,48; 0,57] 0,39 [0,33; 0,45] 0,54 [0,44; 0,58] 0,51 [0,43; 0,58] 

α1 0,51 [0,45; 0,59] 0,51 [0,42; 0,60] ** 0,50 [0,48; 0,57] 0,37 [0,31; 0,42] * 0,51 [0,42; 0,61] 0,52 [0,42; 0,58] 

α2 0,56 [0,44; 0,63] 0,50 [0,42; 0,61] 0,55 [0,43; 0,64] 0,36 [0,31; 0,47] * 0,56 [0,45; 0,61] 0,49 [0,41; 0,60] 

α3 0,49 [0,38; 0,57] 0,46 [0,39; 0,55] 0,48 [0,40; 0,58] 0,31 [0,28; 0,37] 0,49 [0,34; 0,57] 0,46 [0,39; 0,54] 

β1 0,47 [0,39; 0,55] 0,44 [0,37; 0,50] 0,47 [0,41; 0,49] 0,31 [0,28; 0,35] 0,48 [0,38; 0,55] 0,43 [0,35; 0,48] 

β2 0,45 [0,37; 0,53] 0,43 [0,36; 0,49] 0,42 [0,37; 0,50] 0,30 [0,27; 0,33] 0,47 [0,37; 0,54] 0,42 [0,35; 0,48] 

O1

T4 

 

 

θ1 0,36 [0,31; 0,41] 0,40 [0,35; 0,46] 0,38 [0,32; 0,41] 0,41 [0,34; 0,47] 0,35 [0,30; 0,40] 0,39 [0,33; 0,46] 

θ2 0,34 [0,32; 0,39]* 0,39 [0,33; 0,46] 0,35 [0,32; 0,37] * 0,39 [0,33; 0,44] 0,34 [0,31; 0,40] 0,39 [0,33; 0,46]** 

α1 0,33 [0,29; 0,39] 0,37 [0,31; 0,42] * 0,35 [0,30; 0,38] 0,36 [0,30; 0,42] 0,32 [0,28;  0,41]** 0,36 [0,31; 0,42]* 

α2 0,34 [0,31; 0,37] 0,35 [0,31; 0,44] * 0,35 [0,33; 0,37] 0,35 [0,29; 0,42] 0,34 [0,30; 0,37] 0,35 [0,30; 0,43] * 

α3 0,29 [0,26; 0,32] 0,31 [0,28; 0,37] * 0,29 [0,27; 0,33] 0,31 [0,28; 0,36] 0,29 [0,26; 0,31] 0,32 [0,28; 0,37] 

β1 0,28 [0,26; 0,31]* 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,27; 0,31] 0,31 [0,28;0,35 ] 0,27 [0,26; 0,30] 0,29 [0,26; 0,32] 

β2 0,27 [0,25; 0,30] 0,29 [0,26; 0,32] 0,27 [0,27; 0,30] 0,30 [0,27; 0,35] 0,26 [0,23; 0,31] 0,28 [0,26; 0,32] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O2

T3 

 

 

θ1 0,35 [0,32; 0,41] 0,40 [0,34; 0,47] 0,37 [0,32; 0,43] 0,53 [0,42; 0,60] 0,34 [0,31; 0,40] 0,38 [0,33; 0,46] 

θ2 0,35 [0,30; 0,42] 0,38 [0,32; 0,44] ** 0,37 [0,32; 0,44] 0,51 [0,42; 0,60] 0,35 [0,30; 0,38] 0,38 [0,32; 0,44] *** 

α1 0,34 [0,28; 0,39] 0,36 [0,30; 0,41] *** 0,36 [0,26; 0,39] 0,53 [0,42; 0,61] * 0,34 [0,30; 0,38] 0,35 [0,30; 0,40] *** 

α2 0,34 [0,29; 0,39] 0,34 [0,29; 0,42] 0,35 [0,31; 0,43] 0,56 [0,43; 0,64] 0,34 [0,28; 0,38] 0,33 [0,29; 0,40] 

α3 0,29 [0,25; 0,32] 0,30 [0,27; 0,36] *** 0,28 [0,26; 0,35] 0,48 [0,38; 0,57] ** 0,29 [0,25; 0,30] 0,29 [0,27; 0,35] ** 

β1 0,28 [0,26; 0,32]* 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,27; 0,33] 0,45 [0,36; 0,54] 0,27 [0,25; 0,31] 0,28 [0,26; 0,32] 

β2 0,28 [0,26; 0,29]* 0,29 [0,26; 0,34] 0,28 [0,26; 0,29] 0,44 [0,34; 0,52] 0,28 [0,26; 0,29] 0,28 [0,26; 0,32] 

O2

T4 

 

 

θ1 0,52 [0,43; 0,56] 0,52 [0,42; 0,60] 0,52 [0,46; 0,54] 0,34 [0,29; 0,41] 0,53 [0,41; 0,61] 0,51 [0,41; 0,60] 

θ2 0,51 [0,43; 0,60] 0,52 [0,41; 0,60] 0,51 [0,43; 0,57] 0,35 [0,29; 0,40] 0,51 [0,43; 0,60] 0,52 [0,39; 0,60] 

α1 0,53 [0,43; 0,59] 0,52 [0,41; 0,60] 0,54 [0,46; 0,60] 0,32 [0,29; 0,37] 0,53 [0,41; 0,57] 0,52 [0,41; 0,60] 

α2 0,55 [0,47; 0,65] 0,55 [0,43; 0,64] * 0,55 [0,49; 0,62] 0,32 [0,27; 0,37] 0,55 [0,45; 0,66] 0,54 [0,43; 0,63] * 

α3 0,50 [0,39; 0,59] 0,49 [0,39; 0,58] 0,52 [0,39; 0,62] 0,28 [0,26; 0,32] 0,48 [0,38; 0,57] 0,50 [0,41; 0,59] 

β1 0,46 [0,37; 0,52] 0,44 [0,36; 0,53] 0,45 [0,40; 0,53] 0,27 [0,26; 0,30] 0,47 [0,37; 0,51] 0,43 [0,36; 0,52] * 

β2 0,45 [0,36; 0,51] 0,44 [0,34; 0,51] 0,46 [0,36; 0,53] 0,27 [0,25; 0,29] 0,45 [0,36; 0,50] 0,43 [0,36; 0,50] 

T3 

T4 

θ1 0,31 [0,28; 0,35] 0,33 [0,28; 0,38] 0,32 [0,29; 0,36] 0,41 [0,36; 0,47] * 0,31 [0,28; 0,35] 0,31 [0,28; 0,36] 

θ2 0,32 [0,28; 0,37]** 0,34 [0,29; 0,38] 0,30 [0,27; 0,34] 0,39 [0,33; 0,45] 0,32 [0,29; 0,38]* 0,33 [0,29; 0,38] ** 

α1 0,29 [0,26; 0,35] 0,32 [0,28; 0,37] * 0,27 [0,26; 0,36] 0,37 [0,31; 0,42] 0,32 [0,28; 0,35] 0,32 [0,28; 0,37] * 

α2 0,30 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37] 0,30 [0,28; 0,34] 0,36 [0,31; 0,47] 0,30 [0,26; 0,39] 0,30 [0,27; 0,37] 

α3 0,27 [0,26; 0,30] 0,28 [0,25; 0,32] 0,27 [0,26; 0,30] 0,31 [0,28; 0,37] 0,27 [0,25; 0,30] 0,28 [0,25; 0,32] 

β1 0,26 [0,25; 0,28] 0,27 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,28] 0,31 [0,28; 0,35] 0,26 [0,25; 0,28] 0,26 [0,25; 0,28] 

β2 0,26 [0,24; 0,27] 0,26 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,26] 0,30 [0,27; 0,33] 0,26 [0,24; 0,31] 0,26 [0,24; 0,27] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації 

(імітації одорації) та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

Виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

F4 

θ1 0,72 [0,62; 0,78] *** 0,73 [0,66; 0,80]*** 0,70 [0,60; 0,80] * 0,73 [0,66; 0,80] *** 0,73 [0,68; 0,78] * 0,73 [0,64; 0,80]*** 

θ2 0,70 [0,62; 0,75] 0,72 [0,65; 0,79]*** 0,66 [0,60; 0,75] 0,74 [0,66; 0,80] *** 0,71 [0,69; 0,75] 0,71 [0,63; 0,79]*** 

α1 0,75 [0,70; 0,81] 0,77 [0,67; 0,84] 0,74 [0,69; 0,79] 0,77 [0,67; 0,84] 0,75 [0,70; 0,87] 0,78 [0,67; 0,85] 

α2 0,83 [0,80; 0,90] 0,82 [0,74; 0,90]*** 0,83 [0,80; 0,88] 0,82 [0,74; 0,89] ** 0,83 [0,73; 0,93] 0,82 [0,74; 0,90]*** 

α3 0,75 [0,68; 0,80] * 0,73 [0,65; 0,80]*** 0,70 [0,65; 0,80] 0,73 [0,66; 0,80] ** 0,75 [0,69; 0,79] 0,73 [0,64; 0,80]* 

β1 0,63 [0,54; 0,70] *** 0,63 [0,56; 0,70]*** 0,60 [0,53; 0,72] * 0,65 [0,59; 0,71] *** 0,66 [0,55; 0,69] ** 0,61 [0,55; 0,69]*** 

β2 0,55 [0,44; 0,64] *** 0,57 [0,50; 0,64]*** 0,54 [0,43; 0,62] * 0,57 [0,51; 0,63] *** 0,61 [0,48; 0,66] ** 0,57 [0,49; 0,64]*** 

F3 

P3 

θ1 0,44 [0,39; 0,52] 0,46 [0,39; 0,52] 0,42 [0,40; 0,53] 0,48 [0,40; 0,54] 0,42 [0,40; 0,53] 0,44 [0,38; 0,50] 

θ2 0,45 [0,39; 0,51] 0,44 [0,39; 0,52] 0,43 [0,34; 0,51] * 0,46 [0,40; 0,55] 0,43 [0,34; 0,51] 0,43 [0,38; 0,50] 

α1 0,46 [0,37; 0,54] 0,46 [0,38; 0,54] 0,46 [0,35; 0,53] 0,45 [0,38; 0,54] 0,46 [0,35; 0,53] 0,46 [0,39; 0,54] 

α2 0,43 [0,36; 0,57] 0,46 [0,37; 0,56] *** 0,40 [0,34; 0,57] 0,46 [0,38; 0,57] ** 0,40 [0,34; 0,57] 0,44 [0,35; 0,56]*** 

α3 0,37 [0,32; 0,50] 0,37 [0,31; 0,45] 0,36 [0,32; 0,38] 0,37 [0,33; 0,45] 0,36 [0,32; 0,38] 0,38 [0,31; 0,45] 

β1 0,38 [0,32; 0,48]** 0,40 [0,35; 0,48] *** 0,40 [0,32; 0,48] 0,42 [0,36; 0,50] *** 0,40 [0,32; 0,48] * 0,38 [0,33; 0,45]** 

β2 0,32 [0,28; 0,40]* 0,35 [0,31; 0,41] *** 0,34 [0,32; 0,41] * 0,37 [0,32; 0,43] *** 0,34 [0,32; 0,41] 0,33 [0,30; 0,38]*** 

F3 

P4 

θ1 0,40 [0,36; 0,47] 0,42 [0,36; 0,48] ** 0,38 [0,35; 0,47] 0,44 [0,37; 0,50] * 0,38 [0,35; 0,47] 0,40 [0,35; 0,46]* 

θ2 0,39 [0,33; 0,46] 0,40 [0,36; 0,48] 0,39 [0,32; 0,42] 0,42 [0,36; 0,50] 0,39 [0,32; 0,42] 0,40 [0,35; 0,46] 

α1 0,41 [0,33; 0,47] 0,41 [0,35; 0,48] 0,39 [0,33; 0,46] 0,41 [0,35; 0,48] 0,39 [0,33; 0,46] 0,41 [0,35; 0,48] 

α2 0,42 [0,32; 0,49] 0,40 [0,34; 0,49] *** 0,38 [0,29; 0,49] 0,41 [0,34; 0,50] * 0,38 [0,29; 0,49] 0,39 [0,33; 0,49]*** 

α3 0,32 [0,28; 0,40] 0,34 [0,29; 0,39] 0,32 [0,28; 0,38] 0,34 [0,29; 0,40] 0,32 [0,28; 0,38] 0,34 [0,28; 0,39] 

β1 0,34 [0,30; 0,41]* 0,35 [0,31; 0,41] *** 0,36 [0,32; 0,38] 0,37 [0,33; 0,43] *** 0,36 [0,32; 0,38] * 0,34 [0,29; 0,39]** 

β2 0,29 [0,27; 0,36]* 0,31 [0,28; 0,36] *** 0,30 [0,28; 0,36] ** 0,33 [0,29; 0,37] *** 0,30 [0,28; 0,36] 0,30 [0,27; 0,34]*** 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

O1 

θ1 0,33 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,40]  ** 0,33 [0,30; 0,37] 0,34 [0,30; 0,40] 0,33 [0,30; 0,37] 0,33 [0,29; 0,38]* 

θ2 0,31 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,35] 0,29 [0,25; 0,33] 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,25; 0,33] 0,31 [0,27; 0,34] 

α1 0,30 [0,27; 0,33] 0,31 [0,27; 0,35] 0,28 [0,26; 0,33] 0,31 [0,27; 0,35] * 0,28 [0,26; 0,33] 0,32 [0,28; 0,35] 

α2 0,35 [0,30; 0,42] 0,34 [0,29; 0,42] * 0,35 [0,31; 0,40] 0,34 [0,30; 0,43] * 0,35 [0,31; 0,40] 0,33 [0,29;  0,41 

α3 0,27 [0,24; 0,32]* 0,28 [0,25; 0,32] * 0,27 [0,25; 0,32] * 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,25; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] 

β1 0,26 [0,25; 0,29]* 0,26 [0,25; 0,29] * 0,26 [0,26; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30] 0,26 [0,26; 0,29] * 0,26 [0,24; 0,28] 

β2 0,25 [0,24; 0,29] 0,26 [0,25; 0,28] *** 0,26 [0,25; 0,29] ** 0,27 [0,25; 0,29] * 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28]*** 

F3 

O2 

θ1 0,30 [0,28; 0,38] 0,32 [0,28; 0,36] *** 0,32 [0,29; 0,38] 0,33 [0,28; 0,38] * 0,32 [0,29; 0,38] 0,31 [0,27; 0,36]** 

θ2 0,29 [0,25; 0,33] 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,26; 0,33] 0,29 [0,26; 0,34] 0,28 [0,26; 0,33] 0,29 [0,26; 0,33] 

α1 0,31 [0,27; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,27; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,27; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 

α2 0,36 [0,31; 0,42] 0,34 [0,29; 0,41] 0,37 [0,32; 0,40] 0,34 [0,29; 0,41] 0,37 [0,32; 0,40] 0,34 [0,28; 0,41] 

α3 0,27 [0,23; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] * 0,28 [0,26; 0,35] 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,26; 0,35] 0,27 [0,24; 0,32]* 

β1 0,26 [0,24; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28] 0,26 [0,25; 0,28] 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,25; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] 

β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,26 [0,24; 0,27] *** 0,27 [0,25; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28] *** 0,27 [0,25; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] 

F3 

T3 

θ1 0,41 [0,34; 0,48] 0,41 [0,35; 0,48] ** 0,40 [0,34; 0,50] 0,43 [0,37; 0,50] 0,40 [0,34; 0,50] 0,39 [0,33; 0,46]* 

θ2 0,40 [0,31; 0,50] 0,40 [0,32; 0,46] 0,37 [0,30; 0,49] 0,42 [0,34; 0,49] 0,37 [0,30; 0,49] 0,37 [0,31; 0,44] 

α1 0,40 [0,31; 0,47] 0,39 [0,32; 0,47] 0,40 [0,31; 0,46] 0,38 [0,31; 0,49] 0,40 [0,31; 0,46] * 0,39 [0,32; 0,46] 

α2 0,35 [0,30; 0,48] 0,37 [0,30; 0,47] *** 0,34 [0,30; 0,40] 0,37 [0,30; 0,48] * 0,34 [0,30; 0,40] 0,36 [0,30; 0,46]*** 

α3 0,31 [0,26; 0,41] 0,32 [0,27; 0,39] 0,30 [0,27; 0,41] 0,32 [0,28; 0,38] 0,30 [0,27; 0,41] 0,33 [0,27; 0,40] 

β1 0,33 [0,27; 0,40] 0,33 [0,27; 0,40] *** 0,35 [0,29; 0,39] 0,34 [0,29; 0,42] * 0,35 [0,29; 0,39] 0,31 [0,27; 0,37]*** 

β2 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,35] *** 0,30 [0,28; 0,35] 0,32 [0,28; 0,37] ** 0,30 [0,28; 0,35] 0,29 [0,26; 0,33]*** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

T4 

θ1 0,36 [0,32; 0,39] 0,37 [0,33; 0,42] ** 0,35 [0,32; 0,40] 0,38 [0,35; 0,45] * 0,35 [0,32; 0,40] 0,40 [0,35; 0,47] * 

θ2 0,34 [0,29; 0,40] 0,36 [0,31; 0,42] 0,33 [0,28; 0,36] 0,37 [0,33; 0,45] 0,33 [0,28; 0,36] 0,39 [0,35;  0,45] 

α1 0,36 [0,28; 0,42] 0,35 [0,30; 0,41] 0,34 [0,29; 0,41] 0,35 [0,30; 0,42] ** 0,34 [0,29; 0,41] 0,34 [0,30;  0,41 ] 

α2 0,36 [0,31; 0,43] 0,34 [0,29; 0,42] 0,35 [0,29; 0,43] 0,35 [0,29; 0,43] 0,35 [0,29; 0,43] 0,34 [0,29; 0,41] 

α3 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,27; 0,34] 0,30 [0,24; 0,33] 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,24; 0,33] 0,29 [0,26; 0,33] 

β1 0,29 [0,27; 0,34] 0,29 [0,26; 0,35] ** 0,30 [0,27; 0,35] 0,32 [0,28; 0,37] ** 0,30 [0,27; 0,35] 0,28 [0,26; 0,32] 

β2 0,28 [0,26; 0,31]** 0,28 [0,25; 0,31] *** 0,28 [0,26; 0,33] ** 0,29 [0,26; 0,33] ** 0,28 [0,26; 0,33] 0,27 [0,25; 0,29] *** 

F4 

P3 

θ1 0,41 [0,36; 0,46] 0,42 [0,36; 0,49] 0,40 [0,36; 0,45] 0,43 [0,37; 0,50] 0,40 [0,36; 0,45] 0,40 [0,35; 0,47] 

θ2 0,40 [0,34; 0,46] 0,41 [0,36; 0,47] 0,37 [0,34; 0,47] 0,43 [0,37; 0,50] 0,37 [0,34; 0,47] 0,39 [0,35; 0,45] * 

α1 0,41 [0,35; 0,49] 0,43 [0,36; 0,50] 0,41 [0,33; 0,49] 0,42 [0,35; 0,49] 0,41 [0,33; 0,49] 0,43 [0,37; 0,50] 

α2 0,41 [0,34; 0,51] 0,42 [0,35; 0,52] *** 0,40 [0,34; 0,51] 0,44 [0,35; 0,52] ** 0,40 [0,34; 0,51] 0,42 [0,34; 0,52] *** 

α3 0,34 [0,30; 0,42] 0,35 [0,29; 0,41] 0,34 [0,31; 0,37] 0,35 [0,30; 0,42] 0,34 [0,31; 0,37] 0,34 [0,29; 0,41] 

β1 0,34 [0,31; 0,40]** 0,36 [0,31; 0,42]  *** 0,35 [0,31; 0,38] * 0,38 [0,33; 0,44] *** 0,35 [0,31; 0,38] * 0,34 [0,30; 0,40] *** 

β2 0,30 [0,28; 0,36]*** 0,31 [0,28; 0,36] *** 0,32 [0,28; 0,37] *** 0,33 [0,30; 0,38] *** 0,32 [0,28; 0,37] 0,30 [0,27; 0,34] *** 

F4 

P4 

θ1 0,44 [0,40; 0,49] 0,45 [0,40; 0,53] 0,41 [0,38; 0,48] 0,33 [0,28; 0,37] 0,41 [0,38; 0,48] 0,44 [0,39; 0,52] 

θ2 0,42 [0,36; 0,48] 0,45 [0,39; 0,52] ** 0,38 [0,34; 0,44] 0,29 [0,26; 0,35] 0,38 [0,34; 0,44] 0,44 [0,39; 0,50] ** 

α1 0,43 [0,36; 0,51] 0,45 [0,38; 0,54] 0,40 [0,36; 0,50] 0,30 [0,26; 0,34] 0,40 [0,36; 0,50] 0,46 [0,38; 0,54] 

α2 0,44 [0,31; 0,55] 0,43 [0,36; 0,54] *** 0,42 [0,31; 0,50] 0,35 [0,29; 0,43] 0,42 [0,31; 0,50] 0,43 [0,34; 0,54] *** 

α3 0,36 [0,31; 0,46] 0,36 [0,31; 0,43] 0,33 [0,30; 0,41] 0,27 [0,24; 0,32] 0,33 [0,30; 0,41] 0,35 [0,31; 0,43] 

β1 0,37 [0,33; 0,44]*** 0,40 [0,34; 0,46] *** 0,37 [0,34; 0,42] * 0,26 [0,25; 0,29] *** 0,37 [0,34; 0,42] ** 0,38 [0,33; 0,44] * 

β2 0,31 [0,28; 0,37]*** 0,34 [0,30; 0,40] *** 0,32 [0,30; 0,37] *** 0,26 [0,24; 0,28] *** 0,32 [0,30; 0,37] 0,33 [0,29; 0,38] *** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
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ен
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

O1 

θ1 0,30 [0,28; 0,34] 0,32 [0,28; 0,37] * 0,30 [0,28; 0,35] 0,35 [0,31; 0,40] 0,30 [0,28; 0,35] 0,32 [0,28; 0,36] 

θ2 0,29 [0,25; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,31] 0,31 [0,27; 0,37] 0,29 [0,25; 0,31] 0,29 [0,26; 0,32] 

α1 0,29 [0,25; 0,32] 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,25; 0,32] 0,30 [0,27; 0,36] 0,30 [0,25; 0,32] 0,30 [0,26; 0,34] 

α2 0,35 [0,30; 0,41] 0,33 [0,29; 0,41] * 0,36 [0,31; 0,40] 0,35 [0,29; 0,42] * 0,36 [0,31; 0,40] 0,33 [0,28; 0,40] 

α3 0,27 [0,24; 0,32]* 0,27 [0,24; 0,32] * 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,25; 0,33] 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,32] * 

β1 0,25 [0,24; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28] * 0,25 [0,24; 0,28] 0,27 [0,25; 0,30] * 0,25 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] 

β2 0,25 [0,23; 0,28]* 0,25 [0,24; 0,27] *** 0,26 [0,24; 0,28] ** 0,27 [0,25; 0,30] ** 0,26 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] ** 

F4 

O2 

θ1 0,34 [0,29; 0,37] 0,34 [0,30; 0,39] * 0,34 [0,29; 0,37] 0,38 [0,33; 0,43] * 0,34 [0,29; 0,37] 0,33 [0,30; 0,38] 

θ2 0,29 [0,25; 0,35] 0,31 [0,27; 0,36] 0,29 [0,25; 0,36] 0,37 [0,31; 0,43] 0,29 [0,25; 0,36] 0,30 [0,27; 0,35] 

α1 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,36] 0,30 [0,27; 0,34] 0,34 [0,30; 0,41] 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,27; 0,36] 

α2 0,36 [0,30; 0,42] 0,35 [0,29; 0,41] 0,36 [0,34; 0,39] 0,36 [0,29; 0,44] 0,36 [0,34; 0,39] 0,34 [0,28; 0,40] 

α3 0,28 [0,23; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] * 0,28 [0,25; 0,33] 0,29 [0,26; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,24; 0,32] * 

β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] * 0,27 [0,25; 0,30] 0,30 [0,27; 0,35] 0,27 [0,25; 0,30] 0,25 [0,24; 0,28] 

β2 0,26 [0,24; 0,28]* 0,26 [0,24; 0,29] *** 0,27 [0,24; 0,28] * 0,28 [0,26; 0,32] ** 0,27 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] *** 

F4 

T3 

θ1 0,34 [0,29; 0,40] 0,36 [0,31; 0,42] 0,33 [0,31; 0,41] 0,46 [0,38; 0,53] 0,33 [0,31; 0,41] 0,34 [0,29; 0,41] 

θ2 0,33 [0,28; 0,39] 0,35 [0,30; 0,40] 0,32 [0,28; 0,39] 0,45 [0,37; 0,53] 0,32 [0,28; 0,39] 0,33 [0,29; 0,38] * 

α1 0,34 [0,29; 0,39] 0,35 [0,30; 0,42] 0,34 [0,28; 0,37] 0,41 [0,33; 0,50] 0,34 [0,28; 0,37] 0,36 [0,31; 0,43] * 

α2 0,34 [0,28; 0,42] 0,35 [0,29; 0,44] ** 0,33 [0,28; 0,36] 0,37 [0,32; 0,49] * 0,33 [0,28; 0,36] 0,34 [0,29; 0,43] * 

α3 0,31 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,32] 0,34 [0,29; 0,42] 0,29 [0,26; 0,32] 0,30 [0,26; 0,36] * 

β1 0,28 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] *** 0,28 [0,25; 0,33] 0,37 [0,31; 0,44]** 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,26; 0,32] *** 

β2 0,26 [0,24; 0,30]* 0,27 [0,25; 0,31] *** 0,26 [0,25; 0,28] 0,32 [0,28; 0,38] 0,26 [0,25; 0,28] 0,27 [0,25; 0,30] ** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
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а
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

T4 

 

θ1 0,44 [0,36; 0,49] 0,44 [0,37; 0,51] 0,40 [0,36; 0,46] 0,78 [0,70; 0,84] 0,40 [0,36; 0,46] 0,42 [0,37; 0,49] 

θ2 0,40 [0,34; 0,49] 0,42 [0,35; 0,50] 0,40 [0,35; 0,45] 0,76 [0,69; 0,83] 0,40 [0,35; 0,45] 0,40 [0,34; 0,47] ** 

α1 0,40 [0,33; 0,48] 0,40 [0,33; 0,49] 0,37 [0,33; 0,44] 0,74 [0,68; 0,80] 0,37 [0,33; 0,44] 0,38 [0,32; 0,48] 

α2 0,39 [0,30; 0,49] 0,37 [0,31; 0,48] * 0,37 [0,30; 0,43] 0,70 [0,57; 0,78] 0,37 [0,30; 0,43] 0,36 [0,31; 0,46] * 

α3 0,36 [0,28; 0,44] 0,33 [0,29; 0,40] 0,35 [0,28; 0,43] 0,61 [0,52; 0,68] 0,35 [0,28; 0,43] 0,32 [0,28; 0,39] 

β1 0,35 [0,30; 0,42] 0,33 [0,29; 0,42] ** 0,34 [0,31; 0,42] * 0,64 [0,57; 0,71] * 0,34 [0,31; 0,42] 0,31 [0,28; 0,38] 

β2 0,31 [0,27; 0,37]* 0,30 [0,27; 0,36] *** 0,32 [0,28; 0,38] ** 0,59 [0,50; 0,67] *** 0,32 [0,28; 0,38] 0,29 [0,26; 0,33] ** 

P3 

P4 

 

θ1 0,76 [0,68; 0,81]** 0,78 [0,71; 0,84] *** 0,75 [0,72; 0,81] * 0,70 [0,61; 0,75] *** 0,77 [0,65; 0,82] 0,78 [0,72; 0,83] *** 

θ2 0,74 [0,67; 0,78] 0,77 [0,70; 0,82] *** 0,70 [0,69; 0,79] * 0,66 [0,57; 0,73] *** 0,74 [0,64; 0,78] 0,77 [0,70; 0,82] * 

α1 0,70 [0,64; 0,78]* 0,75 [0,68; 0,81] *** 0,69 [0,64; 0,78] 0,61 [0,55; 0,69] ** 0,73 [0,64; 0,78]* 0,76 [0,68; 0,82] * 

α2 0,66 [0,58; 0,77] 0,71 [0,61; 0,79] * 0,64 [0,58; 0,75] 0,63 [0,51; 0,71] 0,66 [0,59; 0,83] 0,72 [0,65; 0,80] * 

α3 0,57 [0,48; 0,67] 0,61 [0,54; 0,70] * 0,52 [0,48; 0,64] 0,60 [0,51; 0,67] 0,61 [0,47; 0,68] 0,62 [0,55; 0,72] *** 

β1 0,59 [0,53; 0,65] 0,64 [0,56; 0,70] *** 0,59 [0,56; 0,65] 0,57 [0,50; 0,64] *** 0,59 [0,48; 0,65] 0,63 [0,54; 0,69] *** 

β2 0,55 [0,49; 0,61]* 0,58 [0,50; 0,66] *** 0,55 [0,51; 0,64] * 0,56 [0,49; 0,64] *** 0,54 [0,42; 0,60] 0,57 [0,49; 0,65] *** 

P3 

O1 

 

θ1 0,68 [0,61; 0,76]* 0,70 [0,60; 0,75] *** 0,69 [0,67; 0,75] ** 0,60 [0,50; 0,66] *** 0,65 [0,59; 0,76] 0,69 [0,59; 0,76] *** 

θ2 0,65 [0,61; 0,73] 0,66 [0,58; 0,74] * 0,67 [0,63; 0,72] * 0,54 [0,47; 0,65] ** 0,63 [0,57; 0,74] 0,66 [0,58; 0,74] 

α1 0,64 [0,53; 0,70] 0,62 [0,55; 0,70] 0,65 [0,56; 0,67] 0,49 [0,43; 0,58] 0,64 [0,50; 0,72] 0,63 [0,55; 0,71] 

α2 0,64 [0,52; 0,71] 0,61 [0,50; 0,70] *** 0,66 [0,61; 0,71] 0,46 [0,38; 0,54] *** 0,53 [0,49; 0,74] 0,60 [0,49; 0,70] * 

α3 0,61 [0,55; 0,69] 0,61 [0,52; 0,69] 0,63 [0,59; 0,69] 0,43 [0,35; 0,52] ** 0,56 [0,48; 0,69] 0,62 [0,54; 0,71] 

β1 0,58 [0,51; 0,63] 0,57 [0,50; 0,64] 0,58 [0,56; 0,63] 0,43 [0,37; 0,50] 0,56 [0,46; 0,63] 0,58 [0,50; 0,64] 

β2 0,59 [0,50; 0,63]** 0,56 [0,49; 0,63] *** 0,61 [0,57; 0,63] * 0,42 [0,37; 0,49] 0,55 [0,42; 0,62]* 0,56 [0,49; 0,63] *** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
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а
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П
ід

д
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п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

O2 

 

θ1 0,59 [0,47; 0,65]*** 0,60 [0,50; 0,67] *** 0,63 [0,52; 0,65] ** 0,61 [0,53; 0,69] *** 0,54 [0,45; 0,67]* 0,59 [0,49; 0,67] *** 

θ2 0,53 [0,47; 0,63]* 0,54 [0,46; 0,63] * 0,57 [0,48; 0,63] * 0,62 [0,53; 0,69] ** 0,52 [0,44; 0,60] 0,54 [0,46; 0,62] 

α1 0,49 [0,39; 0,55] 0,49 [0,41; 0,58] 0,50 [0,44; 0,55] 0,61 [0,52; 0,70] 0,47 [0,39; 0,52] 0,50 [0,39; 0,57] 

α2 0,46 [0,36; 0,56] 0,46 [0,38; 0,54] *** 0,48 [0,40; 0,56] 0,65 [0,52; 0,74] *** 0,42 [0,34; 0,51] 0,46 [0,37; 0,54] * 

α3 0,41 [0,35; 0,46] 0,44 [0,37; 0,52] 0,42 [0,36; 0,51] 0,59 [0,52; 0,66] ** 0,41 [0,31; 0,45] 0,46 [0,37; 0,52] 

β1 0,40 [0,33; 0,45] 0,42 [0,36; 0,50] 0,42 [0,38; 0,48] 0,55 [0,46; 0,63] 0,35 [0,33; 0,43]* 0,41 [0,35; 0,48] 

β2 0,40 [0,32; 0,47] 0,41 [0,34; 0,48] * 0,42 [0,37; 0,47] 0,53 [0,42; 0,60] 0,35 [0,31; 0,47] 0,39 [0,34; 0,47] 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,63 [0,54; 0,67]* 0,60 [0,52; 0,68] *** 0,64 [0,52; 0,66] 0,51 [0,46; 0,57] ** 0,63 [0,56; 0,67] 0,58 [0,50; 0,66] *** 

θ2 0,63 [0,53; 0,69] 0,60 [0,52; 0,67] 0,61 [0,52; 0,67] 0,50 [0,44; 0,57] 0,66 [0,53; 0,71] 0,58 [0,51; 0,65] 

α1 0,62 [0,51; 0,73] 0,60 [0,50; 0,69] 0,61 [0,53; 0,68] 0,46 [0,39; 0,52] 0,66 [0,51; 0,77] 0,59 [0,49; 0,69] 

α2 0,68 [0,57; 0,74] 0,61 [0,51; 0,73] * 0,67 [0,55; 0,74] 0,42 [0,34; 0,52] 0,68 [0,57; 0,74] 0,59 [0,50; 0,72]** 

α3 0,62 [0,53; 0,70] 0,58 [0,48; 0,67] 0,62 [0,52; 0,65] 0,36 [0,30; 0,42] 0,64 [0,54; 0,70] 0,58 [0,46; 0,67] * 

β1 0,57 [0,50; 0,63] 0,51 [0,44; 0,61] *** 0,59 [0,50; 0,62] 0,39 [0,34; 0,44] 0,56 [0,49; 0,64] 0,49 [0,43; 0,59] *** 

β2 0,54 [0,47; 0,60]* 0,50 [0,42; 0,59] ** 0,53 [0,46; 0,60] * 0,35 [0,32; 0,41] *** 0,55 [0,50; 0,62] 0,49 [0,42; 0,56] ** 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,46 [0,41; 0,52]*** 0,49 [0,44; 0,55] *** 0,46 [0,44; 0,52] * 0,59 [0,51; 0,67] 0,46 [0,40; 0,54]** 0,48 [0,43; 0,54] *** 

θ2 0,45 [0,43; 0,49]* 0,48 [0,42; 0,54] 0,44 [0,43; 0,50] * 0,55 [0,47; 0,63] 0,46 [0,43; 0,49] 0,47 [0,42; 0,53] 

α1 0,44 [0,39; 0,49] 0,46 [0,39; 0,52] 0,43 [0,40; 0,48] 0,50 [0,43; 0,57] 0,47 [0,37; 0,49] 0,46 [0,38; 0,52] 

α2 0,41 [0,32; 0,53] 0,42 [0,35; 0,51] 0,43 [0,32; 0,54] 0,48 [0,39; 0,57] 0,39 [0,33; 0,51] 0,42 [0,36; 0,50] 

α3 0,33 [0,29; 0,39] 0,36 [0,30; 0,41] 0,33 [0,28; 0,38] 0,43 [0,35; 0,51] 0,35 [0,29; 0,39] 0,36 [0,31; 0,41] 

β1 0,35 [0,31; 0,38] 0,36 [0,32; 0,41]  *** 0,36 [0,31; 0,40] 0,43 [0,37; 0,49] *** 0,34 [0,30; 0,37] 0,34 [0,31; 0,39] *** 

β2 0,32 [0,29; 0,37]* 0,33 [0,30; 0,39] *** 0,33 [0,31; 0,37] * 0,43 [0,36;0,48 ]*** 0,32 [0,28; 0,37] 0,32 [0,29; 0,37] *** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,58 [0,50; 0,65]*** 0,60 [0,50; 0,68] *** 0,60 [0,54; 0,65] *** 0,69 [0,61; 0,75] *** 0,52 [0,46; 0,65] 0,60 [0,49; 0,68] *** 

θ2 0,54 [0,46; 0,62] 0,54 [0,47; 0,64] *** 0,55 [0,47; 0,62] * 0,66 [0,56; 0,73] *** 0,51 [0,44; 0,61] 0,54 [0,48; 0,64] ** 

α1 0,52 [0,41; 0,60] 0,51 [0,44; 0,59] 0,53 [0,43; 0,61] 0,61 [0,54; 0,69] 0,46 [0,40; 0,58] 0,51 [0,44; 0,60] 

α2 0,46 [0,41; 0,53] 0,47 [0,39; 0,58] ** 0,50 [0,43; 0,56] 0,61 [0,52; 0,72] ** 0,44 [0,40; 0,51] 0,46 [0,39; 0,58] 

α3 0,42 [0,34; 0,51] 0,45 [0,37; 0,53] 0,45 [0,35; 0,51] 0,61 [0,52; 0,70] ** 0,41 [0,33; 0,49] 0,46 [0,38; 0,53] 

β1 0,39 [0,33; 0,46] 0,43 [0,36; 0,49] 0,42 [0,37; 0,48] 0,57 [0,50; 0,64] 0,38 [0,33; 0,43] 0,41 [0,35; 0,49] 

β2 0,41 [0,34; 0,45]* 0,41 [0,35; 0,48] *** 0,45 [0,37; 0,48] * 0,57 [0,49; 0,65] ** 0,39 [0,33; 0,43] 0,39 [0,34; 0,47] *** 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,70 [0,62; 0,77]*** 0,70 [0,60; 0,76] *** 0,70 [0,68; 0,75] * 0,50 [0,42; 0,56] *** 0,67 [0,62; 0,78]* 0,71 [0,60; 0,76] *** 

θ2 0,66 [0,61; 0,72] 0,66 [0,57; 0,73] * 0,66 [0,62; 0,73] 0,47 [0,40; 0,53] * 0,66 [0,61; 0,72] 0,67 [0,57; 0,73] 

α1 0,67 [0,54; 0,71] 0,62 [0,54; 0,70] 0,67 [0,61; 0,71] 0,42 [0,35; 0,51] 0,64 [0,50; 0,71] 0,63 [0,53; 0,70] 

α2 0,64 [0,57; 0,71] 0,60 [0,50; 0,71] *** 0,68 [0,60; 0,71] 0,39 [0,32; 0,49]*** 0,62 [0,49; 0,70] 0,60 [0,48; 0,71] *** 

α3 0,62 [0,54; 0,67] 0,62 [0,53; 0,71] 0,63 [0,55; 0,70] 0,33 [0,29; 0,38] 0,60 [0,49; 0,64] 0,64 [0,54; 0,72] 

β1 0,59 [0,51; 0,66] 0,57 [0,50; 0,65] 0,61 [0,52; 0,67] 0,37 [0,32; 0,42] 0,57 [0,51; 0,65] 0,57 [0,50; 0,66] 

β2 0,58 [0,52; 0,66] 0,57 [0,49; 0,64] *** 0,59 [0,53; 0,66] 0,34 [0,30; 0,39] 0,57 [0,51; 0,65] 0,56 [0,49; 0,63] *** 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,45 [0,41; 0,51]*** 0,47 [0,41; 0,54] *** 0,45 [0,43; 0,50] * 0,67 [0,58; 0,73] *** 0,45 [0,41; 0,52]** 0,46 [0,40; 0,53] *** 

θ2 0,46 [0,37; 0,49] 0,46 [0,39; 0,52] ** 0,46 [0,37; 0,49] 0,69 [0,59; 0,73] 0,46 [0,38; 0,49] 0,45 [0,38; 0,51]* 

α1 0,43 [0,35; 0,49]* 0,42 [0,36; 0,50]  * 0,43 [0,33; 0,46] 0,66 [0,58; 0,73] 0,43 [0,36; 0,52] 0,43 [0,37; 0,49] ** 

α2 0,40 [0,31; 0,48] 0,38 [0,33; 0,49] * 0,39 [0,31; 0,47] 0,70 [0,63; 0,78] 0,42 [0,32; 0,51]* 0,38 [0,33; 0,49] ** 

α3 0,33 [0,29; 0,38] 0,34 [0,29; 0,39] 0,30 [0,27; 0,37] 0,65 [0,60;0,72 ]* 0,34 [0,30; 0,39] 0,34 [0,30; 0,39] * 

β1 0,33 [0,28; 0,39] 0,34 [0,30; 0,39] *** 0,33 [0,29; 0,39] 0,60 [0,53; 0,67]*** 0,33 [0,28; 0,40] 0,33 [0,29; 0,37] *** 

β2 0,31 [0,29; 0,36]* 0,32 [0,29; 0,38] *** 0,32 [0,29; 0,35] * 0,58 [0,48; 0,65]*** 0,31 [0,29; 0,37] 0,31 [0,28; 0,36] *** 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,61 [0,58; 0,69]* 0,65 [0,56; 0,72] *** 0,60 [0,56; 0,69] 0,69 [0,58; 0,78] ** 0,61 [0,59; 0,70] 0,64 [0,53; 0,70] *** 

θ2 0,65 [0,59; 0,70]* 0,65 [0,55; 0,72] 0,62 [0,57; 0,70] * 0,67 [0,55; 0,75] 0,65 [0,59; 0,70] 0,62 [0,54; 0,71] 

α1 0,67 [0,60; 0,71] 0,65 [0,54; 0,72]  *** 0,67 [0,60; 0,72] 0,64 [0,54; 0,71] *** 0,68 [0,59; 0,71] 0,63 [0,52; 0,71] ** 

α2 0,70 [0,62; 0,76] 0,68 [0,58; 0,76] 0,73 [0,67; 0,78] 0,62 [0,52; 0,74] 0,68 [0,61; 0,75] 0,65 [0,55; 0,74] 

α3 0,66 [0,55; 0,71] 0,64 [0,56; 0,71] 0,62 [0,57; 0,68] 0,56 [0,49; 0,67] 0,67 [0,53; 0,75] 0,63 [0,51; 0,70] 

β1 0,60 [0,50; 0,66]* 0,57 [0,49; 0,66] *** 0,60 [0,52; 0,68] * 0,52 [0,45; 0,63]*** 0,60 [0,49; 0,65] 0,55 [0,46; 0,62] 

β2 0,54 [0,49; 0,63]* 0,55 [0,45; 0,62] *** 0,54 [0,49; 0,63] 0,53 [0,43; 0,60] *** 0,53 [0,49; 0,63] 0,53 [0,43; 0,61] 

O1

O2 

 

 

θ1 0,64 [0,52; 0,71]** 0,69 [0,57; 0,78] *** 0,66 [0,60; 0,71] ** 0,54 [0,44; 0,63] *** 0,64 [0,51; 0,71] 0,68 [0,57; 0,78] *** 

θ2 0,59 [0,52; 0,69]* 0,65 [0,55; 0,74] ** 0,60 [0,53; 0,68] * 0,51 [0,43; 0,61] *** 0,57 [0,50; 0,70] 0,64 [0,55; 0,73] 

α1 0,58 [0,47; 0,67] 0,62 [0,53; 0,71] 0,63 [0,53; 0,67] 0,51 [0,40; 0,58] 0,54 [0,47; 0,68] 0,60 [0,52; 0,71] 

α2 0,59 [0,48; 0,69] 0,62 [0,54; 0,73] *** 0,62 [0,53; 0,67] 0,51 [0,42; 0,61]** 0,53 [0,46; 0,70] 0,63 [0,56; 0,72] ** 

α3 0,52 [0,42; 0,58] 0,57 [0,49; 0,67] ** 0,52 [0,47; 0,57] 0,47 [0,38; 0,57]** 0,51 [0,42; 0,60] 0,58 [0,49; 0,71] 

β1 0,45 [0,38; 0,53]* 0,51 [0,44; 0,61] * 0,49 [0,42; 0,54] 0,46 [0,38; 0,52] * 0,41 [0,36; 0,49]** 0,50 [0,43; 0,59] 

β2 0,45 [0,39; 0,53] 0,51 [0,42; 0,60] 0,48 [0,43; 0,54] * 0,45 [0,35; 0,52] 0,42 [0,38; 0,49] 0,49 [0,42; 0,59] 

O1

T3 

 

 

θ1 0,55 [0,46; 0,60]* 0,54 [0,43; 0,62] *** 0,56 [0,45; 0,57] * 0,44 [0,38; 0,51] * 0,55 [0,47; 0,61] 0,53 [0,42; 0,62] *** 

θ2 0,53 [0,43; 0,58] 0,51 [0,43; 0,61] * 0,52 [0,44; 0,58] 0,41 [0,35; 0,47] 0,53 [0,40; 0,58] 0,52 [0,43; 0,60] 

α1 0,50 [0,43; 0,57] 0,51 [0,40; 0,58] * 0,51 [0,44; 0,55] 0,35 [0,31; 0,42] * 0,49 [0,43; 0,59] 0,51 [0,40; 0,58] 

α2 0,56 [0,43; 0,64] 0,51 [0,41; 0,60] 0,57 [0,38; 0,63] 0,35 [0,29; 0,43] 0,53 [0,46; 0,65] 0,50 [0,40; 0,59] 

α3 0,51 [0,36; 0,57] 0,47 [0,39; 0,56] 0,50 [0,36; 0,58] 0,30 [0,26; 0,35] 0,51 [0,38; 0,54] 0,47 [0,39; 0,55] 

β1 0,47 [0,40; 0,54] 0,44 [0,37; 0,51] * 0,46 [0,43; 0,51] 0,31 [0,28; 0,35] 0,49 [0,38; 0,57] 0,43 [0,36; 0,49] 

β2 0,44 [0,40; 0,53] 0,44 [0,36; 0,51] ** 0,44 [0,40; 0,52] 0,31 [0,28; 0,35] 0,50 [0,39; 0,53] 0,42 [0,36; 0,51] * 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1

T4 

 

 

θ1 0,40 [0,36; 0,47]*** 0,42 [0,37; 0,50] *** 0,41 [0,38; 0,48] ** 0,44 [0,38; 0,51] *** 0,37 [0,31; 0,47]** 0,41 [0,37; 0,49] *** 

θ2 0,39 [0,33; 0,44]** 0,41 [0,34; 0,47] *** 0,40 [0,35; 0,44] ** 0,40 [0,34; 0,49]*** 0,36 [0,32; 0,44] 0,40 [0,34; 0,47] * 

α1 0,33 [0,29; 0,38] 0,36 [0,31; 0,43] 0,36 [0,31; 0,38] 0,36 [0,30; 0,41] 0,31 [0,27; 0,38] 0,37 [0,32; 0,43] * 

α2 0,34 [0,29; 0,40] 0,35 [0,30; 0,43] * 0,39 [0,29; 0,43] 0,34 [0,29; 0,42] ** 0,33 [0,29; 0,39] 0,34 [0,31; 0,43] 

α3 0,30 [0,26; 0,33] 0,31 [0,27; 0,36] * 0,30 [0,27; 0,32] 0,30 [0,26; 0,34]* 0,31 [0,25; 0,34] 0,32 [0,27; 0,37] 

β1 0,28 [0,27; 0,32] 0,30 [0,27; 0,34] * 0,28 [0,27; 0,34] 0,31 [0,27; 0,36] 0,28 [0,25; 0,31] 0,29 [0,26; 0,33] 

β2 0,29 [0,26; 0,31]* 0,30 [0,27; 0,34] *** 0,30 [0,28; 0,34] ** 0,31 [0,27; 0,35] *** 0,27 [0,26; 0,30] 0,29 [0,26; 0,33] ** 

O2

T3 

 

 

θ1 0,40 [0,33; 0,47]*** 0,43 [0,36; 0,51]  *** 0,42 [0,37; 0,47] * 0,54 [0,44; 0,63] *** 0,40 [0,32; 0,47]** 0,42 [0,36; 0,50] *** 

θ2 0,38 [0,32; 0,45] 0,39 [0,33; 0,47] *** 0,36 [0,31; 0,44] 0,52 [0,41; 0,59] ** 0,38 [0,33; 0,45]* 0,39 [0,32; 0,46] * 

α1 0,34 [0,31; 0,39] 0,36 [0,30; 0,42] 0,36 [0,32; 0,41] 0,50 [0,39; 0,57] 0,33 [0,31; 0,36] 0,35 [0,30; 0,42] 

α2 0,32 [0,28; 0,39] 0,34 [0,29; 0,41] 0,38 [0,29; 0,42] 0,53 [0,42; 0,62]* 0,29 [0,27; 0,35] 0,33 [0,29; 0,39] 

α3 0,28 [0,25; 0,32] 0,30 [0,26; 0,35] * 0,29 [0,25; 0,32] 0,47 [0,38; 0,55] *** 0,28 [0,25; 0,31] 0,30 [0,26; 0,36] 

β1 0,28 [0,25; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] *** 0,29 [0,26; 0,33] 0,45 [0,36; 0,54] 0,27 [0,25; 0,29] 0,29 [0,26; 0,32] ** 

β2 0,28 [0,26; 0,30] 0,30 [0,26; 0,34] *** 0,29 [0,27; 0,30] 0,45 [0,36; 0,53]* 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,26; 0,33] ** 

O2

T4 

 

 

θ1 0,54 [0,44; 0,60]** 0,54 [0,44; 0,62] *** 0,53 [0,45; 0,64] * 0,36 [0,31; 0,44] *** 0,56 [0,43; 0,60] 0,53 [0,41; 0,61] *** 

θ2 0,53 [0,44; 0,59] 0,52 [0,41; 0,60] 0,54 [0,44 0,59] 0,35 [0,29; 0,41] 0,49 [0,43; 0,61] 0,52 [0,39; 0,60] 

α1 0,51 [0,45; 0,58] 0,50 [0,40; 0,58] *** 0,53 [0,49 0,58] 0,32 [0,28; 0,38] *** 0,50 [0,44; 0,59] 0,51 [0,41; 0,59] 

α2 0,57 [0,44; 0,63] 0,53 [0,42; 0,62] ** 0,58 [0,51 0,63] 0,31 [0,28; 0,38] * 0,55 [0,38; 0,62] 0,52 [0,42; 0,59] 

α3 0,49 [0,39; 0,59] 0,48 [0,39; 0,57] 0,54 [0,42 0,59] 0,28 [0,25; 0,32] 0,46 [0,38; 0,62] 0,49 [0,41; 0,57] 

β1 0,47 [0,38; 0,55] 0,44 [0,35; 0,52] 0,48 [0,43 0,58] 0,28 [0,26; 0,31] 0,46 [0,37; 0,54] 0,44 [0,34; 0,52] 

β2 0,46 [0,38; 0,54]** 0,43 [0,36; 0,53] * 0,46 [0,42 0,56] * 0,27 [0,25; 0,30] ** 0,42 [0,37; 0,52] 0,42 [0,34; 0,51] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації 

одорації) та стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

П
а
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П
ід
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а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

T3 

T4 

 

θ1 0,34 [0,29; 0,40]*** 0,35 [0,30; 0,41] *** 0,34 [0,31 0,41] * 0,44 [0,38; 0,51]*** 0,35 [0,28; 0,38]** 0,32 [0,29; 0,39] *** 

θ2 0,33 [0,30; 0,37] 0,34 [0,28; 0,39] 0,32 [0,30 0,34] 0,41 [0,35; 0,47] 0,36 [0,31; 0,40] 0,32 [0,28; 0,37] 

α1 0,31 [0,26; 0,36] 0,33 [0,28; 0,38] 0,30 [0,26 0,33] 0,35 [0,31; 0,42] 0,32 [0,26; 0,40] 0,33 [0,28; 0,38] 

α2 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,37] 0,30 [0,28 0,36] 0,35 [0,29; 0,43] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,37] 

α3 0,27 [0,25; 0,31] 0,28 [0,25; 0,32] 0,27 [0,25 0,31] 0,30 [0,26; 0,35] 0,28 [0,26; 0,31] 0,28 [0,25; 0,31] 

β1 0,27 [0,25; 0,28] 0,27 [0,25; 0,30] *** 0,27 [0,25 0,28] 0,31 [0,28; 0,35] * 0,27 [0,24; 0,28] 0,26 [0,25; 0,29]* 

β2 0,26 [0,24; 0,28] 0,27 [0,25; 0,29] *** 0,24 [0,24 0,27] 0,31 [0,28; 0,35]* 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] * 

 Стан спокою після закінчення виконання розумового завдання на фоні одорації (імітації одорації) 

F3 

F4 

θ1 0,68 [0,60; 0,77] 0,71 [0,59; 0,79]*** 0,65 [0,58; 0,71] 0,70 [0,59; 0,79] ** 0,73 [0,62; 0,79] 0,71 [0,60; 0,80]* 

θ2 0,73 [0,61; 0,81] 0,72 [0,62; 0,81] 0,73 [0,60; 0,77] 0,73 [0,65; 0,80] 0,77 [0,63; 0,81] 0,71 [0,60; 0,81] 

α1 0,78 [0,71; 0,87] * 0,79 [0,69; 0,87]*** 0,75 [0,71; 0,84] 0,79 [0,69; 0,87] *** 0,80 [0,73; 0,88] 0,79 [0,68; 0,86] 

α2 0,87 [0,79; 0,94] 0,85 [0,77; 0,92]*** 0,87 [0,80; 0,92] 0,86 [0,77; 0,92] *** 0,86 [0,77; 0,94] 0,85 [0,76; 0,92]*** 

α3 0,76 [0,64; 0,83] 0,75 [0,64; 0,83]*** 0,76 [0,70; 0,79] 0,76 [0,67; 0,83] * 0,75 [0,62; 0,84] 0,74 [0,62; 0,82]** 

β1 0,64 [0,54; 0,70] 0,65 [0,56; 0,72]*** 0,64 [0,51; 0,68] 0,67 [0,58; 0,72] * 0,65 [0,57; 0,73] 0,63 [0,55; 0,71]** 

β2 0,59 [0,42; 0,65] 0,58 [0,49; 0,64] 0,56 [0,42; 0,64] 0,58 [0,50; 0,64] 0,59 [0,46; 0,65] 0,57 [0,47; 0,64] 

F3 

P3 

θ1 0,44 [0,36; 0,49] 0,45 [0,37; 0,53] 0,41 [0,33; 0,49] 0,47 [0,38; 0,55] 0,41 [0,33; 0,49] 0,43 [0,35; 0,52] 

θ2 0,48 [0,37; 0,56] 0,45 [0,36; 0,55] 0,52 [0,37; 0,56] 0,47 [0,40; 0,56] 0,52 [0,37; 0,56] 0,44 [0,34; 0,52] 

α1 0,47 [0,40; 0,59] 0,44 [0,35; 0,56] 0,47 [0,39; 0,64] * 0,44 [0,36; 0,57] 0,47 [0,39; 0,64] 0,44 [0,34; 0,55] 

α2 0,44 [0,35; 0,63] 0,42 [0,34; 0,55] 0,39 [0,31; 0,48] 0,44 [0,35; 0,55] 0,39 [0,31; 0,48] 0,41 [0,34; 0,54] 

α3 0,38 [0,28; 0,47] 0,38 [0,30; 0,48] 0,36 [0,27; 0,39] 0,37 [0,30; 0,49] 0,36 [0,27; 0,39] 0,38 [0,30; 0,48] 

β1 0,40 [0,32; 0,47] 0,39 [0,34; 0,47] 0,41 [0,34; 0,45] 0,41 [0,35; 0,49] 0,41 [0,34; 0,45] 0,39 [0,32; 0,46] 

β2 0,33 [0,28; 0,40] 0,34 [0,28; 0,40] ** 0,34 [0,29; 0,42] 0,34 [0,29; 0,40] ** 0,34 [0,29; 0,42] 0,34 [0,27; 0,39] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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а
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ід
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а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

P4 

θ1 0,40 [0,35; 0,47] 0,41 [0,32; 0,50] 0,39 [0,35; 0,44] 0,42 [0,33; 0,50] 0,39 [0,35; 0,44] 0,40 [0,32; 0,49] 

θ2 0,41 [0,34; 0,54] 0,40 [0,32; 0,50] 0,42 [0,34; 0,54] 0,42 [0,33; 0,52] 0,42 [0,34; 0,54] 0,39 [0,32; 0,48] 

α1 0,40 [0,33; 0,52] 0,39 [0,32; 0,51] 0,37 [0,30; 0,52] 0,38 [0,31; 0,51] 0,37 [0,30; 0,52] 0,39 [0,32; 0,51] 

α2 0,43 [0,35; 0,59] 0,38 [0,29; 0,49] * 0,40 [0,34; 0,58] 0,42 [0,29; 0,50] 0,40 [0,34; 0,58] 0,37 [0,28; 0,46]* 

α3 0,33 [0,28; 0,42] 0,33 [0,27; 0,40] 0,33 [0,28; 0,37] 0,32 [0,26; 0,39] * 0,33 [0,28; 0,37] 0,33 [0,28; 0,43] 

β1 0,34 [0,28; 0,40] 0,35 [0,29; 0,41] 0,34 [0,32; 0,38] 0,36 [0,29; 0,42] * 0,34 [0,32; 0,38] 0,34 [0,29; 0,41] 

β2 0,30 [0,27; 0,36] 0,30 [0,26; 0,35] ** 0,31 [0,28; 0,34] 0,31 [0,26; 0,36] ** 0,31 [0,28; 0,34] 0,30 [0,27; 0,35] 

F3 

O1 

θ1 0,31 [0,28; 0,35] 0,32 [0,27; 0,39] * 0,32 [0,28; 0,35] 0,32 [0,27; 0,38] 0,32 [0,28; 0,35] 0,32 [0,26; 0,40] 

θ2 0,32 [0,26; 0,36] 0,31 [0,24; 0,38] 0,33 [0,25; 0,37] 0,32 [0,24; 0,39] 0,33 [0,25; 0,37] 0,30 [0,23; 0,36] 

α1 0,28 [0,24; 0,35] 0,30 [0,25; 0,37] 0,28 [0,24; 0,31] 0,31 [0,26; 0,38] 0,28 [0,24; 0,31] 0,30 [0,24; 0,37] 

α2 0,34 [0,29; 0,44] 0,35 [0,26; 0,44] 0,32 [0,30; 0,42] 0,35 [0,27; 0,44] 0,32 [0,30; 0,42] 0,34 [0,24; 0,45] 

α3 0,27 [0,21; 0,30] 0,28 [0,22; 0,34] 0,27 [0,20; 0,34] 0,27 [0,23; 0,34] 0,27 [0,20; 0,34] 0,28 [0,22; 0,36] 

β1 0,26 [0,23; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] ** 0,26 [0,24; 0,27] 0,26 [0,23; 0,30] ** 0,26 [0,24; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] 

β2 0,25 [0,21; 0,28]* 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,21; 0,29] * 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,21; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] 

F3 

O2 

θ1 0,28 [0,26; 0,33] 0,31 [0,25; 0,37] * 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,25; 0,37] 

θ2 0,29 [0,24; 0,37] 0,29 [0,24; 0,36] 0,30 [0,25; 0,38] 0,30 [0,25; 0,37] 0,30 [0,25; 0,38] 0,29 [0,23; 0,34] 

α1 0,29 [0,24; 0,39] 0,30 [0,25; 0,36] 0,27 [0,24; 0,31] 0,29 [0,25; 0,37] 0,27 [0,24; 0,31] 0,30 [0,25; 0,35] 

α2 0,37 [0,30; 0,44] 0,35 [0,26; 0,44] 0,35 [0,31; 0,45] 0,36 [0,25; 0,45] 0,35 [0,31; 0,45] 0,34 [0,26; 0,43] 

α3 0,25 [0,22; 0,29]* 0,28 [0,23; 0,34] 0,25 [0,24; 0,29] ** 0,27 [0,23; 0,33] 0,25 [0,24; 0,29] 0,28 [0,23; 0,34] 

β1 0,25 [0,23; 0,30] 0,25 [0,23; 0,28] * 0,25 [0,23; 0,31] 0,25 [0,23; 0,29] * 0,25 [0,23; 0,31] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,25 [0,22; 0,28] 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,27] 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,27] 0,25 [0,23; 0,29] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід

в
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F3 

T3 

θ1 0,37 [0,34; 0,50] 0,39 [0,31; 0,47] 0,37 [0,33; 0,43] 0,39 [0,33; 0,49] 0,37 [0,33; 0,43] 0,39 [0,30; 0,46] 

θ2 0,44 [0,29; 0,52] 0,39 [0,29; 0,47] 0,44 [0,29; 0,50] 0,42 [0,31; 0,53] 0,44 [0,29; 0,50] 0,35 [0,28; 0,44] 

α1 0,39 [0,31; 0,54] 0,36 [0,29; 0,47] 0,40 [0,32; 0,51] 0,38 [0,30; 0,51] 0,40 [0,32; 0,51] 0,36 [0,28; 0,45]* 

α2 0,33 [0,26; 0,47] 0,34 [0,28; 0,45] 0,31 [0,25; 0,59] 0,34 [0,28; 0,45] 0,31 [0,25; 0,59] 0,34 [0,28; 0,44] 

α3 0,34 [0,29; 0,43] 0,31 [0,25; 0,40] 0,31 [0,28; 0,42] 0,30 [0,25; 0,39] 0,31 [0,28; 0,42] 0,31 [0,25; 0,41] 

β1 0,34 [0,26; 0,42] 0,30 [0,27; 0,37] ** 0,36 [0,27; 0,40] 0,32 [0,27; 0,40] * 0,36 [0,27; 0,40] 0,30 [0,26; 0,35] 

β2 0,30 [0,25; 0,37] 0,29 [0,25; 0,35] ** 0,30 [0,25; 0,35] 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,25; 0,35] 0,28 [0,25; 0,34] 

F3 

T4 

θ1 0,34 [0,27; 0,43] 0,35 [0,29; 0,43] * 0,32 [0,27; 0,38] 0,36 [0,30; 0,43] ** 0,32 [0,27; 0,38] 0,35 [0,28; 0,43 ] 

θ2 0,37 [0,30; 0,45] 0,37 [0,29; 0,45] 0,38 [0,28; 0,45] 0,38 [0,31; 0,47] 0,38 [0,28; 0,45] 0,35 [0,27; 0,44] 

α1 0,37 [0,29; 0,43] 0,34 [0,28; 0,43] 0,32 [0,29; 0,45] 0,33 [0,28; 0,43] 0,32 [0,29; 0,45] 0,34 [0,27; 0,43] 

α2 0,38 [0,29; 0,46] 0,34 [0,27; 0,44] 0,31 [0,30; 0,42] 0,34 [0,27; 0,45] 0,31 [0,30; 0,42] 0,33 [0,26; 0,42] 

α3 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,24; 0,36] 0,28 [0,26; 0,32] 0,29 [0,23; 0,36] * 0,28 [0,26; 0,32] 0,29 [0,24; 0,36] 

β1 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,28 [0,26; 0,34] 0,31 [0,27; 0,36] 0,28 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,33] 

β2 0,27 [0,25; 0,29] 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,25; 0,29] 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,25; 0,29] 0,27 [0,23; 0,31] 

F4 

P3 

θ1 0,41 [0,34; 0,46] 0,40 [0,33; 0,48] 0,41 [0,33; 0,46] 0,42 [0,34; 0,48] 0,41 [0,33; 0,46] 0,40 [0,32; 0,50] 

θ2 0,42 [0,36; 0,53] 0,41 [0,32; 0,50] 0,46 [0,38; 0,54] * 0,44 [0,35; 0,53] 0,46 [0,38; 0,54] 0,38 [0,31; 0,47] 

α1 0,46 [0,34; 0,54]* 0,41 [0,32; 0,51] 0,43 [0,38; 0,54] * 0,40 [0,32; 0,51] 0,43 [0,38; 0,54] 0,41 [0,32; 0,51] 

α2 0,41 [0,30; 0,54] 0,41 [0,31; 0,52] 0,37 [0,29; 0,43] 0,42 [0,33; 0,52] 0,37 [0,29; 0,43] 0,39 [0,31; 0,52] 

α3 0,32 [0,26; 0,44] 0,35 [0,28; 0,42] 0,29 [0,24; 0,34] 0,34 [0,28; 0,41] 0,29 [0,24; 0,34] 0,35 [0,28; 0,44] 

β1 0,33 [0,29; 0,42]* 0,35 [0,30; 0,42] 0,35 [0,32; 0,42] 0,37 [0,31; 0,44] 0,35 [0,32; 0,42] * 0,34 [0,30; 0,42] 

β2 0,29 [0,27; 0,34] 0,31 [0,26; 0,37] 0,29 [0,28; 0,34] 0,32 [0,27; 0,37] * 0,29 [0,28; 0,34] 0,31 [0,26; 0,36] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід
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П
ід
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іа

п
а
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

P4 

θ1 0,44 [0,39; 0,51] 0,44 [0,36; 0,53] * 0,44 [0,37; 0,48] 0,30 [0,24; 0,38] * 0,44 [0,37; 0,48] 0,43 [0,35; 0,52] 

θ2 0,45 [0,38; 0,58]* 0,45 [0,36; 0,54] 0,49 [0,42; 0,59] * 0,29 [0,25; 0,37] 0,49 [0,42; 0,59] 0,43 [0,35; 0,52] 

α1 0,46 [0,34; 0,57] 0,44 [0,34; 0,54] 0,41 [0,32; 0,59] 0,30 [0,25; 0,36] 0,41 [0,32; 0,59] 0,44 [0,36; 0,54] 

α2 0,45 [0,36; 0,60] 0,41 [0,31; 0,55] 0,37 [0,34; 0,62] 0,36 [0,27; 0,45] 0,37 [0,34; 0,62] 0,40 [0,31; 0,52] * 

α3 0,34 [0,29; 0,44] 0,36 [0,29; 0,46] 0,31 [0,29; 0,39] 0,26 [0,22; 0,33] * 0,31 [0,29; 0,39] 0,37 [0,30; 0,47] 

β1 0,37 [0,31; 0,45] 0,39 [0,33; 0,46] 0,36 [0,33; 0,44] 0,25 [0,23; 0,28] * 0,36 [0,33; 0,44] 0,38 [0,32; 0,47] 

β2 0,31 [0,28; 0,38] 0,34 [0,28; 0,40] * 0,31 [0,30; 0,37] 0,26 [0,23; 0,29] ** 0,31 [0,30; 0,37] 0,34 [0,28; 0,39] 

F4 

O1 

θ1 0,30 [0,24; 0,34] 0,30 [0,24; 0,38] ** 0,30 [0,26; 0,35] 0,33 [0,27; 0,39] * 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,24; 0,37] 

θ2 0,32 [0,24; 0,36] 0,28 [0,23; 0,35] 0,35 [0,30; 0,39] * 0,31 [0,25; 0,39] 0,35 [0,30; 0,39] 0,27 [0,22; 0,34] 

α1 0,28 [0,24; 0,35] 0,30 [0,24; 0,36] 0,29 [0,24; 0,35] 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,24; 0,35] 0,30 [0,24; 0,36] 

α2 0,34 [0,25; 0,43] 0,35 [0,26; 0,44] 0,32 [0,25; 0,46] 0,36 [0,27; 0,46] 0,32 [0,25; 0,46] 0,34 [0,26; 0,43] 

α3 0,26 [0,21; 0,31] 0,27 [0,22; 0,34] 0,26 [0,21; 0,32] 0,28 [0,22; 0,34] 0,26 [0,21; 0,32] 0,28 [0,23; 0,35] 

β1 0,24 [0,22; 0,26]** 0,25 [0,23; 0,28] ** 0,24 [0,23; 0,26] 0,27 [0,24; 0,30] * 0,24 [0,23; 0,26]* 0,25 [0,23; 0,28] * 

β2 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,22; 0,29] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,22; 0,30] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,22; 0,28] 

F4 

O2 

θ1 0,31 [0,25; 0,39] 0,32 [0,25; 0,39] *** 0,32 [0,27; 0,39] 0,34 [0,28; 0,44] * 0,32 [0,27; 0,39] 0,30 [0,24; 0,39] 

θ2 0,31 [0,24; 0,38] 0,30 [0,24; 0,37] 0,33 [0,24; 0,38] 0,36 [0,30; 0,48] 0,33 [0,24; 0,38] 0,29 [0,23; 0,36] ** 

α1 0,31 [0,26; 0,36] 0,30 [0,26; 0,36] 0,28 [0,25; 0,35] 0,37 [0,29; 0,46] 0,28 [0,25; 0,35] 0,30 [0,26; 0,36] 

α2 0,37 [0,32; 0,44] 0,35 [0,26; 0,45] 0,37 [0,30; 0,44] 0,33 [0,26; 0,44] 0,37 [0,30; 0,44] 0,34 [0,26; 0,42] 

α3 0,24 [0,21; 0,30]*** 0,28 [0,23; 0,34] 0,25 [0,21; 0,28] ** 0,29 [0,24; 0,34] 0,25 [0,21; 0,28] 0,28 [0,24; 0,35] 

β1 0,26 [0,22; 0,29] 0,26 [0,23; 0,30] ** 0,26 [0,22; 0,30] 0,29 [0,26; 0,34] 0,26 [0,22; 0,30] 0,25 [0,23; 0,29] * 

β2 0,26 [0,22; 0,28] 0,26 [0,23; 0,30] 0,26 [0,22; 0,28] 0,27 [0,24; 0,31] * 0,26 [0,22; 0,28] 0,26 [0,23; 0,29] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
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а
 

в
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П
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н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

F4 

T3 

θ1 0,33 [0,28; 0,44] 0,33 [0,28; 0,43] 0,32 [0,28; 0,37] 0,42 [0,36; 0,51] * 0,32 [0,28; 0,37] 0,33 [0,27; 0,42] 

θ2 0,34 [0,29; 0,42] 0,34 [0,27; 0,43] 0,38 [0,29; 0,46] ** 0,44 [0,34; 0,55]* 0,38 [0,29; 0,46] 0,32 [0,24; 0,40] * 

α1 0,34 [0,27; 0,46] 0,36 [0,28; 0,45] 0,34 [0,28; 0,39] 0,40 [0,29; 0,52] * 0,34 [0,28; 0,39] 0,35 [0,27; 0,43] 

α2 0,33 [0,25; 0,46] 0,34 [0,26; 0,45] 0,30 [0,23; 0,47] 0,38 [0,29; 0,49] 0,30 [0,23; 0,47] 0,35 [0,27; 0,45] 

α3 0,30 [0,25; 0,36] 0,29 [0,25; 0,37] 0,30 [0,22; 0,36] 0,32 [0,25; 0,41] 0,30 [0,22; 0,36] 0,30 [0,25; 0,39] 

β1 0,28 [0,24; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] * 0,28 [0,24; 0,32] 0,35 [0,29; 0,42] 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32] 

β2 0,27 [0,22; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] *** 0,26 [0,22; 0,30] 0,31 [0,26; 0,37] 0,26 [0,22; 0,30] 0,26 [0,23; 0,30] ** 

F4 

T4 

 

θ1 0,43 [0,35; 0,49] 0,41 [0,33; 0,50] ** 0,39 [0,35; 0,45] 0,78 [0,67; 0,84] 0,39 [0,35; 0,45] 0,40 [0,31; 0,48] * 

θ2 0,46 [0,35; 0,55] 0,42 [0,32; 0,52] 0,48 [0,36; 0,51] * 0,78 [0,69; 0,85] 0,48 [0,36; 0,51] 0,41 [0,29; 0,49] 

α1 0,44 [0,35; 0,53]* 0,39 [0,30; 0,50] 0,45 [0,38; 0,51] * 0,75 [0,65; 0,81] 0,45 [0,38; 0,51] 0,38 [0,30; 0,45] 

α2 0,42 [0,34; 0,54] 0,37 [0,28; 0,46] 0,38 [0,31; 0,49] 0,70 [0,61; 0,81] 0,38 [0,31; 0,49] 0,36 [0,28; 0,43] 

α3 0,36 [0,24; 0,46] 0,32 [0,25; 0,41] 0,29 [0,24; 0,41] 0,60 [0,50; 0,69] * 0,29 [0,24; 0,41] 0,32 [0,26; 0,41] 

β1 0,36 [0,28; 0,44] 0,33 [0,28; 0,41] 0,36 [0,28; 0,44] 0,66 [0,58; 0,72] 0,36 [0,28; 0,44] 0,32 [0,27; 0,38] 

β2 0,28 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,36] 0,28 [0,27; 0,30] * 0,57 [0,50; 0,68] * 0,28 [0,27; 0,30] 0,29 [0,25; 0,36] 

P3 

P4 

 

θ1 0,73 [0,63; 0,80] 0,77 [0,67; 0,84] *** 0,73 [0,64; 0,79] * 0,65 [0,55; 0,75] 0,73 [0,61; 0,86] 0,77 [0,66; 0,84] * 

θ2 0,73 [0,62; 0,81] 0,78 [0,68; 0,84] * 0,75 [0,67; 0,81] 0,65 [0,55;0,73 ] 0,72 [0,62; 0,78] 0,77 [0,66; 0,83] * 

α1 0,72 [0,58; 0,78] 0,76 [0,65; 0,83] 0,74 [0,64; 0,81] 0,63 [0,53; 0,69] 0,68 [0,54; 0,76] 0,76 [0,65; 0,84] 

α2 0,65 [0,53; 0,76] 0,72 [0,61; 0,81] 0,69 [0,53; 0,77] 0,61 [0,47; 0,70] 0,64 [0,52; 0,75] 0,72 [0,61; 0,81] 

α3 0,57 [0,46; 0,66] 0,63 [0,52; 0,72] 0,53 [0,43; 0,61] 0,60 [0,50; 0,70] 0,59 [0,48; 0,68] 0,64 [0,54; 0,76] 

β1 0,61 [0,54; 0,66] 0,64 [0,56; 0,72] 0,61 [0,55; 0,66] 0,55 [0,49; 0,64] 0,61 [0,51; 0,68] 0,63 [0,54; 0,72] 

β2 0,54 [0,47; 0,63] 0,57 [0,49; 0,68] 0,57 [0,50; 0,65] 0,54 [0,48; 0,63] 0,52 [0,41; 0,62] 0,58 [0,48; 0,69] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 
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а
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Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

O1 

 

θ1 0,69 [0,57; 0,73] 0,66 [0,56; 0,76] *** 0,71 [0,62; 0,74] 0,56 [0,42; 0,66] ** 0,65 [0,55; 0,72] 0,66 [0,57; 0,76] *** 

θ2 0,67 [0,60; 0,74] 0,64 [0,55; 0,74] * 0,66 [0,60; 0,74] 0,55 [0,45; 0,67] 0,67 [0,61; 0,75] 0,64 [0,54; 0,74] * 

α1 0,63 [0,55; 0,70] 0,63 [0,53; 0,70] * 0,67 [0,60; 0,70] 0,49 [0,40; 0,59] 0,60 [0,50; 0,74] 0,63 [0,52; 0,71] 

α2 0,61 [0,51; 0,71] 0,60 [0,45; 0,72] 0,63 [0,58; 0,72] 0,46 [0,37; 0,55] 0,54 [0,48; 0,70] 0,59 [0,45; 0,74] 

α3 0,58 [0,51; 0,67] 0,61 [0,52; 0,71] 0,60 [0,51; 0,71] 0,41 [0,33;0,53] 0,57 [0,50; 0,62] 0,61 [0,53; 0,72] 

β1 0,58 [0,53; 0,66] 0,55 [0,48; 0,64] * 0,58 [0,55; 0,66] 0,42 [0,35; 0,49] 0,56 [0,47; 0,64] 0,55 [0,47; 0,63] * 

β2 0,54 [0,48; 0,60]* 0,55 [0,48; 0,63] 0,57 [0,51; 0,64] 0,41 [0,33; 0,51] 0,52 [0,46; 0,57] 0,56 [0,48; 0,63] 

P3 

O2 

 

θ1 0,56 [0,41; 0,63]* 0,55 [0,44; 0,65] *** 0,56 [0,46; 0,65] 0,58 [0,46; 0,71] *** 0,50 [0,40; 0,63]* 0,55 [0,47; 0,65] *** 

θ2 0,51 [0,42; 0,62] 0,54 [0,43; 0,66] 0,51 [0,46; 0,63] 0,59 [0,50; 0,70] 0,51 [0,37; 0,62] 0,53 [0,42; 0,63] 

α1 0,49 [0,36; 0,56] 0,48 [0,38; 0,59] * 0,50 [0,42; 0,57] 0,60 [0,49; 0,71] 0,42 [0,33; 0,55] 0,47 [0,38; 0,58] 

α2 0,41 [0,32; 0,53] 0,45 [0,35; 0,57] 0,44 [0,35; 0,53] 0,60 [0,50; 0,74] 0,39 [0,32; 0,55] 0,43 [0,35; 0,59] 

α3 0,40 [0,32; 0,48] 0,44 [0,35; 0,54] 0,38 [0,31; 0,49] 0,56 [0,44; 0,67] 0,41 [0,33; 0,47] 0,45 [0,36; 0,54] 

β1 0,41 [0,36; 0,47] 0,42 [0,35; 0,49] 0,45 [0,37; 0,49] 0,51 [0,44; 0,59] 0,40 [0,31; 0,44] 0,41 [0,35; 0,48] 

β2 0,39 [0,35; 0,47] 0,41 [0,33; 0,49] 0,45 [0,39; 0,48] 0,49 [0,43; 0,58] 0,37 [0,30; 0,41] 0,41 [0,33; 0,48] 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,60 [0,53; 0,70] 0,57 [0,45; 0,68] ** 0,60 [0,53; 0,72] 0,48 [0,40; 0,55] 0,61 [0,54; 0,65] 0,55 [0,45; 0,65]*** 

θ2 0,64 [0,54; 0,73] 0,58 [0,46; 0,68] 0,62 [0,56; 0,71] 0,52 [0,43; 0,59] 0,65 [0,53; 0,75] 0,55 [0,45; 0,65] * 

α1 0,63 [0,56; 0,75]* 0,60 [0,47; 0,70] 0,63 [0,56; 0,70] 0,47 [0,38;0,56] 0,67 [0,56; 0,77] 0,60 [0,47; 0,70] 

α2 0,70 [0,55; 0,80] 0,59 [0,49; 0,74] 0,72 [0,63; 0,75] 0,40 [0,31; 0,51] 0,65 [0,50; 0,81] 0,59 [0,49; 0,74] 

α3 0,63 [0,57; 0,68] 0,57 [0,44; 0,66] 0,61 [0,58; 0,70] 0,34 [0,27; 0,40] 0,65 [0,54; 0,68] 0,57 [0,44; 0,65] 

β1 0,57 [0,44; 0,64] 0,49 [0,39; 0,57] *** 0,59 [0,43; 0,63] 0,38 [0,34; 0,44] 0,57 [0,46; 0,66] 0,46 [0,38; 0,53] *** 

β2 0,53 [0,45; 0,62] 0,48 [0,40; 0,57] 0,55 [0,42; 0,60] 0,34 [0,30; 0,41] 0,53 [0,46; 0,64] 0,47 [0,40; 0,56] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,45 [0,39; 0,54] 0,48 [0,38; 0,56] *** 0,44 [0,36; 0,54] 0,55 [0,47; 0,66]*** 0,47 [0,40; 0,53] 0,46 [0,37; 0,57] * 

θ2 0,47 [0,39; 0,54] 0,48 [0,40; 0,58] 0,49 [0,44; 0,54] 0,53 [0,44; 0,64] 0,43 [0,34; 0,53] 0,45 [0,39; 0,57] 

α1 0,46 [0,37; 0,59] 0,46 [0,38; 0,55] 0,49 [0,39; 0,62] 0,51 [0,41; 0,58] 0,44 [0,34; 0,59] 0,46 [0,37; 0,54] 

α2 0,39 [0,29; 0,51] 0,40 [0,32; 0,51] 0,37 [0,30; 0,51] 0,46 [0,35; 0,58] 0,39 [0,28; 0,58] 0,40 [0,32; 0,52] 

α3 0,33 [0,27; 0,41] 0,35 [0,28; 0,42] 0,33 [0,27; 0,40] 0,43 [0,35;0,52 ] 0,34 [0,27; 0,44] 0,36 [0,30; 0,43] 

β1 0,36 [0,29; 0,40] 0,36 [0,31; 0,41] 0,38 [0,32; 0,42] 0,42 [0,37;0,48 ] 0,33 [0,26; 0,37] 0,34 [0,30; 0,40] 

β2 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,28; 0,40] 0,33 [0,32; 0,39] 0,42 [0,34; 0,48] 0,31 [0,29; 0,39] 0,33 [0,28; 0,39] 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,54 [0,47; 0,64] 0,55 [0,45; 0,66] *** 0,57 [0,52; 0,64] 0,68 [0,58; 0,76] *** 0,54 [0,43; 0,63] 0,56 [0,43; 0,66] *** 

θ2 0,52 [0,45; 0,59] 0,53 [0,43; 0,64] * 0,53 [0,48; 0,58] 0,68 [0,56; 0,77] 0,52 [0,42; 0,60] 0,52 [0,41; 0,64] ** 

α1 0,48 [0,39; 0,56] 0,49 [0,40; 0,59] 0,49 [0,44; 0,58] 0,63 [0,52;0,70 ] 0,47 [0,34; 0,55] 0,49 [0,40; 0,60] 

α2 0,47 [0,34; 0,55] 0,46 [0,36; 0,60] 0,48 [0,34; 0,60] 0,60 [0,49; 0,72] 0,45 [0,33; 0,53] 0,45 [0,36; 0,62] 

α3 0,38 [0,32; 0,47] 0,44 [0,36; 0,53] 0,34 [0,31; 0,44] 0,63 [0,53; 0,73] 0,40 [0,35; 0,48] 0,46 [0,38; 0,54] 

β1 0,41 [0,35; 0,46] 0,41 [0,35; 0,49] 0,42 [0,40; 0,47] 0,57 [0,48; 0,65] 0,40 [0,33; 0,42] 0,41 [0,34; 0,49] 

β2 0,38 [0,35; 0,43] 0,41 [0,34; 0,49] 0,40 [0,36; 0,44] 0,57 [0,48; 0,65] 0,38 [0,33; 0,42] 0,40 [0,34; 0,49] 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,68 [0,59; 0,77] 0,68 [0,58; 0,76] *** 0,67 [0,63; 0,77] 0,49 [0,39; 0,58] ** 0,68 [0,54; 0,76] 0,67 [0,58; 0,76] *** 

θ2 0,65 [0,56; 0,75] 0,67 [0,57; 0,75] 0,63 [0,53; 0,69] 0,46 [0,37; 0,57] 0,68 [0,57; 0,78] 0,67 [0,57; 0,74] 

α1 0,61 [0,51; 0,69] 0,63 [0,52; 0,70] 0,63 [0,56; 0,70] 0,41 [0,35; 0,52] 0,59 [0,45; 0,68] 0,63 [0,52; 0,72] 

α2 0,64 [0,47; 0,73] 0,60 [0,51; 0,72] 0,61 [0,53; 0,72] 0,36 [0,28; 0,51] 0,64 [0,45; 0,75] 0,61 [0,51; 0,72] 

α3 0,62 [0,52; 0,68] 0,63 [0,53; 0,74] * 0,63 [0,59; 0,68] 0,32 [0,26; 0,38]* 0,62 [0,48; 0,69] 0,63 [0,53; 0,74] 

β1 0,60 [0,54; 0,64] 0,57 [0,49; 0,65] 0,62 [0,56; 0,67] 0,35 [0,30; 0,40] 0,58 [0,52; 0,62] 0,57 [0,49; 0,64] 

β2 0,57 [0,49; 0,62] 0,57 [0,50; 0,64] 0,61 [0,56; 0,64] 0,32 [0,27; 0,38] 0,55 [0,46; 0,61] 0,57 [0,50; 0,63] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
ід
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ен
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ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,43 [0,38; 0,50] 0,45 [0,35; 0,55] *** 0,43 [0,38; 0,50] 0,66 [0,53; 0,73] 0,44 [0,38; 0,49] 0,42 [0,35; 0,52] *** 

θ2 0,41 [0,34; 0,53] 0,44 [0,34; 0,53] * 0,40 [0,35; 0,56] 0,70 [0,62; 0,76] 0,41 [0,33; 0,47] 0,42 [0,33; 0,51] ** 

α1 0,43 [0,34; 0,54] 0,41 [0,35; 0,50] 0,43 [0,36; 0,49] 0,69 [0,57; 0,77] 0,48 [0,32; 0,56] 0,41 [0,35; 0,49] 

α2 0,37 [0,31; 0,54] 0,38 [0,28; 0,51] 0,32 [0,30; 0,47] 0,70 [0,60; 0,79] 0,38 [0,34; 0,56] 0,39 [0,29; 0,51] 

α3 0,29 [0,24; 0,37]* 0,33 [0,27; 0,39] 0,25 [0,24; 0,39] 0,64 [0,56; 0,73] * 0,33 [0,27; 0,36] 0,34 [0,27; 0,41] 

β1 0,35 [0,29; 0,39] 0,33 [0,29; 0,38] *** 0,36 [0,30; 0,39] 0,60 [0,52; 0,67]** 0,32 [0,28; 0,39] 0,32 [0,27; 0,36] ** 

β2 0,30 [0,28; 0,34] 0,31 [0,27; 0,37] *** 0,30 [0,28; 0,33] 0,57 [0,45; 0,66] ** 0,31 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,36] 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,63 [0,53; 0,70] 0,64 [0,51; 0,71] 0,59 [0,51; 0,70] 0,69 [0,51; 0,77] 0,66 [0,59; 0,69] 0,62 [0,49; 0,70] 

θ2 0,66 [0,60; 0,72] 0,67 [0,56; 0,75] *** 0,63 [0,60; 0,69] 0,65 [0,55; 0,79] 0,68 [0,60; 0,74] 0,64 [0,53; 0,75] * 

α1 0,74 [0,64; 0,78]** 0,66 [0,54; 0,75] *** 0,74 [0,69; 0,78] ** 0,63 [0,53; 0,73]** 0,73 [0,55; 0,77] 0,63 [0,52; 0,73] ** 

α2 0,72 [0,63; 0,77] 0,68 [0,57; 0,78] 0,73 [0,68; 0,76] 0,63 [0,49; 0,76]** 0,72 [0,62; 0,80] 0,66 [0,54; 0,76] 

α3 0,66 [0,57; 0,70] 0,63 [0,54; 0,72] * 0,66 [0,60; 0,68] 0,57 [0,46; 0,67] 0,66 [0,55; 0,73] 0,61 [0,52; 0,69] * 

β1 0,58 [0,50; 0,66] 0,57 [0,46; 0,64] 0,58 [0,51; 0,66] 0,53 [0,44; 0,62] 0,59 [0,47; 0,66] 0,55 [0,42; 0,62] 

β2 0,56 [0,43; 0,66] 0,55 [0,42; 0,64] 0,50 [0,43; 0,67] 0,51 [0,41; 0,61] 0,60 [0,42; 0,65] 0,53 [0,42; 0,62] 

O1

O2 

 

 

θ1 0,58 [0,50; 0,69]* 0,67 [0,53; 0,77] *** 0,61 [0,50; 0,69] 0,50 [0,38; 0,65]* 0,57 [0,50; 0,69] 0,66 [0,54; 0,77] *** 

θ2 0,58 [0,50; 0,68] 0,63 [0,51; 0,76] 0,61 [0,52; 0,68] 0,49 [0,40; 0,63] 0,57 [0,49; 0,68] 0,62 [0,48; 0,75] ** 

α1 0,57 [0,44; 0,65] 0,61 [0,51; 0,73] 0,60 [0,51; 0,65] 0,47 [0,38; 0,60] 0,48 [0,38; 0,65] 0,60 [0,50; 0,73] 

α2 0,53 [0,46; 0,67] 0,64 [0,50; 0,76] 0,59 [0,50; 0,67] 0,48 [0,38; 0,62] 0,48 [0,44; 0,67] 0,64 [0,52; 0,77] 

α3 0,49 [0,42; 0,56] 0,58 [0,48; 0,68] 0,50 [0,41; 0,54] 0,43 [0,36; 0,55] 0,48 [0,43; 0,62] 0,59 [0,51; 0,69] 

β1 0,47 [0,39; 0,56]* 0,51 [0,43; 0,60] 0,52 [0,40; 0,57] 0,45 [0,34; 0,51] 0,46 [0,37; 0,53]* 0,49 [0,43; 0,60] 

β2 0,46 [0,38; 0,51] 0,51 [0,41; 0,60] 0,48 [0,42; 0,56] 0,42 [0,32; 0,52] 0,45 [0,35; 0,51] 0,50 [0,42; 0,58] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

 

П
а
р

а
 

в
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O1

T3 

 

 

θ1 0,53 [0,46; 0,59] 0,50 [0,38; 0,63] ** 0,55 [0,47; 0,60] 0,40 [0,33; 0,48] 0,53 [0,45; 0,57] 0,49 [0,40; 0,62] ** 

θ2 0,53 [0,43; 0,61] 0,49 [0,39; 0,62] 0,52 [0,45; 0,60] 0,40 [0,32; 0,51] 0,54 [0,38; 0,63] 0,50 [0,38; 0,60] 

α1 0,54 [0,47; 0,60] 0,48 [0,39; 0,60] 0,58 [0,49; 0,63] 0,36 [0,29; 0,45] 0,53 [0,47; 0,59] 0,50 [0,41; 0,60] 

α2 0,58 [0,43; 0,68] 0,49 [0,37; 0,61] 0,56 [0,49; 0,68] 0,35 [0,26; 0,44] 0,61 [0,43; 0,69] 0,51 [0,37; 0,61] 

α3 0,51 [0,39; 0,58] 0,44 [0,36; 0,57] 0,50 [0,36; 0,61] 0,28 [0,23; 0,35] * 0,52 [0,41; 0,57] 0,46 [0,37; 0,58] 

β1 0,48 [0,38; 0,53] 0,43 [0,34; 0,50] ** 0,48 [0,39; 0,53] 0,30 [0,26; 0,34] 0,48 [0,37; 0,53] 0,41 [0,34; 0,49] ** 

β2 0,47 [0,39; 0,50] 0,42 [0,34; 0,51] 0,46 [0,40; 0,49] 0,30 [0,25; 0,35] 0,48 [0,38; 0,52] 0,42 [0,35; 0,51] 

O1

T4 

 

 

θ1 0,38 [0,31; 0,45] 0,40 [0,34; 0,48] *** 0,37 [0,30; 0,46] 0,43 [0,32; 0,51]*** 0,38 [0,31; 0,45] 0,40 [0,34; 0,48] ** 

θ2 0,37 [0,30; 0,46] 0,39 [0,32; 0,48] 0,39 [0,36; 0,46] 0,42 [0,33; 0,49] 0,36 [0,27; 0,45] 0,38 [0,32; 0,47] 

α1 0,35 [0,28; 0,44] 0,36 [0,29; 0,45] 0,37 [0,29; 0,43] 0,35 [0,29; 0,43] 0,34 [0,28; 0,44] 0,36 [0,29; 0,44] 

α2 0,35 [0,24; 0,42] 0,35 [0,28; 0,44] 0,36 [0,24; 0,40] 0,34 [0,26; 0,44] 0,35 [0,25; 0,44] 0,36 [0,29; 0,45] 

α3 0,26 [0,21; 0,33]* 0,30 [0,24; 0,38] 0,26 [0,20; 0,32] 0,29 [0,23; 0,34] * 0,31 [0,21; 0,34] 0,33 [0,26; 0,40] 

β1 0,28 [0,24; 0,32] 0,29 [0,25; 0,34] * 0,30 [0,26; 0,32] 0,30 [0,26; 0,35] 0,26 [0,23; 0,30] 0,29 [0,25; 0,34] 

β2 0,28 [0,24; 0,31]* 0,29 [0,25; 0,35] 0,28 [0,25; 0,32]* 0,29 [0,25; 0,34]* 0,26 [0,23; 0,30] 0,29 [0,25; 0,35] 

O2

T3 

 

 

θ1 0,35 [0,29;0,45] 0,40 [0,31; 0,49] *** 0,39 [0,32; 0,52] 0,51 [0,40; 0,60]* 0,34 [0,29; 0,42] 0,37 [0,31; 0,47] *** 

θ2 0,35 [0,27; 0,45] 0,39 [0,30; 0,48] 0,37 [0,28; 0,50] 0,52 [0,41; 0,62] 0,32 [0,26; 0,43] 0,38 [0,29; 0,46] * 

α1 0,34 [0,29; 0,41] 0,35 [0,29; 0,42] 0,35 [0,31; 0,44] 0,49 [0,40; 0,63] 0,33 [0,24; 0,38] 0,34 [0,29; 0,42] 

α2 0,33 [0,26; 0,40] 0,34 [0,26; 0,45] 0,35 [0,32; 0,39] 0,51 [0,37; 0,66] 0,29 [0,24; 0,40] 0,34 [0,26; 0,46] 

α3 0,27 [0,22; 0,34] 0,30 [0,24; 0,37] 0,27 [0,21; 0,32] 0,47 [0,37; 0,58] 0,27 [0,23; 0,34] 0,31 [0,24; 0,39] 

β1 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] * 0,31 [0,26; 0,35] 0,45 [0,33; 0,52] 0,29 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,32] ** 

β2 0,27 [0,25; 0,31] 0,29 [0,25; 0,34] 0,28 [0,24; 0,32] 0,44 [0,35; 0,53] * 0,27 [0,25; 0,30] 0,29 [0,25; 0,33] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток А.1 (продовження) 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
н

ь
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Контрольні 

досліди (n=40) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (n=321) 

Контрольні 

досліди (чоловіки) 

(n=17) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (чоловіки) 

(n=149) 

Контрольні 

досліди (жінки) 

(n=23) 

Пасивне 

сприйняття 

запахів (жінки) 

(n=172) 

O2

T4 

 

 

θ1 0,52 [0,37; 0,59]* 0,51 [0,39; 0,61] ** 0,49 [0,38; 0,60] 0,34 [0,26; 0,43]* 0,53 [0,34; 0,58] 0,51 [0,39; 0,61] 

θ2 0,51 [0,41; 0,63] 0,51 [0,39; 0,62] 0,47 [0,42; 0,62] 0,35 [0,28; 0,45] 0,55 [0,39; 0,64] 0,51 [0,36; 0,61] 

α1 0,53 [0,44; 0,63] 0,49 [0,40; 0,62] * 0,56 [0,49; 0,63] 0,33 [0,27; 0,39] *** 0,52 [0,37; 0,63] 0,49 [0,40; 0,61] 

α2 0,53 [0,35; 0,68] 0,54 [0,41; 0,65] 0,52 [0,36; 0,62] 0,32 [0,23; 0,38] 0,58 [0,34; 0,69] 0,55 [0,42; 0,65] 

α3 0,49 [0,36; 0,58] 0,48 [0,38; 0,59] 0,52 [0,37; 0,58] 0,27 [0,23; 0,34] 0,46 [0,35; 0,56] 0,50 [0,39; 0,60] 

β1 0,43 [0,37; 0,57] 0,44 [0,34; 0,53] 0,49 [0,40; 0,58] 0,28 [0,25; 0,32] 0,40 [0,33; 0,56] 0,43 [0,34; 0,53] 

β2 0,41 [0,34; 0,51]* 0,43 [0,34; 0,53] 0,46 [0,36; 0,50] 0,27 [0,23; 0,30] 0,39 [0,32; 0,51]* 0,43 [0,34; 0,52] 

T3 

T4 

 

 

θ1 0,33 [0,29; 0,43] 0,33 [0,27; 0,41] ** 0,32 [0,27; 0,37] 0,40 [0,33; 0,48] ** 0,34 [0,29; 0,44] 0,33 [0,27; 0,40] 

θ2 0,32 [0,24; 0,41] 0,33 [0,26; 0,41] 0,32 [0,22; 0,44] 0,40 [0,32; 0,51] 0,33 [0,26; 0,40] 0,31 [0,25; 0,38] 

α1 0,32 [0,27; 0,41] 0,32 [0,26; 0,40] 0,31 [0,24; 0,36] 0,36 [0,29; 0,45] 0,33 [0,29; 0,44] 0,32 [0,26; 0,40] 

α2 0,28 [0,22; 0,40] 0,32 [0,24; 0,39] 0,26 [0,20; 0,38] 0,35 [0,26; 0,44] 0,30 [0,25; 0,43] 0,32 [0,25; 0,40] 

α3 0,28 [0,22; 0,31] 0,28 [0,23; 0,33] 0,27 [0,23; 0,31] 0,28 [0,23; 0,35] 0,28 [0,22; 0,31] 0,28 [0,23; 0,33] 

β1 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,24; 0,30] * 0,27 [0,23; 0,31] 0,30 [0,26; 0,34] 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,29]** 

β2 0,25 [0,21; 0,28] 0,26 [0,23; 0,30] * 0,24 [0,22; 0,26] 0,30 [0,25; 0,35] 0,26 [0,21; 0,31] 0,25 [0,23; 0,30] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − 

p ≤ 0,001. 
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Додаток Б 

 

Спектральна потужність ЕЕГ-діапазонів під час пасивного сприйняття запаху 

в групах з різною його суб’єктивною оцінкою (гедонічний розподіл) 

 

 

Вихідний стан функціонального спокою 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

F
3
 

θ1 1,41 [1,02; 2,14] 1,52 [1,08; 2,29] 

P
3
 

 

θ1 1,74 [1,26; 2,93] 1,83 [1,37; 2,48] 

θ2 1,14 [0,84; 1,76] 1,17 [0,77; 1,54] θ2 1,61 [1,02; 2,68] 1,47 [1,04; 2,35] 

α1 1,92 [1,00; 4,22] 1,66 [1,13; 3,33] α1 3,36 [1,67; 7,94] 3,38 [1,70; 5,64] 

α2 1,51 [0,87; 2,89] 1,60 [0,92; 2,88] α2 4,61 [2,16; 10,08] 4,21 [2,12; 9,38] 

α3 1,04 [0,70; 1,80] 1,13 [0,65; 1,87] α3 2,65 [1,40; 5,20] 2,98 [1,43; 5,88] 

β1 1,45 [1,15; 2,10] 1,33 [0,96; 1,86] β1 2,17 [1,47; 3,48] 1,85 [1,28; 2,76] 

β2 0,69 [0,50; 0,90] 0,58 [0,37; 0,80] β2 0,87 [0,57; 1,25] 0,74 [0,45; 1,03] 

θ/α 0,59 [0,36; 0,79] 0,54 [0,33; 0,85] θ/α 0,31 [0,18; 0,46] 0,28 [0,16; 0,49] 

β/α 0,45 [0,30; 0,65] 0,39 [0,21; 0,61] β/α 0,25 [0,15; 0,39] 0,22 [0,13; 0,34] 

θ/β 1,14 [0,93; 1,74] 1,38 [0,93; 2,00] θ/β 1,20 [0,77; 1,73] 1,28 [0,93; 1,86] 

F
4

 

 

θ1 1,44 [1,01; 2,24] 1,56 [1,10; 2,32] 

P
4

 

 

θ1 1,57 [1,13; 2,79] 1,89 [1,23; 2,69] 

θ2 1,24 [0,83; 1,88] 1,22 [0,88; 1,74] θ2 1,46 [0,99; 2,66] 1,54 [0,98; 2,23] 

α1 2,17 [1,03; 4,38] 1,86 [1,20; 3,36] α1 3,36 [1,70; 7,29] 3,31 [1,72; 6,08] 

α2 1,57 [0,86; 3,10] 1,58 [0,94; 3,07] α2 4,57 [1,99; 9,88] 4,33 [2,18; 9,60] 

α3 1,05 [0,72; 1,84] 1,15 [0,68; 2,00] α3 2,66 [1,50; 5,06] 2,92 [1,38; 5,63] 

β1 1,53 [1,12; 2,09] 1,36 [0,98; 1,89] β1 2,20 [1,46; 3,63] 1,79 [1,24; 3,09] 

β2 0,66 [0,52; 0,88] 0,62 [0,41; 0,78] β2 0,83 [0,57; 1,14] 0,70 [0,42; 1,00] 

θ/α 0,56 [0,38; 0,81] 0,53 [0,36; 0,87] θ/α 0,30 [0,18; 0,46] 0,29 [0,17; 0,48] 

β/α 0,42 [0,28; 0,63] 0,38 [0,23; 0,57] β/α 0,24 [0,15; 0,37] 0,22 [0,14; 0,33] 

θ/β 1,21 [0,88; 1,67] 1,46 [1,00; 1,95] θ/β 1,13 [0,73; 1,57] 1,33 [0,83; 1,90] 
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Додаток Б (продовження) 

 

 

 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

O
1
 

 

θ1 1,56 [1,04; 2,36] 1,79 [1,23; 2,76] 

T
3
 

 

θ1 1,05 [0,70; 1,74] 1,16 [0,83; 1,79] 

θ2 1,54 [0,93; 2,95] 1,57 [0,91; 2,39] θ2 0,85 [0,52; 1,30] 0,84 [0,58; 1,23] 

α1 4,23 [2,23; 10,44] 4,29 [1,90; 8,86] α1 1,61 [0,88; 3,19] 1,49 [0,87; 2,41] 

α2 8,86 [3,46; 22,39] 10,84 [3,84; 24,51] α2 1,83 [0,92; 3,36] 1,80 [0,93; 3,10] 

α3 4,84 [2,13; 13,87] 5,01 [2,11; 13,32] α3 1,27 [0,81; 2,06] 1,28 [0,77; 2,43] 

β1 2,57 [1,90; 4,50] 2,48 [1,58; 4,36] β1 1,50 [1,09; 2,12] 1,22 [0,87; 1,74] 

β2 1,10 [0,68; 1,49] 0,96 [0,45; 1,51] β2 0,56 [0,0; 0,83] 0,46 [0,28; 0,66] 

θ/α 0,15 [0,09; 0,25] 0,13 [0,07; 0,31] θ/α 0,43 [0,26; 0,61] 0,44 [0,23; 0,67] 

β/α 0,17 [0,11; 0,27] 0,13 [0,08; 0,27] β/α 0,42 [0,26; 0,61] 0,37 [0,21; 0,54] 

θ/β 0,89 [0,59; 1,24] 0,99 [0,64; 1,45] θ/β 0,99 [0,65; 1,33] 1,26 [0,78; 1,69] 

O
2
 

 

θ1 1,58 [0,99; 2,68] 1,85 [1,23; 2,74] 

T
4

 

 

θ1 0,11 [0,08; 0,16] 1,13 [0,76; 2,02] 

θ2 1,66 [0,90; 2,90] 1,56 [1,00; 2,53] θ2 0,09 [0,06; 0,12] 0,94 [0,60; 1,43] 

α1 5,00 [2,18; 12,13] 4,51 [2,16; 12,25] α1 0,17 [0,12; 0,26] 1,79 [0,98; 3,01] 

α2 10,97 [4,26; 22,05] 11,87 [4,80; 30,42] α2 0,19 [0,13; 0,29] 2,10 [1,08; 3,90] 

α3 4,96 [2,31; 11,60] 5,30 [2,42; 14,61] α3 0,13 [0,09; 0,20] 1,34 [0,80; 3,00] 

β1 2,63 [1,83; 4,35] 2,51 [1,68; 3,97] β1 0,15 [0,11; 0,19] 1,32 [0,89; 2,07] 

β2 1,09 [0,62; 1,56] 0,96 [0,53; 1,55] β2 0,05 [0,04; 0,07] 0,49 [0,32; 0,78] 

θ/α 0,14 [0,08; 0,22] 0,12 [0,07; 0,23] θ/α 0,38 [0,23; 0,59] 0,36 [0,24; 0,60] 

β/α 0,16 [0,10; 0,24] 0,14 [0,08; 0,23] β/α 0,40 [0,24; 0,51] 0,31 [0,21; 0,48] 

θ/β 0,81 [0,56; 1,28] 0,98 [0,66; 1,46] θ/β 1,04 [0,70; 1,46] 1,18 [0,74; 1,65] 
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Додаток Б (продовження) 

 

Перша хвилина  пасивного сприйняття запаху 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

F
3
 

θ1 1,39 [0,93; 2,04] 1,45 [0,91; 2,23]* 

P
3
 

 

θ1 1,50 [1,08; 2,46]*** 1,69 [1,10; 2,53]** 

θ2 0,94 [0,69; 1,40]*** 0,98 [0,68; 1,52]*** θ2 1,25 [0,87; 1,92]*** 1,25 [0,88; 1,99]*** 

α1 1,57 [0,95; 2,83]*** 1,51 [0,98; 2,62]*** α1 2,63 [1,43; 5,55]*** 2,41 [1,26; 4,48]*** 

α2 1,30 [0,76; 2,75]* 1,38 [0,73; 2,96]** α2 3,02 [1,54; 7,59]*** 3,14 [1,43; 7,03]*** 

α3 1,01 [0,67; 1,71] 1,05 [0,60; 1,96] α3 2,90 [1,56; 5,26] 2,60 [1,29; 6,27] 

β1 1,37 [1,08; 1,94]** 1,21 [0,90; 1,70]*** β1 1,97 [1,29; 3,08]*** 1,78 [1,19; 2,49]*** 

β2 0,65 [0,48; 0,86] 0,57 [0,38; 0,73] β2 0,82 [0,50; 1,15] 0,68 [0,39; 1,01] 

θ/α 0,53 [0,35; 0,80] 0,54 [0,35; 0,86] θ/α 0,29 [0,17; 0,45] 0,29 [0,18; 0,47] 

β/α 0,48 [0,30; 0,66] 0,40 [0,23; 0,62] β/α 0,27 [0,16; 0,42] 0,24 [0,15; 0,40]** 

θ/β 1,17 [0,78; 1,68] 1,38 [0,93; 2,07] θ/β 1,08 [0,72; 1,59]* 1,20 [0,79; 2,00]* 

F
4

 

 

θ1 1,37 [0,95; 2,15] 1,51 [1,08; 2,23] 

P
4

 

 

θ1 1,41 [0,96; 2,72]** 1,71 [1,07; 2,78]* 

θ2 0,98 [0,75; 1,62]*** 1,08 [0,68; 1,62]** θ2 1,18 [0,81; 2,00]*** 1,26 [0,84; 2,12]*** 

α1 1,74 [0,92; 2,94]*** 1,60 [1,01; 2,70]*** α1 2,44 [1,33; 5,02]*** 2,55 [1,30; 4,07]*** 

α2 1,35 [0,73; 2,85]* 1,46 [0,76; 2,67]** α2 2,98 [1,50; 7,84]*** 3,05 [1,45; 7,38]*** 

α3 1,03 [0,65; 1,86] 1,10 [0,66; 1,99] α3 3,15 [1,51; 5,13] 2,37 [1,13; 5,91] 

β1 1,39 [1,06; 2,01]** 1,24 [0,93; 1,77]*** β1 1,94 [1,25; 3,12]*** 1,74 [1,10; 2,82]* 

β2 0,64 [0,48; 0,85] 0,57 [0,43; 0,78] β2 0,75 [0,52; 1,13] 0,67 [0,37; 1,04] 

θ/α 0,56 [0,35; 0,84] 0,55 [0,36; 0,89] θ/α 0,27 [0,16; 0,44] 0,29 [0,18; 0,49] 

β/α 0,47 [0,30; 0,65] 0,40 [0,24; 0,61] β/α 0,25 [0,17; 0,43] 0,24 [0,16; 0,40]*** 

θ/β 1,21 [0,88; 1,64] 1,36 [1,02; 2,15] θ/β 1,01 [0,65; 1,47] 1,19 [0,76; 1,94] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б (продовження) 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

O
1
 

 

θ1 1,33 [0,91; 2,24]*** 1,63 [0,95; 2,47]*** 

T
3
 

 

θ1 0,93 [0,59; 1,56] 1,12 [0,67; 1,69]*** 

θ2 1,13 [0,78; 1,81]*** 1,32 [0,81; 2,10]*** θ2 0,66 [0,47; 1,10]*** 0,69 [0,49; 1,15]*** 

α1 3,66 [1,45; 6,87]*** 3,35 [1,51; 7,05]*** α1 1,22 [0,72; 2,63]*** 1,20 [0,73; 1,98]*** 

α2 5,66 [2,22; 17,34]*** 7,95 [1,70; 21,48]*** α2 1,39 [0,70; 2,50]** 1,44 [0,70; 2,27]*** 

α3 5,20 [2,00; 13,78] 4,63 [1,64; 15,35] α3 1,30 [0,86; 2,21] 1,31 [0,66; 2,69] 

β1 2,51 [1,60; 3,98]*** 2,43 [1,37; 4,28] β1 1,39 [1,02; 1,91]** 1,22 [0,78; 1,81] 

β2 1,00 [0,59; 1,51] 0,87 [0,42; 1,58] β2 0,59 [0,41; 0,85] 0,47 [0,28; 0,72] 

θ/α 0,15 [0,07; 0,23] 0,13 [0,07; 0,31] θ/α 0,39 [0,24; 0,64] 0,41 [0,24; 0,70] 

β/α 0,17 [0,11; 0,34] 0,14 [0,09; 0,33]** β/α 0,44 [0,29; 0,66]* 0,39 [0,24; 0,61]** 

θ/β 0,79 [0,47; 1,19]** 0,82 [0,59; 1,49]* θ/β 0,90 [0,53; 1,42] 1,11 [0,70; 1,78]*** 

O
2
 

 

θ1 1,39 [0,85; 2,50]** 1,69 [0,98; 2,75]** 

T
4
 

 

θ1 0,11 [0,07; 0,16]*** 1,07 [0,76; 1,83]** 

θ2 1,18 [0,79; 2,16]*** 1,30 [0,85; 2,07]*** θ2 0,08 [0,06; 0,11]*** 0,83 [0,56; 1,26]*** 

α1 3,74 [1,61; 7,57]*** 3,46 [1,75; 8,50]*** α1 0,15 [0,11; 0,23]*** 1,53 [0,81; 2,44]*** 

α2 5,94 [2,73; 19,75]*** 8,00 [2,58; 25,30]*** α2 0,16 [0,12; 0,25]*** 1,63 [0,84; 3,62]*** 

α3 6,07 [2,37; 12,67] 4,94 [1,94; 17,48] α3 0,16 [0,10; 0,24] 1,28 [0,67; 3,08] 

β1 2,73 [1,67; 4,06]*** 2,51 [1,50; 4,12] β1 0,16 [0,12; 0,20]*** 1,37 [0,80; 1,97] 

β2 1,02 [0,59; 1,48] 0,91 [0,46; 1,60] β2 0,06 [0,05; 0,09] 0,53 [0,31; 0,79] 

θ/α 0,13 [0,08; 0,22] 0,13 [0,07; 0,28] θ/α 0,34 [0,23; 0,53] 0,34 [0,24; 0,69] 

β/α 0,17 [0,10; 0,28]* 0,13 [0,09; 0,30]** β/α 0,41 [0,27; 0,60]** 0,35 [0,23; 0,57]*** 

θ/β 0,74 [0,47; 1,16]* 0,91 [0,54; 1,33]** θ/β 0,84 [0,60; 1,23]** 1,07 [0,68; 1,62]*** 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б (продовження) 

 

Стан функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації  
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

F
3
 

θ1 1,31 [0,85; 1,82]*** 1,41 [1,04; 1,94]** 

P
3
 

 

θ1 1,56 [1,07; 2,45]*** 1,78 [1,24; 2,32]* 

θ2 1,04 [0,71; 1,58]* 1,10 [0,79; 1,57] θ2 1,32 [0,97; 2,52] 1,42 [1,07; 2,09]* 

α1 1,64 [0,99; 3,05]*** 1,64 [1,07; 2,95]*** α1 2,97 [1,44; 6,45]** 2,99 [1,55; 5,63]*** 

α2 1,39 [0,68; 2,52]*** 1,48 [0,85; 2,70]*** α2 3,47 [1,68; 7,07]*** 3,86 [1,75; 7,35]*** 

α3 1,01 [0,66; 1,69]* 1,07 [0,60; 1,90] α3 2,55 [1,37; 4,59] 3,15 [1,28; 5,70] 

β1 1,38 [1,09; 1,92]*** 1,27 [0,82; 1,79]*** β1 2,04 [1,25; 3,09]*** 1,84 [1,27; 2,67]** 

β2 0,64 [0,47; 0,80]*** 0,54 [0,37; 0,74]*** β2 0,77 [0,52; 1,09]*** 0,68 [0,46; 0,93]** 

θ/α 0,62 [0,43; 0,80]* 0,58 [0,37; 1,00]** θ/α 0,35 [0,21; 0,54]*** 0,30 [0,21; 0,58]* 

β/α 0,51 [0,35; 0,73]*** 0,42 [0,26; 0,60]* β/α 0,28 [0,18; 0,45]*** 0,25 [0,16; 0,40]*** 

θ/β 1,13 [0,82; 1,62] 1,41 [0,99; 1,95] θ/β 1,18 [0,80; 1,50] 1,33 [0,93; 1,74] 

F
4

 

 

θ1 1,30 [0,87; 2,10]* 1,51 [1,11; 2,09] 

P
4

 

 

θ1 1,41 [1,01; 2,50]** 1,80 [1,13; 2,54]** 

θ2 1,08 [0,78; 1,79] 1,19 [0,79; 1,65] θ2 1,22 [0,89; 2,53]** 1,44 [0,96; 2,14]** 

α1 1,79 [1,01; 3,22]*** 1,86 [1,01; 3,06]*** α1 3,10 [1,41; 6,65]*** 3,15 [1,52; 5,68]*** 

α2 1,53 [0,78; 2,53]** 1,56 [0,87; 2,84]*** α2 3,53 [1,66; 7,65]*** 3,84 [1,94; 7,30]*** 

α3 0,96 [0,68; 1,79]* 1,17 [0,62; 2,02] α3 2,69 [1,47; 5,20] 2,60 [1,28; 6,63] 

β1 1,37 [1,11; 1,97]** 1,29 [0,96; 1,79]*** β1 1,97 [1,31; 3,19]*** 1,79 [1,19; 3,02]** 

β2 0,63 [0,47; 0,79]*** 0,56 [0,38; 0,80]*** β2 0,74 [0,52; 1,02]*** 0,64 [0,42; 1,00]** 

θ/α 0,62 [0,46; 0,89]** 0,58 [0,36; 0,98]*** θ/α 0,34 [0,20; 0,51]*** 0,31 [0,20; 0,53]* 

β/α 0,51 [0,33; 0,72]*** 0,42 [0,27; 0,61]** β/α 0,26 [0,18; 0,45]*** 0,24 [0,16; 0,38]*** 

θ/β 1,18 [0,84; 1,71] 1,43 [0,98; 2,03] θ/β 1,19 [0,73; 1,53] 1,25 [0,87; 1,85] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації  

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б (продовження) 

 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

O
1
 

 

θ1 1,41 [0,97; 2,21]** 1,71 [1,06; 2,38]** 

T
3
 

 

θ1 0,93 [0,65; 1,48]** 1,07 [0,78; 1,63]* 

θ2 1,24 [0,84; 2,40]** 1,38 [0,96; 2,15]*** θ2 0,78 [0,47; 1,17]* 0,77 [0,59; 1,09]** 

α1 3,73[1,57; 7,64]*** 3,69 [1,80; 7,14]*** α1 1,54 [0,76; 2,88]* 1,35 [0,78; 2,25]** 

α2 6,03 [2,53; 14,34]*** 8,29 [2,77; 18,69]*** α2 1,47 [0,76; 2,89]*** 1,37 [0,85; 2,70]*** 

α3 4,12 [1,95; 10,50] 4,73 [1,95; 12,74] α3 1,27 [0,76; 2,00]* 1,40 [0,65; 2,39] 

β1 2,29 [1,58; 3,77]*** 2,29 [1,49; 3,87]*** β1 1,31 [0,93; 1,91]*** 1,18 [0,79; 1,71]** 

β2 0,88 [0,58; 1,28]*** 0,88 [0,43; 1,31]*** β2 0,51 [0,36; 0,73]*** 0,43 [0,29; 0,64]*** 

θ/α 0,21 [0,11; 0,38]*** 0,15 [0,09; 0,43]*** θ/α 0,44 [0,29; 0,68]* 0,45 [0,26; 0,71]** 

β/α 0,23 [0,12; 0,37]*** 0,17 [0,10; 0,31]*** β/α 0,44 [0,31; 0,65]* 0,38 [0,26; 0,56]** 

θ/β 0,96 [0,59; 1,30] 0,93 [0,65; 1,56] θ/β 1,02 [0,58; 1,38] 1,17 [0,78; 1,67] 

O
2
 

 

θ1 1,40 [0,92; 2,52]* 1,79 [1,20; 2,60]** 

T
4

 

 

θ1 0,12 [0,09; 0,16]*** 1,14 [0,83; 1,80]** 

θ2 1,35 [0,82; 2,36]* 1,43 [0,95; 2,32]*** θ2 0,09 [0,07; 0,12]* 0,87 [0,63; 1,26]** 

α1 4,10 [1,82; 9,38]*** 4,12 [2,00; 10,19]*** α1 0,16 [0,13; 0,24]*** 1,71 [0,93; 2,83]*** 

α2 7,23 [2,84; 17,79]*** 9,24 [3,40; 21,59]*** α2 0,16 [0,12; 0,25]*** 1,76 [0,94; 3,43]*** 

α3 4,54 [2,14; 12,32] 4,73 [2,23; 14,26] α3 0,15 [0,10; 0,20] 1,40 [0,71; 2,98] 

β1 2,29 [1,53; 3,96]*** 2,38 [1,54; 3,71]*** β1 0,15 [0,12; 0,19]*** 1,21 [0,86; 1,97]** 

β2 0,88 [0,53; 1,39]*** 0,83 [0,49; 1,50]*** β2 0,06 [0,04; 0,08]* 0,47 [0,29; 0,73]*** 

θ/α 0,19 [0,10; 0,37]*** 0,14 [0,08; 0,38]*** θ/α 0,40 [0,28; 0,59]* 0,39 [0,24; 0,67]** 

β/α 0,19 [0,11; 0,34]*** 0,15 [0,10; 0,28]*** β/α 0,41 [0,27; 0,59]** 0,37 [0,24; 0,51]*** 

θ/β 0,90 [0,55; 1,30] 0,94 [0,63; 1,54] θ/β 1,02 [0,66; 1,32] 1,16 [0,77; 1,64] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації   

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б (продовження) 

 

Виконання розумового навантаження на фоні одорації  
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

F
3
 

θ1 1,90 [1,18; 3,24]*** 2,12 [1,25; 3,40]*** 

P
3
 

 

θ1 1,62 [1,17; 2,44]** 1,84 [1,29; 2,45] 

θ2 1,30 [0,88; 2,60]*** 1,49 [0,87; 2,25]*** θ2 1,34 [0,87; 1,99]** 1,39 [0,88; 1,84]** 

α1 1,79 [1,01; 3,62] 1,75 [1,03; 2,92] α1 2,64 [1,31; 5,34]** 2,45 [1,32; 4,91]*** 

α2 1,59 [0,95; 2,98]** 1,58 [0,92; 3,25]** α2 3,27 [1,67; 6,32] 3,50 [1,64; 7,38]* 

α3 1,18 [0,72; 1,87]** 1,05 [0,64; 1,90] α3 2,55 [1,35; 4,89] 2,82 [1,23; 4,84] 

β1 1,55 [1,11; 2,01]** 1,25 [0,95; 1,85]*** β1 1,94 [1,24; 2,90]** 1,63 [1,16; 2,75]** 

β2 0,69 [0,53; 0,92]*** 0,59 [0,40; 0,83]*** β2 0,74 [0,51; 1,06] 0,66 [0,42; 0,92] 

θ/α 0,72 [0,46; 1,12]*** 0,76 [0,42; 1,27]*** θ/α 0,35 [0,21; 0,52] 0,33 [0,20; 0,66] 

β/α 0,47 [0,31; 0,63]* 0,38 [0,24; 0,62] β/α 0,29 [0,18; 0,38] 0,26 [0,15; 0,41] 

θ/β 1,50 [0,97; 2,36]*** 1,77 [1,26; 2,70]*** θ/β 1,18 [0,86; 1,61] 1,31 [0,90; 1,95]* 

F
4
 

 

θ1 2,06 [1,19; 3,44]*** 2,15 [1,26; 3,36]*** 

P
4
 

 

θ1 1,41 [1,09; 2,79] 1,75 [1,19; 2,56] 

θ2 1,36 [0,93; 2,61]*** 1,46 [0,85; 2,28]*** θ2 1,17 [0,79; 1,85]*** 1,29 [0,82; 2,01] 

α1 1,94 [1,07; 3,64] 1,78 [1,11; 3,17] α1 2,43 [1,23; 5,10]*** 2,69 [1,28; 4,82]*** 

α2 1,79 [1,03; 2,97]** 1,70 [1,01; 3,53]** α2 3,34 [1,71; 6,76] 3,38 [1,69; 7,10]*** 

α3 1,10 [0,77; 2,01]*** 1,11 [0,67; 1,89] α3 2,70 [1,38; 4,82] 2,37 [1,31; 4,88]* 

β1 1,53 [1,12; 2,27]* 1,38 [0,96; 2,05]*** β1 1,85 [1,24; 2,78]*** 1,64 [1,14; 2,63] 

β2 0,70 [0,54; 0,93]*** 0,62 [0,40; 0,88]*** β2 0,69 [0,53; 1,00] 0,66 [0,41; 0,95]*** 

θ/α 0,72 [0,49; 1,13]*** 0,78 [0,42; 1,27]*** θ/α 0,35 [0,21; 0,47] 0,34 [0,20; 0,55] 

β/α 0,46 [0,29; 0,60]** 0,36 [0,25; 0,57] β/α 0,27 [0,18; 0,37] 0,25 [0,16; 0,40]** 

θ/β 1,62 [1,02; 2,42]*** 1,78 [1,21; 2,84]*** θ/β 1,12 [0,78; 1,51] 1,25 [0,83; 1,89] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації та стану 

функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації  та стану 

функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації (імітації одорації). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

O
1

 

 

θ1 1,35 [0,93; 2,08] 1,68 [1,04; 2,34] 

T
3
 

 

θ1 0,90 [0,64; 1,51] 1,11 [0,75; 1,59] 

θ2 1,14 [0,79; 1,83]*** 1,24 [0,85; 1,84]*** θ2 0,68 [0,44; 1,03]* 0,77 [0,55; 1,14] 

α1 2,79 [1,52; 6,69]* 3,05 [1,40; 6,76]*** α1 1,24 [0,69; 2,56]*** 1,21 [0,78; 1,99]* 

α2 7,18 [3,08; 12,64] 8,98 [2,33; 20,25] α2 1,36 [0,78; 2,88] 1,50 [0,82; 2,78] 

α3 5,20 [2,46; 13,88]** 5,02 [1,96; 13,04] α3 1,40 [0,81; 2,14] 1,29 [0,67; 2,34] 

β1 2,56 [1,61; 4,30] 2,43 [1,42; 3,81] β1 1,37 [0,95; 1,93] 1,21 [0,84; 1,82] 

β2 0,91 [0,66; 1,50]* 0,95 [0,48; 1,45] β2 0,55 [0,40; 0,76]** 0,47 [0,29; 0,72]* 

θ/α 0,15 [0,08; 0,27]*** 0,15 [0,09; 0,30] θ/α 0,42 [0,27; 0,60] 0,45 [0,28; 0,71] 

β/α 0,20 [0,13; 0,30] 0,17 [0,10; 0,34] β/α 0,45 [0,28; 0,64] 0,39 [0,26; 0,61]** 

θ/β 0,76 [0,51; 1,07]*** 0,87 [0,60; 1,33] θ/β 0,89 [0,60; 1,30] 1,08 [0,74; 1,59]* 

O
2
 

 

θ1 1,31 [0,94; 2,24] 1,59 [1,09; 2,51] 

T
4

 

 

θ1 0,11 [0,08; 0,15] 1,13 [0,79; 1,70] 

θ2 1,22 [0,76; 1,81]*** 1,29 [0,92; 1,84]*** θ2 0,09 [0,07; 0,11]* 0,83 [0,54; 1,28]* 

α1 3,22 [1,65; 8,68]* 3,59 [1,61; 7,96]*** α1 0,15 [0,11; 0,21]** 1,52 [0,86; 2,51]** 

α2 8,05 [3,23; 18,10] 9,85 [3,23; 23,40] α2 0,15 [0,12; 0,26] 1,79 [0,97; 3,24] 

α3 5,67 [2,47; 12,19]** 5,30 [2,42; 13,80] α3 0,15 [0,11; 0,23] 1,33 [0,71; 3,00] 

β1 2,48 [1,70; 4,15] 2,56 [1,53; 3,75] β1 0,15 [0,12; 0,19] 1,31[0,89; 2,21] 

β2 1,02 [0,60; 1,59]*** 0,92 [0,53; 1,50]* β2 0,06 [0,05; 0,09]*** 0,53 [0,34; 0,80]*** 

θ/α 0,14 [0,08; 0,24]*** 0,13 [0,08; 0,28] θ/α 0,42 [0,27; 0,60] 0,39 [0,27; 0,62] 

β/α 0,17 [0,12; 0,27] 0,14 [0,10; 0,28]* β/α 0,40 [0,27; 0,60] 0,35 [0,24; 0,58]** 

θ/β 0,73 [0,50; 1,07]*** 0,80 [0,59; 1,33]* θ/β 0,88 [0,61; 1,21]*** 1,05 [0,71; 1,49]** 
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Додаток Б (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації та виконання розумового навантаження на фоні одорації (імітації одорації) . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

Стан спокою після завершення  виконання розумового навантаження на фоні одорації  
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

F
3
 

θ1 1,43 [0,83; 2,06]*** 1,58 [0,94; 2,09]*** 

P
3
 

 

θ1 1,46 [1,00; 2,48]* 1,63 [1,16; 2,30]*** 

θ2 1,06 [0,64; 1,75]*** 1,20 [0,75; 1,61]*** θ2 1,36 [0,82; 2,36] 1,41 [0,95; 2,18] 

α1 1,65 [0,95; 3,57] 1,84 [1,10; 3,16] α1 2,74 [1,48; 6,69] 3,04 [1,67; 6,14]*** 

α2 1,75 [0,97; 3,15] 1,71 [1,04; 3,40] α2 4,06 [2,12; 9,33]** 3,85 [2,11; 9,25]*** 

α3 1,05 [0,74; 1,79] 1,07 [0,63; 2,06] α3 2,96 [1,52; 5,99]* 3,00 [1,39; 6,75]*** 

β1 1,36 [1,10; 1,90]*** 1,25 [0,92; 1,69]** β1 2,16 [1,45; 3,31]** 1,81 [1,26; 2,89]*** 

β2 0,65 [0,50; 0,84]*** 0,55 [0,38; 0,79]*** β2 0,84 [0,56; 1,20] 0,74 [0,42; 1,06]* 

θ/α 0,52 [0,29; 0,72]*** 0,46 [0,28; 0,79]*** θ/α 0,25 [0,17; 0,42]*** 0,25 [0,15; 0,45]*** 

β/α 0,38 [0,27; 0,63]*** 0,35 [0,21; 0,52]*** β/α 0,24 [0,15; 0,35]*** 0,21 [0,14; 0,30]*** 

θ/β 1,22 [0,79; 1,73]*** 1,43 [0,93; 2,01]*** θ/β 1,02 [0,70; 1,58]*** 1,17 [0,79; 1,66]*** 

F
4

 

 

θ1 1,44 [0,86; 2,18]*** 1,58 [1,01; 2,32]*** 

P
4

 

 

θ1 1,33 [0,89; 2,50]** 1,56 [1,05; 2,41]*** 

θ2 1,10 [0,68; 1,89]*** 1,21 [0,77; 1,70]*** θ2 1,31 [0,85; 2,34] 1,34 [0,85; 2,10]* 

α1 1,61 [1,00; 3,46] 1,99 [1,21; 3,44] α1 2,72 [1,40; 6,42]* 2,93 [1,52; 6,09]*** 

α2 1,77 [0,98; 3,43] 1,92 [1,04; 3,71] α2 4,20 [1,87; 9,00]* 4,23 [2,10; 9,23]*** 

α3 1,18 [0,78; 1,85]* 1,12 [0,65; 2,13] α3 2,91 [1,60; 6,64]* 3,06 [1,48; 7,08]** 

β1 1,47 [1,14; 1,90]** 1,30 [0,94; 1,77]** β1 2,21 [1,40; 3,26]** 1,78 [1,24; 2,99]*** 

β2 0,67 [0,49; 0,82]** 0,59 [0,40; 0,82]** β2 0,79 [0,57; 1,16] 0,70 [0,44; 1,08]* 

θ/α 0,53 [0,29; 0,74]*** 0,48 [0,29; 0,77]*** θ/α 0,25 [0,15; 0,37]*** 0,24 [0,15; 0,42]*** 

β/α 0,40 [0,26; 0,60]** 0,35 [0,20; 0,50]*** β/α 0,24 [0,14; 0,35]*** 0,22 [0,15; 0,31]*** 

θ/β 1,22 [0,82; 1,91]*** 1,42 [0,97; 2,02]*** θ/β 0,96 [0,67; 1,49]* 1,12 [0,76; 1,55]*** 
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Додаток Б (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання на 

фоні одорації (імітації одорації) та виконання розумового навантаження на фоні одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=113) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=151) 

O
1

 

 

θ1 1,23 [0,87; 2,19] 1,54 [0,98; 2,37]** 

T
3
 

 

θ1 0,78 [0,51; 1,54] 1,02 [0,64; 1,40]** 

θ2 1,27 [0,73; 2,13] 1,38 [0,86; 2,18] θ2 0,75 [0,43; 1,22] 0,76 [0,51; 1,05] 

α1 3,31 [1,74; 9,87]*** 4,20 [1,86; 8,70]* α1 1,42 [0,75; 2,80]* 1,31 [0,86; 2,31]* 

α2 8,11 [4,48; 18,47]* 10,56 [3,57; 28,57*] α2 1,78 [1,00; 3,36]* 1,58 [0,92; 3,01]* 

α3 5,92 [2,32; 16,11] 6,10 [2,69; 16,44]*** α3 1,31 [0,89; 2,43] 1,39 [0,76; 2,60]*** 

β1 2,74 [1,86; 4,55] 2,81 [1,57; 4,27] β1 1,48 [1,04; 2,11]* 1,18 [0,85; 1,83] 

β2 1,00 [0,72; 1,54] 1,08 [0,54; 1,62] β2 0,62 [0,41; 0,86] 0,49 [0,31; 0,71] 

θ/α 0,13 [0,06; 0,19]*** 0,10 [0,07; 0,20]*** θ/α 0,36 [0,21; 0,50]*** 0,37 [0,20; 0,58]*** 

β/α 0,16 [0,10; 0,24]*** 0,13 [0,09; 0,23]*** β/α 0,40 [0,25; 0,62]* 0,32 [0,23; 0,49]*** 

θ/β 0,73 [0,45; 1,09] 0,75 [0,58; 1,20]** θ/β 0,81 [0,49; 1,27]** 0,99 [0,68;1,40]* 

O
2
 

 

θ1 1,21 [0,84; 2,41] 1,61 [0,98; 2,64] 

T
4

 

 

θ1 0,09 [0,07; 0,12]* 1,02 [0,69; 1,66]** 

θ2 1,25 [0,75; 2,71]** 1,42 [0,88; 2,35]*** θ2 0,08 [0,06; 0,11] 0,86 [0,52; 1,30] 

α1 3,68 [1,87; 10,62]** 4,41 [2,02; 10,66]*** α1 0,15 [0,11; 0,23] 1,62 [0,96; 2,57]*** 

α2 9,53 [4,27; 25,92]** 12,61 [4,27; 35,47]*** α2 0,19 [0,13; 0,29] 2,19 [1,05; 3,53]* 

α3 5,29 [2,49; 16,32] 5,75 [2,70;1 6,99] α3 0,16 [0,11; 0,24] 1,58 [0,86; 3,20]** 

β1 2,71 [1,82; 4,59]* 2,79 [1,68; 4,03]*** β1 0,15 [0,11; 0,19] 1,39 [0,88; 2,13] 

β2 1,06 [0,62; 1,64] 1,09 [0,59; 1,69]** β2 0,06 [0,04; 0,09] 0,53 [0,31; 0,81] 

θ/α 0,12 [0,06; 0,19]* 0,10 [0,06; 0,19]*** θ/α 0,30 [0,22; 0,43]*** 0,33 [0,22; 0,52]*** 

β/α 0,15 [0,10; 0,23]*** 0,13 [0,08; 0,19]*** β/α 0,39 [0,23; 0,52]** 0,31 [0,23; 0,45]*** 

θ/β 0,71 [0,44; 1,18] 0,74 [0,55; 1,20] θ/β 0,80 [0,55; 1,30]* 1,01 [0,66; 1,54] 
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Додаток Б.1 

Середні рівні когерентності  ЕЕГ-діапазонів під час пасивного сприйняття запаху 

в групах з різною його суб’єктивною оцінкою (гедонічний розподіл) 

Вихідний стан функціонального спокою 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 F4 

θ1 0,67 [0,57; 0,76] 0,65 [0,55; 0,75] 

P3 O1 

θ1 0,67 [0,58; 0,75] 0,65 [0,55; 0,75] 

θ2 0,73 [0,61; 0,79] 0,70 [0,56; 0,78] θ2 0,65 [0,58; 0,74] 0,66 [0,57; 0,73] 

α1 0,77 [0,65; 0,86] 0,75 [0,66; 0,86] α1 0,63 [0,50; 0,73] 0,62 [0,53; 0,68] 

α2 0,80 [0,71; 0,89] 0,81 [0,69; 0,89] α2 0,66 [0,48; 0,76] 0,65 [0,51; 0,74] 

α3 0,72 [0,62; 0,79] 0,71 [0,61; 0,79] α3 0,59 [0,49; 0,72] 0,63 [0,54; 0,70] 

β1 0,62 [0,53; 0,70] 0,59 [0,51; 0,67] β1 0,56 [0,48; 0,66] 0,57 [0,49; 0,65] 

β2 0,55 [0,46; 0,63] 0,52 [0,43; 0,60] β2 0,54 [0,48; 0,63] 0,56 [0,50; 0,63] 

F3 P3 

θ1 0,46 [0,39; 0,53] 0,45 [0,37; 0,53] 

P3 O2 

θ1 0,58 [0,47; 0,64] 0,54 [0,43; 0,63] 

θ2 0,46 [0,38; 0,55] 0,43 [0,38; 0,53] θ2 0,55 [0,45; 0,64] 0,52 [0,41; 0,61] 

α1 0,44 [0,38; 0,54] 0,43 [0,37; 0,53] α1 0,50 [0,39; 0,61] 0,47 [0,38; 0,55] 

α2 0,38 [0,34; 0,49] 0,41 [0,34; 0,52] α2 0,50 [0,39; 0,62] 0,49 [0,38; 0,59] 

α3 0,37 [0,32; 0,42] 0,38 [0,31; 0,45] α3 0,44 [0,34; 0,55] 0,42 [0,36; 0,52] 

β1 0,39 [0,34; 0,45] 0,37 [0,33; 0,42] β1 0,42 [0,38; 0,49] 0,39 [0,34; 0,47] 

β2 0,34 [0,30; 0,38] 0,33 [0,28; 0,37] β2 0,41 [0,34; 0,48] 0,39 [0,34; 0,47] 

3 P4 

θ1 0,41 [0,35; 0,50] 0,41 [0,33; 0,46] 

P3 T3 

θ1 0,58 [0,50; 0,69] 0,56 [0,45; 0,67] 

θ2 0,42 [0,35; 0,48] 0,40 [0,33; 0,47] θ2 0,59 [0,49; 0,67] 0,57 [0,47; 0,65] 

α1 0,39 [0,35; 0,48] 0,39 [0,33; 0,47] α1 0,61 [0,49; 0,67] 0,58 [0,48; 0,69] 

α2 0,37 [0,30; 0,44] 0,39 [0,32; 0,46] α2 0,61 [0,52; 0,71] 0,64 [0,49; 0,73] 

α3 0,32 [0,29; 0,38] 0,32 [0,28; 0,38] α3 0,55 [0,46; 0,64] 0,55 [0,46; 0,67] 

β1 0,35 [0,31; 0,40] 0,33 [0,28; 0,38] β1 0,49 [0,41; 0,58] 0,50 [0,41; 0,58] 

β2 0,30 [0,27; 0,32] 0,29 [0,26; 0,33] β2 0,48 [0,40; 0,57] 0,49 [0,38; 0,57] 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3O1 

θ1 0,33 [0,28; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38] 

P3 T4 

θ1 0,49 [0,42; 0,55] 0,47 [0,40; 0,54] 

θ2 0,31 [0,25; 0,36] 0,30 [0,25; 0,37] θ2 0,46 [0,39; 0,55] 0,47 [0,41; 0,55] 

α1 0,32 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37] α1 0,44 [0,37; 0,51] 0,43 [0,36; 0,52] 

α2 0,33 [0,29; 0,41] 0,34 [0,29; 0,42] α2 0,42 [0,33; 0,52] 0,43 [0,35; 0,50] 

α3 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,24; 0,34] α3 0,34 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,41] 

β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] β1 0,35 [0,32; 0,41] 0,35 [0,31; 0,40] 

β2 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,23; 0,27] β2 0,34 [0,30; 0,39] 0,32 [0,29; 0,36] 

F3O2 

θ1 0,30 [0,27; 0,37] 0,30 [0,25; 0,35] 

P4O1 

θ1 0,59 [0,47; 0,68] 0,53 [0,42; 0,64] 

θ2 0,30 [0,25; 0,34] 0,29 [0,24; 0,34] θ2 0,56 [0,44; 0,64] 0,51 [0,40; 0,60] 

α1 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,35] α1 0,53 [0,41; 0,61] 0,46 [0,41; 0,56] 

α2 0,33 [0,28; 0,40] 0,34 [0,28; 0,42] α2 0,53 [0,39; 0,65] 0,48 [0,40; 0,61] 

α3 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,24; 0,32] α3 0,44 [0,36; 0,54] 0,45 [0,36; 0,52] 

β1 0,26 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] β1 0,42 [0,36; 0,50] 0,39 [0,33; 0,47] 

β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,23; 0,27] β2 0,41 [0,34; 0,47] 0,39 [0,34; 0,46] 

F3 T3 

θ1 0,40 [0,34; 0,50] 0,39 [0,30; 0,51] 

P4O2 

θ1 0,67 [0,59; 0,76] 0,66 [0,57; 0,74] 

θ2 0,39 [0,31; 0,46] 0,38 [0,30; 0,47] θ2 0,66 [0,58; 0,73] 0,66 [0,57; 0,71] 

α1 0,36 [0,32; 0,44] 0,36 [0,29; 0,45] α1 0,63 [0,54; 0,73] 0,61 [0,53; 0,69] 

α2 0,33 [0,28; 0,41] 0,36 [0,30; 0,45] α2 0,65 [0,51; 0,76] 0,67 [0,55; 0,75] 

α3 0,30 [0,25; 0,35] 0,31 [0,25; 0,38] α3 0,62 [0,51; 0,72] 0,63 [0,55; 0,71] 

β1 0,31 [0,28; 0,35] 0,30 [0,26; 0,38] β1 0,57 [0,49; 0,64] 0,57 [0,51; 0,64] 

β2 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,25; 0,34] β2 0,56 [0,47; 0,64] 0,57 [0,49; 0,62] 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 T4 

θ1 0,37 [0,31; 0,43] 0,36 [0,30; 0,42] 

P4 T3 

θ1 0,48 [0,41; 0,55] 0,43 [0,36; 0,51] 

θ2 0,36 [0,30; 0,42] 0,35 [0,30; 0,42] θ2 0,46 [0,38; 0,52] 0,42 [0,35; 0,49] 

α1 0,33 [0,29; 0,38] 0,34 [0,29; 0,40] α1 0,41 [0,35; 0,49] 0,39 [0,33; 0,48] 

α2 0,32 [0,27; 0,39] 0,34 [0,29; 0,43] α2 0,37 [0,33; 0,48] 0,39 [0,32; 0,48] 

α3 0,28 [0,26; 0,33] 0,30 [0,25; 0,35] α3 0,32 [0,27; 0,38] 0,31 [0,28; 0,40] 

β1 0,29 [0,26; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] β1 0,34 [0,30; 0,38] 0,32 [0,28; 0,37] 

β2 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] β2 0,32 [0,28; 0,37] 0,30 [0,27; 0,35] 

F4 P3 

θ1 0,42 [0,36; 0,51] 0,39 [0,32; 0,48] 

P4 T4 

 

θ1 0,63 [0,54; 0,74] 0,64 [0,53; 0,71] 

θ2 0,42 [0,36; 0,50] 0,40 [0,34; 0,50] θ2 0,65 [0,55; 0,72] 0,66 [0,56; 0,71] 

α1 0,43 [0,37; 0,50] 0,40 [0,34; 0,48] α1 0,68 [0,56; 0,78] 0,65 [0,54; 0,74] 

α2 0,39 [0,33; 0,47] 0,38 [0,32; 0,48] α2 0,61 [0,52; 0,70] 0,69 [0,61; 0,78] 

α3 0,33 [0,30; 0,39] 0,35 [0,28; 0,40] α3 0,56 [0,48; 0,64] 0,65 [0,53; 0,71] 

β1 0,36 [0,32; 0,42] 0,34 [0,30; 0,37] β1 0,54 [0,45; 0,63] 0,57 [0,47; 0,64] 

β2 0,30 [0,28; 0,35] 0,29 [0,26; 0,34] β2 0,63 [0,52; 0,73] 0,52 [0,44; 0,61] 

F4 P4 

θ1 0,47 [0,40; 0,57] 0,45 [0,39; 0,53] 

O1 O2 

θ1 0,69 [0,57; 0,77] 0,64 [0,48; 0,74] 

θ2 0,46 [0,41; 0,54] 0,45 [0,40; 0,53] θ2 0,66 [0,58; 0,76] 0,61 [0,51; 0,71] 

α1 0,45 [0,37; 0,52] 0,44 [0,37; 0,54] α1 0,64 [0,54; 0,74] 0,59 [0,49; 0,69] 

α2 0,40 [0,32; 0,46] 0,40 [0,35; 0,50] α2 0,67 [0,57; 0,77] 0,63 [0,54; 0,73] 

α3 0,36 [0,31; 0,43] 0,35 [0,29; 0,42] α3 0,59 [0,47; 0,68] 0,55 [0,47; 0,66] 

β1 0,39 [0,35; 0,44] 0,37 [0,32; 0,43] β1 0,53 [0,45; 0,61] 0,48 [0,41; 0,57] 

β2 0,33 [0,29; 0,38] 0,31 [0,27; 0,37] β2 0,52 [0,44; 0,60] 0,48 [0,40; 0,56] 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4O1 

θ1 0,32 [0,27; 0,37] 0,30 [0,25; 0,36] 

O1T3 

θ1 0,52 [0,41; 0,62] 0,48 [0,39; 0,58] 

θ2 0,30 [0,24; 0,34] 0,29 [0,25; 0,36] θ2 0,51 [0,42; 0,61] 0,48 [0,39; 0,58] 

α1 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,26; 0,35] α1 0,49 [0,39; 0,61] 0,50 [0,38; 0,58] 

α2 0,33 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,42] α2 0,51 [0,43; 0,63] 0,52 [0,41; 0,63] 

α3 0,27 [0,23; 0,31] 0,28 [0,25; 0,34] α3 0,45 [0,38; 0,55] 0,46 [0,38; 0,55] 

β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] β1 0,44 [0,37; 0,52] 0,42 [0,36; 0,49] 

β2 0,25 [0,24; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] β2 0,43 [0,35; 0,53] 0,43 [0,36; 0,49] 

F4O2 

θ1 0,34 [0,29; 0,39] 0,32 [0,28; 0,39] 

O1T4 

θ1 0,42 [0,36; 0,48] 0,39 [0,32; 0,46] 

θ2 0,31 [0,27; 0,36] 0,31 [0,26; 0,37] θ2 0,40 [0,34; 0,47] 0,37 [0,31; 0,44] 

α1 0,32 [0,27; 0,36] 0,30 [0,27; 0,35] α1 0,37 [0,31; 0,43] 0,35 [0,29; 0,41] 

α2 0,34 [0,28; 0,40] 0,35 [0,28; 0,42] α2 0,37 [0,29; 0,48] 0,36 [0,29; 0,44] 

α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,28 [0,24; 0,33] α3 0,31 [0,26; 0,36] 0,31 [0,27; 0,36] 

β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] β1 0,31 [0,28; 0,34] 0,29 [0,26; 0,32] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] β2 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,33] 

F4 T3 

θ1 0,36 [0,30; 0,46] 0,34 [0,29; 0,44] 

O2T3 

θ1 0,43 [0,33; 0,51] 0,37 [0,30; 0,45] 

θ2 0,34 [0,28; 0,42] 0,35 [0,29; 0,43] θ2 0,40 [0,32; 0,48] 0,36 [0,29; 0,43] 

α1 0,35 [0,29; 0,42] 0,34 [0,28; 0,43] α1 0,35 [0,28; 0,44] 0,33 [0,29; 0,39] 

α2 0,33 [0,28; 0,39] 0,35 [0,30; 0,42] α2 0,36 [0,30; 0,44] 0,34 [0,28; 0,42] 

α3 0,29 [0,24; 0,33] 0,30 [0,25; 0,36] α3 0,29 [0,25; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] 

β1 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,26; 0,33] β1 0,30 [0,26; 0,34] 0,28 [0,26; 0,32] 

β2 0,27 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] β2 0,30 [0,26; 0,36] 0,28 [0,25; 0,32] 
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Додаток Б.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 T4 

θ1 0,42 [0,36; 0,51] 0,42 [0,33; 0,50] 

O2 T4 

θ1 0,51 [0,42; 0,61] 0,53 [0,42; 0,61] 

θ2 0,40 [0,35; 0,48] 0,41 [0,33; 0,51] θ2 0,50 [0,41; 0,63] 0,51 [0,41; 0,59] 

α1 0,38 [0,31; 0,45] 0,38 [0,30; 0,47] α1 0,51 [0,40; 0,61] 0,49 [0,41; 0,59] 

α2 0,35 [0,29; 0,43] 0,37 [0,31; 0,46] α2 0,55 [0,42; 0,67] 0,56 [0,45; 0,65] 

α3 0,32 [0,27; 0,37] 0,32 [0,27; 0,39] α3 0,47 [0,39; 0,57] 0,48 [0,40; 0,58] 

β1 0,32 [0,28; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] β1 0,44 [0,36; 0,54] 0,44 [0,34; 0,51] 

β2 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,34] β2 0,43 [0,36; 0,52] 0,42 [0,36; 0,52] 

P3 P4 

θ1 0,80 [0,73; 0,83] 0,74 [0,63; 0,82] 

T3 T4 

θ1 0,34 [0,28; 0,42] 0,32 [0,27; 0,40] 

θ2 0,78 [0,71; 0,83] 0,74 [0,64; 0,82] θ2 0,32 [0,27; 0,41] 0,32 [0,27; 0,37] 

α1 0,77 [0,69; 0,83] 0,74 [0,64; 0,80] α1 0,30 [0,27; 0,36] 0,30 [0,26; 0,36] 

α2 0,73 [0,64; 0,80] 0,72 [0,62; 0,79] α2 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,28; 0,36] 

α3 0,64 [0,53; 0,72] 0,60 [0,51; 0,69] α3 0,27 [0,25; 0,31] 0,28 [0,25; 0,33] 

β1 0,66 [0,58; 0,72] 0,59 [0,53; 0,68] β1 0,27 [0,25; 0,30] 0,27 [0,24; 0,30] 

β2 0,60 [0,52; 0,66] 0,54 [0,47; 0,64] β2 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,24; 0,29] 

Перша хвилина  пасивного сприйняття запаху  

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 F4 

θ1 0,65 [0,57; 0,76] 0,65 [0,50; 0,77] 

P3 O1 

θ1 0,67 [0,57; 0,76] 0,65 [0,54; 0,75] 

θ2 0,70 [0,59; 0,79] 0,68 [0,55; 0,76] θ2 0,65 [0,54; 0,75] 0,66 [0,55; 0,74] 

α1 0,76 [0,65; 0,86] 0,75 [0,61; 0,84] α1 0,63 [0,53; 0,74]* 0,64 [0,53; 0,74] 

α2 0,82 [0,70; 0,89] 0,81 [0,70; 0,90] α2 0,63 [0,50; 0,75] 0,61 [0,49; 0,74] 

α3 0,71 [0,62; 0,81] 0,72 [0,60; 0,80] α3 0,65 [0,54; 0,75] 0,63 [0,52; 0,72]*** 

β1 0,62 [0,53; 0,68] 0,59 [0,50; 0,70] β1 0,56 [0,48; 0,65] 0,57 [0,49; 0,63] 

β2 0,55 [0,46; 0,64] 0,53 [0,43; 0,62] β2 0,58 [0,47; 0,66] 0,57 [0,50; 0,64]** 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 P3 

θ1 0,44 [0,39; 0,56]] 0,44 [0,35; 0,53] 

P3 O2 

θ1 0,58 [0,49; 0,67] 0,54 [0,43; 0,66] 

θ2 0,44 [0,36; 0,53] 0,43 [0,35; 0,54] θ2 0,54 [0,43; 0,64] 0,53 [0,43; 0,62] 

α1 0,45 [0,37; 0,55] 0,46 [0,36; 0,55] α1 0,52 [0,38; 0,63]* 0,48 [0,38; 0,58] 

α2 0,43 [0,31; 0,52] 0,40 [0,33; 0,52] α2 0,48 [0,36; 0,59]** 0,45 [0,35; 0,57]* 

α3 0,36 [0,30; 0,47] 0,37 [0,31; 0,45] α3 0,50 [0,38; 0,60] 0,43 [0,34; 0,54]*** 

β1 0,39 [0,33; 0,45] 0,37 [0,32; 0,45] β1 0,42 [0,36; 0,51] 0,41 [0,35; 0,46] 

β2 0,34 [0,30; 0,39] 0,33 [0,27; 0,39] β2 0,42 [0,36; 0,49] 0,39 [0,34; 0,45] 

F3 P4 

θ1 0,40 [0,35; 0,51] 0,38 [0,31; 0,49] 

P3 T3 

θ1 0,60 [0,50; 0,69] 0,55 [0,43; 0,68] 

θ2 0,39 [0,32; 0,46] 0,38 [0,30; 0,48]* θ2 0,59 [0,46; 0,68] 0,59 [0,45; 0,68] 

α1 0,41 [0,34; 0,49] 0,40 [0,33; 0,48] α1 0,59 [0,48; 0,71] 0,58 [0,47; 0,70] 

α2 0,38 [0,29; 0,49] 0,38 [0,30; 0,47] α2 0,57 [0,48; 0,69] 0,60 [0,49; 0,72]* 

α3 0,33 [0,26; 0,41] 0,32 [0,28; 0,39] α3 0,57 [0,48; 0,66] 0,55 [0,43; 0,67] 

β1 0,35 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,40] β1 0,50 [0,41; 0,59]* 0,48 [0,40; 0,59] 

β2 0,31 [0,28; 0,37] 0,30 [0,25; 0,34] β2 0,49 [0,40; 0,60] 0,48 [0,39; 0,55] 

F3 O1 

θ1 0,32 [0,28; 0,41] 0,30 [0,25; 0,38] 

P3 T4 

θ1 0,48 [0,40; 0,57] 0,46 [0,39; 0,56] 

θ2 0,30 [0,25; 0,37] 0,31 [0,24; 0,37] θ2 0,47 [0,39; 0,57] 0,48 [0,39; 0,57] 

α1 0,31 [0,27; 0,39] 0,32 [0,24; 0,37] α1 0,45 [0,37; 0,53] 0,44 [0,37; 0,52] 

α2 0,31 [0,25; 0,44] 0,35 [0,27; 0,44] α2 0,40 [0,32; 0,54]** 0,40 [0,31; 0,52] 

α3 0,30 [0,23; 0,35] 0,28 [0,24; 0,37]* α3 0,36 [0,28; 0,45] 0,34 [0,29; 0,42] 

β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] β1 0,36 [0,31; 0,42] 0,34 [0,30; 0,40] 

β2 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,23; 0,28] β2 0,34 [0,28; 0,40] 0,32 [0,28; 0,37] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху  та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 O2 

θ1 0,30 [0,24; 0,38] 0,28 [0,24; 0,37] 

P4 O1 

θ1 0,59 [0,46; 0,67] 0,55 [0,44; 0,65] 

θ2 0,28 [0,21; 0,35] 0,28 [0,22; 0,35]* θ2 0,55 [0,44; 0,66] 0,53 [0,42; 0,62] 

α1 0,30 [0,25; 0,37] 0,31 [0,24; 0,37] α1 0,51 [0,38; 0,65] 0,47 [0,37; 0,59] 

α2 0,34 [0,25; 0,45] 0,35 [0,26; 0,42] α2 0,51 [0,37; 0,63] 0,47 [0,37; 0,59] 

α3 0,28 [0,23; 0,33] 0,28 [0,22; 0,35] α3 0,47 [0,38; 0,57] 0,44 [0,37; 0,52]* 

β1 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29] β1 0,43 [0,34; 0,49] 0,40 [0,33; 0,47] 

β2 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,22; 0,28] β2 0,42 [0,36; 0,50] 0,40 [0,33; 0,47]* 

F3 T3 

θ1 0,39 [0,32; 0,51] 0,37 [0,30; 0,49] 

P4 O2 

θ1 0,69 [0,60; 0,77] 0,67 [0,56; 0,75] 

θ2 0,39 [0,31; 0,48] 0,37 [0,28; 0,48] θ2 0,65 [0,55; 0,75] 0,67 [0,57; 0,72] 

α1 0,38 [0,29; 0,45] 0,37 [0,28; 0,47] α1 0,67 [0,51; 0,73]* 0,63 [0,56; 0,72] 

α2 0,33 [0,28; 0,42] 0,35 [0,27; 0,45] α2 0,65 [0,52; 0,76]** 0,62 [0,52; 0,72] 

α3 0,32 [0,26; 0,41] 0,32 [0,26; 0,38]* α3 0,64 [0,53; 0,73] 0,63 [0,52; 0,71]* 

β1 0,30 [0,26; 0,36] 0,31 [0,25; 0,38] β1 0,56 [0,49; 0,64] 0,58 [0,50; 0,65] 

β2 0,28 [0,25; 0,32] 0,29 [0,24; 0,35] β2 0,55 [0,47; 0,64] 0,56 [0,49; 0,66] 

F3 T4 

θ1 0,35 [0,29;  0,44] 0,36 [0,29; 0,44] 

P4 T3 

θ1 0,48 [0,39; 0,58] 0,43 [0,35; 0,56] 

θ2 0,34 [0,28; 0,44] 0,36 [0,28; 0,44] θ2 0,45 [0,34; 0,54]* 0,44 [0,35; 0,56] 

α1 0,34 [0,28; 0,42] 0,35 [0,29; 0,43] α1 0,43 [0,35; 0,51] 0,41 [0,33; 0,52] 

α2 0,34 [0,25; 0,43] 0,33 [0,28; 0,44] α2 0,39 [0,29; 0,50] 0,37 [0,29; 0,47] 

α3 0,29 [0,23; 0,35] 0,29 [0,25; 0,36] α3 0,33 [0,28; 0,40] 0,32 [0,27; 0,39] 

β1 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] β1 0,34 [0,29; 0,38] 0,32 [0,28; 0,39] 

β2 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,31] β2 0,33 [0,27; 0,39] 0,31 [0,26; 0,36] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху  та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 P3 

θ1 0,43 [0,35; 0,50] 0,40 [0,31; 0,47] 

P4 T4 

 

θ1 0,65 [0,55; 0,74] 0,64 [0,52; 0,70] 

θ2 0,41 [0,33; 0,50] 0,39 [0,32; 0,49] θ2 0,66 [0,55; 0,72] 0,65 [0,50; 0,74] 

α1 0,45 [0,34; 0,52] 0,41 [0,34; 0,52] α1 0,65 [0,56; 0,75] 0,64 [0,53; 0,74] 

α2 0,40 [0,31; 0,50] 0,39 [0,30; 0,47] α2 0,60 [0,50; 0,70]** 0,67 [0,56; 0,76]* 

α3 0,35 [0,27; 0,43] 0,33 [0,29; 0,42] α3 0,54 [0,45; 0,62] 0,62 [0,52; 0,72] 

β1 0,37 [0,32; 0,43] 0,32 [0,29; 0,39] β1 0,52 [0,39; 0,64] 0,55 [0,46; 0,65] 

β2 0,31 [0,28; 0,37] 0,30 [0,26; 0,35] β2 0,64 [0,54; 0,71] 0,52 [0,43; 0,62] 

F4 P4 

θ1 0,47 [0,41; 0,57] 0,44 [0,37; 0,57] 

O1 O2 

θ1 0,70 [0,57; 0,80] 0,64 0,50;0 ,75] 

θ2 0,44 [0,36; 0,54] 0,45 [0,36; 0,55]* θ2 0,67 [0,56; 0,77] 0,63 [0,48; 0,72] 

α1 0,45 [0,37; 0,55] 0,45 [0,36; 0,57] α1 0,66 [0,53; 0,76] 0,59 [0,43; 0,71] 

α2 0,40 [0,31; 0,51] 0,42 [0,32; 0,49] α2 0,64 [0,51; 0,80] 0,64 [0,48; 0,74]* 

α3 0,35 [0,30; 0,45] 0,36 [0,28; 0,44] α3 0,62 [0,54; 0,74] 0,56 [0,46; 0,69]** 

β1 0,40 [0,33; 0,46] 0,38 [0,33; 0,45] β1 0,54 [0,45; 0,64] 0,50 [0,41; 0,59] 

β2 0,34 [0,29; 0,40]* 0,33 [0,28; 0,40] β2 0,52 [0,45; 0,62] 0,48 [0,41; 0,60] 

F4 O1 

θ1 0,30 [0,24; 0,38] 0,30 [0,23; 0,36] 

O1 T3 

θ1 0,53 [0,40; 0,64] 0,48 [0,37; 0,60] 

θ2 0,29 [0,23; 0,40] 0,30 [0,23; 0,35] θ2 0,51 [0,39; 0,64] 0,51 [0,37; 0,59] 

α1 0,31 [0,25; 0,37] 0,31 [0,25; 0,37] α1 0,50 [0,37; 0,62]** 0,51 [0,39; 0,63] 

α2 0,31 [0,24; 0,44] 0,35 [0,26; 0,42] α2 0,48 [0,38; 0,62] 0,50 [0,37; 0,63] 

α3 0,29 [0,23; 0,35] 0,29 [0,23; 0,35]* α3 0,48 [0,38; 0,61] 0,46 [0,36; 0,55]* 

β1 0,25 [0,23; 0,29] 0,25 [0,23; 0,28] β1 0,43 [0,36; 0,51] 0,43 [0,36; 0,49] 

β2 0,27 [0,23; 0,29] 0,26 [0,22; 0,28] β2 0,46 [0,34; 0,55] 0,42 [0,35; 0,50]* 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху  та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 O2 

θ1 0,33 [0,26; 0,43] 0,33 [0,26; 0,42] 

O1 T4 

θ1 0,43 [0,36; 0,51] 0,41 [0,32; 0,48] 

θ2 0,29 [0,23; 0,36] 0,30 [0,23; 0,37] θ2 0,41 [0,32; 0,48] 0,38 [0,29; 0,47] 

α1 0,31 [0,26; 0,37]* 0,32 [0,26; 0,38] α1 0,38 [0,29; 0,48] 0,35 [0,29; 0,45] 

α2 0,33 [0,25; 0,44] 0,35 [0,27; 0,42] α2 0,33 [0,25; 0,46]** 0,34 [0,25; 0,44]*** 

α3 0,27 [0,23; 0,33] 0,28 [0,23; 0,35] α3 0,31 [0,25; 0,38] 0,31 [0,26; 0,37] 

β1 0,26 [0 ,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,30 [0,25; 0,33] 

β2 0,27 [0,24; 0,30] 0,25 [0,23; 0,29]* β2 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,33] 

F4 T3 

θ1 0,36 [0,28; 0,45] 0,35 [0,26; 0,46] 

O2 T3 

θ1 0,44 [0,32; 0,54]* 0,38 [0,32; 0,47] 

θ2 0,34 [0,28; 0,41] 0,35 [0,26; 0,46] θ2 0,40 [0,31; 0,50]* 0,38 [0,31; 0,48] 

α1 0,35 [0,28; 0,41]* 0,37 [0,29; 0,46] α1 0,36 [0,26; 0,47]*** 0,36 [0,30; 0,46] 

α2 0,33 [0,25; 0,41] 0,33 [0,27; 0,43] α2 0,33 [0,26; 0,45] 0,33 [0,27; 0,43]* 

α3 0,31 [0,25; 0,36] 0,30 [0,25; 0,36] α3 0,32 [0,26; 0,40] 0,28 [0,24; 0,35]* 

β1 0,28 [0,24; 0,33] 0,29 [0,25; 0,34] β1 0,29 [0,27; 0,35] 0,28 [0,25; 0,34] 

β2 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,32] β2 0,31 [0,26; 0,37] 0,29 [0,25; 0,34] 

F4 T4 

θ1 0,42 [0,34; 0,51] 0,41 [0,30; 0,52] 

O2 T4 

θ1 0,53 [0,41; 0,63] 0,50 [0,39; 0,60] 

θ2 0,39 [0,32; 0,49] 0,41 [0,30; 0,51] θ2 0,52 [0,40; 0,62] 0,50 [0,40; 0,60] 

α1 0,38 [0,31; 0,47] 0,40 [0,32; 0,50] α1 0,53 [0,40; 0,66]* 0,52 [0,38; 0,61] 

α2 0,34 [0,27; 0,46] 0,37 [0,29; 0,47] α2 0,53 [0,38; 0,65] 0,54 [0,39; 0,65] 

α3 0,32 [0,24; 0,40] 0,32 [0,26; 0,42] α3 0,45 [0,37; 0,59] 0,46 [0,37; 0,58] 

β1 0,33 [0,28; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] β1 0,43 [0,34; 0,52] 0,44 [0,34; 0,50]* 

β2 0,30 [0,26; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] β2 0,44 [0,32; 0,55] 0,42 [0,34; 0,52] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини пасивного сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 8

8
 

Додаток Б.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

P3 P4 

θ1 0,79 [0,72; 0,84] 0,75 [0,64; 0,83] 

T3 T4 

θ1 0,34 [0,28; 0,42] 0,34 [0,27; 0,42] 

θ2 0,78 [0,70; 0,84] 0,75 [0,64; 0,82] θ2 0,35 [0,25; 0,45] 0,32 [0,25; 0,42] 

α1 0,78 [0,69; 0,86] 0,73 [0,64; 0,79] α1 0,32 [0,27; 0,38] 0,34 [0,26; 0,40] 

α2 0,74 [0,60; 0,84] 0,69 [0,59; 0,80] α2 0,31 [0,25; 0,39] 0,31 [0,25; 0,38] 

α3 0,66 [0,54; 0,76] 0,60 [0,50; 0,70]* α3 0,27 [0,23; 0,31] 0,28 [0,23; 0,34] 

β1 0,68 [0,57; 0,73] 0,59 [0,51; 0,68] β1 0,27 [0,25; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] 

β2 0,61 [0,53; 0,69] 0,54 [0,48; 0,65] β2 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,23; 0,30] 

Стан функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації  

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 F4 

θ1 0,68 [0,58; 0,75] 0,68 [0,56; 0,74] 

P3 O1 

θ1 0,68 [0,57; 0,76] 0,66 [0,58; 0,73] 

θ2 0,71 [0,62; 0,77] 0,69 [0,61; 0,77] θ2 0,66 [0,55; 0,72] 0,64 [0,58; 0,71] 

α1 0,75 [0,65; 0,84] 0,75 [0,67; 0,85] α1 0,64 [0,53; 0,72] 0,62 [0,54; 0,70] 

α2 0,78 [0,70; 0,89]* 0,81 [0,71; 0,88] α2 0,65 [0,51; 0,74] 0,64 [0,53; 0,72] 

α3 0,73 [0,62; 0,79] 0,71 [0,63; 0,78] α3 0,60 [0,51; 0,72] 0,63 [0,56; 0,67] 

β1 0,60 [0,51; 0,70] 0,59 [0,51; 0,68]* β1 0,58 [0,48; 0,65] 0,57 [0,51; 0,64] 

β2 0,53 [0,47; 0,61] 0,51 [0,44; 0,60]** β2 0,55 [0,48; 0,63] 0,55 [0,50; 0,62] 

F3 P3 

θ1 0,45 [0,40; 0,51] 0,44 [0,38; 0,51] 

P3 O2 

θ1 0,59 [0,48; 0,65] 0,54 [0,45; 0,63] 

θ2 0,44 [0,38; 0,51] 0,45 [0,39; 0,51] θ2 0,54 [0,47; 0,64] 0,51 [0,43; 0,60] 

α1 0,44 [0,39; 0,52] 0,44 [0,38; 0,50] α1 0,52 [0,43; 0,59]* 0,48 [0,40; 0,56]* 

α2 0,41 [0,35; 0,49] 0,42 [0,34; 0,51] α2 0,50 [0,41; 0,58] 0,48 [0,39; 0,58] 

α3 0,37 [0,31; 0,43] 0,37 [0,30; 0,44] α3 0,47 [0,39; 0,56] 0,44 [0,37; 0,52]* 

β1 0,38 [0,34; 0,44] 0,37 [0,33; 0,43] β1 0,42 [0,37; 0,50]* 0,42 [0,35; 0,47] 

β2 0,33 [0,29; 0,38] 0,32 [0,28; 0,37] β2 0,43 [0,37; 0,48] 0,39 [0,34; 0,45] 

Примітка: відмінності показників ЕЕГ стану спокою на фоні пролонгованої одорації   та вихідного стану спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01.  
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна 

оцінка (n=151) 

F3 P4 

θ1 0,40 [0,35; 0,47] 0,39 [0,34; 0,47] 

P3 T3 

θ1 0,58 [0,50; 0,66] 0,56 [0,49; 0,65] 

θ2 0,41 [0,36; 0,47] 0,41 [0,34; 0,46] θ2 0,57 [0,50; 0,67] 0,59 [0,50; 0,66] 

α1 0,40 [0,36; 0,47] 0,39 [0,34; 0,45] α1 0,57 [0,50; 0,68] 0,58 [0,48; 0,68] 

α2 0,37 [0,32; 0,43] 0,38 [0,32; 0,46] α2 0,57 [0,50; 0,69]* 0,60 [0,52; 0,70]** 

α3 0,33 [0,29; 0,38]* 0,33 [0,29; 0,39] α3 0,55 [0,47; 0,63] 0,56 [0,47; 0,66] 

β1 0,34 [0,31; 0,38] 0,33 [0,29; 0,38] β1 0,48 [0,42; 0,57] 0,50 [0,40; 0,58] 

β2 0,30 [0,27; 0,33] 0,29 [0,26; 0,33] β2 0,47 [0,39; 0,57] 0,48 [0,40; 0,56] 

F3 O1 

θ1 0,33 [0,29; 0,37] 0,32 [0,28; 0,36] 

P3 T4 

θ1 0,47 [0,42; 0,52] 0,47 [0,40; 0,53] 

θ2 0,29 [0,26; 0,33] 0,30 [0,26; 0,34] θ2 0,48 [0,42; 0,53] 0,46 [0,41; 0,53] 

α1 0,31 [0,28; 0,36] 0,31 [0,28; 0,34] α1 0,44 [0,40; 0,50] 0,44 [0,38; 0,51]* 

α2 0,33 [0,27; 0,41] 0,34 [0,29; 0,39] α2 0,41 [0,35; 0,49] 0,42 [0,35; 0,49] 

α3 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,26; 0,32]* α3 0,36 [0,31; 0,43] 0,35 [0,30; 0,40]** 

β1 0,26 [0,24; 0,28] 0,26 [0,24; 0,29] β1 0,35 [0,32; 0,39] 0,34 [0,31; 0,39] 

β2 0,26 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] β2 0,33 [0,29; 0,37] 0,32 [0,28; 0,37] 

F3 O2 

θ1 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] 

P4 O1 

θ1 0,57 [0,48; 0,65] 0,54 [0,48; 0,63] 

θ2 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,25; 0,33] θ2 0,54 [0,46; 0,61] 0,52 [0,43; 0,59] 

α1 0,30 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,33] α1 0,53 [0,45; 0,59]** 0,48 [0,42; 0,57] 

α2 0,33 [0,28; 0,39] 0,33 [0,29; 0,39] α2 0,51 [0,41; 0,61] 0,48 [0,41; 0,58] 

α3 0,28 [0,24; 0,32]* 0,28 [0,25; 0,33] α3 0,46 [0,37; 0,55] 0,44 [0,39; 0,52]** 

β1 0,26 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] β1 0,42 [0,37; 0,50] 0,41 [0,35; 0,46] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] β2 0,40 [0,35; 0,46] 0,39 [0,34; 0,44] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації   

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна 

оцінка (n=151) 

F3 T3 

θ1 0,40 [0,33; 0,47] 0,39 [0,31; 0,47]* 

P4 O2 

θ1 0,67 [0,59; 0,75] 0,67 [0,59; 0,73] 

θ2 0,38 [0,32; 0,45] 0,38 [0,31; 0,46] θ2 0,65 [0,58; 0,73] 0,65 [0,58; 0,72] 

α1 0,37 [0,32; 0,42] 0,37 [0,31; 0,45] α1 0,65 [0,55; 0,72]* 0,62 [0,56; 0,70] 

α2 0,35 [0,28; 0,40]* 0,34 [0,30; 0,42] α2 0,65 [0,55; 0,72] 0,65 [0,54; 0,74] 

α3 0,30 [0,28; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37] α3 0,63 [0,53; 0,72] 0,63 [0,57; 0,71] 

β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,27; 0,38] β1 0,57 [0,49; 0,65]** 0,58 [0,52; 0,64] 

β2 0,28 [0,26; 0,31] 0,28 [0,26; 0,33] β2 0,55 [0,49; 0,63] 0,57 [0,50; 0,62] 

F3 T4 

θ1 0,35 [0,30; 0,42] 0,35 [0,30; 0,42]** 

P4 T3 

θ1 0,46 [0,39; 0,53] 0,43 [0,38; 0,50] 

θ2 0,35 [0,31; 0,40] 0,36 [0,30; 0,42] θ2 0,45 [0,38; 0,51] 0,43 [0,37; 0,50] 

α1 0,33 [0,29; 0,38] 0,34 [0,30; 0,40] α1 0,42 [0,38; 0,49] 0,41 [0,34; 0,48] 

α2 0,31 [0,29; 0,37] 0,34 [0,29; 0,41] α2 0,38 [0,32; 0,46] 0,38 [0,33; 0,46] 

α3 0,29 [0,26; 0,33]* 0,30 [0,27; 0,35] α3 0,33 [0,30; 0,39] 0,33 [0,29; 0,38] 

β1 0,28 [0,26; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34] β1 0,33 [0,31; 0,37] 0,32 [0,29; 0,38] 

β2 0,27 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30] β2 0,31 [0,28; 0,36] 0,30 [0,27; 0,35] 

F4 P3 

θ1 0,42 [0,37; 0,47] 0,40 [0,34;0,48] 

P4 T4 

 

θ1 0,64 [0,57; 0,72] 0,64 [0,51; 0,71] 

θ2 0,42 [0,36; 0,47] 0,41 [0,35; 0,46] θ2 0,65 [0,56; 0,72] 0,64 [0,56; 0,72] 

α1 0,43 [0,37; 0,48] 0,41 [0,35; 0,47] α1 0,66 [0,57; 0,75] 0,65 [0,55; 0,73] 

α2 0,38 [0,34; 0,47] 0,39 [0,33; 0,46] α2 0,62 [0,51; 0,69]** 0,69 [0,58; 0,75]* 

α3 0,34 [0,29; 0,39] 0,33 [0,29; 0,39] α3 0,54 [0,46; 0,62] 0,63 [0,55; 0,71] 

β1 0,35 [0,31; 0,40] 0,33 [0,29; 0,38]* β1 0,54 [0,42; 0,62] 0,57 [0,49; 0,63] 

β2 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,26; 0,33] β2 0,65 [0,57; 0,73] 0,53 [0,43; 0,61] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації   

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна 

оцінка (n=151) 

F4 P4 

θ1 0,46 [0,41; 0,53] 0,44 [0,39; 0,53] 

O1 O2 

θ1 0,67 [0,57; 0,76] 0,63 [0,50; 0,74] 

θ2 0,46 [0,42; 0,52] 0,46 [0,40; 0,51] θ2 0,65 [0,56; 0,75] 0,61 [0,50; 0,70] 

α1 0,45 [0,39; 0,53] 0,43 [0,38; 0,52] α1 0,64 [0,56; 0,72] 0,60 [0,51; 0,68] 

α2 0,41 [0,35; 0,48] 0,40 [0,33; 0,48] α2 0,66 [0,56; 0,75] 0,63 [0,56; 0,73] 

α3 0,36 [0,31; 0,45] 0,35 [0,31; 0,44] α3 0,60 [0,50; 0,71] 0,56 [0,48; 0,66]* 

β1 0,39 [0,34; 0,44] 0,37 [0,33; 0,43] β1 0,53 [0,47; 0,61]** 0,50 [0,44; 0,58] 

β2 0,32 [0,29; 0,37] 0,32 [0,28; 0,36] β2 0,52 [0,45; 0,58] 0,47 [0,41; 0,57] 

F4 O1 

θ1 0,31 [0,28; 0,36] 0,30 [0,27; 0,35] 

O1 T3 

θ1 0,52 [0,42; 0,62] 0,50 [0,44; 0,58] 

θ2 0,28 [0,26; 0,32]* 0,28 [0,25; 0,32] θ2 0,51 [0,43; 0,61] 0,50 [0,42; 0,57] 

α1 0,30 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,33] α1 0,52 [0,42; 0,61]* 0,51 [0,42; 0,59] 

α2 0,31 [0,27; 0,40] 0,33 [0,29; 0,39] α2 0,50 [0,41; 0,61] 0,50 [0,42; 0,60]* 

α3 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,25; 0,31] α3 0,47 [0,39; 0,57] 0,46 [0,38; 0,53] 

β1 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,24; 0,28] β1 0,43 [0,37; 0,51] 0,43 [0,36; 0,50] 

β2 0,25 [0,24; 0,26] 0,25 [0,24; 0,27] β2 0,43 [0,35; 0,53] 0,42 [0,36; 0,49] 

F4 O2 

θ1 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,29; 0,38] 

O1 T4 

θ1 0,30 [0,26; 0,34] 0,39 [0,34; 0,47] 

θ2 0,31 [0,28; 0,35] 0,30 [0,26; 0,35] θ2 0,40 [0,34; 0,47] 0,38 [0,32; 0,46] 

α1 0,31 [0,28; 0,35] 0,31 [0,28; 0,34] α1 0,38 [0,32; 0,44] 0,36 [0,31; 0,41] 

α2 0,33 [0,28; 0,40]* 0,33 [0,29; 0,40] α2 0,35 [0,30; 0,45] 0,35 [0,31; 0,42] 

α3 0,28 [0,25; 0,33]* 0,28 [0,25; 0,33] α3 0,32 [0,27; 0,38] 0,31 [0,28; 0,36]* 

β1 0,26 [0,25; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,26; 0,33] 

β2 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] β2 0,29 [0,27; 0,33] 0,29 [0,26; 0,32] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації   

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна 

оцінка (n=151) 

F4 T3 

θ1 0,34 [0,30; 0,43] 0,35 [0,29; 0,43]* 

O2 T3 

θ1 0,42 [0,34; 0,49] 0,38 [0,33; 0,44] 

θ2 0,33 [0,30; 0,39] 0,35 [0,29; 0,41] θ2 0,40 [0,33; 0,46] 0,37 [0,31; 0,44] 

α1 0,35 [0,30; 0,39] 0,35 [0,30; 0,42] α1 0,36 [0,31; 0,42]** 0,35 [0,30; 0,40]* 

α2 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,29; 0,41] α2 0,35 [0,29; 0,42] 0,34 [0,30; 0,39]** 

α3 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] α3 0,31 [0,27; 0,38] 0,29 [0,26; 0,34]** 

β1 0,28 [0,26; 0,30] 0,28 [0,26; 0,33]* β1 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,33] 

β2 0,26 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30] β2 0,30 [0,27; 0,36] 0,29 [0,26; 0,32] 

F4 T4 

θ1 0,42 [0,36; 0,47] 0,43 [0,35; 0,51] 

O2 T4 

θ1 0,53 [0,40; 0,62] 0,52 [0,41; 0,59] 

θ2 0,40 [0,35; 0,47] 0,42 [0,33; 0,50] θ2 0,52 [0,42; 0,61] 0,51 [0,39; 0,59] 

α1 0,37 [0,32; 0,42] 0,37 [0,31; 0,47] α1 0,51 [0,44; 0,61] 0,53 [0,40; 0,60] 

α2 0,34 [0,30; 0,42] 0,38 [0,31; 0,46] α2 0,53 [0,43; 0,66] 0,55 [0,43; 0,63] 

α3 0,32 [0,28; 0,38]* 0,33 [0,29; 0,41] α3 0,50 [0,40; 0,59] 0,47 [0,38; 0,57]* 

β1 0,32 [0,29; 0,36] 0,32 [0,29; 0,39] β1 0,44 [0,37; 0,53] 0,45 [0,34; 0,52] 

β2 0,29 [0,26; 0,33] 0,29 [0,27; 0,34] β2 0,44 [0,34; 0,52] 0,43 [0,34; 0,51] 

P3 P4 

θ1 0,79 [0,71; 0,83] 0,74 [0,66; 0,81 

T3 T4 

θ1 0,33 [0,27; 0,39] 0,32 [0,28; 0,38] 

θ2 0,79 [0,71; 0,83] 0,74 [0,66; 0,80] θ2 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,28; 0,38] 

α1 0,78 [0,69; 0,81] 0,72 [0,65; 0,79] α1 0,32 [0,28; 0,37] 0,31 [0,28; 0,36] 

α2 0,74 [0,63; 0,80] 0,71 [0,61; 0,78] α2 0,30 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,36] 

α3 0,65 [0,57; 0,72] 0,61 [0,50; 0,68] α3 0,28 [0,25; 0,30] 0,28 [0,25; 0,32] 

β1 0,67 [0,58; 0,71] 0,60 [0,51; 0,68] β1 0,26 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,30]* 

β2 0,61 [0,52; 0,67] 0,56 [0,47; 0,63] β2 0,26 [0,25; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації   

та вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001 
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Додаток Б.1 (продовження) 

Виконання розумового навантаження на фоні одорації  

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведен

ь 

ПД 
Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 F4 

θ1 0,75 [0,67; 0,81*** 0,72 [0,65; 0,79]*** 

P3 O1 

θ1 0,70 [0,58; 0,76]*** 0,68 [0,61; 0,76]** 

θ2 0,74 [0,66; 0,79]*** 0,71 [0,64; 0,80]*** θ2 0,65 [0,56; 0,74] 0,66 [0,58; 0,73] 

α1 0,78 [0,68; 0,85] 0,77 [0,66; 0,85] α1 0,62 [0,53; 0,71] 0,62 [0,55; 0,70] 

α2 0,82 [0,75; 0,89]** 0,82 [0,73; 0,90]** α2 0,61 [0,49; 0,72] 0,63 [0,52; 0,71]*** 

α3 0,73 [0,64; 0,80]* 0,72 [0,66; 0,79]* α3 0,60 [0,50; 0,72] 0,62 [0,54; 0,68] 

β1 0,64 [0,58; 0,71]*** 0,62 [0,55; 0,69]*** β1 0,56 [0,49; 0,65] 0,57 [0,50; 0,64] 

β2 0,59 [0,51; 0,65]*** 0,55 [0,48; 0,63]*** β2 0,56 [0,46; 0,65] 0,56 [0,51; 0,63] 

F3 P3 

θ1 0,45 [0,39; 0,51] 0,45 [0,38; 0,51] 

P3 O2 

θ1 0,61 [0,49; 0,69]*** 0,57 [0,49; 0,67]*** 

θ2 0,43 [0,40; 0,51] 0,43 [0,37; 0,50] θ2 0,56 [0,46; 0,65]* 0,53 [0,45; 0,62] 

α1 0,46 [0,38; 0,52] 0,44 [0,38; 0,52] α1 0,51 [0,41; 0,60] 0,48 [0,39; 0,57] 

α2 0,43 [0,35; 0,52]*** 0,45 [0,36; 0,56]* α2 0,46 [0,38; 0,55] 0,46 [0,38; 0,55]*** 

α3 0,37 [0,32; 0,43] 0,37 [0,30; 0,44] α3 0,46 [0,38; 0,55] 0,43 [0,35; 0,51] 

β1 0,40 [0,35; 0,45]** 0,38 [0,33; 0,45]** β1 0,43 [0,36; 0,50] 0,40 [0,34; 0,47] 

β2 0,35 [0,31; 0,39]*** 0,33 [0,30; 0,39]*** β2 0,42 [0,37; 0,49] 0,40 [0,33; 0,47] 

F3 P4 

θ1 0,41 [0,35; 0,47]* 0,41 [0,35; 0,47] 

P3 T3 

θ1 0,60 [0,52; 0,67]*** 0,58 [0,50; 0,67]** 

θ2 0,40 [0,36; 0,47] 0,39 [0,33; 0,46] θ2 0,59 [0,50; 0,65] 0,60 [0,51; 0,67] 

α1 0,41 [0,36; 0,46] 0,40 [0,34; 0,46] α1 0,58 [0,49; 0,68] 0,59 [0,48; 0,68] 

α2 0,40 [0,33; 0,46]** 0,39 [0,33; 0,49]*** α2 0,58 [0,50; 0,70] 0,60 [0,49; 0,73] 

α3 0,32 [0,28; 0,39] 0,32 [0,29; 0,39] α3 0,57 [0,48; 0,65] 0,56 [0,46; 0,67]* 

β1 0,35 [0,32; 0,41]** 0,34 [0,29; 0,39]** β1 0,51 [0,44; 0,59]** 0,51 [0,42; 0,60]* 

β2 0,32 [0,29; 0,35]*** 0,30 [0,27; 0,34]*** β2 0,49 [0,42; 0,58]* 0,49 [0,41; 0,56] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації та стану 

функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 
 

Пара 

відведень 

П

Д 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 O1 

θ1 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,29; 0,37] 

P3 T4 

θ1 0,51 [0,46; 0,56]*** 0,49 [0,45; 0,56]*** 

θ2 0,31 [0,27; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] θ2 0,48 [0,42; 0,54]* 0,48 [0,42; 0,55] 

α1 0,31 [0,26; 0,35] 0,30 [0,27; 0,35]* α1 0,46 [0,37; 0,52] 0,45 [0,39; 0,52] 

α2 0,33 [0,28; 0,41]* 0,34 [0,30; 0,42] α2 0,41 [0,34; 0,50] 0,42 [0,36; 0,50] 

α3 0,28 [0,24; 0,32]* 0,28 [0,24; 0,32] α3 0,36 [0,31; 0,42] 0,35 [0,30; 0,40] 

β1 0,27 [0,25; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28]* β1 0,36 [0,33; 0,41]*** 0,35 [0,31; 0,41]* 

β2 0,26 [0,25; 0,28]** 0,26 [0,24; 0,28]* β2 0,34 [0,31; 0,39]*** 0,33 [0,29; 0,38]*** 

F3 O2 

θ1 0,31 [0,28; 0,36]** 0,32 [0,27; 0,36] 

P4 O1 

θ1 0,61 [0,52; 0,70]*** 0,58 [0,50; 0,67]*** 

θ2 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,26; 0,33] θ2 0,56 [0,48; 0,63]*** 0,53 [0,45; 0,64]* 

α1 0,30 [0,26; 0,33] 0,30 [0,26; 0,34]* α1 0,51 [0,43; 0,61] 0,49 [0,43; 0,57] 

α2 0,34 [0,29; 0,41] 0,34 [0,28; 0,41] α2 0,46 [0,38; 0,58] 0,47 [0,39; 0,58]** 

α3 0,28 [0,24; 0,31]** 0,27 [0,24; 0,32] α3 0,47 [0,37; 0,55] 0,44 [0,37; 0,51] 

β1 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] β1 0,43 [0,36; 0,49] 0,40 [0,35; 0,47] 

β2 0,26 [0,24; 0,27]* 0,25 [0,24; 0,27] β2 0,41 [0,36; 0,48]** 0,41 [0,34; 0,46] 

F3 T3 

θ1 0,40 [0,35; 0,46] 0,39 [0,32; 0,47] 

P4 O2 

θ1 0,69 [0,60; 0,77]*** 0,70 [0,61; 0,75]** 

θ2 0,37 [0,32; 0,43] 0,37 [0,29; 0,45] θ2 0,67 [0,55; 0,73] 0,66 [0,57; 0,73] 

α1 0,37 [0,32; 0,43] 0,35 [0,30; 0,47] α1 0,62 [0,54; 0,69] 0,63 [0,54; 0,70]** 

α2 0,35 [0,29; 0,41]*** 0,35 [0,30; 0,46] α2 0,59 [0,48; 0,73]* 0,62 [0,52; 0,71]*** 

α3 0,30 [0,27; 0,35] 0,31 [0,26; 0,39] α3 0,61 [0,53; 0,72] 0,63 [0,54; 0,70] 

β1 0,31 [0,27; 0,36] 0,32 [0,26; 0,39]** β1 0,57 [0,48; 0,66] 0,57 [0,52; 0,64]* 

β2 0,29 [0,27; 0,33]*** 0,29 [0,26; 0,34]** β2 0,56 [0,49; 0,65]** 0,57 [0,51; 0,63] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації та стану 

функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 9

5
 

Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 

П

Д 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 T4 

θ1 0,37 [0,32; 0,42]* 0,37 [0,32; 0,43] 

P4 T3 

θ1 0,49 [0,42; 0,55]*** 0,46 [0,39; 0,54]*** 

θ2 0,35 [0,32; 0,39] 0,35 [0,31; 0,42] θ2 0,47 [0,40; 0,51]** 0,46 [0,38; 0,53] 

α1 0,34 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,41 α1 0,42 [0,36; 0,50]** 0,42 [0,36; 0,50] 

α2 0,34 [0,29; 0,39] 0,34 [0,28; 0,42] α2 0,37 [0,33; 0,45]* 0,39 [0,31; 0,49] 

α3 0,28 [0,26; 0,33] 0,29 [0,27; 0,33] α3 0,34 [0,30; 0,39] 0,32 [0,29; 0,37] 

β1 0,29 [0,26; 0,33]* 0,29 [0,26; 0,35] β1 0,36 [0,31; 0,38]*** 0,33 [0,29; 0,39]*** 

β2 0,27 [0,25; 0,30]** 0,27 [0,25; 0,30] β2 0,32 [0,30; 0,38]*** 0,31 [0,28; 0,38]** 

F4 P3 

θ1 0,41 [0,37; 0,47] 0,41 [0,35; 0,46] 

P4 T4 

 

θ1 0,64 [0,55; 0,72]* 0,65 [0,53; 0,72]*** 

θ2 0,41 [0,37; 0,46]* 0,38 [0,34; 0,45] θ2 0,64 [0,54; 0,72] 0,65 [0,55; 0,72] 

α1 0,42 [0,37; 0,49] 0,41 [0,34; 0,46] α1 0,67 [0,55; 0,76]** 0,64 [0,54; 0,71]** 

α2 0,41 [0,35; 0,50]*** 0,41 [0,33; 0,51]* α2 0,63 [0,56; 0,70] 0,67 [0,60; 0,74] 

α3 0,35 [0,29; 0,40] 0,33 [0,29; 0,41] α3 0,55 [0,48; 0,63] 0,63 [0,55; 0,71] 

β1 0,37 [0,32; 0,41]*** 0,34 [0,30; 0,40]** β1 0,54 [0,44; 0,64]* 0,57 [0,50; 0,66] 

β2 0,31 [0,29; 0,35]*** 0,31 [0,27; 0,36]*** β2 0,63 [0,49; 0,71]** 0,56 [0,45; 0,62] 

F4 P4 

θ1 0,45 [0,40; 0,51] 0,45 [0,40; 0,52]* 

O1 O2 

θ1 0,71 [0,58; 0,80]*** 0,66 [0,54; 0,77]*** 

θ2 0,46 [0,40; 0,51]** 0,43 [0,38; 0,50] θ2 0,65 [0,57; 0,76]** 0,63 [0,51; 0,73] 

α1 0,44 [0,38; 0,52] 0,44 [0,37; 0,53] α1 0,63 [0,54; 0,72] 0,59 [0,50; 0,70] 

α2 0,42 [0,35; 0,48]*** 0,43 [0,34; 0,54] α2 0,63 [0,54; 0,73] 0,61 [0,54; 0,72]** 

α3 0,35 [0,31; 0,41] 0,35 [0,31; 0,43] α3 0,58 [0,50; 0,71]* 0,53 [0,46; 0,64] 

β1 0,41 [0,36; 0,44]*** 0,38 [0,34; 0,46]* β1 0,52 [0,45; 0,61]* 0,48 [0,41; 0,57]* 

β2 0,34 [0,31; 0,38]*** 0,33 [0,29; 0,39]*** β2 0,52 [0,45; 0,60] 0,47 [0,40; 0,58] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації та стану 

функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 O1 

θ1 0,32 [0,28; 0,36] 0,31 [0,27; 0,36] 

O1 T3 

θ1 0,55 [0,44; 0,63]*** 0,52 [0,42; 0,61]* 

θ2 0,29 [0,26; 0,32] 0,29 [0,25; 0,33] θ2 0,53 [0,44; 0,62] 0,51 [0,42; 0,60] 

α1 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,33] α1 0,52 [0,41; 0,59] 0,51 [0,38; 0,58] 

α2 0,32 [0,28; 0,39] 0,34 [0,29; 0,41] α2 0,51 [0,42; 0,61] 0,51 [0,41; 0,60] 

α3 0,28 [0,24; 0,32]* 0,27 [0,24; 0,31] α3 0,48 [0,40; 0,58] 0,45 [0,37; 0,55]* 

β1 0,26 [0,24; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] β1 0,44 [0,38; 0,51] 0,43 [0,36; 0,50] 

β2 0,25 [0,24; 0,27]** 0,25 [0,24; 0,27] β2 0,44 [0,37; 0,54] 0,43 [0,36; 0,50] 

F4 O2 

θ1 0,33 [0,30; 0,39] 0,33 [0,29; 0,38] 

O1 T4 

θ1 0,44 [0,38; 0,50]*** 0,42 [0,37; 0,50]*** 

θ2 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,26; 0,36] θ2 0,41 [0,34; 0,47]*** 0,40 [0,34; 0,47] 

α1 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,27; 0,36] α1 0,36 [0,31; 0,44] 0,36 [0,31; 0,42] 

α2 0,34 [0,29; 0,40] 0,35 [0,29; 0,41] α2 0,33 [0,29; 0,43] 0,35 [0,30; 0,43] 

α3 0,27 [0,24; 0,32]** 0,28 [0,24; 0,32] α3 0,31 [0,27; 0,37]* 0,30 [0,26; 0,35] 

β1 0,26 [0,25; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28] β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,27; 0,34] 

β2 0,26 [0,24; 0,27]** 0,25 [0,24; 0,28] β2 0,30 [0,27; 0,34]*** 0,30 [0,26; 0,33] 

F4 T3 

θ1 0,37 [0,32; 0,41] 0,34 [0,29; 0,42] 

O2 T3 

θ1 0,45 [0,38; 0,53]*** 0,42 [0,34; 0,50]*** 

θ2 0,34 [0,30; 0,38] 0,33 [0,28; 0,40] θ2 0,40 [0,34; 0,47]*** 0,39 [0,32; 0,48] 

α1 0,34 [0,29; 0,39] 0,34 [0,30; 0,43] α1 0,36 [0,30; 0,43]* 0,35 [0,30; 0,42] 

α2 0,33 [0,29; 0,40]* 0,34 [0,29; 0,45] α2 0,34 [0,29; 0,42] 0,33 [0,28; 0,41] 

α3 0,29 [0,26; 0,32] 0,30 [0,26; 0,35] α3 0,31 [0,27; 0,37] 0,29 [0,26; 0,34] 

β1 0,29 [0,27; 0,33]** 0,29 [0,26; 0,34] β1 0,30 [0,27; 0,35] 0,29 [0,26; 0,33] 

β2 0,27 [0,25; 0,30]* 0,27 [0,25; 0,31] β2 0,31 [0,27; 0,35]*** 0,29 [0,26; 0,33] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час виконання розумового навантаження на фоні одорації та стану 

функціонального спокою на фоні пролонгованої одорації. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

Пара відведень ПД 
Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 T4 

θ1 0,41 [0,37; 0,48] 0,43 [0,35; 0,52] 

O2 T4 

θ1 0,55 [0,46; 0,64]*** 0,53 [0,41; 0,61]** 

θ2 0,40 [0,34; 0,47] 0,41 [0,34; 0,50] θ2 0,53 [0,41; 0,61] 0,51 [0,39; 0,59] 

α1 0,37 [0,33; 0,44] 0,38 [0,31; 0,48] α1 0,50 [0,40; 0,59]*** 0,50 [0,39; 0,58]* 

α2 0,35 [0,31; 0,44] 0,37 [0,31; 0,47]* α2 0,51 [0,42; 0,66]* 0,54 [0,41; 0,61] 

α3 0,31 [0,28; 0,36] 0,32 [0,29; 0,40] α3 0,48 [0,39; 0,58] 0,47 [0,38; 0,56] 

β1 0,33 [0,29; 0,37]* 0,33 [0,28; 0,40] β1 0,44 [0,36; 0,53] 0,44 [0,34; 0,51] 

β2 0,30 [0,26; 0,34]*** 0,30 [0,27; 0,35] β2 0,43 [0,36; 0,54] 0,43 [0,34; 0,51] 

P3 P4 

θ1 0,82 [0,76; 0,86]*** 0,78 [0,69; 0,83]*** 

T3 T4 

θ1 0,35 [0,30; 0,42]** 0,33 [0,29; 0,41]*** 

θ2 0,80 [0,73; 0,85]*** 0,76 [0,68; 0,82]** θ2 0,34 [0,28; 0,39] 0,33 [0,27; 0,39] 

α1 0,79 [0,70; 0,83]* 0,74 [0,66; 0,79]* α1 0,31 [0,28; 0,37] 0,32 [0,27; 0,38] 

α2 0,73 [0,63; 0,80]* 0,71 [0,62; 0,79] α2 0,31 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37] 

α3 0,66 [0,56; 0,73] 0,61 [0,53; 0,68] α3 0,27 [0,25; 0,31] 0,28 [0,25; 0,32] 

β1 0,67 [0,61; 0,72]*** 0,62 [0,54; 0,68]*** β1 0,27 [0,25; 0,28]** 0,26 [0,25; 0,30] 

β2 0,62 [0,54; 0,68]*** 0,56 [0,49; 0,64]*** β2 0,27 [0,25; 0,29]* 0,26 [0,25; 0,29] 

Стан спокою після завершення виконання розумового навантаження на фоні одорації 

Пара відведень ПД 
Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 F4 

θ1 0,71 [0,63; 0,80]** 0,70 [0,58; 0,78]* 

P3 O1 

θ1 0,65 [0,55; 0,75]*** 0,68 [0,56; 0,77]** 

θ2 0,75 [0,62; 0,81] 0,71 [0,61; 0,80] θ2 0,63 [0,53; 0,75] 0,65 [0,55; 0,74] 

α1 0,78 [0,68; 0,86]*** 0,81 [0,69; 0,88] α1 0,61 [0,51; 0,69] 0,63 [0,53; 0,71]* 

α2 0,84 [0,76; 0,91]*** 0,86 [0,77; 0,93]* α2 0,61 [0,44; 0,72] 0,61 [0,47; 0,72] 

α3 0,76 [0,65; 0,83]*** 0,74 [0,65; 0,83] α3 0,59 [0,47; 0,75] 0,62 [0,54; 0,70] 

β1 0,66 [0,58; 0,72]*** 0,64 [0,55; 0,72] β1 0,55 [0,46; 0,63] 0,58 [0,50; 0,64]* 

β2 0,60 [0,49; 0,65] 0,57 [0,45; 0,64] β2 0,54 [0,47; 0,64] 0,56 [0,49; 0,63] 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 9

8
 

Додаток Б.1(продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 P3 

θ1 0,44 [0,37; 0,53] 0,44 [0,37; 0,53] 

P3 O2 

θ1 0,58 [0,47; 0,65]*** 0,54 [0,43; 0,66]* 

θ2 0,44 [0,35; 0,55]** 0,46 [0,37; 0,56] θ2 0,56 [0,43; 0,66] 0,54 [0,42; 0,65] 

α1 0,43 [0,34; 0,53] 0,42 [0,35; 0,55] α1 0,49 [0,40; 0,59] 0,49 [0,38; 0,60] 

α2 0,40 [0,34; 0,51] 0,44 [0,35; 0,56] α2 0,45 [0,38; 0,57] 0,46 [0,35; 0,59] 

α3 0,38 [0,30; 0,46] 0,37 [0,30; 0,49] α3 0,46 [0,34; 0,57] 0,45 [0,35; 0,54] 

β1 0,40 [0,35; 0,48] 0,39 [0,32; 0,45] β1 0,42 [0,36; 0,51] 0,42 [0,35; 0,49] 

β2 0,35 [0,29; 0,40]** 0,33 [0,28; 0,39] β2 0,44 [0,34; 0,51] 0,41 [0,33; 0,48] 

F3 P4 

θ1 0,41 [0,33; 0,49] 0,40 [0,32; 0,49] 

P3 T3 

θ1 0,56 [0,48; 0,66] 0,56 [0,44; 0,68]* 

θ2 0,40 [0,32; 0,50]* 0,40 [0,33; 0,51] θ2 0,57 [0,46; 0,67] 0,57 [0,45; 0,69] 

α1 0,38 [0,32; 0,49] 0,39 [0,31; 0,51] α1 0,57 [0,47; 0,68]* 0,60 [0,48; 0,71] 

α2 0,37 [0,27; 0,45] 0,40 [0,30; 0,50]* α2 0,57 [0,47; 0,72] 0,60 [0,50; 0,73] 

α3 0,33 [0,28; 0,39] 0,32 [0,27; 0,42] α3 0,56 [0,45; 0,65] 0,55 [0,43; 0,66] 

β1 0,35 [0,30; 0,41] 0,35 [0,29; 0,42] β1 0,48 [0,40; 0,54] 0,50 [0,39; 0,57]*** 

β2 0,31 [0,27; 0,36]* 0,30 [0,26; 0,34] β2 0,48 [0,41; 0,57] 0,48 [0,41; 0,58] 

F3 O1 

θ1 0,32 [0,26; 0,38] 0,31 [0,28; 0,38] 

P3 T4 

θ1 0,48 [0,38; 0,57]* 0,48 [0,40; 0,55]*** 

θ2 0,30 [0,24; 0,39] 0,31 [0,24; 0,38] θ2 0,49 [0,40; 0,60] 0,48 [0,42; 0,59] 

α1 0,30 [0,24; 0,36] 0,30 [0,25; 0,37] α1 0,47 [0,38; 0,55] 0,47 [0,39; 0,55] 

α2 0,33 [0,25; 0,43] 0,35 [0,26; 0,46] α2 0,40 [0,31; 0,52] 0,40 [0,33; 0,51] 

α3 0,27 [0,22; 0,33] 0,28 [0,22; 0,35] α3 0,34 [0,28; 0,42] 0,36 [0,30; 0,43]* 

β1 0,26 [0,23; 0,29]* 0,26 [0,23; 0,29] β1 0,36 [0,31; 0,42] 0,36 [0,32; 0,42] 

β2 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] β2 0,41 [0,35; 0,50] 0,33 [0,29; 0,41]* 

 

Примітка: Примітка: значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання та 

виконання розумового навантаження на фоні одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  

оцінка (n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F3 O2 

θ1 0,31 [0,26; 0,38]* 0,30 [0,25; 0,35] 

P4 O1 

θ1 0,57 [0,45; 0,67]*** 0,54 [0,43; 0,67]** 

θ2 0,30 [0,24; 0,36] 0,29 [0,24; 0,36] θ2 0,55 [0,45; 0,66]* 0,51 [0,42; 0,62] 

α1 0,29 [0,24; 0,33] 0,30 [0,24; 0,36] α1 0,50 [0,38; 0,60] 0,49 [0,41; 0,58]* 

α2 0,36 [0,25; 0,45] 0,35 [0,27; 0,42] α2 0,44 [0,35; 0,58] 0,49 [0,37; 0,62] 

α3 0,27 [0,23; 0,32] 0,28 [0,22; 0,34] α3 0,44 [0,34; 0,54]* 0,44 [0,38; 0,53]* 

β1 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29] β1 0,42 [0,35; 0,49] 0,41 [0,36; 0,49] 

β2 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] β2 0,57 [0,47; 0,64] 0,41 [0,34; 0,49] 

F3 T3 

θ1 0,39 [0,31; 0,47] 0,38 [0,30; 0,48] 

P4 O2 

θ1 0,67 [0,58; 0,77]*** 0,68 [0,58; 0,76]** 

θ2 0,36 [0,27; 0,46] 0,39 [0,29; 0,48] θ2 0,69 [0,57; 0,77] 0,67 [0,57; 0,73] 

α1 0,35 [0,29; 0,45] 0,36 [0,28; 0,47] α1 0,61 [0,51; 0,73] 0,64 [0,53; 0,70] 

α2 0,33 [0,27; 0,41] 0,36 [0,29; 0,47]* α2 0,58 [0,51; 0,69] 0,64 [0,51; 0,74] 

α3 0,31 [0,25; 0,37] 0,30 [0,26; 0,40] α3 0,62 [0,49; 0,74]*** 0,64 [0,57; 0,74] 

β1 0,31 [0,27; 0,36] 0,29 [0,26; 0,38] β1 0,55 [0,47; 0,65] 0,58 [0,52; 0,64] 

β2 0,28 [0,25; 0,33] 0,29 [0,25; 0,36]* β2 0,32 [0,28; 0,36] 0,58 [0,52; 0,64] 

F3 T4 

θ1 0,35 [0,28; 0,43] 0,36 [0,29; 0,43] 

P4 T3 

θ1 0,46 [0,39; 0,57]** 0,44 [0,34; 0,54]* 

θ2 0,36 [0,27; 0,45] 0,37 [0,31; 0,45] θ2 0,44 [0,34; 0,52] 0,44 [0,35; 0,56] 

α1 0,32 [0,27; 0,40] 0,35 [0,28; 0,45] α1 0,40 [0,35; 0,49] 0,42 [0,35; 0,52] 

α2 0,33 [0,26; 0,39] 0,35 [0,28; 0,45] α2 0,35 [0,26; 0,49] 0,42 [0,30; 0,52]* 

α3 0,29 [0,23; 0,34] 0,29 [0,24; 0,38] α3 0,34 [0,26; 0,39] 0,32 [0,27; 0,39] 

β1 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,27; 0,36] β1 0,34 [0,29; 0,38] 0,33 [0,29; 0,38]*** 

β2 0,28 [0,24; 0,31] 0,27 [0,24; 0,32] β2 0,54 [0,44; 0,61]* 0,31 [0,26; 0,37]*** 

Примітка: Примітка: значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання та 

виконання розумового навантаження на фоні одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  

оцінка (n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 P3 

θ1 0,42 [0,34; 0,49] 0,40 [0,32; 0,48] 

P4 T4 

 

θ1 0,68 [0,58; 0,74] 0,64 [0,53; 0,71] 

θ2 0,41 [0,31; 0,50] 0,41 [0,33; 0,51] θ2 0,66 [0,54; 0,74]* 0,67 [0,56; 0,76]** 

α1 0,41 [0,32; 0,51] 0,39 [0,32; 0,49] α1 0,68 [0,58; 0,78]*** 0,67 [0,55; 0,77]** 

α2 0,38 [0,31; 0,50] 0,42 [0,33; 0,52] α2 0,62 [0,52; 0,69] 0,69 [0,56; 0,78] 

α3 0,34 [0,28; 0,42] 0,35 [0,28; 0,41] α3 0,55 [0,44; 0,63]** 0,64 [0,55; 0,74] 

β1 0,37 [0,32; 0,42] 0,35 [0,29; 0,42] β1 0,54 [0,41; 0,63] 0,59 [0,52; 0,64] 

β2 0,32 [0,27; 0,38] 0,31 [0,26; 0,36] β2 0,29 [0,26; 0,36] 0,56 [0,46; 0,65] 

F4 P4 

θ1 0,44 [0,38; 0,54]* 0,44 [0,35; 0,53] 

O1 O2 

θ1 0,69 [0,54; 0,78]* 0,64 [0,52; 0,76]** 

θ2 0,44 [0,36; 0,53]* 0,46 [0,37; 0,54] θ2 0,66 [0,52; 0,78] 0,60 [0,48; 0,75] 

α1 0,44 [0,35; 0,53] 0,43 [0,34; 0,55] α1 0,62 [0,52; 0,75] 0,61 [0,50; 0,72] 

α2 0,38 [0,30; 0,47] 0,43 [0,32; 0,55]** α2 0,64 [0,50; 0,75] 0,65 [0,51; 0,77] 

α3 0,36 [0,30; 0,44] 0,36 [0,28; 0,46] α3 0,59 [0,47; 0,69]* 0,58 [0,48; 0,68] 

β1 0,40 [0,35; 0,46] 0,39 [0,33; 0,47] β1 0,53 [0,46; 0,63]* 0,49 [0,42; 0,59]*** 

β2 0,36 [0,28; 0,40]** 0,33 [0,27; 0,39] β2 0,29 [0,26; 0,36 ] 0,49 [0,41; 0,58] 

F4 O1 

θ1 0,29 [0,24; 0,38]* 0,29 [0,23; 0,37] 

O1 T3 

θ1 0,53 [0,41; 0,64]* 0,49 [0,38; 0,62]** 

θ2 0,30 [0,24; 0,38] 0,28 [0,23; 0,34] θ2 0,49 [0,41; 0,60] 0,50 [0,39; 0,63] 

α1 0,30 [0,24; 0,36] 0,30 [0,24; 0,37] α1 0,48 [0,41; 0,59] 0,52 [0,38; 0,62] 

α2 0,34 [0,26; 0,43] 0,36 [0,27; 0,44] α2 0,50 [0,37; 0,60] 0,49 [0,39; 0,61] 

α3 0,27 [0,22; 0,33] 0,28 [0,22; 0,35] α3 0,44 [0,37; 0,58] 0,44 [0,36; 0,55]** 

β1 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,28] β1 0,43 [0,35; 0,48] 0,45 [0,34; 0,51] 

β2 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,23; 0,29] β2 0,41 [0,34; 0,50] 0,42 [0,35; 0,50] 

Примітка: Примітка: значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання та 

виконання розумового навантаження на фоні одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1(продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  

оцінка (n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

F4 O2 

θ1 0,32 [0,26; 0,39]** 0,30 [0,24; 0,39] 

O1 T4 

θ1 0,40 [0,34; 0,51]*** 0,40 [0,34; 0,47]** 

θ2 0,30 [0,24; 0,37] 0,29 [0,24; 0,37] θ2 0,40 [0,31; 0,47] 0,39 [0,32; 0,50] 

α1 0,28 [0,25; 0,35] 0,30 [0,26; 0,38] α1 0,37 [0,28; 0,45] 0,36 [0,29; 0,46] 

α2 0,34 [0,25; 0,45] 0,35 [0,29; 0,45] α2 0,35 [0,24; 0,44] 0,36 [0,29; 0,44] 

α3 0,28 [0,23; 0,34] 0,28 [0,23; 0,34] α3 0,28 [0,23; 0,37] 0,32 [0,25; 0,38]** 

β1 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,30] β1 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] 

β2 0,26 [0,23; 0,29]** 0,25 [0,22; 0,30] β2 0,56 [0,49; 0,65] 0,29 [0,25; 0,35] 

F4 T3 

θ1 0,35 [0,28; 0,43] 0,32 [0,28; 0,43] 

O2 T3 

θ1 0,43 [0,33; 0,52]*** 0,39 [0,31; 0,48]** 

θ2 0,34 [0,27; 0,42] 0,35 [0,27; 0,44] θ2 0,39 [0,30; 0,48] 0,39 [0,32; 0,49] 

α1 0,35 [0,28; 0,45] 0,37 [0,27; 0,44] α1 0,36 [0,30; 0,41] 0,34 [0,28; 0,44] 

α2 0,31 [0,25; 0,41] 0,37 [0,29; 0,48] α2 0,35 [0,27; 0,41] 0,33 [0,26; 0,46] 

α3 0,29 [0,24; 0,35] 0,29 [0,25; 0,37] α3 0,30 [0,25; 0,38] 0,28 [0,23; 0,36] 

β1 0,29 [0,25;0,33] 0,28 [0,25; 0,34] β1 0,29 [0,26; 0,35] 0,29 [0,25; 0,33] 

β2 0,26 [0,23; 0,30]* 0,27 [0,23; 0,33] β2 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,25; 0,34] 

F4 T4 

θ1 0,41 [0,32; 0,47]** 0,40 [0,32; 0,51] 

O2 T4 

θ1 0,50 [0,40; 0,62] 0,52 [0,39; 0,60]** 

θ2 0,41 [0,31; 0,50] 0,41 [0,32; 0,52] θ2 0,51 [0,41; 0,63] 0,54 [0,38; 0,63] 

α1 0,37 [0,30; 0,44] 0,39 [0,28; 0,52] α1 0,53 [0,41; 0,63]** 0,48 [0,40; 0,62] 

α2 0,36 [0,29; 0,42] 0,38 [0,29; 0,50] α2 0,52 [0,41; 0,65]* 0,56 [0,42; 0,65] 

α3 0,30 [0,24; 0,36] 0,34 [0,25; 0,43] α3 0,47 [0,38; 0,58] 0,50 [0,38; 0,59] 

β1 0,32 [0,28; 0,37] 0,34 [0,28; 0,41] β1 0,44 [0,34; 0,54] 0,46 [0,34; 0,53] 

β2 0,30 [0,25; 0,36] 0,29 [0,26; 0,35] β2 0,43 [0,35; 0,53] 0,45 [0,35; 0,52] 

Примітка: Примітка: значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання та 

виконання розумового навантаження на фоні одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Б.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна  

оцінка (n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

Пара 

відведень 
ПД 

Негативна оцінка 

(n=113) 

Позитивна оцінка 

(n=151) 

P3 P4 

θ1 0,80 [0,71; 0,85]** 0,76 [0,65; 0,83]* 

T3 T4 

θ1 0,34 [0,27; 0,42]* 0,32 [0,26; 0,40]* 

θ2 0,80 [0,70; 0,85] 0,76 [0,66; 0,83] θ2 0,33 [0,25; 0,41] 0,33 [0,27; 0,44] 

α1 0,78 [0,68; 0,85] 0,74 [0,65; 0,82] α1 0,33 [0,27; 0,40] 0,32 [0,26; 0,40] 

α2 0,71 [0,58; 0,81] 0,73 [0,64; 0,82] α2 0,32 [0,24; 0,39] 0,32 [0,25; 0,38] 

α3 0,65 [0,54; 0,74] 0,62 [0,53; 0,73] α3 0,27 [0,23; 0,32] 0,28 [0,23; 0,35] 

β1 0,67 [0,60; 0,74] 0,64 [0,56; 0,72] β1 0,27 [0,25; 0,30]* 0,27 [0,24; 0,30] 

β2 0,61 [0,52; 0,70] 0,56 [0,49; 0,68] β2 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,23; 0,31] 

 

Примітка: Примітка: значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після закінчення виконання розумового завдання та 

виконання розумового навантаження на фоні одорації . * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В 

 

Спектральна потужність ЕЕГ-діапазонів під час спрямованого аналітичного сприйняття запахів 

в групах чоловіків і жінок 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

Вихідний стан функціонального спокою 

F3 

θ1 1,53 [1,03; 1,87] 1,38 [1,07; 1,71] 1,47 [1,02; 1,74] 1,57 [1,21; 2,06] 1,66 [1,11; 2,21] 1,60 [1,18; 1,89] 

θ2 0,94 [0,73; 1,40] 0,93 [0,77; 1,12] 0,90 [0,65; 1,32] 0,91 [0,66; 1,20] 1,01 [0,75; 1,41] 0,93 [0,70; 1,32] 

α1 1,06 [0,79; 1,89] 1,20 [0,74; 1,42] 0,91 [0,71; 1,59] 0,92 [0,69; 1,54] 1,37 [1,09; 2,25] 1,13 [0,91; 2,12] 

α2 1,14 [0,49; 2,12] 1,39 [0,49; 2,50] 1,04 [0,46; 1,99] 1,09 [0,46; 2,31] 1,30 [0,67; 2,42] 1,16 [0,54; 1,59] 

α3 0,86 [0,48; 1,41] 0,86 [0,42; 1,61] 0,76 [0,42; 1,84] 0,85 [0,43; 1,59] 0,95 [0,66; 1,20] 0,84 [0,56; 1,29] 

β1 1,00 [0,82; 1,17] 0,79 [0,64; 1,47] 0,92 [0,79; 1,16] 0,94 [0,64; 1,27] 1,07 [0,87; 1,29] 1,11 [0,86; 1,34] 

β2 0,41 [0,34; 0,58] 0,41 [0,31; 0,56] 0,39 [0,31; 0,50] 0,38 [0,27; 0,53] 0,50 [0,38; 0,67] 0,46 [0,35; 0,65] 

θ/α 0,76 [0,47; 1,15] 0,71 [0,41; 1,24] 0,80 [0,47; 1,15] 0,85 [0,50; 1,39] 0,67 [0,44; 1,06] 0,74 [0,47;1,18] 

β/α 0,43 [0,28; 0,73] 0,38 [0,22; 0,55] 0,52 [0,34; 0,74] 0,44 [0,29; 0,58] 0,38 [0,24; 0,68] 0,44 [0,28; 0,81] 

θ/β 1,88 [1,50; 2,18] 1,87 [1,35; 2,26] 1,90 [1,22; 2,18] 1,97 [1,45; 2,41] 1,77 [1,52; 2,15] 1,65 [1,38; 1,97] 

F4 

 

θ1 1,57 [1,13; 1,99] 1,30 [1,04; 1,83] 1,56 [1,12; 1,79] 1,70 [1,19; 2,21] 1,70 [1,24; 2,62] 1,78 [1,03; 2,40] 

θ2 1,03 [0,76; 1,53] 0,96 [0,70; 1,25] 1,03 [0,72; 1,33] 1,10 [0,73; 1,53] 1,05 [0,79; 1,63] 1,07 [0,82; 1,57] 

α1 1,17 [0,77; 1,89] 1,15 [0,58; 1,57] 1,01 [0,64; 1,63] 1,07 [0,63; 1,81] 1,64 [1,08; 2,45] 1,38 [1,14; 2,44] 

α2 1,05 [0,52; 2,19] 1,27 [0,51; 2,67] 1,02 [0,48; 1,66] 1,03 [0,45; 2,53] 1,41 [0,74; 2,57] 1,24 [0,60; 1,69] 

α3 0,96 [0,50; 1,47] 0,88 [0,42; 1,55] 0,76 [0,43; 1,47] 0,87 [0,54; 1,56] 1,02 [0,81; 1,41] 1,03 [0,67; 1,46] 

β1 1,04 [0,88; 1,35] 0,79 [0,59; 1,35] 0,99 [0,71; 1,16] 1,00 [0,63; 1,28] 1,11 [0,93; 1,37] 1,16 [0,84; 1,37] 

β2 0,43 [0,32; 0,60] 0,41 [0,30; 0,60] 0,40 [0,28; 0,53] 0,39 [0,27; 0,54] 0,49 [0,40; 0,70] 0,45 [0,40; 0,64] 

θ/α 0,74 [0,49; 1,12] 0,82 [0,44; 1,20] 0,96 [0,49; 1,12] 0,90 [0,57; 1,23] 0,67 [0,48; 1,07] 0,74 [0,50; 1,17] 

β/α 0,42 [0,29; 0,63] 0,36 [0,24; 0,50] 0,47 [0,32; 0,63] 0,42 [0,29; 0,56] 0,35 [0,27; 0,65] 0,44 [0,26; 0,72] 

θ/β 1,82 [1,47; 2,52] 2,02 [1,49; 2,38] 1,93 [1,56; 2,61] 2,16 [1,70; 2,88] 1,76 [1,46; 2,32] 1,75 [1,36; 1,99] 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

 

θ1 1,37 [1,06; 1,96] 1,23 [1,10; 1,71] 1,27 [0,93; 1,89] 1,30 [1,06; 1,80] 1,43 [1,26; 2,20] 1,52 [1,23; 2,24] 

θ2 0,97 [0,69; 1,31] 0,82 [0,64; 1,36] 0,90 [0,67; 1,21] 0,95 [0,64; 1,46] 1,09 [0,83; 1,64] 1,07 [0,74; 2,12] 

α1 1,58 [0,85; 3,63] 1,48 [0,87; 2,75] 1,18 [0,68; 2,97] 1,17 [0,79; 3,28] 2,46 [1,51; 6,13] 2,06 [1,06; 6,25] 

α2 3,23 [1,05; 5,29] 2,42 [1,20; 5,37] 3,13 [1,09; 4,22] 2,54 [1,26; 5,12] 4,36 [0,99; 7,48] 3,24 [0,76; 7,33] 

α3 2,57 [1,09; 4,79] 2,66 [1,18; 5,56] 2,47 [1,07; 4,65] 2,23 [1,13; 3,81] 3,30 [1,25; 6,71] 3,00 [0,93; 6,20] 

β1 1,42 [0,91; 2,35] 1,28 [0,76; 1,81] 0,95 [0,82; 2,28] 1,20 [0,78; 2,14] 1,61 [1,34; 2,75] 1,61 [1,16; 2,84] 

β2 0,49 [0,33; 0,98] 0,66 [0,43; 1,08] 0,43 [0,28; 0,76] 0,49 [0,30; 0,74] 0,79 [0,44; 1,25] 0,69 [0,43; 1,16] 

θ/α 0,34 [0,21; 0,57] 0,33 [0,15; 0,54] 0,40 [0,22; 0,65] 0,37 [0,22; 0,60] 0,27 [0,16; 0,48] 0,30 [0,15; 0,48] 

β/α 0,23 [0,16; 0,47] 0,22 [0,12; 0,38] 0,29 [0,19; 0,47] 0,29 [0,17; 0,41] 0,18 [0,14; 0,46] 0,19 [0,14; 0,50] 

θ/β 1,41 [1,00; 1,86] 1,28 [0,95; 1,71] 1,62 [1,08; 2,15] 1,53 [1,11; 2,00] 1,25 [0,93; 1,37] 1,28 [0,95; 1,52] 

P4 

 

θ1 1,42 [1,05; 1,84] 1,15 [0,98; 1,85] 1,34 [1,00; 1,71] 1,38 [1,09; 1,98] 1,68 [1,09; 2,37] 1,52 [1,09; 2,27] 

θ2 0,96 [0,72; 1,56] 0,90 [0,62; 1,34] 0,92 [0,65; 1,44] 0,95 [0,71; 1,50] 1,01 [0,92; 1,84] 1,03 [0,79; 1,79] 

α1 1,69 [0,98; 3,83] 1,39 [0,78; 2,41] 1,20 [0,73; 3,45] 1,15 [0,84; 3,78] 2,20 [1,54; 5,00] 1,66 [1,08; 3,52] 

α2 3,17 [1,20; 6,36] 2,41 [1,28; 6,48] 2,42 [1,31; 5,50] 2,60 [1,29; 6,37] 3,69 [1,19; 8,60] 2,61 [0,93; 6,59] 

α3 2,35 [1,09; 4,26] 2,47 [1,12; 7,04] 2,13 [0,73; 3,94] 1,79 [0,99; 4,10] 2,63 [1,24; 6,73] 2,64 [1,18; 6,35] 

β1 1,56 [0,91; 2,07] 1,34 [0,68; 1,75] 1,01 [0,71; 2,05] 1,36 [0,72; 2,07] 1,71 [1,25; 2,34] 1,59 [1,10; 2,32] 

β2 0,47 [0,35; 0,94] 0,59 [0,37; 0,95] 0,45 [0,31; 0,73] 0,44 [0,31; 0,71] 0,72 [0,40; 1,12] 0,64 [0,41; 1,10] 

θ/α 0,29 [0,21; 0,59] 0,32 [0,15; 0,57] 0,39 [0,24; 0,59] 0,41 [0,25; 0,58] 0,27 [0,17; 0,60] 0,33 [0,17; 0,60] 

β/α 0,25 [0,16; 0,47] 0,20 [0,15; 0,31] 0,27 [0,16; 0,47] 0,24 [0,16; 0,38] 0,17 [0,14; 0,47] 0,21 [0,16; 0,58] 

θ/β 1,49 [1,05; 1,83] 1,36 [1,06; 1,75] 1,63 [1,18; 2,03] 1,72 [1,21; 2,25] 1,23 [1,03; 1,58] 1,28 [1,06; 1,56] 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1 

 

θ1 1,08 [0,90; 1,76] 1,09 [0,92; 1,74] 0,97 [0,84; 1,28] 1,17 [0,88; 1,73] 1,22 [1,02; 2,06] 1,25 [1,00; 2,14] 

θ2 0,82 [0,66; 1,51] 0,74 [0,56; 1,41] 0,75 [0,61; 1,42] 0,89 [0,56; 1,40] 0,90 [0,72; 1,60] 0,99 [0,65; 1,83] 

α1 2,08 [0,99; 4,81] 2,20 [0,82; 3,73] 1,59 [0,86; 4,37] 1,71 [0,81; 4,12] 3,48 [1,50; 5,68] 2,99 [0,97; 4,84] 

α2 5,51 [1,38; 12,53] 4,65 [1,89; 10,25] 5,33 [1,64; 12,53] 4,36 [1,74; 13,86] 7,81 [1,34; 16,43] 6,63 [1,06; 19,43] 

α3 4,91 [1,59; 9,63] 4,56 [1,84; 7,50] 3,03 [1,26; 7,95] 3,59 [1,14; 7,12] 7,41 [1,99; 10,12] 5,29 [1,22; 10,35] 

β1 1,94 [1,24; 3,00] 1,75 [0,95; 2,81] 1,69 [1,01; 2,35] 1,66 [0,95; 3,15] 2,24 [1,84; 3,24] 2,19 [1,38; 4,29] 

β2 0,73 [0,45; 1,21] 0,63 [0,35; 1,49] 0,57 [0,31; 0,96] 0,56 [0,27; 1,04] 1,09 [0,46; 1,57] 0,89 [0,41; 1,64] 

θ/α 0,17 [0,10; 0,36] 0,20 [0,07; 0,27] 0,17 [0,10; 0,36] 0,20 [0,10; 0,31] 0,17 [0,08; 0,38] 0,15 [0,06; 0,38] 

β/α 0,18 [0,11; 0,38] 0,16 [0,09; 0,27] 0,19 [0,13; 0,32] 0,18 [0,11; 0,31] 0,15 [0,08; 0,51] 0,15 [0,08; 0,52] 

θ/β 0,91 [0,66; 1,35] 0,79 [0,65; 1,29] 1,19 [0,71; 1,52] 1,10 [0,73; 1,47] 0,73 [0,60; 1,15] 0,77 [0,65; 1,03] 

O2 

 

θ1 1,34 [0,93; 1,85] 1,07 [0,92; 2,43] 1,14 [0,80; 1,72] 1,20 [0,91; 1,99] 1,60 [1,12; 2,54] 1,41 [1,10; 2,59] 

θ2 1,05 [0,67; 1,51] 0,98 [0,53; 1,47] 1,00 [0,55; 1,32] 0,96 [0,57; 1,56] 1,16 [0,77; 1,96] 1,35 [0,67; 1,79] 

α1 2,13 [1,17; 5,23] 2,18 [1,01; 4,96] 1,93 [0,86; 4,24] 1,93 [0,97; 4,85] 3,06 [1,51; 7,82] 2,40 [1,14; 7,68] 

α2 7,76 [1,49; 18,54] 5,18 [2,79; 22,12] 4,98 [1,49; 16,22] 5,66 [2,00; 12,38] 9,16 [1,85; 23,61] 8,59 [1,09; 22,55] 

α3 4,92 [1,62; 12,72] 5,15 [2,13; 12,28] 3,24 [1,29; 13,77] 4,27 [1,44; 12,33] 5,87 [2,14; 12,53] 5,36 [1,61; 13,30] 

β1 2,13 [1,25; 3,41] 1,90 [1,01; 2,77] 1,59 [1,01; 2,67] 1,84 [0,88; 3,04] 2,35 [2,00; 3,54] 2,34 [1,47; 3,58] 

β2 0,77 [0,37; 1,44] 0,98 [0,41; 1,75] 0,69 [0,29; 1,08] 0,56 [0,30; 0,93] 1,02 [0,51; 1,84] 0,88 [0,49; 1,80] 

θ/α 0,16 [0,09; 0,27] 0,15 [0,06; 0,29] 0,18 [0,09; 0,27] 0,19 [0,11; 0,36] 0,12 [0,08; 0,40] 0,12 [0,06; 0,46] 

β/α 0,16 [0,10; 0,36] 0,16 [0,09; 0,22] 0,16 [0,12; 0,36] 0,19 [0,10; 0,26] 0,16 [0,09; 0,46] 0,15 [0,08; 0,49] 

θ/β 1,05 [0,58; 1,27] 0,89 [0,59; 1,33] 1,21 [0,58; 1,47] 1,22 [0,76; 1,60] 0,85 [0,58; 1,24] 0,94 [0,61; 1,08] 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 1

0
6
 

Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

T3 

 

θ1 1,16 [0,74; 1,60] 1,02 [0,72; 1,32] 1,05 [0,73; 1,39] 1,08 [0,86; 1,48] 1,39 [0,78; 1,80] 1,38 [0,90; 1,79] 

θ2 0,67 [0,50; 0,99] 0,58 [0,44; 0,94] 0,58 [0,44; 0,97] 0,64 [0,49; 0,95] 0,75 [0,61; 1,10] 0,81 [0,51; 1,06] 

α1 1,02 [0,64; 1,49] 0,84 [0,49; 1,63] 0,71 [0,51; 1,45] 0,86 [0,51; 1,61] 1,23 [0,97; 1,93] 1,00 [0,83; 1,85] 

α2 1,13 [0,50; 1,84] 1,24 [0,47; 2,31] 1,13 [0,43; 1,43] 0,99 [0,50; 2,17] 1,40 [0,87; 2,65] 1,07 [0,69; 2,93] 

α3 1,13 [0,54; 1,84] 1,08 [0,44; 1,59] 0,87 [0,43; 1,78] 0,89 [0,48; 1,47] 1,29 [0,89; 2,06] 1,40 [0,55; 1,79] 

β1 0,94 [0,63; 1,62] 0,85 [0,51; 1,48] 0,73 [0,54; 1,77] 0,82 [0,56; 1,51] 1,15 [0,79; 1,61] 1,13 [0,81; 1,85] 

β2 0,39 [0,22; 0,60] 0,47 [0,20; 0,60] 0,34 [0,19; 0,56] 0,30 [0,19; 0,50] 0,49 [0,34; 0,65] 0,51 [0,34; 0,66] 

θ/α 0,64 [0,37; 0,92] 0,63 [0,41; 0,90] 0,66 [0,37; 0,96] 0,59 [0,45; 0,91] 0,59 [0,31; 0,78] 0,61 [0,34; 0,94] 

β/α 0,43 [0,27; 0,63] 0,39 [0,21; 0,49] 0,43 [0,29; 0,63] 0,40 [0,30; 0,54] 0,31 [0,25; 0,65] 0,39 [0,22; 0,63] 

θ/β 1,49 [0,96; 1,95] 1,52 [0,94; 1,96] 1,53 [1,13; 2,02] 1,65 [1,06; 2,19] 1,44 [0,90; 1,73] 1,33 [0,98; 1,63] 

T4 

 

θ1 0,98 [0,73; 1,41] 0,91 [0,66; 1,13] 0,90 [0,73; 1,22] 0,98 [0,85; 1,35] 1,22 [0,75; 1,66] 1,08 [0,85; 1,75] 

θ2 0,66 [0,52; 0,97] 0,60 [0,45; 0,81] 0,61 [0,52; 0,95] 0,66 [0,51; 1,03] 0,68 [0,53; 1,05] 0,62 [0,51; 1,13] 

α1 0,84 [0,66; 1,94] 0,76 [0,50; 1,35] 0,71 [0,54; 1,94] 0,85 [0,53; 1,95] 1,20 [0,74; 1,82] 0,97 [0,76; 1,56] 

α2 1,11 [0,51; 2,09] 1,17 [0,54; 3,00] 1,01 [0,39; 2,42] 1,08 [0,49; 2,85] 1,14 [0,59; 1,96] 1,03 [0,65; 2,04] 

α3 1,14 [0,45; 1,65] 1,03 [0,48; 1,97] 0,83 [0,45; 1,94] 0,96 [0,49; 1,95] 1,33 [0,85; 1,64] 1,20 [0,63; 2,00] 

β1 1,02 [0,64; 1,50] 0,86 [0,59; 1,27] 1,02 [0,54; 1,57] 0,97 [0,55; 1,55] 1,04 [0,77; 1,42] 0,93 [0,78; 1,62] 

β2 0,40 [0,23; 0,58] 0,43 [0,24; 0,68] 0,37 [0,23; 0,45] 0,35 [0,22; 0,47] 0,47 [0,34; 0,76] 0,49 [0,33; 0,67] 

θ/α 0,58 [0,40; 0,83] 0,44 [0,29; 0,79] 0,58 [0,40; 0,89] 0,50 [0,36; 0,83] 0,56 [0,33; 0,76] 0,51 [0,36; 0,86] 

β/α 0,41 [0,28; 0,59] 0,38 [0,25; 0,47] 0,43 [0,31; 0,59] 0,38 [0,30; 0,49] 0,35 [0,25; 0,57] 0,41 [0,26; 0,68] 

θ/β 1,40 [0,96; 1,66] 1,23 [0,82; 1,63] 1,45 [0,99; 1,90] 1,48 [1,06; 2,01] 1,31 [0,94; 1,55] 1,25 [0,84; 1,53] 
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Додаток В (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

Перша хвилина спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) 

F3 

θ1 1,56 [1,06; 2,70]* 1,49 [1,00; 2,09]* 1,50 [1,01; 2,50]* 1,56 [0,96; 2,19] 1,62 [1,15; 3,19] 1,81 [1,20; 2,72]* 

θ2 0,91 [0,68; 1,42] 0,72 [0,67; 1,03] 0,85 [0,60; 1,45] 0,88 [0,67; 1,16] 1,01 [0,69; 1,36]* 1,11 [0,70; 1,42] 

α1 0,97 [0,62; 1,36]** 0,89 [0,56; 1,21]** 0,87 [0,49; 1,09] 0,83 [0,46; 1,17]*** 1,23 [0,76; 1,86] 1,12 [0,75; 2,45] 

α2 0,59 [0,42; 1,91] 0,82 [0,35; 1,92]* 0,59 [0,34; 1,04] 0,62 [0,36; 1,76]** 1,11 [0,55; 2,23] 0,86 [0,49; 2,06] 

α3 0,74 [0,49; 1,40] 0,68 [0,43; 1,40] 0,55 [0,45; 1,42] 0,66 [0,39; 1,18] 1,00 [0,67; 1,35] 0,92 [0,65; 1,77] 

β1 0,94 [0,72; 1,18] 0,87 [0,55; 1,24] 0,87 [0,72; 1,18] 0,83 [0,55; 1,12] 0,97 [0,86; 1,18] 0,99 [0,92; 1,37] 

β2 0,42 [0,31; 0,54] 0,41 [0,26; 0,59] 0,37 [0,30; 0,51] 0,36 [0,25; 0,50] 0,49 [0,33; 0,62] 0,47 [0,37; 0,59] 

θ/α 0,88 [0,59; 1,38]* 0,81 [0,35; 1,26]*** 0,93 [0,59; 1,46] 0,93 [0,55; 1,39]** 0,79 [0,53; 1,19] 0,77 [0,57; 1,22] 

β/α 0,44 [0,29; 0,74] 0,38 [0,20; 0,78] 0,44 [0,40; 0,74] 0,44 [0,27; 0,77]* 0,37 [0,24; 0,63] 0,37 [0,28; 0,70] 

θ/β 1,91 [1,35; 2,93] 1,95 [1,44; 2,58] 1,91 [1,31; 2,95] 2,13 [1,55; 2,47] 1,96 [1,38; 2,93] 1,93 [1,44; 2,37] 

F4 

 

θ1 1,78 [1,02; 2,29] 1,53 [0,99; 2,20]* 1,78 [1,20; 2,22]* 1,62 [1,02; 2,23] 1,77 [1,00; 3,46] 2,11 [1,31; 3,01]* 

θ2 0,99 [0,70; 1,60] 0,75 [0,51; 1,19]* 0,92 [0,68; 1,33] 0,90 [0,56; 1,28]** 1,33 [0,74; 1,88]* 1,09 [0,68; 1,63] 

α1 0,96 [0,60; 1,32]*** 0,81 [0,56; 1,60]*** 0,84 [0,55; 1,17]* 0,82 [0,54; 1,45]*** 1,26 [0,86; 1,84] 1,36 [0,87; 2,34] 

α2 0,75 [0,43; 2,03]* 1,04 [0,36; 2,15] 0,66 [0,36; 1,07]* 0,66 [0,38; 2,16]* 1,14 [0,53; 2,33] 1,00 [0,63; 2,35] 

α3 0,92 [0,46; 1,43] 0,74 [0,39; 1,49] 0,69 [0,45; 1,42] 0,70 [0,46; 1,11] 1,09 [0,74; 1,51] 1,12 [0,70; 1,39] 

β1 1,00 [0,77; 1,32] 0,79 [0,60; 1,29] 0,95 [0,70; 1,12] 0,90 [0,58; 1,20] 1,13 [0,79; 1,39] 1,12 [0,87; 1,45] 

β2 0,46 [0,31; 0,57] 0,37 [0,27; 0,55] 0,37 [0,28; 0,53] 0,40 [0,26; 0,59] 0,50 [0,34; 0,67] 0,44 [0,37; 0,60] 

θ/α 0,94 [0,62; 1,40] 0,84 [0,35; 1,25]** 0,98 [0,63; 1,44] 0,96 [0,51; 1,47]* 0,86 [0,54; 1,30] 0,95 [0,59; 1,11] 

β/α 0,44 [0,34; 0,72]* 0,36 [0,22; 0,62]* 0,44 [0,37; 0,75] 0,47 [0,28; 0,72]** 0,42 [0,26; 0,59] 0,42 [0,27; 0,63] 

θ/β 1,86 [1,30; 2,57] 1,96 [1,59; 2,52] 1,86 [1,36; 2,42] 1,89 [1,49; 2,74] 1,99 [1,25; 2,94] 1,95 [1,43; 2,67] 
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Додаток В (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

 

θ1 1,15 [0,90; 1,80]* 1,15 [0,94; 1,71] 1,05 [0,88; 1,43] 1,21 [0,86; 1,76] 1,40 [1,09; 2,17] 1,43 [1,13; 1,91] 

θ2 0,97 [0,64; 1,35] 0,75 [0,59; 0,84]* 0,89 [0,60; 1,07] 0,80 [0,59; 1,17]* 1,08 [0,70; 1,67] 0,88 [0,68; 1,30] 

α1 1,11 [0,65; 1,89]*** 1,14 [0,60; 1,58]*** 0,80 [0,58; 1,64]** 1,01 [0,50; 1,82]*** 1,51 [1,02; 3,17]* 1,29 [0,93; 2,91]*** 

α2 1,36 [0,64; 3,04]*** 1,32 [0,58; 3,05]*** 1,23 [0,59; 2,17]*** 1,33 [0,57; 2,72]*** 1,70 [0,71; 4,77]*** 1,44 [0,63; 5,74]* 

α3 2,25 [0,75; 4,54] 2,63 [0,70; 4,85] 1,55 [0,51; 3,51] 1,50 [0,64; 3,00]* 3,66 [1,24; 6,40] 3,32 [0,96;6,57] 

β1 1,46 [0,72; 2,12]* 1,19 [0,65; 1,75]* 0,95 [0,62; 1,95] 1,02 [0,61; 1,58]*** 1,67 [1,35; 2,35] 1,60 [1,17; 3,14] 

β2 0,45 [0,31; 0,83] 0,55 [0,27; 0,89]** 0,35 [0,28; 0,61] 0,36 [0,23; 0,56]** 0,75 [0,44; 1,06] 0,57 [0,45; 0,94] 

θ/α 0,46 [0,27; 0,60] 0,34 [0,10; 0,65]*** 0,51 [0,29; 0,61] 0,45 [0,24; 0,87]*** 0,38 [0,19; 0,52] 0,37 [0,18; 0,66] 

β/α 0,32 [0,18; 0,51]** 0,26 [0,13; 0,39]*** 0,37 [0,19; 0,43] 0,29 [0,21; 0,41]* 0,26 [0,15; 0,65]** 0,31 [0,14; 0,66]** 

θ/β 1,36 [0,92; 1,67] 1,18 [0,91; 1,38] 1,37 [1,19; 1,98] 1,40 [1,16; 2,07] 1,07 [0,78; 1,61] 1,06 [0,84; 1,55] 

P4 

 

θ1 1,20 [0,94; 1,72]* 1,11 [0,86; 1,48]* 1,15 [0,81; 1,54] 1,15 [0,89; 1,90] 1,59 [1,06; 2,25] 1,50 [1,10; 2,08] 

θ2 0,96 [0,58; 1,55] 0,67 [0,57; 1,09]** 0,96 [0,51; 1,24] 0,82 [0,62; 1,15]** 1,13 [0,66; 1,88] 1,03 [0,65; 1,48] 

α1 0,99 [0,62; 1,89]*** 0,99 [0,56; 1,75]*** 0,73 [0,53; 1,56]*** 0,98 [0,54; 2,23]*** 1,51 [0,95; 2,71]** 1,17 [0,90; 2,86]*** 

α2 1,60 [0,65; 2,77]*** 1,27 [0,61; 2,80]*** 1,60 [0,48; 2,77]* 1,30 [0,59; 2,89]*** 1,38 [0,68; 4,02]** 1,13 [0,69; 5,33]* 

α3 2,27 [0,72; 3,85] 1,88 [0,87; 6,54] 1,01 [0,65; 3,83] 1,77 [0,63; 3,11] 2,74 [1,13; 8,91] 2,79 [0,93; 7,75] 

β1 1,33 [0,75; 1,92]** 1,10 [0,56; 1,64]** 1,01 [0,60; 1,67]** 1,10 [0,56; 1,63]*** 1,48 [1,30; 2,11] 1,42 [1,10; 2,38] 

β2 0,43 [0,27; 0,69] 0,47 [0,27; 0,85]** 0,37 [0,24; 0,48]* 0,41 [0,23; 0,58]** 0,66 [0,41; 0,98] 0,57 [0,34; 0,82] 

θ/α 0,36 [0,19; 0,76] 0,34 [0,11; 0,57]*** 0,42 [0,21; 0,84] 0,42 [0,23; 0,76]** 0,30 [0,19; 0,72] 0,35 [0,20; 0,94] 

β/α 0,29 [0,17; 0,47]* 0,22 [0,17; 0,35]*** 0,29 [0,19; 0,41] 0,26 [0,17; 0,41]** 0,24 [0,17; 0,65]** 0,23 [0,16; 0,61]** 

θ/β 1,47 [1,04; 1,79] 1,18 [0,94; 1,77] 1,51 [1,10; 1,91] 1,64 [1,18; 2,21] 1,28 [0,90; 1,72] 1,20 [1,00; 1,56] 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1 

 

θ1 1,06 [0,85; 1,61] 1,10 [0,87; 1,49] 0,98 [0,72; 1,32] 1,00 [0,75; 1,45] 1,25 [0,96; 2,17] 1,25 [0,86; 2,01] 

θ2 0,72 [0,55; 1,19]** 0,71 [0,50; 1,13] 0,65 [0,49; 1,08]* 0,69 [0,50; 1,09]* 0,85 [0,62; 1,29]* 0,92 [0,60; 1,67] 

α1 1,32 [0,69; 2,95]*** 1,17 [0,56; 2,97]*** 1,14 [0,64; 2,34]** 1,12 [0,54; 2,90]*** 1,92 [0,97; 3,06]** 1,35 [0,80; 3,69]** 

α2 3,10 [0,89; 7,68]** 2,36 [0,99; 6,76]*** 2,56 [0,82; 6,75]* 2,34 [0,82; 7,20]*** 3,59 [1,59; 8,71]* 4,23 [0,82; 17,15] 

α3 4,22 [1,18; 12,26] 3,43 [1,35; 12,25]* 2,61 [1,15; 10,93] 2,44 [0,89; 7,21] 7,99 [1,43; 15,49] 6,13 [1,58; 18,82]*** 

β1 1,86 [1,19; 3,12] 1,52 [0,81; 3,05] 1,45 [0,81; 2,12] 1,19 [0,70; 2,65]* 2,58 [1,89; 3,36] 2,40 [1,45; 5,19]* 

β2 0,72 [0,46; 1,15] 0,65 [0,29; 1,47] 0,69 [0,30; 0,90] 0,48 [0,28; 0,86] 1,11 [0,51; 1,46] 0,88 [0,43; 1,80]* 

θ/α 0,18 [0,09; 0,31] 0,13 [0,05; 0,33] 0,21 [0,09; 0,33] 0,24 [0,11; 0,43]* 0,18 [0,09; 0,25] 0,15 [0,07; 0,38] 

β/α 0,21 [0,14; 0,37]* 0,15 [0,09; 0,25]** 0,23 [0,14; 0,37] 0,22 [0,14; 0,38]** 0,16 [0,11; 0,55]* 0,14 [0,08; 0,66] 

θ/β 0,83 [0,56; 1,04] 0,75 [0,62; 1,19] 0,91 [0,61; 1,11] 1,11 [0,73; 1,49] 0,72 [0,47; 0,94] 0,70 [0,52; 0,89] 

O2 

 

θ1 1,18 [0,85; 1,62]** 1,02 [0,84; 1,55] 0,94 [0,69; 1,40]* 0,99 [0,79; 1,60] 1,58 [0,93; 2,24] 1,33 [1,07; 2,50] 

θ2 0,82 [0,54; 1,36]* 0,70 [0,54; 1,24] 0,68 [0,43; 1,03]** 0,75 [0,54; 1,29] 1,35 [0,81; 1,94] 0,96 [0,70; 1,88] 

α1 1,36 [0,73; 3,23]*** 1,03 [0,64; 3,93]*** 0,92 [0,60; 2,87]** 1,06 [0,61; 3,69]*** 1,60 [0,97; 5,37]** 1,42 [0,90; 11,54]** 

α2 4,33 [0,90; 10,11]* 3,60 [1,20; 11,15]*** 2,93 [0,56; 8,01] 3,40 [1,04; 8,87]** 4,60 [1,04; 15,03] 3,88 [1,12; 24,60]** 

α3 4,59 [1,64; 14,59] 4,44 [1,87; 21,33]* 2,49 [1,63; 14,59] 3,31 [1,48; 10,87] 5,13 [2,12; 16,10] 7,55 [1,69; 23,67]** 

β1 2,05 [1,16; 2,89] 1,84 [0,95; 3,33] 1,34 [0,79; 2,48] 1,38 [0,93; 3,13] 2,34 [1,84; 3,31] 2,63 [1,69; 4,06] 

β2 0,74 [0,39; 1,21] 0,86 [0,36; 1,97] 0,53 [0,32; 0,88] 0,49 [0,28; 0,87] 0,91 [0,57; 2,08] 0,81 [0,53; 2,05] 

θ/α 0,13 [0,08; 0,34] 0,10 [0,05; 0,24] 0,13 [0,08; 0,34] 0,20 [0,09; 0,38] 0,15 [0,08; 0,37] 0,18 [0,06; 0,51] 

β/α 0,19 [0,11; 0,33]* 0,14 [0,10; 0,23]*** 0,19 [0,11; 0,33] 0,20 [0,11; 0,33]** 0,19 [0,10; 0,59] 0,16 [0,09; 0,54]* 

θ/β 0,85 [0,58; 1,16]* 0,81 [0,49; 1,05]* 0,82 [0,64; 1,24] 1,05 [0,67; 1,51] 0,91 [0,52; 1,16] 0,83 [0,51; 1,08] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В (продовження) 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

T3 

 

θ1 0,93 [0,73; 1,50] 0,93 [0,62; 1,28] 0,89 [0,73; 1,27] 0,93 [0,71; 1,46] 1,32 [0,76; 2,19] 1,13 [0,91; 1,94] 

θ2 0,63 [0,46; 0,96] 0,49 [0,37; 0,75] 0,60 [0,37; 0,89] 0,64 [0,42; 0,80]* 0,74 [0,50; 1,12] 0,74 [0,48; 1,44] 

α1 0,87 [0,44; 1,28]* 0,70 [0,40; 1,32]*** 0,69 [0,43;  1,12] 0,67 [0,31; 1,23]*** 0,96 [0,83; 1,54]** 0,85 [0,66; 1,47]*** 

α2 0,78 [0,37; 1,32]*** 0,66 [0,28; 1,76]*** 0,63 [0,31; 1,08]** 0,57 [0,33; 1,29]*** 0,92 [0,47; 1,43] 1,03 [0,48;1,80] 

α3 0,79 [0,50; 1,59] 0,93 [0,31; 1,83]* 0,64 [0,40; 0,98] 0,62 [0,36; 1,19]*** 1,42 [0,79; 2,28] 1,29 [0,63; 1,91] 

β1 0,97 [0,69; 1,52] 0,98 [0,58; 1,69] 0,79 [0,51; 1,92] 0,81 [0,50; 1,55] 1,16 [0,85; 1,50] 1,21 [0,91; 1,81] 

β2 0,34 [0,30; 0,58] 0,54 [0,28; 0,65] 0,31 [0,20; 0,57] 0,31 [0,18; 0,46] 0,43 [0,34; 0,77] 0,54 [0,40; 0,76] 

θ/α 0,72 [0,52; 0,95] 0,57 [0,23; 1,11]*** 0,73 [0,58; 0,95] 0,73 [0,46; 1,13]*** 0,65 [0,32; 0,96] 0,64 [0,32; 0,86] 

β/α 0,56 [0,38; 0,79]*** 0,54 [0,27; 0,74]*** 0,56 [0,44; 0,84]*** 0,52 [0,33; 0,74]*** 0,41 [0,24; 0,78]* 0,48 [0,29; 0,74]*** 

θ/β 1,35 [0,85; 1,69] 1,19 [0,68; 1,65]* 1,35 [0,92; 1,67]* 1,49 [1,09; 2,05] 1,24 [0,82; 1,98] 1,29 [0,79; 1,52] 

T4 

 

θ1 1,06 [0,66; 1,38] 0,76 [0,55; 1,03] 0,96 [0,66; 1,34] 0,89 [0,63; 1,29] 1,15 [0,71; 1,42] 1,09 [0,62; 1,47] 

θ2 0,58 [0,42; 0,91]* 0,49 [0,35; 0,74]** 0,54 [0,42; 0,76] 0,57 [0,41; 0,95]** 0,65 [0,47; 0,96] 0,58 [0,44; 0,83] 

α1 0,65 [0,48; 1,05]*** 0,58 [0,34; 0,96]*** 0,58 [0,39; 0,94]*** 0,60 [0,33; 1,33]*** 0,74 [0,56; 1,22]*** 0,73 [0,55; 1,55]*** 

α2 0,70 [0,35; 1,29]** 0,68 [0,29; 1,96]*** 0,69 [0,29; 1,29]* 0,71 [0,31; 1,59]*** 0,82 [0,46; 1,56]* 0,68 [0,38; 1,62]* 

α3 0,88 [0,42; 1,72] 0,90 [0,39; 2,18] 0,56 [0,33; 1,46] 0,66 [0,39; 1,53]** 1,01 [0,66; 1,94] 1,30 [0,58; 1,99] 

β1 0,94 [0,59; 1,17] 0,84 [0,53; 1,14] 0,73 [0,55; 1,16] 0,82 [0,53; 1,26] 0,98 [0,88; 1,22] 0,95 [0,84; 1,39] 

β2 0,40 [0,28; 0,53] 0,45 [0,30; 0,69] 0,36 [0,22; 0,49] 0,35 [0,17; 0,51] 0,44 [0,36; 0,56] 0,45 [0,34; 0,72] 

θ/α 0,64 [0,42; 0,87]** 0,46 [0,19; 0,74]** 0,63 [0,41; 0,91] 0,59 [0,43; 0,98]** 0,72 [0,43; 0,84] 0,57 [0,36; 0,77] 

β/α 0,50 [0,34; 0,67]** 0,41 [0,23; 0,61]*** 0,49 [0,37; 0,63] 0,43 [0,30; 0,64]*** 0,56 [0,28; 0,69]** 0,50 [0,28; 0,64]* 

θ/β 1,25 [0,96; 1,60] 0,96 [0,77; 1,31] 1,32 [0,98; 1,62] 1,43 [0,93; 1,89] 1,20 [0,86; 1,50] 1,10 [0,86; 1,62] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

Пролонговане сприйняття запаху (дистиляту) 

F3 

θ1 1,47 [1,04; 1,95] 1,43 [1,04; 1,65] 1,47 [1,03; 1,95] 1,52 [1,20; 2,00] 1,55 [1,08; 2,31] 1,53 [1,05; 2,14] 

θ2 0,95 [0,71; 1,35] 0,86 [0,73; 1,02] 0,93 [0,70; 1,30] 0,92 [0,74; 1,32] 0,98 [0,77; 1,38] 0,91 [0,72; 1,23] 

α1 1,07 [0,69; 1,74] 0,96 [0,68; 1,35] 0,97 [0,60; 1,25] 0,96 [0,63; 1,48] 1,16 [0,86; 2,42] 1,10 [0,75; 2,45] 

α2 0,94 [0,46; 1,77] 1,02 [0,54; 2,54]* 0,94 [0,42; 1,57] 0,94 [0,52; 2,00] 1,03 [0,63; 2,09] 0,84 [0,51; 1,96] 

α3 0,87 [0,45; 1,52] 0,87 [0,52; 1,32] 0,84 [0,42; 1,39] 0,86 [0,45; 1,36] 0,88 [0,60; 1,57] 0,82 [0,69; 1,29] 

β1 0,89 [0,75; 1,20] 0,80 [0,61; 1,37] 0,85 [0,70; 1,20] 0,92 [0,67; 1,26] 1,02 [0,85; 1,19]* 1,05 [0,87; 1,40] 

β2 0,40 [0,33; 0,61] 0,44 [0,32; 0,58] 0,38 [0,28; 0,61] 0,40 [0,30; 0,57] 0,43 [0,36; 0,62] 0,47 [0,41; 0,57] 

θ/α 0,79 [0,51; 1,30] 0,84 [0,44; 1,13] 0,80 [0,58; 1,20] 0,85 [0,53; 1,14] 0,60 [0,49; 1,51] 0,79 [0,52; 1,13] 

β/α 0,43 [0,26; 0,66] 0,40 [0,27; 0,62] 0,47 [0,26; 0,63] 0,47 [0,29; 0,65] 0,37 [0,24; 0,72] 0,45 [0,29; 0,75] 

θ/β 1,78 [1,38; 2,33] 1,73 [1,29; 2,14] 1,83 [1,25; 2,43] 0,84 [0,53; 1,16] 1,74 [1,42; 2,24] 1,60 [1,36; 2,10] 

F4 

 

θ1 1,60 [1,08; 1,98] 1,21 [0,99; 1,68] 1,51 [1,08; 1,86] 1,63 [1,15; 2,11] 1,74 [1,09; 3,09] 1,68 [1,08; 2,10] 

θ2 0,97 [0,70; 1,42] 0,87 [0,65; 1,21]* 0,97 [0,66; 1,32] 1,03 [0,74; 1,35] 1,09 [0,77; 1,71] 1,03 [0,77; 1,44] 

α1 1,11 [0,73; 1,84] 0,97 [0,60; 1,54]* 1,06 [0,63; 1,33] 1,04 [0,68; 1,61]* 1,50 [0,87; 2,56] 1,24 [0,88; 2,33] 

α2 1,02 [0,56; 1,76] 1,03 [0,44; 2,63] 0,99 [0,42; 1,47] 0,94 [0,46; 2,05] 1,30 [0,68; 2,16] 0,99 [0,65; 2,09] 

α3 0,87 [0,45; 1,52] 0,85 [0,42; 1,49] 1,02 [0,45; 1,34] 0,88 [0,49; 1,50] 1,00 [0,70; 1,80] 0,89 [0,71; 1,40] 

β1 0,89 [0,75; 1,20] 0,76 [0,59; 1,31] 0,91 [0,67; 1,33] 0,96 [0,69; 1,37] 1,11 [0,84; 1,30] 1,15 [0,91; 1,32] 

β2 0,42 [0,31; 0,60] 0,43 [0,31; 0,59] 0,39 [0,28; 0,60] 0,42 [0,30; 0,59] 0,44 [0,37; 0,61] 0,47 [0,40; 0,65]* 

θ/α 0,82 [0,54; 1,24] 0,83 [0,41; 1,21] 0,84 [0,61; 1,11] 0,89 [0,66; 1,21] 0,60 [0,52; 1,43] 0,82 [0,53; 1,11] 

β/α 0,43 [0,27; 0,62] 0,39 [0,27; 0,59]** 0,45 [0,28; 0,58] 0,46 [0,30; 0,64]* 0,39 [0,23; 0,63] 0,46 [0,30; 0,65] 

θ/β 1,79 [1,41; 2,57] 1,83 [1,44; 2,10] 1,86 [1,41; 2,48] 0,78 [0,54; 1,05] 1,79 [1,42; 2,58] 1,71 [1,37; 2,16] 
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Додаток В (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

 

θ1 1,24 [0,99; 1,84] 1,19 [1,06; 1,50]** 1,16 [0,92; 1,75] 1,26 [1,06; 1,70] 1,40 [1,19; 2,15] 1,42 [1,18; 1,94]* 

θ2 0,93 [0,60; 1,34]* 0,77 [0,69; 1,24]** 0,86 [0,59; 1,32] 0,80 [0,66; 1,35]** 1,03 [0,80; 1,51] 1,05 [0,82; 1,73] 

α1 1,40 [0,81; 3,97] 1,09 [0,83; 2,09]** 1,08 [0,74; 3,00] 1,12 [0,76; 2,46]*** 2,07 [1,09; 5,95] 1,54 [1,01; 9,61] 

α2 2,62 [0,95; 4,81] 1,84 [1,12; 3,34]** 2,62 [0,95; 4,59] 2,62 [0,89; 4,10]* 2,64 [1,20; 6,46] 2,35 [0,88; 6,33]* 

α3 2,99 [1,02; 5,80]* 2,91 [0,96; 4,24] 2,46 [0,73; 4,88] 1,94 [0,87; 3,73] 4,24 [1,04; 9,20] 3,09 [1,20; 6,80] 

β1 1,46 [0,79; 2,08] 1,21 [0,80; 1,68] 1,08 [0,71; 2,00] 1,18 [0,77; 2,05] 1,58 [1,23; 2,54] 1,59 [1,17; 2,97] 

β2 0,51 [0,37; 0,94] 0,69 [0,41; 1,08] 0,41 [0,30; 0,78] 0,45 [0,32; 0,77] 0,65 [0,43; 1,27] 0,64 [0,50; 1,13] 

θ/α 0,29 [0,21; 0,53] 0,33 [0,20; 0,53] 0,30 [0,24; 0,57] 0,34 [0,23; 0,63] 0,23 [0,19; 0,50] 0,30 [0,13; 0,60] 

β/α 0,23 [0,14; 0,40] 0,26 [0,16; 0,43]* 0,24 [0,17; 0,35]* 0,31 [0,18; 0,44] 0,18 [0,14; 0,51] 0,19 [0,15; 0,57] 

θ/β 1,42 [0,90; 1,73] 1,16 [0,87; 1,53] 1,57 [1,22; 1,84] 0,94 [0,47; 1,16] 1,17 [0,82; 1,55] 1,19 [0,88; 1,50] 

P4 

 

θ1 1,37 [0,94; 1,95] 1,28 [0,91; 1,60]* 1,16 [0,91; 1,78] 1,39 [1,04; 1,96] 1,75 [1,20; 2,54] 1,54 [1,05; 2,06] 

θ2 0,94 [0,72; 1,39] 0,88 [0,63; 1,16]*** 0,89 [0,58; 1,27] 0,92 [0,68; 1,26]** 0,98 [0,85; 1,79] 1,11 [0,80; 1,76] 

α1 1,34 [0,90; 3,30] 1,14 [0,79; 1,95]** 1,09 [0,81; 3,02] 1,21 [0,77; 3,35]*** 1,89 [0,98; 4,49] 1,60 [1,04; 6,13] 

α2 2,19 [1,03; 5,57] 2,00 [1,19; 4,70]** 2,26 [1,14; 5,57] 2,17 [1,14; 5,22] 2,15 [0,97; 6,78] 1,72 [0,82; 4,88]* 

α3 2,25 [1,04; 6,35] 2,43 [0,96; 6,00] 2,10 [0,76; 5,36] 2,15 [0,93; 4,14] 2,79 [1,13; 9,22] 2,41 [1,15; 6,45] 

β1 1,45 [0,81; 2,04]* 1,24 [0,71; 1,81] 1,11 [0,65; 1,93] 1,36 [0,74; 1,98] 1,46 [1,19; 2,36] 1,46 [1,09; 2,32] 

β2 0,48 [0,34; 0,85] 0,57 [0,34; 0,96] 0,42 [0,28; 0,71] 0,47 [0,32; 0,77] 0,68 [0,47; 1,12] 0,62 [0,43; 0,98]* 

θ/α 0,30 [0,18; 0,61] 0,34 [0,18; 0,51] 0,30 [0,22; 0,61] 0,36 [0,22; 0,68] 0,33 [0,18; 0,73] 0,36 [0,17; 0,65] 

β/α 0,23 [0,14; 0,44] 0,23 [0,15; 0,37]** 0,23 [0,16; 0,39]* 0,29 [0,15; 0,43]* 0,22 [0,14; 0,53] 0,23 [0,15; 0,62]* 

θ/β 1,36 [1,09; 1,69] 1,39 [0,95; 1,61] 1,50 [1,17; 1,98] 0,95 [0,59; 1,26] 1,33 [1,04; 1,63] 1,26 [1,01; 1,47] 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками 

(n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1 

 

θ1 1,08 [0,89; 1,82] 1,09 [0,86; 1,44]** 1,03 [0,77; 1,51] 1,08 [0,86; 1,55] 1,40 [0,95; 2,18] 1,22 [0,96; 1,91]** 

θ2 0,86 [0,63; 1,37] 0,74 [0,58; 1,19]* 0,86 [0,61; 1,37] 0,77 [0,58; 1,33] 0,86 [0,66; 1,45] 0,79 [0,60; 1,68]* 

α1 1,96 [1,02; 4,14] 1,49 [0,81; 2,90]*** 1,59 [1,00; 4,54] 1,46 [0,76; 3,88]** 2,44 [1,10; 4,12] 1,78 [1,03; 9,70] 

α2 4,78 [1,63; 11,91] 3,46 [1,63; 10,56]* 4,78 [1,70; 12,40] 4,30 [1,45; 12,28]*** 5,49 [1,60; 9,66] 3,60 [1,01; 14,66] 

α3 4,41 [1,50; 10,39] 4,47 [1,55; 7,78] 3,55 [1,19; 8,85] 4,12 [1,42; 7,57] 7,18 [1,91; 13,73] 4,64 [1,81; 12,50] 

β1 2,04 [1,17; 2,86] 1,78 [1,00; 2,74] 1,48 [0,84; 2,60] 1,37 [0,92; 3,10] 2,28 [1,96; 3,21] 2,53 [1,38; 4,77] 

β2 0,77 [0,42; 1,26] 0,70 [0,37; 1,67] 0,61 [0,40; 1,04] 0,55 [0,33; 1,10] 1,07 [0,46; 1,48] 0,94 [0,50; 1,64] 

θ/α 0,16 [0,10; 0,36] 0,18 [0,07; 0,30] 0,15 [0,10; 0,35] 0,17 [0,12; 0,35] 0,17 [0,08; 0,37] 0,17 [0,06; 0,36] 

β/α 0,16 [0,11; 0,45] 0,17 [0,10; 0,31]* 0,18 [0,11; 0,33] 0,20 [0,12; 0,35] 0,15 [0,08; 0,46] 0,18 [0,08; 0,55] 

θ/β 0,90 [0,61; 1,36] 0,81 [0,55; 1,24] 1,05 [0,61; 1,38] 0,80 [0,51; 1,25] 0,75 [0,58; 1,11] 0,65 [0,55; 0,96] 

O2 

 

θ1 1,25 [0,87; 1,95] 1,17 [0,85; 2,08] 1,14 [0,78; 1,63] 1,23 [0,89; 1,99] 1,88 [1,02; 2,62] 1,56 [1,04; 2,12] 

θ2 1,03 [0,63; 1,47] 0,87 [0,57; 1,38] 0,95 [0,61; 1,29] 0,99 [0,55; 1,35] 1,19 [0,66; 2,06] 1,09 [0,65; 1,69] 

α1 1,96 [1,19; 5,70] 1,79 [0,89; 4,00]*** 1,95 [1,29; 4,79] 1,84 [0,90; 3,99]** 2,48 [1,10; 7,14] 1,93 [1,01; 8,89] 

α2 6,28 [1,85; 14,42] 5,11 [2,31; 11,44] 6,28 [2,93; 10,80] 5,46 [2,22; 11,11] 5,75 [1,25; 23,83] 6,01 [1,17; 26,22] 

α3 4,66 [1,96; 14,32] 5,11 [2,20; 11,62] 4,26 [2,06; 13,74] 4,27 [1,57; 10,51] 5,05 [1,83; 14,50] 5,17 [2,04; 13,09] 

β1 2,11 [1,16; 3,39] 1,84 [1,15; 2,78] 1,63 [1,00; 3,24] 1,63 [0,97; 3,42] 2,52 [2,00; 3,40] 2,34 [1,71; 3,50] 

β2 0,71 [0,43; 1,32] 0,92 [0,45; 1,74]* 0,62 [0,39; 0,97] 0,62 [0,43; 1,16]* 1,04 [0,62; 1,89] 0,91 [0,56; 1,58] 

θ/α 0,14 [0,09; 0,28] 0,14 [0,06; 0,26] 0,15 [0,09; 0,24] 0,17 [0,10; 0,35] 0,14 [0,07; 0,47] 0,14 [0,06; 0,43] 

β/α 0,13 [0,09; 0,41] 0,15 [0,10; 0,25] 0,13 [0,10; 0,29] 0,19 [0,11; 0,29] 0,13 [0,09; 0,51] 0,17 [0,08; 0,48] 

θ/β 0,91 [0,66; 1,34] 0,85 [0,53; 1,14] 1,02 [0,67; 1,41] 0,80 [0,52; 1,35] 0,89 [0,57; 1,04] 0,88 [0,53; 0,98] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

T3 

 

θ1 1,08 [0,74; 1,66]* 0,89 [0,74; 1,32] 0,97 [0,69; 1,29] 1,04 [0,80; 1,40] 1,19 [0,78; 1,75] 1,29 [0,75; 1,73] 

θ2 0,64 [0,46; 0,98] 0,57 [0,45; 0,83]*** 0,62 [0,45; 0,96] 0,59 [0,44; 0,98]* 0,75 [0,55; 1,05] 0,76 [0,52; 1,02]* 

α1 0,98 [0,52; 1,47] 0,78 [0,55; 1,30]*** 0,71 [0,44; 1,42] 0,80 [0,53; 1,33]*** 1,08 [0,80; 1,82] 1,06 [0,70; 1,90]* 

α2 0,97 [0,51; 1,55] 0,81 [0,55; 1,88]*** 0,91 [0,51; 1,41] 0,94 [0,48; 1,86]** 1,09 [0,78; 1,74] 0,89 [0,64; 1,86]* 

α3 1,11 [0,50; 1,77] 1,05 [0,44; 1,61] 0,87 [0,43; 1,77] 0,88 [0,60; 1,52] 1,32 [0,67; 1,94] 1,20 [0,70; 1,84] 

β1 0,99 [0,71; 1,68] 0,97 [0,60; 1,71] 0,81 [0,56; 1,49] 0,86 [0,61; 1,69] 1,05 [0,85; 1,70] 1,19 [0,85; 1,52] 

β2 0,39 [0,30; 0,57] 0,51 [0,25; 0,67]* 0,36 [0,21; 0,52] 0,37 [0,21; 0,63] 0,48 [0,34; 0,57] 0,51 [0,37; 0,72] 

θ/α 0,56 [0,42; 0,91] 0,64 [0,43; 0,90] 0,58 [0,43; 0,90] 0,59 [0,44; 0,96] 0,53 [0,33; 0,95] 0,61 [0,24; 0,88] 

β/α 0,44 [0,28; 0,67]* 0,50 [0,23; 0,66]*** 0,44 [0,31; 0,60] 0,49 [0,33; 0,64]*** 0,42 [0,23; 0,71] 0,39 [0,23; 0,68]* 

θ/β 1,41 [0,99; 1,87] 1,52 [0,74; 1,74] 1,49 [0,99; 1,87] 0,68 [0,42; 0,97] 1,32 [0,95; 1,76] 1,30 [0,81; 1,62] 

T4 

 

θ1 0,92 [0,73; 1,33]* 0,86 [0,64; 1,19] 0,80 [0,73; 1,11] 1,00 [0,78; 1,31] 0,94 [0,75; 1,60] 1,09 [0,75; 1,75] 

θ2 0,62 [0,46; 0,92] 0,55 [0,45; 0,71]*** 0,62 [0,46; 1,03] 0,59 [0,48; 0,95]* 0,71 [0,45; 0,89] 0,67 [0,48; 0,95]* 

α1 0,75 [0,56; 1,99] 0,69 [0,51; 0,92]** 0,71 [0,50; 1,99] 0,76 [0,54; 1,49]* 0,81 [0,58; 1,89]* 0,88 [0,60; 1,98] 

α2 0,87 [0,52; 2,29] 0,97 [0,45; 1,96]** 1,02 [0,35; 2,29] 1,06 [0,50; 2,34]* 0,84 [0,54; 1,86] 0,82 [0,46; 1,79]* 

α3 1,09 [0,45; 1,71] 1,10 [0,43; 1,84]** 0,89 [0,42; 1,59] 0,90 [0,49; 2,00]** 1,33 [0,69; 1,78] 1,21 [0,62; 1,68] 

β1 0,90 [0,60; 1,38] 0,83 [0,56; 1,16] 0,88 [0,58; 1,38] 0,87 [0,57; 1,40] 0,94 [0,78; 1,38] 0,94 [0,86; 1,45] 

β2 0,40 [0,27; 0,55] 0,44 [0,31; 0,57] 0,37 [0,26; 0,44] 0,38 [0,26; 0,49] 0,46 [0,33; 0,60] 0,47 [0,38; 0,56] 

θ/α 0,52 [0,34; 0,83] 0,50 [0,33; 0,81] 0,52 [0,34; 0,83] 0,54 [0,36; 0,84] 0,52 [0,43; 0,91] 0,57 [0,36; 0,93] 

β/α 0,43 [0,28; 0,62] 0,46 [0,28; 0,62]** 0,43 [0,29; 0,58] 0,41 [0,30; 0,55]*** 0,46 [0,27; 0,66]* 0,45 [0,27; 0,71] 

θ/β 1,29 [0,98; 1,59] 1,08 [0,78; 1,59] 1,38 [0,98; 1,61] 0,75 [0,47; 1,10] 1,11 [1,00; 1,45] 1,14 [0,94; 1,49] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

Стан спокою після завершення процедури сприйняття 

F3 

θ1 1,39 [1,01; 1,82]** 1,28 [0,99; 1,59]*** 1,44 [0,97; 1,85]* 1,45 [1,15; 1,82]** 1,38 [1,04; 1,80]* 1,35 [1,04; 1,82] 

θ2 0,94 [0,62; 1,44] 0,87 [0,77; 1,07] 0,91 [0,59; 1,44] 0,92 [0,67; 1,25] 0,95 [0,66; 1,40] 0,83 [0,74; 1,29] 

α1 1,03 [0,65; 1,61] 1,01 [0,68; 1,29] 0,89 [0,59; 1,41] 0,92 [0,60; 1,50] 1,30 [0,85; 1,95] 1,10 [0,76; 2,22] 

α2 0,92 [0,53; 1,68] 1,13 [0,58; 2,21] 0,74 [0,34; 1,57] 0,98 [0,44; 1,92] 1,09 [0,63; 2,20] 0,87 [0,58; 1,71] 

α3 0,85 [0,42; 1,44]** 0,85 [0,51; 1,50] 0,85 [0,39; 1,51]* 0,74 [0,47; 1,25]* 0,79 [0,54; 1,33] 0,80 [0,64; 1,47] 

β1 0,91 [0,80; 1,18] 0,81 [0,68; 1,21]* 0,90 [0,80; 1,18] 0,93 [0,69; 1,20] 1,01 [0,76; 1,19] 1,05 [0,81; 1,28]* 

β2 0,40 [0,31; 0,56] 0,45 [0,34; 0,58]** 0,38 [0,30; 0,56] 0,39 [0,31; 0,57]* 0,43 [0,33; 0,62] 0,47 [0,35; 0,57]* 

θ/α 0,78 [0,60; 1,15] 0,72 [0,37; 1,09] 0,80 [0,65; 1,15] 0,91 [0,58; 1,12] 0,69 [0,50; 1,17] 0,77 [0,47; 1,21] 

β/α 0,45 [0,27; 0,69] 0,39 [0,20; 0,61] 0,52 [0,34; 0,64] 0,46 [0,31; 0,63] 0,36 [0,24; 0,72] 0,43 [0,28; 0,76] 

θ/β 1,78 [1,55; 2,10] 1,82 [1,28; 2,24] 1,91 [1,55; 2,13] 1,79 [1,39; 2,27]*** 1,68 [1,55; 2,03] 1,59 [1,38; 1,92] 

F4 

 

θ1 1,47 [1,07; 1,84]* 1,23 [0,87; 1,82]* 1,37 [1,06; 1,71] 1,56 [1,20; 2,06] 1,49 [1,07; 2,11] 1,55 [0,94; 2,14] 

θ2 1,04 [0,74; 1,36] 0,94 [0,61; 1,17] 0,94 [0,65; 1,28] 1,05 [0,74; 1,39] 1,07 [0,81; 1,76] 0,99 [0,81; 1,46] 

α1 1,04 [0,76; 1,79] 1,05 [0,57; 1,40] 0,94 [0,55; 1,38] 0,94 [0,64; 1,55] 1,33 [0,94; 2,03] 1,23 [0,95; 2,23] 

α2 0,89 [0,56; 1,79] 1,17 [0,44; 2,34] 0,85 [0,38; 1,56] 0,98 [0,46; 2,12] 1,28 [0,63; 2,18] 1,05 [0,58; 1,74] 

α3 0,88 [0,46; 1,38]** 0,90 [0,45; 1,63] 0,82 [0,40; 1,38]* 0,83 [0,48; 1,38] 0,95 [0,63; 1,48] 0,94 [0,72; 1,62] 

β1 0,97 [0,77; 1,22] 0,78 [0,59; 1,22]** 0,96 [0,67; 1,20] 0,99 [0,69; 1,36]* 1,04 [0,83; 1,26] 1,16 [0,83; 1,23]** 

β2 0,40 [0,31; 0,58] 0,42 [0,31; 0,60]* 0,40 [0,25; 0,55] 0,41 [0,28; 0,56] 0,39 [0,36; 0,61]* 0,46 [0,40; 0,65] 

θ/α 0,75 [0,59; 1,16]*** 0,86 [0,41; 1,11] 0,85 [0,63; 1,15] 0,96 [0,65; 1,21] 0,71 [0,55; 1,18] 0,70 [0,53; 1,23] 

β/α 0,44 [0,28; 0,64]* 0,39 [0,21; 0,56] 0,51 [0,31; 0,69] 0,47 [0,32; 0,61] 0,34 [0,24; 0,58] 0,43 [0,27; 0,67] 

θ/β 1,88 [1,56; 2,31] 1,94 [1,43; 2,25] 1,90 [1,40; 2,33] 2,00 [1,47; 2,90]*** 1,85 [1,60 2,15] 1,67 [1,33; 2,04] 
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Додаток В (продовження) 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід
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н

я
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ід

д
іа

п
а
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н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

 

θ1 1,26 [1,03; 1,84] 1,17 [1,04; 1,65] 1,13 [0,99; 1,56] 1,15 [1,02; 1,71] 1,33 [1,24; 2,33] 1,31 [1,16; 2,06] 

θ2 1,02 [0,64; 1,53]* 0,80 [0,62; 1,20] 0,95 [0,60; 1,29] 0,85 [0,63; 1,24] 1,26 [0,85; 1,98]* 1,06 [0,69; 1,44] 

α1 1,32 [0,86; 3,01] 1,12 [0,74; 2,14] 1,12 [0,69; 2,89] 1,03 [0,73; 3,01] 1,86 [1,22; 8,19] 1,96 [1,04; 7,89] 

α2 2,93 [0,95; 4,20] 1,83 [1,14; 4,97] 2,77 [0,95; 3,98] 2,24 [0,91; 4,87] 3,02 [1,04; 7,74] 3,20 [0,90; 7,25]* 

α3 2,55 [1,04; 4,17]** 3,08 [0,97; 5,34] 2,40 [0,85; 4,00] 2,02 [1,04; 3,65] 3,18 [1,11; 7,13]** 3,51 [1,17; 6,85] 

β1 1,34 [0,91; 2,30] 1,17 [0,74; 2,01]* 1,09 [0,69; 1,99] 1,16 [0,73; 1,87]* 1,45 [1,14; 2,84] 1,70 [1,22; 2,94] 

β2 0,48 [0,30; 0,79] 0,66 [0,40; 1,09] 0,41 [0,26; 0,70] 0,42 [0,29; 0,74]* 0,69 [0,46; 1,17] 0,70 [0,47; 1,21] 

θ/α 0,32 [0,25; 0,53]*** 0,30 [0,16; 0,56] 0,36 [0,27; 0,53]** 0,42 [0,23; 0,58] 0,28 [0,19; 0,54] 0,27 [0,15; 0,50]* 

β/α 0,24 [0,17; 0,51]* 0,21 [0,16; 0,47] 0,28 [0,18; 0,51]*** 0,27 [0,17; 0,43] 0,18 [0,13; 0,51] 0,19 [0,14; 0,66] 

θ/β 1,48 [1,01; 1,96] 1,17 [0,87; 1,74] 1,58 [1,21; 1,99] 1,47 [1,01; 1,91]*** 1,30 [0,98; 1,62] 1,14 [0,82; 1,37] 

P4 

 

θ1 1,35 [0,98; 1,78] 1,21 [0,93; 1,83] 1,13 [0,91; 1,59] 1,28 [1,07; 1,86] 1,58 [1,09; 2,07] 1,44 [0,98; 1,98] 

θ2 1,04 [0,66; 1,64] 0,97 [0,64; 1,14] 0,99 [0,58; 1,34] 0,94 [0,66; 1,35] 1,35 [0,86; 1,76] 1,07 [0,82; 1,45] 

α1 1,31 [0,88; 3,06] 1,18 [0,73; 2,15] 1,03 [0,74; 2,86] 1,13 [0,80; 3,30] 2,03 [1,17; 5,23] 1,81 [1,08; 3,93] 

α2 2,80 [1,10; 5,32] 2,23 [0,98; 5,53] 2,69 [1,10; 5,12] 2,45 [1,01; 6,13] 2,82 [1,06; 6,62] 2,04 [0,96; 5,36] 

α3 2,45 [1,09; 4,72]* 2,45 [0,80; 5,33] 2,18 [0,82; 4,64]* 2,00 [0,98; 3,55] 3,03 [1,26; 7,35] 2,58 [1,24; 6,97] 

β1 1,36 [0,91; 1,96] 1,22 [0,65; 1,81]* 1,14 [0,66; 1,96] 1,23 [0,68; 1,85]** 1,40 [1,06; 2,34] 1,76 [1,10; 2,21] 

β2 0,46 [0,33; 0,81]* 0,58 [0,36; 0,99] 0,40 [0,30; 0,69] 0,46 [0,29; 0,80] 0,58 [0,42; 1,02]* 0,58 [0,43; 1,10]* 

θ/α 0,35 [0,21; 0,52]* 0,28 [0,14; 0,61] 0,35 [0,22; 0,51]* 0,40 [0,24; 0,64] 0,32 [0,19; 0,63] 0,32 [0,16; 0,61] 

β/α 0,25 [0,14; 0,42] 0,20 [0,16; 0,41] 0,28 [0,15; 0,42]** 0,27 [0,15; 0,44] 0,21 [0,14; 0,45] 0,20 [0,16; 0,56] 

θ/β 1,45 [1,13; 1,85] 1,29 [0,89; 1,80] 1,49 [1,12; 1,95] 1,66 [1,20; 1,93]*** 1,30 [1,15; 1,72] 1,22 [0,98; 1,49] 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1 

 

θ1 1,15 [0,85; 1,58] 1,02 [0,85; 1,66] 1,00 [0,76; 1,58] 1,04 [0,81; 1,60] 1,19 [1,02; 1,98] 1,11 [0,93; 1,95] 

θ2 0,83 [0,56; 1,49] 0,72 [0,54; 1,27] 0,80 [0,53; 1,32] 0,80 [0,52; 1,23] 1,04 [0,70; 1,62] 0,93 [0,64; 1,33] 

α1 1,70 [0,86; 4,08] 1,49 [0,79; 2,66] 1,65 [0,73; 3,96]* 1,42 [0,74; 3,74] 2,66 [1,07; 4,90] 2,34 [0,88; 5,81] 

α2 4,32 [1,23; 10,76]* 2,72 [1,43; 10,12] 4,32 [1,23; 8,85]** 3,27 [1,33; 12,43] 4,47 [1,03; 11,95] 3,98 [0,82; 15,18] 

α3 4,42 [1,27; 8,81]** 4,33 [1,26; 8,55]** 4,42 [1,23; 6,97]* 3,71 [1,13; 7,93]* 4,89 [1,65; 11,58] 4,72 [1,43; 12,72] 

β1 1,74 [1,08; 2,54]** 1,64 [0,88; 2,73]*** 1,17 [0,84; 2,25]** 1,31 [0,87; 2,80]*** 2,03 [1,35; 3,16] 2,06 [1,48; 3,69]* 

β2 0,61 [0,42; 1,07]*** 0,70 [0,36; 1,34]*** 0,54 [0,31; 0,83]** 0,51 [0,31; 1,00]*** 0,89 [0,51; 1,37]* 0,87 [0,47; 1,50] 

θ/α 0,18 [0,12; 0,36]** 0,18 [0,08; 0,33]* 0,18 [0,15; 0,33]** 0,18 [0,11; 0,43]* 0,19 [0,09; 0,42] 0,17 [0,06; 0,44] 

β/α 0,16 [0,11; 0,45]* 0,17 [0,09; 0,36] 0,16 [0,12; 0,45]** 0,21 [0,11; 0,40] 0,15 [ 0,09; 0,57] 0,16 [0,09; 0,59] 

θ/β 1,03 [0,73; 1,37] 0,88 [0,60; 1,30]* 1,28 [0,77; 1,56] 1,13 [0,82; 1,51]*** 0,86 [0,68; 1,24] 0,71 [0,62; 0,95]* 

O2 

 

θ1 1,20 [0,86; 1,70]** 1,01 [0,81; 2,05]* 1,04 [0,83; 1,60]* 1,12 [0,86; 1,82]* 1,46 [1,13; 2,19]* 1,40 [0,95; 2,13] 

θ2 1,05 [0,59; 1,48]* 0,97 [0,54; 1,20] 0,93 [0,49; 1,13]* 0,91 [0,54; 1,34] 1,29 [0,77; 1,61] 1,05 [0,77; 1,48] 

α1 1,93 [0,87; 4,62]* 1,61 [0,90; 3,68] 1,86 [0,85; 3,66]** 1,60 [0,84; 4,15]* 3,08 [1,18; 5,65] 2,25 [0,93; 6,17] 

α2 5,24 [1,85; 16,55]* 3,86 [1,57; 14,24] 5,24 [1,85; 10,45] 4,35 [1,48; 13,08] 5,94 [1,38; 22,63] 5,43 [1,04; 23,45] 

α3 4,58 [1,72; 11,36]** 4,20 [1,72; 10,53]** 4,17 [1,58; 9,75]* 3,73 [1,30; 9,56]** 5,45 [1,79; 12,49] 5,57 [1,78; 13,81] 

β1 1,89 [1,12; 3,09]*** 1,68 [1,14; 2,53]*** 1,60 [0,96; 3,18]** 1,62 [0,89; 2,84]*** 2,26 [1,77; 3,08]* 2,31 [1,55; 3,35]* 

β2 0,67 [0,48; 1,12]** 0,79 [0,42; 1,46]*** 0,55 [0,38; 0,96] 0,57 [0,33; 0,90]*** 0,86 [0,63; 1,48]** 0,88 [0,53; 1,47] 

θ/α 0,14 [0,09; 0,32]* 0,18 [0,06; 0,34] 0,17 [0,10; 0,25]** 0,19 [0,11; 0,40]** 0,13 [0,08; 0,49] 0,13 [0,07; 0,43] 

β/α 0,16 [0,10; 0,41] 0,17 [0,10; 0,25] 0,19 [0,10; 0,41]** 0,21 [0,12; 0,29]** 0,13 [0,10; 0,46] 0,15 [0,09; 0,45] 

θ/β 0,99 [0,60; 1,29] 0,86 [0,58; 1,32] 1,10 [0,58; 1,37] 1,16 [0,70; 1,52]*** 0,95 [0,66; 1,14] 0,87 [0,57; 1,05] 
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Додаток В (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

T3 

 

θ1 1,06 [0,77; 1,56] 0,85 [0,72; 1,53] 0,95 [0,75; 1,30]* 1,01 [0,76; 1,59] 1,22 [0,80; 1,88] 1,25 [0,76; 1,72] 

θ2 0,65 [0,48; 0,97] 0,62 [0,44; 0,85] 0,60 [0,39; 0,93] 0,62 [0,45; 0,96] 0,89 [0,60; 1,27] 0,80 [0,56; 1,06] 

α1 0,85 [0,51; 1,52] 0,78 [0,50; 1,29] 0,69 [0,49; 1,30]* 0,76 [0,50; 1,33] 1,07 [0,78; 2,05] 0,96 [0,78; 2,02] 

α2 1,14 [0,48; 1,59] 1,05 [0,53; 1,99] 1,00 [0,48; 1,32] 0,94 [0,47; 1,85] 1,30 [0,86; 2,32] 1,00 [0,68; 2,22] 

α3 1,09 [0,45; 1,73]* 1,02 [0,47; 1,45] 0,96 [0,40; 1,44] 0,82 [0,51; 1,27] 1,29 [0,71; 1,98] 1,34 [0,84; 1,73] 

β1 0,90 [0,62; 1,41]* 0,90 [0,55; 1,58]* 0,75 [0,51; 1,25]** 0,75 [0,54; 1,56]** 1,14 [0,78; 1,59] 1,18 [0,80; 1,63] 

β2 0,35 [0,23; 0,54]* 0,47 [0,22; 0,60]** 0,28 [0,18; 0,49]* 0,32 [0,21; 0,58]** 0,52 [0,34; 0,59] 0,50 [0,35; 0,62] 

θ/α 0,59 [0,43; 0,94] 0,66 [0,38; 0,83] 0,59 [0,45; 0,93] 0,56 [0,48; 0,85] 0,55 [0,27; 0,97] 0,51 [0,21; 0,97] 

β/α 0,38 [0,25; 0,63] 0,43 [0,23; 0,51]* 0,39 [0,28; 0,60] 0,43 [0,30; 0,58]* 0,37 [0,21; 0,68] 0,40 [0,22; 0,69] 

θ/β 1,54 [0,99; 1,84] 1,41 [0,91; 1,82]* 1,60 [0,99; 1,94] 1,65 [1,09; 2,09]*** 1,39 [0,91; 1,75] 1,23 [0,88; 1,54] 

T4 

 

θ1 0,93 [0,73; 1,26] 0,85 [0,61; 1,02]* 0,83 [0,68; 1,17] 0,95 [0,79; 1,23] 0,98 [0,78; 1,43] 1,04 [0,73; 1,48] 

θ2 0,67 [0,51; 0,97] 0,53 [0,43; 0,71] 0,62 [0,39; 0,96] 0,62 [0,47; 0,97] 0,72 [0,52; 1,08] 0,62 [0,50; 0,97] 

α1 0,83 [0,64; 1,59] 0,67 [0,42; 1,05] 0,72 [0,55; 1,59] 0,78 [0,54; 1,67] 0,95 [0,72; 1,79] 0,92 [0,66; 1,52] 

α2 0,96 [0,44; 2,03] 0,89 [0,46; 3,18] 0,96 [0,44; 1,94] 1,13 [0,53; 2,78] 0,94 [0,52; 2,12] 0,93 [0,48; 1,19] 

α3 0,97 [0,41; 1,70] 1,08 [0,44; 1,75] 0,88 [0,41; 2,01] 0,81 [0,51; 1,65] 1,17 [0,64; 1,70] 1,29 [0,68; 1,66] 

β1 0,90 [0,66; 1,30] 0,84 [0,51; 1,11] 0,96 [0,54; 1,30] 0,96 [0,55; 1,41] 0,86 [0,79; 1,31] 1,01 [0,77; 1,46] 

β2 0,37 [0,25; 0,52] 0,42 [0,25; 0,58] 0,33 [0,20; 0,48] 0,35 [0,22; 0,52] 0,38 [0,34; 0,61] 0,51 [0,35; 0,63] 

θ/α 0,54 [0,40; 0,84] 0,41 [0,27; 0,84] 0,59 [0,39; 0,84] 0,50 [0,36; 0,85] 0,52 [0,46; 0,81] 0,57 [0,34; 0,78] 

β/α 0,48 [0,30; 0,59] 0,39 [0,26; 0,54] 0,48 [0,31; 0,59] 0,40 [0,32; 0,53] 0,42 [0,27; 0,60] 0,47 [0,25; 0,78] 

θ/β 1,39 [0,99; 1,65] 1,08 [0,83; 1,65] 1,40 [0,99; 1,80] 1,45 [0,97; 1,91]*** 1,30 [1,02; 1,46] 1,14 [0,91; 1,37] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 

Середнi рiвнi когерентностi ЕЕГ-діапазонів під час спрямованого аналітичного сприйняття запахів 

 

Вихідний стан функціонального спокою 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
ь

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

F4 

θ1 0,63 [0,53; 0,71] 0,60 [0,48; 0,71] 0,58 [0,53; 0,68] 0,59 [0,47; 0,69] 0,68 [0,56; 0,75] 0,64 [0,50; 0,74] 

θ2 0,66 [0,56; 0,74] 0,63 [0,49; 0,73] 0,65 [0,55; 0,70] 0,62 [0,50; 0,70] 0,71 [0,56; 0,75] 0,66 [0,49; 0,76] 

α1 0,70 [0,58; 0,78] 0,66 [0,53; 0,79] 0,66 [0,54; 0,73] 0,62 [0,52; 0,75] 0,75 [0,68; 0,86] 0,77 [0,58; 0,84] 

α2 0,80 [0,65; 0,86] 0,75 [0,64; 0,85] 0,74 [0,64; 0,83] 0,71 [0,64; 0,81] 0,82 [0,67; 0,90] 0,81 [0,65; 0,88] 

α3 0,68 [0,56; 0,78] 0,66 [0,54; 0,77] 0,66 [0,54; 0,75] 0,64 [0,54; 0,75] 0,72 [0,62; 0,79] 0,73 [0,57; 0,79] 

β1 0,58 [0,45;0,63] 0,56 [0,44; 0,63] 0,56 [0,45; 0,62] 0,54 [0,42; 0,63] 0,60 [0,49; 0,71] 0,59 [0,48; 0,66] 

β2 0,50 [0,41; 0,61] 0,51 [0,41; 0,56] 0,50 [0,41; 0,58] 0,51 [0,41; 0,56] 0,53 [0,43; 0,65] 0,51 [0,42; 0,59] 

F3 

P3 

θ1 0,41 [0,37; 0,46] 0,42 [0,36; 0,49] 0,40 [0,37; 0,44] 0,43 [0,37; 0,50] 0,42 [0,37; 0,47] 0,41 [0,35; 0,49] 

θ2 0,41 [0,37; 0,44] 0,42 [0,35; 0,47] 0,41 [0,37; 0,45] 0,43 [0,38; 0,47] 0,41 [0,37; 0,44] 0,41 [0,34; 0,47] 

α1 0,36 [0,33; 0,44] 0,39 [0,33; 0,50] 0,34 [0,33; 0,42] 0,41 [0,33; 0,50] 0,42 [0,34; 0,45] 0,38 [0,33; 0,50] 

α2 0,33 [0,30; 0,40] 0,38 [0,31; 0,49] 0,32 [0,29; 0,39] 0,42 [0,33; 0,51] 0,37 [0,32; 0,44] 0,36 [0,31; 0,41] 

α3 0,32 [0,28; 0,37] 0,35 [0,29; 0,40] 0,32 [0,28; 0,35] 0,36 [0,30; 0,40] 0,33 [0,30; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38] 

β1 0,32 [0,29; 0,36] 0,37 [0,30; 0,41] 0,32 [0,30; 0,36] 0,37 [0,31; 0,43] 0,32 [0,29; 0,36] 0,34 [0,28; 0,39] 

β2 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] 0,29 [0,26; 0,34] 0,31 [0,27; 0,36] 0,28 [0,23; 0,33] 0,28 [0,25; 0,33] 

F3 

P4 

θ1 0,37 [0,32; 0,39] 0,36 [0,30; 0,44] 0,36 [0,32; 0,38] 0,36 [0,30; 0,43] 0,38 [0,33; 0,45] 0,37 [0,30; 0,46] 

θ2 0,35 [0,31; 0,41] 0,37 [0,31; 0,41] 0,34 [0,31; 0,40] 0,36 [0,31; 0,41] 0,38 [0,30; 0,41] 0,37 [0,32; 0,42] 

α1 0,34 [0,29; 0,38] 0,34 [0,30; 0,41] 0,32 [0,28; 0,36] 0,34 [0,29; 0,41] 0,36 [0,34; 0,43] 0,35 [0,31; 0,44] 

α2 0,33 [0,29; 0,41] 0,35 [0,30; 0,41] 0,32 [0,30; 0,41] 0,35 [0,31; 0,42] 0,34 [0,28; 0,40] 0,33 [0,28; 0,41] 

α3 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,26; 0,36] 0,29 [0,27; 0,33] 0,30 [0,26; 0,36] 0,31 [0,26; 0,40] 0,29 [0,23; 0,33] 

β1 0,30 [0,27; 0,32] 0,31 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,31] 0,30 [0,26; 0,34] 0,31 [0,27; 0,34] 0,31 [0,28; 0,35] 

β2 0,26 [0,24;0,28] 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,24; 0,28] 0,28 [0,24; 0,30] 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

O1 

θ1 0,31 [0,26; 0,34] 0,31 [0,26; 0,36] 0,31 [0,26; 0,34] 0,31 [0,27; 0,36] 0,31 [0,28; 0,34] 0,32 [0,25; 0,36] 

θ2 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,24; 0,33] 0,32 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,33] 0,28 [0,25; 0,30] 0,28 [0,23; 0,33] 

α1 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,25; 0,33] 0,27 [0,25; 0,33] 0,28 [0,25; 0,33] 0,31 [0,26; 0,36] 0,29 [0,24; 0,34] 

α2 0,29 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,39] 0,29 [0,26; 0,36] 0,32 [0,27; 0,37] 0,31 [0,28; 0,37] 0,30 [0,26; 0,40] 

α3 0,27 [0,23; 0,32] 0,26 [0,23; 0,32] 0,28 [0,24; 0,33] 0,26 [0,24; 0,32] 0,26 [0,22; 0,31] 0,24 [0,21; 0,32] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,25 [0,21; 0,27] 0,24 [0,23; 0,26] 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,21; 0,26] 0,25 [0,20; 0,27] 

β2 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,22; 0,27] 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,20; 0,25] 

F3 

O2 

θ1 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,23; 0,33] 0,26 [0,25; 0,31] 0,28 [0,23; 0,32] 0,30 [0,26; 0,36] 0,28 [0,23; 0,36] 

θ2 0,27 [0,23; 0,32] 0,27 [0,22; 0,31] 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] 0,25 [0,23; 0,31] 0,25 [0,21; 0,29] 

α1 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,30] 0,26 [0,23; 0,29] 0,29 [0,25; 0,37] 0,29 [0,24; 0,37] 

α2 0,32 [0,27; 0,39] 0,32 [0,26; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] 0,32 [0,27; 0,38] 0,33 [0,25; 0,39] 0,32 [0,26; 0,37] 

α3 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,23; 0,32] 0,30 [0,24; 0,33] 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,30] 0,25 [0,22; 0,31] 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,25 [0,23; 0,26] 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,19; 0,26] 0,23 [0,19; 0,26] 

β2 0,24 [0,21; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,23; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,20; 0,27] 0,23 [0,19; 0,25] 

F3 

T3 

θ1 0,40 [0,32; 0,50] 0,41 [0,33; 0,48] 0,39 [0,29; 0,50] 0,41 [0,28; 0,49] 0,43 [0,36; 0,50] 0,42 [0,37; 0,47] 

θ2 0,42 [0,33; 0,48] 0,40 [0,32; 0,49] 0,42 [0,32; 0,48] 0,40 [0,30; 0,49] 0,42 [0,35; 0,48] 0,40 [0,36; 0,48] 

α1 0,38 [0,30; 0,45] 0,41 [0,30; 0,47] 0,36 [0,27; 0,42] 0,41 [0,31; 0,46] 0,43 [0,32; 0,50] 0,40 [0,30; 0,51] 

α2 0,39 [0,33; 0,44] 0,38 [0,30; 0,47] 0,39 [0,35; 0,41] 0,41 [0,32; 0,47] 0,40 [0,30; 0,47] 0,36 [0,27; 0,46] 

α3 0,34 [0,28; 0,41] 0,34 [0,27; 0,42] 0,34 [0,30; 0,39] 0,35 [0,29; 0,42] 0,38 [0,27; 0,44] 0,34 [0,26; 0,42] 

β1 0,35 [0,28; 0,38] 0,34 [0,27; 0,39] 0,34 [0,29; 0,38] 0,35 [0,27; 0,39] 0,36 [0,27; 0,38] 0,33 [0,28; 0,39] 

β2 0,31 [0,27; 0,36] 0,30 [0,25; 0,37] 0,30 [0,28; 0,36] 0,30 [0,25; 0,36] 0,32 [0,26; 0,38] 0,29 [0,26; 0,37] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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ід
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

T4 

 

θ1 0,35 [0,31; 0,37] 0,35 [0,31; 0,41] 0,34 [0,31; 0,37] 0,35 [0,32; 0,41] 0,35 [0,31; 0,37] 0,34 [0,30; 0,40] 

θ2 0,37 [0,34; 0,40] 0,37 [0,33; 0,40] 0,37 [0,34; 0,39] 0,36 [0,33; 0,39] 0,37 [0,33; 0,43] 0,39 [0,33; 0,41] 

α1 0,34 [0,29; 0,39] 0,36 [0,31; 0,42] 0,32 [0,29; 0,37] 0,35 [0,31; 0,41] 0,37 [0,35; 0,45] 0,40 [0,31; 0,43] 

α2 0,35 [0,30; 0,39] 0,36 [0,30; 0,42] 0,37 [0,30; 0,41] 0,37 [0,31; 0,42] 0,32 [0,30; 0,37] 0,34 [0,27; 0,39] 

α3 0,30 [0,27; 0,36] 0,31 [0,27; 0,38] 0,29 [0,27; 0,33] 0,31 [0,28; 0,37] 0,32 [0,27; 0,40] 0,31 [0,25; 0,40] 

β1 0,30 [0,26; 0,34] 0,32 [0,29; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] 0,32 [0,29; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] 0,30 [0,29; 0,34] 

β2 0,27 [0,25; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,25; 0,32] 0,26 [0,25; 0,30] 0,26 [0,24; 0,29] 

F4 

P3 

θ1 0,38 [0,32; 0,42] 0,37 [0,31; 0,43] 0,37 [0,33; 0,42] 0,38 [0,32; 0,42] 0,39 [0,30; 0,43] 0,35 [0,30; 0,46] 

θ2 0,37 [0,31; 0,40] 0,37 [0,30; 0,43] 0,38 [0,32; 0,40] 0,37 [0,30; 0,42] 0,36 [0,30; 0,40] 0,37 [0,31; 0,43] 

α1 0,33 [0,29; 0,41] 0,36 [0,30; 0,44] 0,31 [0,28; 0,38] 0,36 [0,30; 0,41] 0,37 [0,32; 0,44] 0,35 [0,31; 0,48] 

α2 0,33 [0,28; 0,41] 0,37 [0,30; 0,44] 0,33 [0,27; 0,39] 0,37 [0,31; 0,46] 0,34 [0,29; 0,43] 0,34 [0,28; 0,39] 

α3 0,29 [0,27; 0,37] 0,31 [0,26; 0,37] 0,30 [0,27; 0,37] 0,31 [0,27; 0,37] 0,29 [0,27; 0,37] 0,29 [0,23; 0,36] 

β1 0,30 [0,26; 0,33] 0,31 [0,26; 0,34] 0,28 [0,26; 0,33] 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,27; 0,33] 0,31 [0,26; 0,34 

β2 0,26 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,25; 0,31] 0,28 [0,24; 0,31] 0,26 [0,22; 0,31] 0,27 [0,23; 0,29] 

F4 

P4 

θ1 0,42 [0,38; 0,49] 0,46 [0,40; 0,53] 0,42 [0,38; 0,48] 0,46 [0,42; 0,55] 0,46 [0,37;0,51] 0,46 [0,38; 0,52] 

θ2 0,42 [0,36; 0,47] 0,43 [0,39; 0,49] 0,42 [0,36; 0,47] 0,43 [0,40; 0,49] 0,43 [0,37; 0,47] 0,46 [0,38; 0,49] 

α1 0,39 [0,33; 0,46] 0,42 [0,35; 0,53] 0,36 [0,33; 0,41] 0,42 [0,35; 0,52] 0,44 [0,37; 0,48] 0,42 [0,36; 0,54] 

α2 0,37 [0,32; 0,45] 0,38 [0,33; 0,46] 0,37 [0,33; 0,46] 0,38 [0,34; 0,47] 0,36 [0,32; 0,43] 0,38 [0,31; 0,44] 

α3 0,33 [0,29; 0,41] 0,35 [0,29; 0,43] 0,33 [0,29; 0,39] 0,35 [0,31; 0,43] 0,34 [0,29; 0,43] 0,33 [0,27; 0,42] 

β1 0,35 [0,29; 0,37] 0,36 [0,31; 0,42] 0,34 [0,29; 0,37] 0,36 [0,31; 0,43] 0,35 [0,30; 0,40] 0,37 [0,30; 0,40] 

β2 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,37] 0,30 [0,26; 0,35] 0,31 [0,27; 0,37] 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,25; 0,34] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

O1 

θ1 0,29 [0,24; 0,33] 0,29 [0,23; 0,34] 0,29 [0,25; 0,33] 0,29 [0,23; 0,34] 0,29 [0,24; 0,34] 0,30 [0,23; 0,33] 

θ2 0,28 [0,23; 0,31] 0,27 [0,23; 0,31] 0,30 [0,23; 0,32] 0,28 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] 

α1 0,28 [0,24; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] 0,26 [0,23; 0,28] 0,28 [0,24; 0,30] 0,30 [0,24; 0,36] 0,26 [0,24;0,33] 

α2 0,31 [0,28; 0,35] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,26; 0,34] 0,32 [0,28; 0,38] 0,31 [0,28; 0,36] 0,31 [0,26; 0,37 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,27 [0,22; 0,31] 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,23; 0,31] 0,28 [0,22; 0,30] 0,26 [0,21; 0,30] 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26] 0,24 [0,20; 0,25] 

β2 0,24 [0,21; 0,25] 0,23 [0,20; 0,25] 0,25 [0,22; 0,25] 0,24 [0,20; 0,26] 0,23 [0,21; 0,25] 0,22 [0,20; 0,25] 

F4 

O2 

 

θ1 0,33 [0,26; 0,38] 0,34 [0,28; 0,40] 0,33 [0,26; 0,36] 0,34 [0,30; 0,39] 0,32 [0,26; 0,40] 0,33 [0,26; 0,41] 

θ2 0,31 [0,24; 0,35] 0,30 [0,25; 0,35] 0,32 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,34] 0,29 [0,23; 0,34] 0,28 [0,23; 0,37] 

α1 0,27 [0,25; 0,34] 0,30 [0,24; 0,34] 0,27 [0,25; 0,31] 0,29 [0,24; 0,33] 0,33 [0,26; 0,38] 0,31 [0,25; 0,37] 

α2 0,30 [0,25; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38] 0,30 [0,26; 0,39] 0,31 [0,27; 0,37] 0,32 [0,25; 0,37] 0,30 [0,26; 0,42] 

α3 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,26; 0,32] 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,20; 0,31] 

β1 0,25 [0,21; 0,26] 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,20; 0,25] 0,24 [0,19; 0,26] 

β2 0,25 [0,20; 0,27] 0,24 [0,20; 0,27] 0,26 [0,24; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26] 

F4 

T3 

θ1 0,35 [0,31; 0,41] 0,37 [0,33; 0,45] 0,37 [0,34; 0,42] 0,38 [0,34; 0,47] 0,34 [0,31; 0,40] 0,36 [0,32;0,41] 

θ2 0,36 [0,30; 0,39] 0,38 [0,32; 0,44] 0,38 [0,31; 0,39] 0,39 [0,33; 0,44] 0,32 [0,30; 0,40] 0,38 [0,32; 0,42] 

α1 0,35 [0,29; 0,40] 0,36 [0,32; 0,41] 0,32 [0,29; 0,38] 0,35 [0,33; 0,40] 0,37 [0,33; 0,44] 0,39 [0,32; 0,41] 

α2 0,35 [0,30; 0,42] 0,36 [0,29; 0,43] 0,34 [0,30; 0,42] 0,37 [0,30; 0,47] 0,39 [0,31; 0,43] 0,35 [0,24; 0,40] 

α3 0,32 [0,27; 0,38] 0,32 [0,27; 0,41] 0,32 [0,29; 0,38] 0,32 [0,28; 0,42] 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,26; 0,37] 

β1 0,31 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,28; 0,36] 0,30 [0,27; 0,33] 0,29 [0,26; 0,33] 

β2 0,27 [0,24; 0,30] 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,24; 0,29] 0,28 [0,26; 0,31] 0,27 [0,25; 0,30] 0,27 [0,24; 0,30] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

T4 

 

θ1 0,43 [0,37; 0,50] 0,44 [0,34; 0,53] 0,43 [0,37; 0,49] 0,43 [0,30; 0,53] 0,44 [0,38; 0,51] 0,45 [0,38; 0,52] 

θ2 0,46 [0,37; 0,50] 0,45 [0,33; 0,52] 0,45 [0,36; 0,50] 0,44 [0,30; 0,52] 0,46 [0,42; 0,49] 0,45 [0,40; 0,53] 

α1 0,41 [0,34; 0,49] 0,42 [0,33; 0,50] 0,39 [0,31; 0,49] 0,42 [0,32; 0,49] 0,45 [0,35; 0,55] 0,45 [0,34; 0,51] 

α2 0,37 [0,33; 0,48] 0,40 [0,30; 0,49] 0,38 [0,33; 0,46] 0,41 [0,31; 0,49] 0,34 [0,32; 0,49] 0,38 [0,30;0,47] 

α3 0,35 [0,30; 0,41] 0,35 [0,29; 0,44] 0,33 [0,30;0,39] 0,35 [0,30; 0,41] 0,40 [0,28; 0,44] 0,37 [0,27; 0,46 

β1 0,36 [0,33; 0,41] 0,37 [0,31; 0,42] 0,34 [0,33; 0,40] 0,36 [0,30; 0,42] 0,38 [0,34; 0,42] 0,39 [0,32; 0,42] 

β2 0,32 [0,26; 0,36] 0,32 [0,26; 0,37] 0,30 [0,26; 0,36] 0,32 [0,26; 0,37] 0,32 [0,27; 0,37] 0,33 [0,25; 0,38] 

P3 

P4 

 

θ1 0,65 [0,56; 0,72] 0,65 [0,52; 0,73] 0,65 [0,55; 0,75] 0,67 [0,52; 0,73] 0,65 [0,56; 0,72] 0,65 [0,56; 0,73] 

θ2 0,64 [0,55; 0,72] 0,63 [0,54; 0,71] 0,67 [0,57; 0,72] 0,63 [0,55; 0,71] 0,61 [0,54; 0,72] 0,62 [0,53; 0,70] 

α1 0,60 [0,53; 0,65] 0,61 [0,53; 0,70] 0,60 [0,56; 0,65] 0,60 [0,53; 0,69] 0,59 [0,52; 0,68] 0,61 [0,52; 0,70] 

α2 0,58 [0,47; 0,65] 0,59 [0,47; 0,70] 0,57 [0,45; 0,65 0,60 [0,50; 0,70] 0,60 [0,48; 0,67] 0,59 [0,47; 0,71] 

α3 0,49 [0,41; 0,60] 0,51 [0,41; 0,61] 0,50 [0,41;0,58] 0,54 [0,43; 0,61] 0,47 [0,36; 0,60] 0,49 [0,36; 0,60] 

β1 0,50 [0,44; 0,57] 0,51 [0,44; 0,56] 0,50 [0,44; 0,57] 0,51 [0,46; 0,57] 0,51 [0,38; 0,55] 0,51 [0,41; 0,56] 

β2 0,44 [0,40; 0,54] 0,46 [0,41; 0,54] 0,45 [0,40; 0,57] 0,47 [0,41; 0,55] 0,43 [0,36; 0,52] 0,45 [0,38; 0,50] 

P3 

O1 

 

θ1 0,66 [0,60; 0,74] 0,66 [0,56; 0,72] 0,66 [0,56; 0,71] 0,64 [0,56; 0,71] 0,67 [0,64; 0,75] 0,68 [0,59; 0,73] 

θ2 0,66 [0,57; 0,72] 0,64 [0,54; 0,70] 0,65 [0,56; 0,72] 0,63 [0,52; 0,69] 0,68 [0,58; 0,72] 0,66 [0,60; 0,71] 

α1 0,65 [0,55; 0,73] 0,64 [0,55; 0,72] 0,64 [0,52; 0,73] 0,64 [0,52; 0,70] 0,65 [0,55; 0,73] 0,65 [0,56; 0,72] 

α2 0,62 [0,54; 0,67] 0,63 [0,53; 0,72] 0,64 [0,54; 0,71] 0,63 [0,51; 0,73] 0,62 [0,52; 0,65] 0,63 [0,54; 0,68] 

α3 0,58 [0,48; 0,70] 0,58 [0,50; 0,70] 0,57 [0,49; 0,71] 0,60 [0,49; 0,70] 0,59 [0,46; 0,64] 0,57 [0,54; 0,67] 

β1 0,54 [0,50; 0,61] 0,56 [0,49; 0,61] 0,56 [0,50; 0,62] 0,56 [0,49; 0,63] 0,54 [0,50; 0,61] 0,53 [0,49; 0,58] 

β2 0,54 [0,49; 0,61] 0,55 [0,48; 0,60] 0,55 [0,49; 0,61] 0,57 [0,49; 0,63] 0,53 [0,48; 0,60] 0,54 [0,47; 0,59] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

O2 

 

θ1 0,47 [0,36; 0,57] 0,48 [0,36; 0,57] 0,47 [0,37; 0,56] 0,48 [0,36; 0,56] 0,49 [0,33; 0,64] 0,46 [0,36; 0,61] 

θ2 0,45 [0,42; 0,55] 0,42 [0,34; 0,54] 0,46 [0,42; 0,55] 0,46 [0,33; 0,54] 0,44 [0,38; 0,55] 0,41 [0,34; 0,51] 

α1 0,40 [0,33; 0,48] 0,41 [0,33; 0,49] 0,41 [0,34; 0,48] 0,40 [0,32; 0,49] 0,39 [0,30; 0,49] 0,41 [0,33; 0,49] 

α2 0,39 [0,31; 0,46] 0,38 [0,30; 0,49] 0,39 [0,31; 0,45] 0,38 [0,32; 0,49] 0,39 [0,31; 0,48] 0,39 [0,30; 0,50] 

α3 0,35 [0,27; 0,37] 0,35 [0,28; 0,42] 0,36 [0,29; 0,38] 0,37 [0,28; 0,44] 0,31 [0,27; 0,36] 0,34 [0,29; 0,41] 

β1 0,32 [0,28;0,38] 0,34 [0,28; 0,39] 0,33 [0,28; 0,38] 0,34 [0,29; 0,40] 0,31 [0,25; 0,39] 0,33 [0,26; 0,37] 

β2 0,30 [0,27; 0,34] 0,32 [0,26; 0,38] 0,31 [0,28; 0,35] 0,32 [0,27; 0,38] 0,28 [0,26; 0,33] 0,29 [0,26; 0,38] 

P3 

T3 

 

θ1 0,60 [0,49; 0,66] 0,58 [0,41; 0,67] 0,56 [0,40; 0,64] 0,55 [0,39; 0,66] 0,62 [0,55; 0,72] 0,62 [0,54; 0,71 

θ2 0,60 [0,46; 0,68] 0,60 [0,45; 0,68] 0,58 [0,46; 0,68] 0,55 [0,38; 0,65] 0,64 [0,56; 0,73] 0,64 [0,55; 0,73] 

α1 0,61 [0,52; 0,69] 0,61 [0,47; 0,69] 0,60 [0,52; 0,65] 0,58 [0,45; 0,65] 0,69 [0,50; 0,75] 0,68 [0,54; 0,78] 

α2 0,64 [0,54; 0,72] 0,63 [0,53; 0,74] 0,60 [0,54; 0,70] 0,61 [0,52; 0,71] 0,68 [0,62; 0,76] 0,69 [0,55; 0,77] 

α3 0,61 [0,51; 0,67] 0,57 [0,49; 0,65] 0,59 [0,51; 0,66] 0,57 [0,49; 0,62] 0,66 [0,52; 0,71] 0,60 [0,51; 0,76] 

β1 0,54 [0,45; 0,61] 0,51 [0,38; 0,59] 0,52 [0,38; 0,56] 0,50 [0,37; 0,57] 0,60 [0,52; 0,68] 0,55 [0,49; 0,67] 

β2 0,52 [0,44; 0,57] 0,49 [0,36; 0,58] 0,51 [0,39; 0,55] 0,48 [0,35; 0,54] 0,55 [0,47; 0,61] 0,54 [0,40; 0,63] 

P3 

T4 

 

θ1 0,42 [0,37; 0,47] 0,44 [0,39; 0,50] 0,42 [0,37; 0,46] 0,44 [0,39; 0,52] 0,41 [0,36; 0,47] 0,42 [0,37; 0,47] 

θ2 0,43 [0,36; 0,46] 0,44 [0,39; 0,48] 0,41 [0,36; 0,47] 0,45 [0,40; 0,49] 0,43 [0,35; 0,46] 0,43 [0,37; 0,46] 

α1 0,37 [0,32; 0,46] 0,40 [0,35; 0,47] 0,34 [0,31; 0,45] 0,41 [0,35; 0,45] 0,38 [0,34; 0,49] 0,39 [0,34; 0,48] 

α2 0,35 [0,32; 0,45] 0,37 [0,31; 0,44] 0,33 [0,30; 0,42] 0,38 [0,30; 0,43] 0,41 [0,35; 0,46] 0,37 [0,32; 0,44] 

α3 0,30 [0,26; 0,38] 0,32 [0,28; 0,40] 0,30 [0,26; 0,35] 0,33 [0,29; 0,39] 0,30 [0,27; 0,39] 0,31 [0,25; 0,40] 

β1 0,31 [0,27; 0,35] 0,32 [0,29; 0,36] 0,31 [0,26; 0,36] 0,33 [0,30; 0,38] 0,31 [0,28; 0,34] 0,32 [0,28; 0,34] 

β2 0,29 [0,26; 0,33] 0,31 [0,27; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] 0,31 [0,27; 0,34] 0,29 [0,26; 0,31] 0,29 [0,25; 0,33] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P4 

O1 

 

θ1 0,49 [0,40; 0,58] 0,49 [0,37; 0,59] 0,47 [0,40; 0,58] 0,48 [0,37; 0,57] 0,50 [0,35; 0,56] 0,49 [0,34; 0,61] 

θ2 0,48 [0,41; 0,55] 0,46 [0,37; 0,54] 0,49 [0,41; 0,57] 0,46 [0,39; 0,54] 0,45 [0,39; 0,54] 0,46 [0,36; 0,52] 

α1 0,41 [0,32; 0,52] 0,42 [0,35; 0,53] 0,42 [0,33; 0,52] 0,42 [0,35; 0,53] 0,41 [0,32; 0,51] 0,41 [0,35; 0,51] 

α2 0,38 [0,35; 0,51] 0,41 [0,33; 0,53] 0,39 [0,35; 0,52] 0,41 [0,34; 0,53] 0,37 [0,34; 0,49] 0,38 [0,30; 0,50] 

α3 0,36 [0,32; 0,42] 0,38 [0,31; 0,46] 0,36 [0,32; 0,41] 0,37 [0,32; 0,47] 0,35 [0,30; 0,42] 0,38 [0,30; 0,45] 

β1 0,33 [0,30; 0,37] 0,34 [0,29; 0,39] 0,34 [0,30; 0,37] 0,35 [0,30; 0,41] 0,32 [0,28; 0,37] 0,33 [0,29; 0,37] 

β2 0,34 [0,29; 0,37] 0,33 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,36] 0,33 [0,29; 0,41] 0,32 [0,28; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] 

P4 

O2 

 

θ1 0,66 [0,59; 0,72] 0,66 [0,58; 0,74] 0,65 [0,59; 0,71] 0,67 [0,61; 0,72] 0,67 [0,57; 0,74] 0,65 [0,52; 0,74] 

θ2 0,66 [0,55; 0,72] 0,63 [0,55; 0,73] 0,66 [0,57; 0,73] 0,64 [0,56; 0,71] 0,64 [0,53; 0,72] 0,60 [0,51; 0,73] 

α1 0,63 [0,50; 0,69] 0,60 [0,49; 0,70] 0,63 [0,53; 0,69] 0,60 [0,50; 0,69] 0,62 [0,47; 0,71] 0,61 [0,48; 0,72] 

α2 0,62 [0,54; 0,70] 0,61 [0,50; 0,71] 0,62 [0,55; 0,66] 0,61 [0,50; 0,70] 0,61 [0,52; 0,70] 0,62 [0,53; 0,71] 

α3 0,56 [0,49; 0,67] 0,59 [0,49; 0,70] 0,60 [0,50; 0,68] 0,62 [0,50; 0,71] 0,51 [0,48; 0,62] 0,57 [0,49; 0,64] 

β1 0,54 [0,48; 0,61] 0,54 [0,46; 0,62] 0,56 [0,49; 0,62] 0,55 [0,47; 0,63] 0,53 [0,48; 0,60] 0,51 [0,45; 0,59] 

β2 0,56 [0,46; 0,60] 0,53 [0,43; 0,61] 0,57 [0,46; 0,60] 0,55 [0,44; 0,61] 0,51 [0,43; 0,59] 0,52 [0,43; 0,59] 

P4 

T3 

 

θ1 0,43 [0,38; 0,47] 0,45 [0,38; 0,53] 0,43 [0,37; 0,46] 0,44 [0,37; 0,53] 0,44 [0,38; 0,50] 0,46 [0,41; 0,51] 

θ2 0,43 [0,37; 0,48] 0,43 [0,37; 0,50] 0,42 [0,34; 0,49] 0,42 [0,37; 0,49] 0,43 [0,37; 0,47] 0,46 [0,39; 0,51] 

α1 0,38 [0,33; 0,46] 0,41 [0,35; 0,46] 0,38 [0,32; 0,45] 0,40 [0,35; 0,46] 0,41 [0,34; 0,48] 0,45 [0,38; 0,48] 

α2 0,36 [0,29; 0,47] 0,37 [0,29; 0,46] 0,35 [0,28; 0,47] 0,37 [0,29; 0,46] 0,38 [0,30; 0,45] 0,39 [0,31; 0,46] 

α3 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,28; 0,38] 0,31 [0,25; 0,37] 0,32 [0,25; 0,37] 

β1 0,31 [0,26; 0,36] 0,32 [0,29; 0,36] 0,30 [0,27; 0,36] 0,32 [0,29; 0,36] 0,32 [0,26; 0,35] 0,32 [0,29; 0,36] 

β2 0,27 [0,25; 0,33] 0,29 [0,25; 0,35] 0,26 [0,25; 0,34] 0,29 [0,26; 0,35] 0,29 [0,26; 0,32] 0,29 [0,25; 0,34] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P4 

T4 

 

θ1 0,62 [0,53; 0,69] 0,60 [0,39; 0,69] 0,58 [0,53; 0,66] 0,59 [0,36; 0,69] 0,64 [0,53; 0,73] 0,61 [0,52; 0,69] 

θ2 0,61 [0,54; 0,70] 0,62 [0,49; 0,71] 0,60 [0,53; 0,69] 0,61 [0,41; 0,70] 0,66 [0,55; 0,71] 0,65 [0,55; 0,72] 

α1 0,62 [0,55; 0,67] 0,62 [0,52; 0,72] 0,60 [0,55; 0,66] 0,60 [0,49; 0,71] 0,63 [0,55; 0,77] 0,68 [0,56; 0,72] 

α2 0,66 [0,55; 0,74] 0,63 [0,53; 0,74] 0,63 [0,55; 0,71] 0,61 [0,51; 0,73] 0,68 [0,61; 0,77] 0,68 [0,58; 0,78] 

α3 0,61 [0,52; 0,67] 0,62 [0,52; 0,71] 0,61 [0,51; 0,64] 0,61 [0,52; 0,68] 0,63 [0,54; 0,70] 0,64 [0,53; 0,75] 

β1 0,56 [0,45; 0,61] 0,56 [0,44; 0,64] 0,55 [0,43; 0,59] 0,55 [0,38; 0,63] 0,57 [0,46; 0,64] 0,58 [0,48; 0,64] 

β2 0,52 [0,45; 0,60] 0,53 [0,42; 0,61] 0,52 [0,47; 0,57] 0,53 [0,41; 0,60] 0,52 [0,44; 0,63] 0,55 [0,45; 0,62] 

O1

O2 

 

θ1 0,54 [0,42; 0,63] 0,51 [0,40; 0,62] 0,54 [0,42; 0,61] 0,51 [0,40; 0,61] 0,56 [0,38; 0,66] 0,51 [0,40; 0,62] 

θ2 0,54 [0,46; 0,60] 0,48 [0,41; 0,61] 0,54 [0,47; 0,62] 0,49 [0,41; 0,61] 0,52 [0,42; 0,58] 0,46 [0,41; 0,57] 

α1 0,49 [0,41; 0,58] 0,47 [0,40; 0,59] 0,49 [0,43; 0,58] 0,47 [0,40; 0,60] 0,48 [0,37; 0,59] 0,47 [0,43; 0,59] 

α2 0,51 [0,40; 0,60] 0,51 [0,41; 0,60] 0,51 [0,42; 0,60] 0,51 [0,43; 0,58] 0,51 [0,38; 0,60] 0,52 [0,40; 0,61] 

α3 0,41 [0,36; 0,47] 0,43 [0,36; 0,52] 0,42 [0,37; 0,47] 0,44 [0,37; 0,53] 0,39 [0,34; 0,44] 0,43 [0,36; 0,48] 

β1 0,38 [0,31;0,44] 0,38 [0,34; 0,46] 0,38 [0,34; 0,44] 0,39 [0,35; 0,46] 0,31 [0,30; 0,43] 0,36 [0,31; 0,44] 

β2 0,36 [0,33; 0,42] 0,38 [0,31; 0,43] 0,37 [0,33; 0,42] 0,39 [0,33; 0,43] 0,33 [0,30; 0,42] 0,34 [0,31; 0,42] 

O1

T3 

 

θ1 0,45 [0,31; 0,53] 0,44 [0,30; 0,54] 0,43 [0,29; 0,53] 0,41 [0,28; 0,54] 0,49 [0,43; 0,56] 0,47 [0,40; 0,55] 

θ2 0,43 [0,35; 0,54] 0,44 [0,30; 0,51] 0,43 [0,34; 0,51] 0,41 [0,29; 0,50] 0,43 [0,37; 0,57] 0,47 [0,38; 0,53] 

α1 0,40 [0,32; 0,51] 0,42 [0,32; 0,53] 0,40 [0,31; 0,50] 0,42 [0,31; 0,52] 0,43 [0,34; 0,52] 0,43 [0,36; 0,54] 

α2 0,38 [0,32; 0,49] 0,40 [0,30; 0,54] 0,38 [0,32; 0,49] 0,42 [0,31; 0,54] 0,39 [0,31; 0,49] 0,37 [0,30; 0,56] 

α3 0,36 [0,32; 0,46] 0,36 [0,30; 0,45] 0,39 [0,30; 0,46] 0,37 [0,30; 0,46] 0,35 [0,33; 0,48] 0,35 [0,31; 0,42] 

β1 0,35 [0,29; 0,41] 0,35 [0,29; 0,40] 0,35 [0,27; 0,41] 0,36 [0,28; 0,41] 0,36 [0,32; 0,43] 0,35 [0,32; 0,38] 

β2 0,35 [0,29; 0,40] 0,35 [0,28; 0,39] 0,34 [0,29; 0,39] 0,35 [0,28; 0,40] 0,36 [0,32; 0,41] 0,35 [0,30; 0,38] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1

T4 

 

θ1 0,35 [0,30; 0,39] 0,36 [0,30; 0,41] 0,35 [0,28; 0,39] 0,37 [0,31; 0,41] 0,36 [0,30; 0,39] 0,33 [0,30; 0,41] 

θ2 0,35 [0,29; 0,39] 0,33 [0,29; 0,39] 0,34 [0,29; 0,41] 0,33 [0,30; 0,39] 0,36 [0,27; 0,38] 0,36 [0,27; 0,39] 

α1 0,27 [0,24; 0,35] 0,30 [0,26; 0,36] 0,26 [0,24; 0,31] 0,30 [0,26; 0,35] 0,31 [0,24; 0,36] 0,30 [0,24; 0,36] 

α2 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,25; 0,35] 0,28 [0,25; 032] 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,26; 0,35] 0,28 [0,25; 0,34] 

α3 0,27 [0,23; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,25; 0,30] 0,28 [0,24; 0,33] 0,26 [0,21; 0,31] 0,27 [0,23; 0,31] 

β1 0,25 [0,22; 0,28] 0,26 [0,22; 0,28] 0,25 [0,22; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,22; 0,28] 0,25 [0,22; 0,27] 

β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29] 0,25 [0,23; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,24; 0,29] 0,25 [0,24; 0,27] 

O2

T3 

 

θ1 0,35 [0,29; 0,43] 0,37 [0,30; 0,45] 0,34 [0,29; 0,41] 0,36 [0,30; 0,45] 0,39 [0,29; 0,46] 0,40 [0,29; 0,44] 

θ2 0,34 [0,30; 0,40] 0,36 [0,27; 0,41] 0,35 [0,29; 0,40] 0,36 [0,28; 0,41] 0,33 [0,30; 0,40] 0,35 [0,26; 0,41] 

α1 0,29 [0,25; 0,36] 0,31 [0,26; 0,38] 0,29 [0,26; 0,36] 0,30 [0,25; 0,34] 0,30 [0,25; 0,41] 0,31 [0,26; 0,41] 

α2 0,29 [0,26; 0,33] 0,29 [0,25; 0,36] 0,29 [0,25; 0,31] 0,29 [0,26; 0,33] 0,32 [0,28; 0,37] 0,28 [0,25; 0,38] 

α3 0,27 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,32] 0,27 [0,23; 0,29] 0,27 [0,23; 0,35] 0,26 [0,21; 0,31] 0,27 [0,22; 0,31] 

β1 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,23; 0,30] 0,24 [0,22; 0,27] 0,25 [0,23; 0,30] 0,25 [0,22; 0,27] 0,24 [0,22; 0,27] 

β2 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,22; 0,29] 0,26 [0,22; 0,27] 0,25 [0,22; 0,28] 0,25 [0,22; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29] 

O2

T4 

 

θ1 0,45 [0,33; 0,55] 0,43 [0,31; 0,53] 0,44 [0,33; 0,54] 0,42 [0,29; 0,53] 0,47 [0,36; 0,56] 0,45 [0,36; 0,55] 

θ2 0,43 [0,32; 0,55] 0,42 [0,29; 0,53] 0,43 [0,34; 0,54] 0,42 [0,28; 0,52] 0,42 [0,30; 0,57] 0,40 [0,32; 0,54] 

α1 0,37 [0,30; 0,50] 0,40 [0,30; 0,52] 0,37 [0,29; 0,50] 0,42 [0,30; 0,51] 0,37 [0,33; 0,56] 0,36 [0,31; 0,62] 

α2 0,40 [0,30; 0,48] 0,40 [0,31; 0,48] 0,43 [0,28; 0,49] 0,43 [0,31; 0,48] 0,39 [0,32; 0,47] 0,37 [0,32; 0,52] 

α3 0,36 [0,30; 0,42] 0,37 [0,30; 0,47] 0,36 [0,29; 0,42] 0,37 [0,30; 0,47] 0,36 [0,32; 0,44] 0,36 [0,31; 0,46] 

β1 0,34 [0,28; 0,42] 0,34 [0,28; 0,43] 0,33 [0,27; 0,42] 0,34 [0,27; 0,44] 0,34 [0,30; 0,44] 0,34 [0,28; 0,43] 

β2 0,34 [0,29; 0,42] 0,35 [0,27; 0,43] 0,37 [0,29; 0,42] 0,35 [0,27; 0,43] 0,34 [0,29; 0,41] 0,34 [0,29; 0,43] 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

T3 

T4 

 

θ1 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,24; 0,36] 0,29 [0,23; 0,34] 0,29 [0,24; 0,36] 0,31 [0,27; 0,35] 0,32 [0,26; 0,37] 

θ2 0,32 [0,26; 0,35] 0,31 [0,25; 0,36] 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,23; 0,35] 0,32 [0,29; 0,35] 0,33 [0,29; 0,38] 

α1 0,30 [0,24; 0,33] 0,31 [0,26; 0,35] 0,29 [0,23; 0,33] 0,28 [0,25; 0,34] 0,31 [0,26; 0,35] 0,33 [0,29; 0,36] 

α2 0,29 [0,24; 0,34] 0,29 [0,25; 0,34] 0,28 [0,24; 0,33] 0,29 [0,24; 0,35] 0,34 [0,24; 0,37] 0,29 [0,26; 0,33] 

α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,22; 0,31] 0,27 [0,24; 0,31] 0,26 [0,23; 0,31] 0,26 [0,24; 0,32] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,24; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] 0,26 [0,24; 0,27] 0,26 [0,23; 0,27] 0,25 [0,22; 0,28] 

β2 0,24 [0,23; 0,26] 0,25 [0,22; 0,27] 0,24 [0,23; 0,25] 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,22; 0,26] 0,25 [0,21; 0,28] 

 Перша хвилина спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) 

F3 

F4 

θ1 0,63 [0,55; 0,70] 0,60 [0,49; 0,75]* 0,63 [0,55; 0,70]* 0,55 [0,48; 0,72] 0,64 [0,50; 0,78]* 0,71 [0,58; 0,77]* 

θ2 0,62 [0,53; 0,71] 0,61 [0,50; 0,72] 0,61 [0,51; 0,69] 0,60 [0,49; 0,71] 0,70 [0,58; 0,81] 0,64 [0,51; 0,75] 

α1 0,62 [0,49; 0,75]* 0,62 [0,49; 0,79]** 0,60 [0,49; 0,66] 0,59 [0,45; 0,69]** 0,79 [0,51; 0,88] 0,76 [0,50; 0,84] 

α2 0,74 [0,57; 0,86] 0,74 [0,53; 0,89] 0,71 [0,57; 0,83] 0,70 [0,52; 0,86] 0,87 [0,58; 0,92] 0,80 [0,69; 0,91] 

α3 0,66 [0,54; 0,77] 0,67 [0,52; 0,78] 0,64 [0,54; 0,69] 0,63 [0,50; 0,74] 0,74 [0,56; 0,83] 0,74 [0,67; 0,79] 

β1 0,55 [0,47; 0,61] 0,53 [0,40; 0,62] 0,55 [0,47; 0,60] 0,51 [0,38; 0,60]* 0,56 [0,50; 0,70] 0,59 [0,50; 0,68] 

β2 0,50 [0,43; 0,58] 0,47 [0,36; 0,57] 0,49 [0,42; 0,56] 0,46 [0,34; 0,57]** 0,55 [0,44; 0,60] 0,50 [0,44; 0,60] 

F3 

P3 

θ1 0,39 [0,32; 0,49] 0,43 [0,35; 0,52] 0,38 [0,30; 0,49] 0,42 [0,33; 0,50] 0,44 [0,34; 0,49] 0,45 [0,37; 0,53] 

θ2 0,40 [0,28; 0,50] 0,38 [0,31; 0,47]* 0,37 [0,27; 0,46] 0,40 [0,31; 0,47]* 0,47 [0,32; 0,53] 0,37 [0,31; 0,43] 

α1 0,39 [0,32; 0,44] 0,42 [0,33; 0,50] 0,37 [0,30; 0,44] 0,43 [0,30; 0,52] 0,40 [0,32; 0,47] 0,39 [0,35; 0,48] 

α2 0,36 [0,29; 0,42] 0,39 [0,30; 0,52] 0,33 [0,25; 0,41] 0,41 [0,30; 0,52] 0,38 [0,31; 0,49] 0,39 [0,31; 0,55] 

α3 0,30 [0,24; 0,42] 0,34 [0,28; 0,47]* 0,27 [0,24; 0,40] 0,34 [0,28; 0,50] 0,33 [0,29; 0,45] 0,36 [0,28; 0,46] 

β1 0,33 [0,30; 0,38]* 0,35 [0,30; 0,41] 0,33 [0,30; 0,38]* 0,36 [0,30; 0,41] 0,33 [0,29; 0,37] 0,33 [0,31; 0,39] 

β2 0,29 [0,25; 0,35] 0,33 [0,27; 0,39]*** 0,32 [0,25; 0,36] 0,33 [0,28; 0,39]*** 0,28 [0,25; 0,31] 0,33 [0,25; 0,39]* 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
ь

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

P4 

θ1 0,34 [0,28; 0,42] 0,39 [0,28; 0,46] 0,33 [0,27; 0,38] 0,38 [0,24; 0,42] 0,41 [0,28; 0,45] 0,42 [0,35; 0,47]* 

θ2 0,31 [0,25; 0,43] 0,35 [0,26; 0,43] 0,28 [0,25; 0,38] 0,33 [0,24; 0,42]* 0,42 [0,31; 0,49] 0,39 [0,27; 0,44] 

α1 0,32 [0,25; 0,37]* 0,34 [0,26; 0,43] 0,29 [0,25; 0,35] 0,34 [0,27; 0,39] 0,36 [0,26; 0,41] 0,39 [0,26; 0,47] 

α2 0,31 [0,25; 0,42] 0,36 [0,29; 0,47] 0,30 [0,26; 0,35] 0,35 [0,30; 0,46] 0,33 [0,22; 0,44] 0,38 [0,28; 0,48] 

α3 0,30 [0,23; 0,34] 0,31 [0,24; 0,41] 0,29 [0,22; 0,32] 0,32 [0,24; 0,41] 0,32 [0,27; 0,38] 0,30 [0,23; 0,41] 

β1 0,31 [0,26; 0,34] 0,31 [0,25; 0,35] 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,24; 0,33] 0,32 [0,28; 0,34] 0,33 [0,27; 0,37] 

β2 0,26 [0,22; 0,30] 0,28 [0,23; 0,33] 0,26 [0,22; 0,30] 0,28 [0,22; 0,34] 0,25 [0,23; 0,30] 0,29 [0,24; 0,31] 

F3 

O1 

θ1 0,29 [0,23; 0,39] 0,34 [0,25; 0,39]** 0,29 [0,24; 0,35] 0,34 [0,25; 0,39]** 0,31 [0,22; 0,40] 0,33 [0,27; 0,39] 

θ2 0,29 [0,22; 0,33] 0,26 [0,20; 0,33] 0,29 [0,22; 0,31] 0,27 [0,20; 0,33] 0,30 [0,22; 0,37] 0,26 [0,21; 0,34] 

α1 0,27 [0,21; 0,32]** 0,28 [0,22; 0,37] 0,24 [0,20; 0,31]* 0,26 [0,21; 0,36] 0,29 [0,22; 0,34] 0,28 [0,23; 0,39] 

α2 0,29 [0,22; 0,36] 0,33 [0,23; 0,40] 0,24 [0,19; 0,36] 0,32 [0,21; 0,39] 0,30 [0,24; 0,38] 0,34 [0,25; 0,47] 

α3 0,24 [0,20; 0,31] 0,26 [0,21; 0,35] 0,23 [0,19; 0,32] 0,25 [0,20; 0,34] 0,26 [0,21; 0,30] 0,28 [0,22; 0,35]* 

β1 0,25 [0,21; 0,27] 0,24 [0,19; 0,28] 0,25 [0,21; 0,27] 0,25 [0,21; 0,30] 0,24 [0,20; 0,27] 0,23 [0,19; 0,26] 

β2 0,24 [0,22; 0,27] 0,25 [0,21; 0,27] 0,24 [0,23; 0,27] 0,25 [0,21; 0,28] 0,23 [0,21; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26] 

F3 

O2 

θ1 0,26 [0,23; 0,36] 0,29 [0,21; 0,35] 0,25 [0,23; 0,33] 0,30 [0,20; 0,34] 0,30 [0,24; 0,38] 0,28 [0,21; 0,38] 

θ2 0,25 [0,20; 0,30] 0,24 [0,18; 0,31] 0,25 [0,20; 0,29] 0,24 [0,17; 0,32] 0,25 [0,20; 0,32] 0,25 [0,19; 0,28] 

α1 0,28 [0,21; 0,32] 0,26 [0,20; 0,34] 0,27 [0,22; 0,29] 0,26 [0,20; 0,34] 0,30 [0,20; 0,34] 0,29 [0,20; 0,35] 

α2 0,28 [0,23; 0,40] 0,30 [0,23; 0,41] 0,26 [0,21; 0,32] 0,29 [0,23; 0,37]* 0,32 [0,25; 0,46] 0,37 [0,25; 0,45] 

α3 0,27 [0,21; 0,32] 0,27 [0,21; 0,33] 0,27 [0,21; 0,34] 0,28 [0,22; 0,33] 0,27 [0,21; 0,32] 0,26 [0,21; 0,31] 

β1 0,24 [0,21; 0,28] 0,24 [0,20; 0,27] 0,24 [0,21; 0,28] 0,25 [0,21; 0,27] 0,25 [0,20; 0,28] 0,23 [0,19; 0,26] 

β2 0,24 [0,21; 0,27] 0,23 [0,19; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,20; 0,27] 0,24 [0,20; 0,29] 0,23 [0,19; 0,26] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

T3 

θ1 0,41 [0,32; 0,49] 0,42 [0,30; 0,51] 0,40 [0,32; 0,48] 0,38 [0,29; 0,51] 0,41 [0,36; 0,52] 0,43 [0,33; 0,52] 

θ2 0,40 [0,31; 0,47] 0,40 [0,29; 0,51] 0,37 [0,31; 0,46] 0,40 [0,26; 0,50] 0,45 [0,30; 0,54] 0,39 [0,33; 0,52] 

α1 0,37 [0,29; 0,49] 0,39 [0,28; 0,48] 0,37 [0,27; 0,45] 0,39 [0,27; 0,47] 0,43 [0,32; 0,55] 0,38 [0,31; 0,51] 

α2 0,40 [0,29; 0,51] 0,40 [0,28; 0,52] 0,33 [0,28; 0,46] 0,41 [0,28; 0,54] 0,43 [0,32; 0,51] 0,38 [0,31; 0,51] 

α3 0,33 [0,28; 0,42] 0,36 [0,27; 0,46]* 0,33 [0,26; 0,41] 0,40 [0,27; 0,47]* 0,33 [0,28; 0,42] 0,33 [0,28; 0,45] 

β1 0,34 [0,30; 0,38] 0,33 [0,26; 0,38] 0,34 [0,30; 0,38] 0,32 [0,26; 0,38] 0,34 [0,30; 0,39] 0,34 [0,24; 0,38] 

β2 0,29 [0,24; 0,35] 0,31 [0,22; 0,37] 0,31 [0,24; 0,35] 0,32 [0,22; 0,37] 0,28 [0,24; 0,38] 0,31 [0,25; 0,37] 

F3 

T4 

θ1 0,34 [0,29; 0,40] 0,37 [0,29; 0,43] 0,33 [0,28; 0,36] 0,37 [0,29; 0,43] 0,36 [0,30; 0,47] 0,36 [0,28; 0,40] 

θ2 0,35 [0,27; 0,44] 0,33 [0,25; 0,40]** 0,30 [0,27; 0,40] 0,31 [0,25; 0,40]** 0,43 [0,33; 0,48] 0,34 [0,31; 0,40] 

α1 0,36 [0,25; 0,41] 0,37 [0,31; 0,43] 0,33 [0,25; 0,39] 0,35 [0,29; 0,41] 0,40 [0,31; 0,46] 0,39 [0,32; 0,45] 

α2 0,33 [0,29; 0,41] 0,38 [0,27; 0,47]* 0,33 [0,30; 0,41] 0,35 [0,27; 0,46] 0,33 [0,27; 0,48] 0,39 [0,31; 0,58]** 

α3 0,30 [0,23; 0,40] 0,31 [0,24; 0,40] 0,30 [0,21; 0,40] 0,32 [0,24; 0,40] 0,31 [0,24; 0,40] 0,30 [0,24; 0,39] 

β1 0,32 [0,28; 0,36]* 0,32 [0,27; 0,37] 0,32 [0,28; 0,37] 0,33 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] 

β2 0,29 [0,23; 0,34] 0,27 [0,24; 0,33] 0,29 [0,24; 0,34]* 0,27 [0,26; 0,34] 0,28 [0,22; 0,31] 0,26 [0,23; 0,30] 

F4 

P3 

θ1 0,38 [0,30; 0,46] 0,36 [0,29; 0,45] 0,38 [0,28; 0,45] 0,35 [0,29; 0,45] 0,37 [0,32; 0,48] 0,38 [0,31; 0,45] 

θ2 0,35 [0,29; 0,41] 0,35 [0,29; 0,43] 0,32 [0,28; 0,39] 0,35 [0,29; 0,40] 0,37 [0,31; 0,48] 0,36 [0,29; 0,43] 

α1 0,35 [0,29; 0,45] 0,34 [0,28; 0,43] 0,34 [0,29; 0,46] 0,32 [0,27; 0,45] 0,36 [0,31; 0,42] 0,37 [0,31;0,43] 

α2 0,36 [0,26; 0,40] 0,37 [0,27; 0,50]* 0,36 [0,25; 0,39] 0,38 [0,26; 0,51] 0,36 [0,30; 0,41] 0,36 [0,29; 0,45] 

α3 0,27 [0,22; 0,36] 0,30 [0,26; 0,40] 0,27 [0,22; 0,34] 0,30 [0,24; 0,39] 0,26 [0,23; 0,40] 0,31 [0,27; 0,40] 

β1 0,29 [0,26; 0,32] 0,30 [0,27; 0,35] 0,29 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,35] 0,28 [0,25; 0,31] 0,30 [0,26; 0,36] 

β2 0,27 [0,24; 0,31] 0,29 [0,24; 0,33] 0,28 [0,24; 0,31] 0,29 [0,25; 0,33] 0,26 [0,24; 0,29] 0,28 [0,23; 0,32] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

P4 

θ1 0,45 [0,37;0,52] 0,47 [0,37; 0,53] 0,43 [0,35; 0,48] 0,45 [0,35; 0,52] 0,48 [0,44; 0,57]* 0,49 [0,43; 0,58] 

θ2 0,43 [0,33; 0,54] 0,43 [0,35; 0,51] 0,38 [0,29; 0,51] 0,41 [0,35; 0,49] 0,48 [0,40; 0,55] 0,45 [0,38; 0,51] 

α1 0,39 [0,29; 0,48] 0,41 [0,31; 0,50] 0,39 [0,28; 0,45] 0,39 [0,31; 0,50] 0,43 [0,37; 0,50] 0,45 [0,36; 0,50] 

α2 0,35 [0,28; 0,47] 0,44 [0,32; 0,55]** 0,34 [0,28; 0,44] 0,40 [0,31; 0,53]* 0,35 [0,28; 0,52] 0,45 [0,32; 0,55]* 

α3 0,30 [0,22; 0,42] 0,35 [0,28; 0,45] 0,28 [0,22; 0,40] 0,35 [0,28; 0,45] 0,32 [0,28; 0,46] 0,32 [0,28; 0,45] 

β1 0,36 [0,30; 0,40]* 0,36 [0,30; 0,44] 0,35 [0,29; 0,37] 0,34 [0,31; 0,46] 0,37 [0,32; 0,42] 0,38 [0,30; 0,42] 

β2 0,31 [0,27; 0,36] 0,33 [0,28; 0,40]*** 0,29 [0,26; 0,37] 0,34 [0,29; 0,42]*** 0,32 [0,28; 0,36] 0,31 [0,27; 0,33] 

F4 

O1 

θ1 0,26 [0,22; 0,35] 0,29 [0,24; 0,38]* 0,26 [0,22; 0,35] 0,29 [0,25; 0,38]* 0,27 [0,21; 0,34] 0,29 [0,23; 0,37] 

θ2 0,26 [0,19; 0,31] 0,27 [0,20; 0,31] 0,25 [0,19; 0,30] 0,27 [0,19; 0,30] 0,28 [0,19; 0,35] 0,26 [0,20; 0,33] 

α1 0,26 [0,20; 0,33] 0,27 [0,19; 0,32] 0,23 [0,18; 0,33] 0,27 [0,18; 0,32] 0,26 [0,23; 0,33] 0,27 [0,22; 0,34] 

α2 0,28 [0,23; 0,34] 0,30 [0,21; 0,42] 0,29 [0,20; 0,34] 0,28 [0,21; 0,42] 0,28 [0,24; 0,44] 0,31 [0,24; 0,45] 

α3 0,26 [0,20; 0,32] 0,27 [0,21; 0,31] 0,26 [0,20; 0,35] 0,26 [0,20; 0,31] 0,25 [0,18; 0,28] 0,29 [0,24; 0,31]* 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,21; 0,27] 0,24 [0,20; 0,25] 0,22 [0,19; 0,26] 

β2 0,23 [0,20; 0,27] 0,23 [0,20; 0,27] 0,22 [0,19; 0,27] 0,23 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,28] 0,22 [0,21; 0,27] 

F4 

O2 

θ1 0,35 [0,26; 0,40] 0,35 [0,23; 0,41] 0,34 [0,26; 0,40] 0,35 [0,24; 0,41] 0,38 [0,28; 0,42] 0,35 [0,23; 0,39] 

θ2 0,29 [0,21; 0,35] 0,28 [0,21; 0,35] 0,26 [0,19; 0,31] 0,28 [0,23; 0,34] 0,30 [0,23; 0,39] 0,27 [0,21; 0,40] 

α1 0,28 [0,21; 0,34] 0,27 [0,21; 0,34] 0,25 [0,21; 0,34] 0,27 [0,22; 0,31] 0,33 [0,24; 0,38] 0,30 [0,19; 0,37] 

α2 0,30 [0,22; 0,40] 0,32 [0,24; 0,42] 0,28 [0,22; 0,36] 0,30 [0,22; 0,41] 0,30 [0,23; 0,53] 0,32 [0,26; 0,43] 

α3 0,27 [0,21; 0,30] 0,27 [0,21; 0,35] 0,26 [0,21; 0,30] 0,27 [0,22; 0,35] 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,21; 0,31] 

β1 0,26 [0,20; 0,29]* 0,24 [0,21; 0,29] 0,26 [0,22; 0,29] 0,26 [0,21; 0,29]* 0,26 [0,20; 0,28] 0,23 [0,19; 0,27] 

β2 0,24 [0,21; 0,30] 0,24 [0,21; 0,28] 0,23 [0,21; 0,29] 0,25 [0,22; 0,29]* 0,25 [0,21; 0,30] 0,22 [0,19; 0,26] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

T3 

θ1 0,36 [0,30; 0,44] 0,35 [0,29; 0,44] 0,37 [0,30; 0,42] 0,37 [0,26; 0,46] 0,34 [0,30; 0,44] 0,35 [0,31; 0,44] 

θ2 0,37 [0,26; 0,45] 0,35 [0,28; 0,42] 0,36 [0,26; 0,42] 0,35 [0,30; 0,42] 0,42 [0,26; 0,50] 0,35 [0,27; 0,41] 

α1 0,37 [0,29; 0,45] 0,34 [0,28; 0,44] 0,37 [0,27; 0,43] 0,35 [0,28; 0,44] 0,35 [0,29; 0,48] 0,33 [0,28; 0,42] 

α2 0,39 [0,27; 0,45] 0,40 [0,27; 0,50]*** 0,39 [0,27; 0,47] 0,41 [0,31; 0,52]** 0,39 [0,28; 0,45] 0,40 [0,26; 0,46] 

α3 0,28 [0,23; 0,38] 0,35 [0,25; 0,46]** 0,30 [0,23; 0,36] 0,36 [0,25; 0,47]** 0,27 [0,22; 0,41] 0,33 [0,27; 0,40] 

β1 0,31 [0,25; 0,38] 0,31 [0,27; 0,37]* 0,31 [0,26; 0,38] 0,31 [0,27; 0,38]* 0,30 [0,25; 0,34] 0,30 [0,27; 0,34] 

β2 0,26 [0,23;0,31] 0,28 [0,24; 0,33] 0,27 [0,24; 0,31] 0,29 [0,25; 0,33] 0,25 [0,23; 0,33] 0,27 [0,22; 0,32] 

F4 

T4 

 

θ1 0,45 [0,32; 0,53] 0,42 [0,30; 0,53] 0,44 [0,29; 0,51] 0,40 [0,29; 0,51] 0,48 [0,42; 0,54]** 0,45 [0,34; 0,53] 

θ2 0,44 [0,35; 0,54] 0,42 [0,30; 0,52] 0,41 [0,32; 0,49] 0,41 [0,31; 0,48] 0,49 [0,38; 0,61] 0,47 [0,28; 0,54] 

α1 0,41 [0,31; 0,52] 0,41 [0,30; 0,51] 0,34 [0,30; 0,46] 0,37 [0,30; 0,49] 0,50 [0,37; 0,56] 0,47 [0,34; 0,53] 

α2 0,41 [0,26; 0,53] 0,42 [0,30; 0,53]* 0,41 [0,26; 0,52] 0,41 [0,28; 0,53] 0,41 [0,29; 0,65] 0,44 [0,32; 0,62]* 

α3 0,33 [0,25; 0,44] 0,35 [0,26; 0,45] 0,32 [0,25; 0,41] 0,35 [0,24; 0,44] 0,33 [0,27; 0,51] 0,33 [0,27; 0,48] 

β1 0,35 [0,32; 0,42] 0,36 [0,29; 0,44] 0,35 [0,32; 0,41] 0,33 [0,25; 0,43] 0,41 [0,32; 0,47] 0,37 [0,31;0,44] 

β2 0,31 [0,28; 0,36] 0,31 [0,25; 0,38] 0,29 [0,27; 0,33] 0,31 [0,24; 0,39] 0,33 [0,30; 0,40] 0,33 [0,25; 0,36] 

P3 

P4 

 

θ1 0,64 [0,55; 0,72] 0,66 [0,51; 0,73] 0,64 [0,47; 0,75] 0,64 [0,48; 0,73] 0,64 [0,59; 0,72] 0,67 [0,58; 0,74] 

θ2 0,67 [0,59; 0,73]* 0,62 [0,52; 0,75] 0,67 [0,59; 0,73] 0,61 [0,51; 0,74] 0,68 [0,60; 0,75]** 0,66 [0,53; 0,75] 

α1 0,59 [0,47; 0,66] 0,61 [0,52; 0,71] 0,59 [0,47; 0,65] 0,58 [0,51; 0,69] 0,59 [0,53; 0,69] 0,65 [0,57; 0,72] 

α2 0,55 [0,47; 0,69] 0,62 [0,51; 0,73] 0,62 [0,44; 0,72] 0,62 [0,50; 0,73] 0,52 [0,48; 0,66] 0,61 [0,52; 0,72] 

α3 0,52 [0,43; 0,62] 0,56 [0,44; 0,66]*** 0,52 [0,43; 0,61] 0,57 [0,45; 0,66]** 0,52 [0,45; 0,62] 0,56 [0,43; 0,65]* 

β1 0,51 [0,44; 0,60] 0,51 [0,45; 0,60]* 0,54 [0,44; 0,60] 0,51 [0,44; 0,61] 0,49 [0,43; 0,60] 0,53 [0,46; 0,59]* 

β2 0,47 [0,41; 0,56] 0,49 [0,39; 0,58]** 0,47 [0,41; 0,56] 0,49 [0,39; 0,58]* 0,49 [0,39; 0,54] 0,49 [0,39; 0,56] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

O1 

 

θ1 0,64 [0,51; 0,74] 0,67 [0,57; 0,74] 0,61 [0,50; 0,70] 0,66 [0,56; 0,72] 0,66 [0,57; 0,76] 0,68 [0,60; 0,74] 

θ2 0,63 [0,56; 0,70] 0,64 [0,55; 0,72] 0,58 [0,53; 0,66] 0,64 [0,52; 0,71] 0,65 [0,63; 0,73] 0,64 [0,57; 0,72] 

α1 0,62 [0,55; 0,69] 0,63 [0,54; 0,73] 0,59 [0,52; 0,69] 0,62 [0,51; 0,72] 0,62 [0,57; 0,69] 0,65 [0,57; 0,74] 

α2 0,61 [0,49; 0,71] 0,57 [0,40; 0,69]** 0,61 [0,52; 0,71] 0,60 [0,43; 0,71] 0,56 [0,39; 0,70] 0,56 [0,37; 0,65]** 

α3 0,57 [0,50; 0,66] 0,60 [0,50; 0,73] 0,57 [0,50; 0,66] 0,60 [0,46; 0,72] 0,59 [0,48; 0,66] 0,58 [0,50; 0,73] 

β1 0,54 [0,50; 0,62] 0,55 [0,47; 0,62] 0,54 [0,51; 0,58] 0,56 [0,47; 0,62] 0,56 [0,50; 0,63] 0,54 [0,48; 0,62]* 

β2 0,55 [0,47; 0,62] 0,58 [0,51; 0,64]*** 0,54 [0,44; 0,62] 0,58 [0,52; 0,65]** 0,55 [0,49; 0,64] 0,57 [0,50; 0,62]* 

P3 

O2 

 

θ1 0,48 [0,30; 0,59] 0,46 [0,37; 0,57] 0,50 [0,29; 0,59] 0,46 [0,38; 0,57] 0,43 [0,33; 0,62] 0,46 [0,37; 0,57] 

θ2 0,43 [0,34; 0,56] 0,46 [0,31; 0,60] 0,43 [0,28; 0,56] 0,45 [0,31; 0,59] 0,46 [0,38; 0,56] 0,49 [0,33; 0,60] 

α1 0,37 [0,32; 0,48] 0,41 [0,30; 0,51] 0,37 [0,29; 0,48] 0,39 [0,30; 0,50] 0,38 [0,32; 0,53] 0,43 [0,32; 0,51] 

α2 0,33 [0,26; 0,47] 0,37 [0,26; 0,49] 0,34 [0,26; 0,52] 0,38 [0,28; 0,49] 0,30 [0,27; 0,43] 0,36 [0,23; 0,47] 

α3 0,35 [0,28; 0,41] 0,36 [0,25; 0,48] 0,34 [0,26; 0,40] 0,36 [0,25; 0,48] 0,38 [0,31; 0,42]* 0,34 [0,28; 0,43] 

β1 0,35 [0,28; 0,39] 0,34 [0,28; 0,40] 0,36 [0,28; 0,38] 0,33 [0,27; 0,40] 0,31 [0,27; 0,39] 0,34 [0,28; 0,40] 

β2 0,33 [0,27; 0,37] 0,34 [0,27; 0,41]** 0,34 [0,28; 0,37] 0,34 [0,27; 0,43]** 0,33 [0,26; 0,38]* 0,33 [0,26; 0,38] 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,58 [0,38; 0,69] 0,57 [0,42; 0,68] 0,51 [0,34; 0,59] 0,53 [0,32; 0,67] 0,63 [0,55; 0,74] 0,61 [0,52; 0,69] 

θ2 0,61 [0,44; 0,72] 0,59 [0,40; 0,69] 0,50 [0,40; 0,65] 0,53 [0,38; 0,65] 0,66 [0,59; 0,76]* 0,66 [0,56; 0,75] 

α1 0,63 [0,44; 0,73] 0,60 [0,38; 0,70] 0,60 [0,41; 0,69] 0,56 [0,34; 0,66] 0,68 [0,47; 0,75] 0,65 [0,52; 0,75] 

α2 0,60 [0,44; 0,68]* 0,64 [0,49; 0,72] 0,59 [0,41; 0,65] 0,59 [0,51; 0,71] 0,66 [0,53; 0,77] 0,70 [0,47; 0,76] 

α3 0,57 [0,41; 0,67] 0,56 [0,40; 0,69] 0,51 [0,41; 0,61] 0,55 [0,38; 0,67] 0,66 [0,49; 0,75] 0,61 [0,49; 0,73] 

β1 0,52 [0,37; 0,58] 0,48 [0,35; 0,62] 0,50 [0,35; 0,56] 0,42 [0,34; 0,56] 0,55 [0,38; 0,70] 0,57 [0,44; 0,69] 

β2 0,48 [0,33; 0,61] 0,45 [0,32; 0,59]* 0,41 [0,33; 0,54] 0,43 [0,29; 0,55]* 0,59 [0,39; 0,68] 0,50 [0,34; 0,65] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,45 [0,37; 0,51] 0,41 [0,35; 0,50] 0,45 [0,41; 0,51] 0,46 [0,36; 0,53] 0,44 [0,37; 0,52] 0,43 [0,39; 0,50] 

θ2 0,45 [0,38; 0,52]* 0,45 [0,36; 0,53] 0,37 [0,29; 0,46] 0,43 [0,32; 0,50] 0,41 [0,32; 0,46] 0,42 [0,33; 0,52] 

α1 0,39 [0,30; 0,46] 0,43 [0,33; 0,50] 0,41 [0,32; 0,47] 0,38 [0,31; 0,47] 0,40 [0,29; 0,46] 0,43 [0,31; 0,48] 

α2 0,40 [0,30; 0,46] 0,40 [0,31; 0,48]* 0,28 [0,22; 0,43] 0,34 [0,28; 0,43] 0,34 [0,25; 0,40] 0,35 [0,25; 0,39] 

α3 0,30 [0,24; 0,42] 0,34 [0,27; 0,42]* 0,33 [0,25; 0,35 0,35 [0,27; 0,39]* 0,32 [0,29; 0,35] 0,33 [0,29; 0,38] 

β1 0,33 [0,28; 0,35] 0,34 [0,28; 0,39] 0,33 [0,28; 0,38] 0,35 [0,28; 0,38] 0,32 [0,25; 0,35] 0,29 [0,26; 0,37]* 

β2 0,33 [0,27; 0,37]** 0,33 [0,27; 0,38]*** 0,48 [0,34; 0,61]** 0,52 [0,34; 0,60]*** 0,48 [0,34; 0,64] 0,46 [0,40; 0,57] 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,48 [0,34; 0,61] 0,50 [0,37; 0,60] 0,45 [0,38; 0,53] 0,51 [0,36; 0,59] 0,51 [0,39; 0,58] 0,45 [0,37; 0,53] 

θ2 0,48 [0,38; 0,55] 0,47 [0,37; 0,58] 0,39 [0,30; 0,54] 0,46 [0,35; 0,53]* 0,43 [0,35; 0,49]* 0,43 [0,35; 0,50] 

α1 0,41 [0,33; 0,52] 0,45 [0,35; 0,53] 0,41 [0,31; 0,57] 0,40 [0,30; 0,52] 0,37 [0,30; 0,42] 0,37 [0,26; 0,49] 

α2 0,40 [0,30; 0,50] 0,38 [0,29; 0,51] 0,34 [0,21; 0,45] 0,41 [0,33; 0,48] 0,36 [0,29; 0,47] 0,35 [0,28; 0,51] 

α3 0,36 [0,27; 0,47] 0,38 [0,29; 0,49]* 0,34 [0,32; 0,38] 0,35 [0,31; 0,43]* 0,33 [0,27; 0,39] 0,36 [0,29; 0,40] 

β1 0,34 [0,30; 0,39] 0,35 [0,31; 0,42]** 0,30 [0,27; 0,40] 0,36 [0,28; 0,47]** 0,37 [0,28; 0,43] 0,34 [0,26; 0,42] 

β2 0,33 [0,27; 0,41] 0,35 [0,26; 0,44]* 0,65 [0,55; 0,74] 0,65 [0,56; 0,72]* 0,64 [0,51; 0,77] 0,61 [0,57; 0,74] 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,65 [0,54; 0,75] 0,65 [0,56; 0,74] 0,62 [0,53; 0,76] 0,66 [0,54; 0,73] 0,64 [0,53; 0,75] 0,63 [0,50; 0,69] 

θ2 0,62 [0,53; 0,75] 0,64 [0,53; 0,72] 0,60 [0,46; 0,65] 0,62 [0,54; 0,71] 0,63 [0,53; 0,75] 0,64 [0,49; 0,72] 

α1 0,60 [0,51; 0,68] 0,62 [0,53; 0,71] 0,57 [0,49; 0,68] 0,55 [0,44; 0,68] 0,59 [0,37; 0,70] 0,59 [0,45; 0,70] 

α2 0,57 [0,47; 0,68] 0,57 [0,44; 0,68]* 0,58 [0,49; 0,67] 0,60 [0,46; 0,74] 0,59 [0,50; 0,67] 0,54 [0,45; 0,73] 

α3 0,59 [0,49; 0,67] 0,59 [0,45; 0,74] 0,56 [0,47; 0,60] 0,56 [0,46; 0,61] 0,54 [0,47; 0,64] 0,54 [0,47; 0,61] 

β1 0,55 [0,47; 0,62] 0,54 [0,46; 0,61] 0,55 [0,45; 0,58] 0,54 [0,46; 0,61] 0,55 [0,44; 0,64] 0,51 [0,42; 0,59] 

β2 0,55 [0,45; 0,59] 0,54 [0,44; 0,61] 0,45 [0,41; 0,51] 0,46 [0,36; 0,53]* 0,44 [0,37; 0,52] 0,43 [0,39; 0,50] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 

П
а
р

а
 

в
ід

в
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П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,41 [0,31; 0,48] 0,47 [0,37; 0,52] 0,41 [0,31; 0,47] 0,45 [0,36; 0,52] 0,43 [0,38; 0,58] 0,48 [0,38; 0,51] 

θ2 0,41 [0,36; 0,52] 0,44 [0,33; 0,55] 0,39 [0,32; 0,46] 0,41 [0,32; 0,54] 0,49 [0,39; 0,54]* 0,46 [0,36; 0,57] 

α1 0,38 [0,30; 0,46] 0,40 [0,34; 0,48] 0,36 [0,29; 0,45] 0,40 [0,33; 0,47] 0,41 [0,36; 0,49] 0,40 [0,38; 0,49] 

α2 0,37 [0,27; 0,43] 0,40 [0,30; 0,46] 0,37 [0,27; 0,40] 0,39 [0,29; 0,46] 0,35 [0,27; 0,47] 0,42 [0,34; 0,46] 

α3 0,31 [0,24; 0,41] 0,34 [0,27; 0,41]** 0,30 [0,23; 0,39] 0,34 [0,28; 0,38]* 0,39 [0,26; 0,45]* 0,36 [0,27; 0,41]* 

β1 0,33 [0,28; 0,38]* 0,32 [0,27; 0,40]* 0,34 [0,30; 0,40]* 0,31 [0,26; 0,40] 0,31 [0,26; 0,38] 0,35 [0,28; 0,39] 

β2 0,31 [0,25; 0,37]* 0,31 [0,25; 0,38]** 0,31 [0,25; 0,37] 0,32 [0,25; 0,38]** 0,32 [0,27; 0,37] 0,29 [0,25; 0,35] 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,60 [0,51; 0,71] 0,58 [0,38; 0,71] 0,59 [0,45; 0,71] 0,54 [0,33; 0,64] 0,63 [0,53; 0,71] 0,65 [0,48; 0,73] 

θ2 0,63 [0,46; 0,74] 0,62 [0,43; 0,74] 0,61 [0,46; 0,71] 0,61 [0,38; 0,72] 0,64 [0,52; 0,77] 0,67 [0,59; 0,76] 

α1 0,62 [0,50; 0,69] 0,61 [0,44; 0,72] 0,59 [0,50; 0,65] 0,60 [0,42; 0,69] 0,66 [0,50; 0,78] 0,63 [0,52; 0,73] 

α2 0,64 [0,55; 0,76] 0,64 [0,46; 0,75]* 0,63 [0,51; 0,68] 0,56 [0,45; 0,74] 0,73 [0,58; 0,77] 0,71 [0,57; 0,76] 

α3 0,57 [0,47; 0,67] 0,60 [0,42; 0,70]* 0,57 [0,43; 0,67] 0,58 [0,42; 0,69] 0,59 [0,48; 0,76] 0,61 [0,47; 0,73] 

β1 0,51 [0,45; 0,61] 0,54 [0,40; 0,64]** 0,49 [0,40; 0,61] 0,49 [0,35; 0,61]** 0,54 [0,47; 0,70] 0,58 [0,45; 0,65] 

β2 0,54 [0,39; 0,62] 0,50 [0,36; 0,62] 0,52 [0,37; 0,60] 0,50 [0,32; 0,60] 0,59 [0,42; 0,65] 0,50 [0,40; 0,66] 

O1

O2 

 

 

θ1 0,50 [0,35; 0,60] 0,52 [0,37; 0,64] 0,50 [0,37; 0,59] 0,52 [0,36; 0,64] 0,50 [0,33; 0,61] 0,51 [0,39; 0,60] 

θ2 0,54 [0,36; 0,63] 0,52 [0,38; 0,66]* 0,54 [0,36; 0,63] 0,50 [0,36; 0,66] 0,52 [0,37; 0,61] 0,52 [0,42; 0,62] 

α1 0,46 [0,37; 0,57]* 0,48 [0,40; 0,58] 0,47 [0,30; 0,58]* 0,47 [0,39; 0,57] 0,45 [0,40; 0,55] 0,53 [0,42; 0,58] 

α2 0,49 [0,37; 0,62] 0,50 [0,39; 0,62] 0,53 [0,36; 0,63] 0,53 [0,40; 0,60] 0,45 [0,38; 0,54] 0,47 [0,33; 0,66] 

α3 0,40 [0,32; 0,50] 0,45 [0,34; 0,58] 0,39 [0,32; 0,47] 0,45 [0,34; 0,61] 0,44 [0,35; 0,50] 0,44 [0,36; 0,53] 

β1 0,37 [0,31; 0,45] 0,39 [0,32; 0,48]** 0,37 [0,32; 0,45] 0,40 [0,34; 0,48]* 0,37 [0,26; 0,45] 0,37 [0,32; 0,48] 

β2 0,37 [0,30; 0,42] 0,38 [0,31; 0,48]* 0,38 [0,32; 0,42] 0,39 [0,32; 0,48] 0,35 [0,29; 0,44] 0,34 [0,30; 0,46] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
ь

 

П
ід

д
іа

п
а
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н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1

T3 

 

 

θ1 0,41 [0,27; 0,54] 0,45 [0,31; 0,57] 0,40 [0,26; 0,50] 0,43 [0,27; 0,55] 0,44 [0,30; 0,64] 0,46 [0,39; 0,59] 

θ2 0,42 [0,32; 0,55] 0,39 [0,31; 0,50] 0,39 [0,26; 0,44] 0,37 [0,31; 0,48] 0,50 [0,41; 0,58] 0,43 [0,35; 0,62] 

α1 0,37 [0,26; 0,47]* 0,41 [0,31; 0,49] 0,32 [0,25; 0,47]* 0,40 [0,30; 0,48] 0,38 [0,32; 0,49] 0,41 [0,35; 0,49] 

α2 0,37 [0,27; 0,46]* 0,39 [0,28; 0,52]* 0,39 [0,31; 0,43] 0,39 [0,29; 0,52] 0,32 [0,23; 0,46]* 0,39 [0,24; 0,51]* 

α3 0,34 [0,28; 0,49] 0,37 [0,29; 0,48] 0,33 [0,28; 0,49] 0,38 [0,28; 0,47] 0,35 [0,27; 0,50] 0,37 [0,30; 0,48] 

β1 0,34 [0,28; 0,38] 0,35 [0,27; 0,40] 0,33 [0,26; 0,37] 0,34 [0,27; 0,38] 0,36 [0,29; 0,41] 0,37 [0,30; 0,42] 

β2 0,32 [0,25; 0,40] 0,32 [0,26; 0,41] 0,26 [0,24; 0,38] 0,32 [0,25; 0,41] 0,34 [0,29; 0,43] 0,33 [0,28; 0,41] 

O1

T4 

 

 

θ1 0,37 [0,31; 0,44]* 0,34 [0,27; 0,43] 0,37 [0,32; 0,43]* 0,35 [0,27; 0,44] 0,37 [0,30; 0,48] 0,33 [0,26; 0,39] 

θ2 0,33 [0,27; 0,39] 0,35 [0,25; 0,43] 0,33 [0,24; 0,40] 0,35 [0,27; 0,44] 0,33 [0,27; 0,39] 0,34 [0,24; 0,40] 

α1 0,28 [0,22; 0,38] 0,32 [0,24; 0,40] 0,26 [0,22; 0,41] 0,32 [0,26; 0,39] 0,32 [0,22; 0,36] 0,32 [0,24; 0,40] 

α2 0,30 [0,24; 0,35] 0,29 [0,23; 0,38] 0,31 [0,25; 0,35] 0,29 [0,22; 0,39] 0,28 [0,23; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] 

α3 0,25 [0,20; 0,32] 0,28 [0,21; 0,34] 0,24 [0,19; 0,29] 0,30 [0,22; 0,34] 0,28 [0,22; 0,33] 0,25 [0,21; 0,33] 

β1 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,22; 0,31] 0,25 [0,23; 0,30] 0,25 [0,23; 0,31] 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,20; 0,30] 

β2 0,26 [0,23; 0,31] 0,28 [0,22; 0,32]** 0,25 [0,22; 0,29] 0,29 [0,23; 0,33]*** 0,27 [0,25; 0,35] 0,25 [0,22; 0,30] 

O2

T3 

 

 

θ1 0,34 [0,28; 0,42] 0,36 [0,29; 0,45] 0,33 [0,25; 0,40] 0,37 [0,29; 0,43] 0,37 [0,30; 0,54] 0,36 [0,32; 0,49] 

θ2 0,36 [0,23; 0,43] 0,33 [0,24; 0,47] 0,33 [0,22; 0,39] 0,34 [0,25; 0,45] 0,38 [0,29; 0,50] 0,32 [0,23; 0,47] 

α1 0,28 [0,21; 0,39] 0,30 [0,24; 0,37] 0,27 [0,21; 0,37] 0,30 [0,25; 0,36] 0,30 [0,24; 0,43] 0,30 [0,24; 0,38] 

α2 0,28 [0,22; 0,37] 0,29 [0,23; 0,36] 0,28 [0,21; 0,37] 0,29 [0,23; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,25; 0,36] 

α3 0,26 [0,24; 0,30] 0,27 [0,22; 0,34] 0,26 [0,23; 0,29] 0,27 [0,22; 0,35] 0,27 [0,24; 0,33] 0,26 [0,20; 0,30] 

β1 0,25 [0,22; 0,29] 0,25 [0,23; 0,29]* 0,25 [0,22; 0,33] 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,22; 0,28] 

β2 0,25 [0,20; 0,29] 0,25 [0,22; 0,32] 0,24 [0,20; 0,29] 0,27 [0,22; 0,33]** 0,26 [0,21; 0,32] 0,24 [0,22; 0,26] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 

П
а
р

а
 

в
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П
ід
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O2

T4 

 

 

θ1 0,43 [0,33; 0,59] 0,40 [0,31; 0,52] 0,39 [0,33; 0,56] 0,40 [0,28; 0,50] 0,43 [0,34; 0,60] 0,43 [0,31; 0,53] 

θ2 0,43 [0,31; 0,56] 0,40 [0,30; 0,54] 0,43 [0,29; 0,53] 0,40 [0,30; 0,54] 0,45 [0,32; 0,58] 0,41 [0,32; 0,53] 

α1 0,37 [0,25; 0,51] 0,40 [0,29; 0,52] 0,35 [0,23; 0,47] 0,42 [0,31; 0,52] 0,40 [0,28; 0,57] 0,38 [0,28; 0,49] 

α2 0,40 [0,28; 0,54] 0,39 [0,25; 0,53] 0,39 [0,29; 0,54] 0,39 [0,26; 0,54] 0,44 [0,25; 0,55] 0,38 [0,25; 0,53] 

α3 0,34 [0,29; 0,44] 0,37 [0,27; 0,46] 0,34 [0,28; 0,43] 0,37 [0,26; 0,46] 0,41 [0,32; 0,46] 0,37 [0,30; 0,47] 

β1 0,33 [0,28; 0,45] 0,32 [0,26; 0,43] 0,32 [0,25; 0,41] 0,32 [0,25; 0,43] 0,33 [0,29; 0,46] 0,35 [0,29; 0,42] 

β2 0,33 [0,28; 0,45] 0,34 [0,25; 0,45] 0,34 [0,28; 0,44] 0,34 [0,26; 0,45] 0,32 [0,28; 0,52] 0,34 [0,25; 0,43] 

T3 

T4 

 

 

θ1 0,30 [0,24; 0,36] 0,30 [0,22; 0,37] 0,27 [0,23; 0,35] 0,28 [0,21; 0,36] 0,34 [0,27; 0,40] 0,32 [0,26; 0,38] 

θ2 0,31 [0,24; 0,38] 0,30 [0,22; 0,36] 0,32 [0,24; 0,34] 0,29 [0,21; 0,35] 0,31 [0,24; 0,45] 0,31 [0,25; 0,38] 

α1 0,29 [0,21; 0,34] 0,29 [0,23; 0,34] 0,26 [0,19; 0,31] 0,27 [0,22; 0,34] 0,32 [0,28; 0,39] 0,30 [0,25; 0,34] 

α2 0,28 [0,23; 0,35] 0,29 [0,22; 0,36] 0,27 [0,22; 0,33] 0,28 [0,22; 0,34] 0,32 [0,25; 0,39] 0,32 [0,20; 0,38] 

α3 0,27 [0,20; 0,32] 0,26 [0,19; 0,32] 0,29 [0,21; 0,32] 0,25 [0,19; 0,31] 0,25 [0,20; 0,32] 0,28 [0,19; 0,34] 

β1 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,21; 0,30] 0,26 [0,23; 0,28] 0,24 [0,21; 0,28] 0,26 [0,23; 0,31] 0,27 [0,21; 0,31] 

β2 0,25 [0,22; 0,30] 0,24 [0,21; 0,29] 0,24 [0,22; 0,29] 0,24 [0,21; 0,29] 0,25 [0,22; 0,31] 0,24 [0,20; 0,27] 

 Пролонговане сприйняття запаху (дистиляту) 

F3 

F4 

θ1 0,61 [0,53; 0,69] 0,63 [0,51; 0,71]* 0,59 [0,53; 0,67] 0,61 [0,51; 0,69] 0,68 [0,54; 0,76] 0,67 [0,52; 0,73]* 

θ2 0,62 [0,54; 0,72] 0,65 [0,50; 0,71] 0,62 [0,53; 0,69] 0,63 [0,50; 0,69] 0,72 [0,56; 0,80] 0,67 [0,53; 0,73] 

α1 0,67 [0,54; 0,79] 0,67 [0,52; 0,77] 0,65 [0,54; 0,74] 0,63 [0,50; 0,73] 0,76 [0,59; 0,86] 0,74 [0,59; 0,82] 

α2 0,79 [0,68; 0,85] 0,73 [0,59; 0,84]* 0,74 [0,61; 0,80] 0,71 [0,61; 0,83] 0,83 [0,71; 0,89] 0,80 [0,56; 0,88] 

α3 0,70 [0,57; 0,76] 0,66 [0,55; 0,76] 0,64 [0,55; 0,72] 0,64 [0,54; 0,74]* 0,73 [0,65; 0,78] 0,74 [0,63; 0,81] 

β1 0,60 [0,44; 0,63] 0,55 [0,44; 0,65] 0,58 [0,41; 0,62] 0,55 [0,41; 0,64] 0,62 [0,51; 0,68] 0,59 [0,51; 0,66] 

β2 0,53 [0,44; 0,57] 0,50 [0,40; 0,59] 0,50 [0,40; 0,56] 0,50 [0,38; 0,58] 0,55 [0,47; 0,62] 0,50 [0,44; 0,59]* 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

P3 

θ1 0,41 [0,38; 0,48] 0,42 [0,36; 0,49] 0,40 [0,38; 0,45] 0,42 [0,35; 0,52] 0,44 [0,38; 0,50] 0,42 [0,38; 0,47] 

θ2 0,39 [0,35; 0,44] 0,40 [0,35; 0,47]* 0,38 [0,36; 0,43] 0,40 [0,35; 0,48] 0,41 [0,34; 0,47] 0,38 [0,35; 0,43] 

α1 0,37 [0,33; 0,46] 0,41 [0,35; 0,46] 0,36 [0,33; 0,44] 0,41 [0,35; 0,46] 0,38 [0,32; 0,48] 0,38 [0,32; 0,46] 

α2 0,37 [0,31; 0,41] 0,39 [0,30; 0,49] 0,36 [0,31; 0,42]* 0,40 [0,29; 0,51] 0,37 [0,31; 0,41] 0,39 [0,33; 0,45] 

α3 0,33 [0,28; 0,37] 0,35 [0,28; 0,42] 0,33 [0,28; 0,39] 0,35 [0,29; 0,41] 0,32 [0,27; 0,35] 0,34 [0,27; 0,42] 

β1 0,33 [0,29; 0,38] 0,35 [0,30; 0,43] 0,33 [0,30; 0,36] 0,37 [0,32; 0,43] 0,33 [0,28; 0,39] 0,33 [0,28; 0,39] 

β2 0,29 [0,25; 0,33] 0,32 [0,27; 0,36]* 0,29 [0,27; 0,32] 0,33 [0,29; 0,37]* 0,28 [0,25; 0,35] 0,30 [0,24; 0,33] 

F3 

P4 

θ1 0,37 [0,33; 0,43] 0,35 [0,30; 0,42] 0,37 [0,33; 0,39] 0,35 [0,30; 0,41] 0,38 [0,32; 0,46] 0,37 [0,31; 0,43] 

θ2 0,34 [0,30; 0,39] 0,35 [0,31; 0,40]* 0,33 [0,32; 0,39] 0,34 [0,30; 0,40] 0,37 [0,30; 0,42] 0,36 [0,32; 0,40] 

α1 0,32 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,39] 0,32 [0,30; 0,34] 0,33 [0,29; 0,39] 0,35 [0,30; 0,43] 0,37 [0,32; 0,43] 

α2 0,32 [0,28; 0,39] 0,36 [0,29; 0,42] 0,32 [0,28; 0,36] 0,35 [0,28; 0,42] 0,32 [0,29; 0,40] 0,38 [0,29; 0,42] 

α3 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,26; 0,35] 0,30 [0,26; 0,32] 0,29 [0,26; 0,35] 0,28 [0,25; 0,36] 0,30 [0,26; 0,37] 

β1 0,29 [0,28; 0,32] 0,30 [0,27; 0,35] 0,29 [0,28; 0,31] 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,36] 

β2 0,25 [0,23; 0,29] 0,27 [0,24; 0,30] 0,25 [0,23; 0,29] 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,29] 

F3 

O1 

θ1 0,30 [0,26; 0,34] 0,31 [0,26; 0,35] 0,29 [0,27; 0,33] 0,31 [0,26; 0,35] 0,31 [0,26; 0,35] 0,29 [0,26; 0,35] 

θ2 0,27 [0,24; 0,32] 0,29 [0,25; 0,33] 0,26 [0,24; 0,33]* 0,29 [0,26; 0,33] 0,30 [0,23; 0,32] 0,28 [0,25; 0,30] 

α1 0,27 [0,24; 0,31]* 0,29 [0,24; 0,31] 0,27 [0,25; 0,30] 0,29 [0,24; 0,31] 0,26 [0,24; 0,33] 0,29 [0,23; 0,31] 

α2 0,31 [0,25; 0,37] 0,31 [0,25; 0,40] 0,29 [0,24; 0,42] 0,32 [0,26; 0,40] 0,33 [0,27; 0,37] 0,29 [0,24; 0,38] 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,28 [0,23; 0,31] 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,24; 0,30] 0,27 [0,20; 0,30] 0,27 [0,22; 0,31] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 

β2 0,24 [0,20; 0,26] 0,25 [0,22; 0,28]** 0,24 [0,21; 0,26] 0,25 [0,22; 0,28]* 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

O2 

θ1 0,28 [0,23; 0,31] 0,28 [0,22; 0,32] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,22; 0,32] 0,30 [0,22; 0,35] 0,28 [0,25; 0,32] 

θ2 0,27 [0,22; 0,31] 0,26 [0,22; 0,30] 0,26 [0,21; 0,31] 0,26 [0,22; 0,30] 0,27 [0,23; 0,33] 0,24 [0,22; 0,29] 

α1 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,29] 0,27 [0,22; 0,29] 0,28 [0,25; 0,33] 0,30 [0,23; 0,34] 

α2 0,31 [0,25; 0,42] 0,30 [0,26; 0,38] 0,30 [0,25; 0,42] 0,30 [0,25; 0,38] 0,33 [0,25; 0,39] 0,30 [0,27; 0,37] 

α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,25; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32] 0,25 [0,20; 0,31] 0,27 [0,22; 0,29] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,25 [0,24; 0,26] 0,24 [0,22; 0,26] 0,23 [0,21; 0,26] 0,24 [0,19; 0,26] 

β2 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,27]** 0,24 [0,21; 0,25] 0,25 [0,21; 0,27]** 0,25 [0,20; 0,27] 0,23 [0,20; 0,26] 

F3 

T3 

θ1 0,40 [0,35; 0,51] 0,40 [0,29; 0,50] 0,40 [0,28; 0,51] 0,41 [0,26; 0,50] 0,45 [0,36; 0,51] 0,43 [0,33; 0,52] 

θ2 0,41 [0,33; 0,49] 0,42 [0,31; 0,47] 0,41 [0,33; 0,49] 0,41 [0,28; 0,47] 0,41 [0,37;0,52] 0,39 [0,33; 0,52] 

α1 0,40 [0,32; 0,48] 0,40 [0,30; 0,47] 0,37 [0,30; 0,45] 0,40 [0,29; 0,46] 0,42 [0,32; 0,53] 0,38 [0,31; 0,51] 

α2 0,39 [0,31; 0,46] 0,40 [0,32; 0,46] 0,40 [0,33; 0,46] 0,43 [0,35; 0,48] 0,38 [0,30; 0,50] 0,38 [0,31; 0,51] 

α3 0,34 [0,28; 0,40] 0,35 [0,28; 0,42] 0,34 [0,30; 0,38] 0,35 [0,29; 0,40] 0,34 [0,26; 0,43] 0,33 [0,28; 0,45] 

β1 0,34 [0,28; 0,40] 0,34 [0,26; 0,40] 0,34 [0,28; 0,40] 0,34 [0,26; 0,39] 0,34 [0,28; 0,40] 0,34 [0,24; 0,38] 

β2 0,30 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,26; 0,36] 0,31 [0,25; 0,37] 

F3 

T4 

 

θ1 0,36 [0,30; 0,39] 0,36 [0,32; 0,40] 0,36 [0,30; 0,39] 0,36 [0,32; 0,39] 0,34 [0,29; 0,40] 0,37 [0,32; 0,41] 

θ2 0,35 [0,32; 0,40] 0,37 [0,32; 0,40] 0,34 [0,32; 0,39] 0,37 [0,33; 0,40] 0,35 [0,31; 0,41] 0,36 [0,29; 0,40] 

α1 0,33 [0,29; 0,39] 0,36 [0,32; 0,42] 0,33 [0,28; 0,34] 0,34 [0,31; 0,42] 0,38 [0,31; 0,42] 0,37 [0,34; 0,42] 

α2 0,33 [0,30; 0,39] 0,35 [0,30; 0,42] 0,33 [0,30; 0,38]* 0,37 [0,30; 0,42] 0,34 [0,29; 0,40] 0,33 [0,29; 0,40] 

α3 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,39] 0,30 [0,28; 0,34] 0,31 [0,26; 0,38] 0,30 [0,25; 0,38]* 0,29 [0,27; 0,39] 

β1 0,29 [0,27; 0,34] 0,31 [0,28; 0,36] 0,30 [0,26; 0,34] 0,31 [0,28; 0,37] 0,29 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] 

β2 0,26 [0,24; 0,30] 0,28 [0,25; 0,32] 0,24 [0,24; 0,28] 0,28 [0,26; 0,32] 0,27 [0,25; 0,31] 0,28 [0,25; 0,31] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

P3 

θ1 0,37 [0,31; 0,41] 0,37 [0,31; 0,43]* 0,37 [0,32; 0,40] 0,38 [0,30; 0,43] 0,37 [0,29; 0,44] 0,37 [0,31; 0,43] 

θ2 0,36 [0,31; 0,42] 0,35 [0,31; 0,40] 0,36 [0,31; 0,40] 0,35 [0,31; 0,40] 0,37 [0,31; 0,43] 0,36 [0,32; 0,40] 

α1 0,35 [0,31; 0,40] 0,34 [0,30; 0,41] 0,35 [0,32; 0,39]* 0,34 [0,31; 0,41] 0,36 [0,29; 0,41] 0,34 [0,29; 0,43] 

α2 0,34 [0,30; 0,41] 0,36 [0,30; 0,43] 0,33 [0,30; 0,44] 0,37 [0,29; 0,44] 0,36 [0,30; 0,41] 0,36 [0,30; 0,42] 

α3 0,30 [0,25; 0,34] 0,31 [0,26; 0,36] 0,30 [0,28; 0,34] 0,31 [0,26; 0,36] 0,30 [0,25; 0,32] 0,30 [0,24; 0,37] 

β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,27; 0,33] 0,31 [0,27; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] 0,29 [0,26; 0,35] 

β2 0,27 [0,24; 0,30] 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,24; 0,29] 0,29 [0,25; 0,31] 0,27 [0,24; 0,32] 0,26 [0,24; 0,30] 

F4 

P4 

θ1 0,43 [0,38; 0,53] 0,46 [0,40; 0,54] 0,41 [0,38; 0,53] 0,46 [0,41; 0,54] 0,45 [0,35; 0,54] 0,46 [0,36; 0,54] 

θ2 0,44 [0,37; 0,50] 0,44 [0,38; 0,49] 0,44 [0,38; 0,46] 0,44 [0,38; 0,48] 0,45 [0,36; 0,52] 0,45 [0,39; 0,49] 

α1 0,41 [0,35; 0,47] 0,42 [0,34; 0,49] 0,40 [0,36; 0,44] 0,42 [0,34; 0,48] 0,44 [0,34; 0,51] 0,42 [0,37; 0,49] 

α2 0,36 [0,32; 0,46] 0,41 [0,33; 0,48] 0,34 [0,32; 0,40] 0,40 [0,34; 0,47] 0,38 [0,32; 0,48] 0,42 [0,32; 0,48] 

α3 0,32 [0,30; 0,36] 0,34 [0,30; 0,45] 0,32 [0,29; 0,35] 0,33 [0,29; 0,44] 0,33 [0,30; 0,38] 0,35 [0,30; 0,45] 

β1 0,34 [0,31; 0,38] 0,36 [0,31; 0,43] 0,33 [0,31; 0,38] 0,35 [0,31; 0,43] 0,35 [0,31; 0,42] 0,37 [0,31; 0,41] 

β2 0,29 [0,26; 0,35] 0,32 [0,27; 0,36] 0,30 [0,27; 0,35] 0,33 [0,27; 0,37] 0,29 [0,24; 0,35] 0,29 [0,27; 0,34] 

F4 

O1 

θ1 0,27 [0,24; 0,31] 0,28 [0,23; 0,33] 0,27 [0,24; 0,29] 0,28 [0,23; 0,33] 0,27 [0,24; 0,35] 0,27 [0,23; 0,32]*** 

θ2 0,27 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,22; 0,30] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,23; 0,30] 

α1 0,26 [0,24; 0,32] 0,27 [0,22; 0,31] 0,26 [0,24; 0,32] 0,27 [0,22; 0,30] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,21; 0,32] 

α2 0,31 [0,26; 0,38] 0,31 [0,24; 0,37] 0,31 [0,25; 0,38] 0,32 [0,26; 0,36] 0,31 [0,28; 0,38] 0,28 [0,23; 0,37] 

α3 0,27 [0,22; 0,30] 0,26 [0,23; 0,31] 0,27 [0,22; 0,30] 0,26 [0,24; 0,31] 0,27 [0,22; 0,32] 0,26 [0,23; 0,32] 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,19; 0,25] 0,24 [0,20; 0,26] 

β2 0,25 [0,21; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26]*** 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,21; 0,27]*** 0,25 [0,21; 0,27] 0,23 [0,20; 0,26] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

O2 

 

θ1 0,31 [0,25; 0,40] 0,33 [0,27; 0,40] 0,31 [0,25; 0,38] 0,34 [0,28; 0,41] 0,33 [0,25; 0,43] 0,31 [0,26; 0,39] 

θ2 0,31 [0,23; 0,36] 0,30 [0,25; 0,35] 0,31 [0,23; 0,34] 0,31 [0,26; 0,35] 0,30 [0,23; 0,36] 0,28 [0,24; 0,34] 

α1 0,28 [0,24; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,24; 0,31] 0,28 [0,25; 0,31] 0,30 [0,26; 0,38] 0,32 [0,24; 0,39] 

α2 0,30 [0,26; 0,36] 0,30 [0,26; 0,38] 0,30 [0,26; 0,36] 0,30 [0,26; 0,38] 0,31 [0,26; 0,39] 0,31 [0,28; 0,37] 

α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,28 [0,23; 0,32] 0,27 [0,23; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] 0,26 [0,21; 0,31] 0,27 [0,23; 0,31] 

β1 0,24 [0,23; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27]* 0,25 [0,23; 0,27] 0,26 [0,23; 0,28] 0,23 [0,21; 0,26] 0,25 [0,20; 0,26] 

β2 0,25 [0,21; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27]** 0,25 [0,21; 0,27] 0,26 [0,23; 0,28]*** 0,25 [0,21; 0,26] 0,23 [0,21;0,26] 

F4 

T3 

θ1 0,35 [0,31; 0,44] 0,36 [0,32; 0,45] 0,35 [0,30; 0,44] 0,38 [0,32; 0,47] 0,37 [0,32; 0,45] 0,35 [0,30; 0,42] 

θ2 0,38 [0,31; 0,43] 0,36 [0,32; 0,44] 0,39 [0,31; 0,43] 0,36 [0,32; 0,45] 0,38 [0,34; 0,46] 0,35 [0,32; 0,39] 

α1 0,35 [0,29; 0,41] 0,36 [0,31; 0,43] 0,35 [0,28; 0,40] 0,35 [0,31; 0,42] 0,36 [0,34; 0,47] 0,37 [0,30; 0,43] 

α2 0,34 [0,31; 0,43] 0,37 [0,30; 0,45] 0,34 [0,31; 0,40] 0,37 [0,33; 0,49] 0,36 [0,31; 0,43] 0,36 [0,29; 0,40] 

α3 0,30 [0,25; 0,38] 0,31 [0,26; 0,41] 0,30 [0,28; 0,38] 0,32 [0,28; 0,44] 0,30 [0,25; 0,38] 0,30 [0,26; 0,38] 

β1 0,29 [0,28; 0,33] 0,30 [0,27; 0,36]* 0,29 [0,28; 0,35] 0,31 [0,28; 0,37] 0,28 [0,27; 0,33] 0,30 [0,26; 0,35] 

β2 0,27 [0,25; 0,30] 0,28 [0,26; 0,31] 0,26 [0,25; 0,30] 0,28 [0,26; 0,33] 0,28 [0,25; 0,30] 0,29 [0,25; 0,30]* 

F4 

T4 

 

θ1 0,43 [0,36; 0,52] 0,44 [0,33; 0,52] 0,43 [0,35; 0,52] 0,44 [0,29; 0,52] 0,43 [0,38; 0,51] 0,45 [0,40; 0,52] 

θ2 0,45 [0,37; 0,54] 0,46 [0,36; 0,51] 0,43 [0,37; 0,55] 0,45 [0,34; 0,50] 0,48 [0,38; 0,54] 0,47 [0,38; 0,51] 

α1 0,41 [0,35; 0,49] 0,42 [0,32; 0,51] 0,40 [0,34; 0,47] 0,40 [0,31; 0,50] 0,43 [0,39; 0,51] 0,45 [0,37; 0,51] 

α2 0,38 [0,31; 0,47] 0,38 [0,31; 0,51] 0,39 [0,31; 0,49] 0,36 [0,31; 0,49] 0,37 [0,30; 0,46] 0,40 [0,32; 0,53] 

α3 0,35 [0,30; 0,41] 0,35 [0,29; 0,42] 0,35 [0,30; 0,39] 0,33 [0,29; 0,41] 0,35 [0,29; 0,45] 0,37 [0,31; 0,42] 

β1 0,35 [0,32; 0,41] 0,37 [0,32; 0,43] 0,35 [0,32; 0,41] 0,37 [0,30; 0,43] 0,36 [0,33; 0,42] 0,38 [0,35; 0,43] 

β2 0,31 [0,29; 0,34] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,29; 0,33] 0,30 [0,27; 0,38] 0,31 [0,29; 0,38] 0,33 [0,28; 0,37] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 1

4
2
 

Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

P4 

 

θ1 0,66 [0,55; 0,73] 0,64 [0,52; 0,72] 0,66 [0,55; 0,73] 0,65 [0,51; 0,72] 0,64 [0,57; 0,76] 0,63 [0,56; 0,72] 

θ2 0,64 [0,57; 0,71] 0,62 [0,56; 0,72] 0,65 [0,58; 0,72] 0,62 [0,55; 0,72] 0,61 [0,55; 0,71] 0,62 [0,58; 0,71] 

α1 0,62 [0,56; 0,69]** 0,61 [0,52; 0,70] 0,64 [0,55; 0,69]* 0,60 [0,52; 0,68] 0,61 [0,56; 0,71] 0,63 [0,53; 0,71] 

α2 0,55 [0,45; 0,66] 0,60 [0,48; 0,69] 0,55 [0,45; 0,64] 0,59 [0,50; 0,69] 0,55 [0,47; 0,67] 0,61 [0,47; 0,68] 

α3 0,49 [0,43; 0,59] 0,51 [0,43; 0,61] 0,48 [0,43; 0,63] 0,50 [0,43; 0,61] 0,51 [0,41; 0,57] 0,52 [0,38; 0,60] 

β1 0,49 [0,44; 0,56] 0,50 [0,45; 0,58] 0,48 [0,45; 0,58] 0,50 [0,45; 0,59] 0,50 [0,40; 0,56] 0,50 [0,44; 0,56] 

β2 0,45 [0,41; 0,55] 0,47 [0,38; 0,55] 0,47 [0,41; 0,55] 0,49 [0,41; 0,57] 0,45 [0,36; 0,51] 0,47 [0,37; 0,52] 

P3 

O1 

 

θ1 0,65 [0,54; 0,74] 0,64 [0,57; 0,72] 0,63 [0,54; 0,70] 0,63 [0,57; 0,71] 0,69 [0,54; 0,74] 0,68 [0,57; 0,73] 

θ2 0,64 [0,57; 0,69] 0,65 [0,57; 0,70] 0,61 [0,54; 0,69] 0,63 [0,56; 0,70] 0,67 [0,59; 0,70] 0,65 [0,61; 0,69] 

α1 0,65 [0,54; 0,71] 0,62 [0,54; 0,71] 0,63 [0,50; 0,69] 0,59 [0,52; 0,70] 0,66 [0,58; 0,73] 0,65 [0,58; 0,73] 

α2 0,63 [0,51; 0,72] 0,62 [0,52; 0,71] 0,63 [0,53; 0,72] 0,63 [0,52; 0,72] 0,61 [0,51; 0,71] 0,60 [0,54; 0,70] 

α3 0,62 [0,52; 0,69] 0,58 [0,50; 0,69] 0,62 [0,56; 0,70] 0,61 [0,50; 0,70] 0,60 [0,50; 0,66]* 0,56 [0,50; 0,65] 

β1 0,55 [0,50; 0,60] 0,55 [0,50; 0,62]** 0,55 [0,49; 0,60] 0,58 [0,49; 0,62] 0,55 [0,50; 0,61] 0,54 [0,50; 0,61]* 

β2 0,55 [0,51; 0,60] 0,55 [0,50; 0,61]** 0,56 [0,51; 0,63] 0,56 [0,50; 0,62] 0,54 [0,51; 0,57] 0,54 [0,49; 0,60]* 

P3 

O2 

 

θ1 0,45 [0,39; 0,57] 0,44 [0,34; 0,57] 0,45 [0,40; 0,56] 0,44 [0,34; 0,57] 0,46 [0,38; 0,60] 0,45 [0,35; 0,57]* 

θ2 0,43 [0,36; 0,55] 0,44 [0,35; 0,55]* 0,44 [0,39; 0,53] 0,46 [0,35; 0,56] 0,41 [0,33; 0,57] 0,43 [0,38; 0,53]* 

α1 0,42 [0,33; 0,49] 0,41 [0,32; 0,48] 0,42 [0,32; 0,49] 0,40 [0,32; 0,47] 0,42 [0,34; 0,51] 0,41 [0,32; 0,50] 

α2 0,37 [0,32; 0,46] 0,39 [0,29; 0,47] 0,38 [0,31; 0,45] 0,39 [0,29; 0,46] 0,33 [0,32; 0,48] 0,38 [0,29; 0,47] 

α3 0,36 [0,31; 0,40] 0,34 [0,28; 0,44] 0,36 [0,31; 0,40] 0,34 [0,30; 0,44] 0,36 [0,29; 0,39]* 0,33 [0,27; 0,41] 

β1 0,32 [0,28; 0,39] 0,33 [0,26; 0,41] 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,26; 0,41] 0,31 [0,26; 0,38] 0,34 [0,27; 0,39] 

β2 0,32 [0,27; 0,40] 0,32 [0,27; 0,41]** 0,32 [0,27; 0,40] 0,32 [0,28; 0,41]* 0,32 [0,25; 0,40] 0,31 [0,26; 0,37] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 1

4
3
 

Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,58 [0,45; 0,67] 0,57 [0,39; 0,68] 0,54 [0,37; 0,65] 0,54 [0,34; 0,64] 0,63 [0,57; 0,70] 0,62 [0,54; 0,69] 

θ2 0,60 [0,48; 0,69]* 0,58 [0,41; 0,68]* 0,57 [0,42; 0,64]** 0,56 [0,38; 0,63] 0,65 [0,55; 0,73] 0,60 [0,54; 0,71]* 

α1 0,60 [0,53; 0,68] 0,59 [0,47; 0,68] 0,59 [0,53; 0,65] 0,57 [0,46; 0,63] 0,66 [0,59; 0,75] 0,68 [0,52; 0,75] 

α2 0,62 [0,55; 0,76] 0,60 [0,53;0,73] 0,60 [0,52; 0,67] 0,60 [0,53; 0,71] 0,72 [0,60; 0,78] 0,71 [0,54; 0,77] 

α3 0,60 [0,52; 0,67] 0,58 [0,49; 0,67] 0,58 [0,50; 0,62] 0,55 [0,48; 0,65] 0,64 [0,54; 0,72] 0,62 [0,53; 0,71] 

β1 0,51 [0,41; 0,59]* 0,51 [0,36; 0,60] 0,49 [0,40; 0,55]* 0,50 [0,34; 0,55] 0,58 [0,46; 0,67] 0,54 [0,44; 0,67] 

β2 0,49 [0,36; 0,59] 0,50 [0,35; 0,58] 0,47 [0,35; 0,53]* 0,48 [0,34; 0,52] 0,59 [0,42; 0,65] 0,53 [0,45; 0,65] 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,40 [0,35; 0,48] 0,42 [0,38; 0,48] 0,41 [0,35; 0,48] 0,44 [0,38; 0,48] 0,39 [0,35; 0,51] 0,41 [0,37; 0,47] 

θ2 0,43 [0,38; 0,47] 0,44 [0,39; 0,49] 0,42 [0,38; 0,47] 0,44 [0,39; 0,49] 0,44 [0,39; 0,47] 0,44 [0,39; 0,48] 

α1 0,40 [0,36; 0,46] 0,40 [0,36; 0,46] 0,38 [0,36; 0,45] 0,40 [0,35; 0,46] 0,42 [0,35; 0,47] 0,42 [0,36; 0,46] 

α2 0,34 [0,30; 0,43] 0,37 [0,32; 0,43] 0,33 [0,28; 0,43] 0,36 [0,30; 0,43] 0,37 [0,32; 0,43] 0,38 [0,33; 0,43] 

α3 0,31 [0,27; 0,37] 0,33 [0,28; 0,41] 0,31 [0,26; 0,37] 0,33 [0,29; 0,41] 0,31 [0,27; 0,39] 0,34 [0,28; 0,39] 

β1 0,31 [0,27; 0,35] 0,34 [0,29; 0,38] 0,32 [0,27; 0,35] 0,35 [0,30; 0,39]* 0,30 [0,27; 0,33] 0,30 [0,28; 0,35] 

β2 0,29 [0,26; 0,34] 0,32 [0,26; 0,36]** 0,32 [0,25; 0,35] 0,33 [0,27; 0,36]** 0,28 [0,26; 0,33] 0,30 [0,26; 0,35] 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,46 [0,40; 0,58] 0,46 [0,36; 0,59] 0,45 [0,40; 0,58] 0,47 [0,37; 0,59] 0,47 [0,36; 0,58] 0,44 [0,34; 0,56]** 

θ2 0,44 [0,36; 0,53]* 0,45 [0,36; 0,57] 0,44 [0,40; 0,53] 0,45 [0,36; 0,56] 0,43 [0,33; 0,50]* 0,46 [0,35; 0,57] 

α1 0,43 [0,38; 0,53] 0,43 [0,35; 0,52] 0,41 [0,35; 0,57] 0,42 [0,34; 0,52] 0,45 [0,39; 0,48] 0,44 [0,38; 0,52] 

α2 0,40 [0,32; 0,47] 0,40 [0,32; 0,52] 0,41 [0,32; 0,47] 0,40 [0,33; 0,54] 0,37 [0,33; 0,50] 0,38 [0,30; 0,47] 

α3 0,39 [0,33; 0,43] 0,37 [0,31; 0,48] 0,40 [0,35; 0,43] 0,37 [0,33; 0,47] 0,35 [0,30; 0,44] 0,32 [0,26; 0,49] 

β1 0,35 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,41]* 0,36 [0,30; 0,38] 0,36 [0,30; 0,41] 0,32 [0,30; 0,37] 0,34 [0,28; 0,39] 

β2 0,33 [0,30; 0,38] 0,34 [0,28; 0,43]* 0,33 [0,30; 0,38] 0,34 [0,29; 0,43]* 0,32 [0,29; 0,36] 0,33 [0,27; 0,39] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,65 [0,55; 0,75] 0,66 [0,58; 0,73] 0,64 [0,57; 0,71] 0,67 [0,62; 0,73] 0,68 [0,49; 0,77] 0,63 [0,56; 0,75] 

θ2 0,66 [0,54; 0,73] 0,64 [0,55; 0,72] 0,66 [0,55; 0,73] 0,64 [0,57; 0,72] 0,68 [0,50; 0,73] 0,63 [0,51; 0,71] 

α1 0,62 [0,53; 0,75] 0,60 [0,52; 0,72] 0,61 [0,53; 0,75] 0,59 [0,53; 0,72] 0,62 [0,51; 0,74] 0,65 [0,50; 0,72] 

α2 0,60 [0,52; 0,69] 0,61 [0,45; 0,70]* 0,63 [0,56; 0,70] 0,61 [0,47; 0,71] 0,54 [0,51; 0,68] 0,59 [0,45; 0,70]* 

α3 0,58 [0,49; 0,68] 0,57 [0,47; 0,67] 0,59 [0,55; 0,70] 0,60 [0,50; 0,68] 0,56 [0,48; 0,63] 0,53 [0,44; 0,62] 

β1 0,56 [0,48; 0,62] 0,54 [0,46; 0,62] 0,58 [0,48; 0,62] 0,56 [0,47; 0,63] 0,51 [0,48; 0,61] 0,52 [0,45; 0,58] 

β2 0,56 [0,45; 0,63] 0,54 [0,45; 0,61]** 0,56 [0,47; 0,63] 0,56 [0,48; 0,61]*** 0,53 [0,44; 0,62] 0,51 [0,44; 0,59] 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,44 [0,36; 0,48] 0,45 [0,36; 0,51] 0,42 [0,34; 0,47] 0,44 [0,38; 0,51] 0,46 [0,40; 0,52] 0,46 [0,36; 0,51] 

θ2 0,41 [0,38; 0,47] 0,43 [0,36; 0,51] 0,41 [0,34; 0,47] 0,42 [0,35; 0,51] 0,44 [0,39; 0,48] 0,43 [0,39; 0,48] 

α1 0,39 [0,33; 0,47] 0,40 [0,34; 0,46] 0,35 [0,31; 0,45] 0,37 [0,32; 0,45] 0,43 [0,38; 0,49] 0,43 [0,37; 0,48] 

α2 0,35 [0,29; 0,44] 0,35 [0,30; 0,45] 0,32 [0,27; 0,40] 0,33 [0,29; 0,44] 0,41 [0,35; 0,46] 0,40 [0,32; 0,45] 

α3 0,31 [0,26; 0,37] 0,32 [0,25; 0,41] 0,31 [0,27; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] 0,35 [0,26; 0,36] 0,37 [0,24; 0,41] 

β1 0,31 [0,26; 0,35] 0,33 [0,28; 0,37] 0,31 [0,25; 0,35] 0,33 [0,28; 0,37] 0,32 [0,26; 0,35] 0,33 [0,28; 0,37] 

β2 0,30 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,37]** 0,31 [0,24; 0,34] 0,31 [0,26; 0,37]* 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,25; 0,36] 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,59 [0,51; 0,68] 0,61 [0,42; 0,69] 0,59 [0,49; 0,68]* 0,59 [0,34; 0,69] 0,66 [0,52; 0,72] 0,63 [0,51; 0,70] 

θ2 0,62 [0,52; 0,67] 0,62 [0,44; 0,71] 0,62 [0,51; 0,68] 0,62 [0,40; 0,68] 0,62 [0,55; 0,67] 0,62 [0,54; 0,76] 

α1 0,63 [0,51; 0,71] 0,63 [0,51; 0,70] 0,62 [0,51; 0,66] 0,60 [0,48; 0,70] 0,64 [0,53; 0,72] 0,66 [0,56; 0,73] 

α2 0,66 [0,56; 0,73] 0,62 [0,49; 0,75]* 0,64 [0,53; 0,73] 0,58 [0,49; 0,74] 0,69 [0,59; 0,74] 0,68 [0,55; 0,75] 

α3 0,62 [0,55; 0,68] 0,62 [0,52; 0,69] 0,61 [0,56; 0,66]* 0,60 [0,51; 0,67] 0,67 [0,52; 0,72] 0,64 [0,56; 0,74] 

β1 0,57 [0,45; 0,61] 0,54 [0,44; 0,65] 0,54 [0,41; 0,59] 0,54 [0,37; 0,65] 0,57 [0,48; 0,65] 0,59 [0,47; 0,66] 

β2 0,52 [0,41; 0,59] 0,54 [0,40; 0,63] 0,49 [0,40; 0,60] 0,50 [0,36; 0,63] 0,55 [0,45; 0,58] 0,54 [0,45; 0,62] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1

O2 

 

 

θ1 0,52 [0,43; 0,62] 0,51 [0,39; 0,61] 0,52 [0,43; 0,57] 0,51 [0,38; 0,63] 0,53 [0,42; 0,64] 0,50 [0,40; 0,60] 

θ2 0,51 [0,39; 0,59]* 0,49 [0,41; 0,61] 0,52 [0,42; 0,61] 0,50 [0,39; 0,63] 0,48 [0,35; 0,58] 0,47 [0,41; 0,60] 

α1 0,50 [0,39; 0,60] 0,48 [0,42; 0,58] 0,51 [0,39; 0,61] 0,47 [0,42; 0,58] 0,50 [0,39; 0,58] 0,50 [0,43; 0,57] 

α2 0,50 [0,40; 0,59] 0,50 [0,43; 0,60] 0,49 [0,40; 0,54]* 0,51 [0,44; 0,60] 0,52 [0,42; 0,60] 0,48 [0,42; 0,59] 

α3 0,42 [0,38; 0,48] 0,43 [0,35; 0,54] 0,40 [0,38; 0,48] 0,44 [0,38; 0,54] 0,42 [0,38; 0,47] 0,38 [0,33; 0,51] 

β1 0,37 [0,33; 0,44] 0,38 [0,32; 0,46] 0,38 [0,33; 0,45] 0,40 [0,33; 0,46] 0,36 [0,31; 0,43] 0,37 [0,30; 0,42] 

β2 0,38 [0,32; 0,43] 0,38 [0,32; 0,46]** 0,38 [0,34; 0,44] 0,41 [0,32; 0,46]* 0,38 [0,30; 0,43] 0,36 [0,30; 0,43] 

O1

T3 

 

 

θ1 0,42 [0,31; 0,52]* 0,43 [0,30; 0,52] 0,39 [0,29; 0,51] 0,42 [0,28; 0,52] 0,47 [0,35; 0,55] 0,48 [0,39; 0,52] 

θ2 0,41 [0,30; 0,50] 0,43 [0,31; 0,49] 0,35 [0,28; 0,49]* 0,42 [0,29; 0,49] 0,45 [0,36; 0,57] 0,44 [0,39; 0,49]* 

α1 0,40 [0,31; 0,45]* 0,39 [0,30; 0,48]** 0,38 [0,31; 0,43]* 0,38 [0,27; 0,48]* 0,41 [0,35; 0,49] 0,41 [0,36; 0,56] 

α2 0,38 [0,31; 0,50] 0,40 [0,30; 0,53] 0,38 [0,30; 0,50] 0,40 [0,31; 0,52] 0,41 [0,32; 0,52] 0,39 [0,28; 0,61] 

α3 0,37 [0,32; 0,44] 0,38 [0,28; 0,44] 0,38 [0,33; 0,44] 0,39 [0,28; 0,44] 0,34 [0,32; 0,46] 0,34 [0,29; 0,43] 

β1 0,35 [0,29; 0,39] 0,34 [0,28; 0,40] 0,33 [0,27; 0,38] 0,33 [0,27; 0,40] 0,35 [0,32; 0,41] 0,35 [0,31; 0,40] 

β2 0,34 [0,29; 0,37] 0,34 [0,27; 0,38] 0,35 [0,26; 0,37] 0,33 [0,27; 0,38] 0,34 [0,31; 0,37] 0,35 [0,31; 0,41] 

O1

T4 

 

 

θ1 0,33 [0,27; 0,39]* 0,35 [0,29; 0,41] 0,35 [0,27; 0,39] 0,35 [0,30; 0,41] 0,30 [0,27; 0,39]* 0,34 [0,27; 0,40] 

θ2 0,32 [0,27; 0,39] 0,33 [0,29; 0,41] 0,32 [0,28; 0,40] 0,34 [0,30; 0,40] 0,35 [0,27; 0,38] 0,32 [0,26; 0,41] 

α1 0,29 [0,25; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 0,28 [0,24; 0,32] 0,30 [0,27; 0,35] 0,31 [0,26; 0,39] 0,31 [0,27; 0,35] 

α2 0,27 [0,22; 0,31] 0,30 [0,25; 0,34] 0,26 [0,22; 0,31] 0,30 [0,26; 0,34] 0,28 [0,22; 0,33] 0,29 [0,24; 0,32] 

α3 0,26 [0,22; 0,30] 0,27 [0,22; 0,32] 0,28 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,22; 0,30] 0,25 [0,22; 0,34] 

β1 0,26 [0,24; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,24; 0,28] 0,27 [0,23; 0,30]* 0,25 [0,24; 0,26] 0,25 [0,21; 0,27] 

β2 0,26 [0,23; 0,27] 0,26 [0,23; 0,30]* 0,26 [0,23; 0,27] 0,27 [0,24; 0,30]** 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,23; 0,29] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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П
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O2

T3 

 

 

θ1 0,37 [0,27; 0,42] 0,38 [0,28; 0,44] 0,35 [0,28; 0,41] 0,38 [0,30; 0,44] 0,40 [0,27; 0,43] 0,38 [0,26; 0,43]* 

θ2 0,32 [0,26; 0,40] 0,34 [0,26; 0,41] 0,30 [0,26; 0,40] 0,35 [0,26; 0,40] 0,34 [0,26; 0,44] 0,32 [0,26; 0,43] 

α1 0,29 [0,26; 0,38] 0,30 [0,26; 0,36] 0,29 [0,26; 0,34] 0,29 [0,27; 0,34] 0,32 [0,27; 0,39] 0,30 [0,25; 0,40] 

α2 0,30 [0,25; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] 0,29 [0,23; 0,32] 0,30 [0,24; 0,33] 0,31 [0,27; 0,37] 0,27 [0,26; 0,33] 

α3 0,28 [0,24;0,30] 0,26 [0,23; 0,32] 0,28 [0,23; 0,30] 0,26 [0,24; 0,33] 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,19; 0,30] 

β1 0,25 [0,24; 0,28] 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,24; 0,28] 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,25 [0,22; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29]** 0,25 [0,21; 0,27] 0,26 [0,23; 0,30]** 0,26 [0,24; 0,30] 0,25 [0,22; 0,29] 

O2

T4 

 

 

θ1 0,42 [0,32; 0,53] 0,42 [0,29; 0,54] 0,40 [0,32; 0,53] 0,42 [0,29; 0,51] 0,42 [0,33; 0,56] 0,42 [0,32; 0,54] 

θ2 0,40 [0,32; 0,51] 0,41 [0,30; 0,53] 0,40 [0,29; 0,51] 0,45 [0,27; 0,53] 0,41 [0,32; 0,54] 0,39 [0,32; 0,52] 

α1 0,41 [0,32; 0,48] 0,39 [0,29; 0,51] 0,42 [0,27; 0,47] 0,39 [0,27; 0,50]* 0,39 [0,35; 0,53] 0,39 [0,32; 0,55] 

α2 0,39 [0,30; 0,50] 0,38 [0,29; 0,48]** 0,40 [0,30; 0,50] 0,38 [0,28; 0,47]* 0,38 [0,33; 0,53] 0,35 [0,29; 0,52]* 

α3 0,36 [0,30; 0,44] 0,37 [0,27; 0,48] 0,36 [0,29; 0,44] 0,38 [0,28; 0,48] 0,36 [0,33; 0,48] 0,33 [0,27; 0,45] 

β1 0,34 [0,30; 0,39] 0,32 [0,27; 0,43] 0,33 [0,29; 0,39] 0,33 [0,27; 0,41] 0,36 [0,31; 0,44] 0,32 [0,28; 0,43] 

β2 0,34 [0,29; 0,43] 0,35 [0,28; 0,43] 0,34 [0,28; 0,42]* 0,37 [0,27; 0,42]** 0,36 [0,30; 0,45] 0,33 [0,30; 0,43] 

T3 

T4 

θ1 0,30 [0,24; 0,37] 0,29 [0,24; 0,35] 0,28 [0,23; 0,36] 0,29 [0,24; 0,35] 0,31 [0,26; 0,39] 0,29 [0,25; 0,36] 

θ2 0,31 [0,25; 0,35] 0,30 [0,26; 0,36] 0,31 [0,25;0,34] 0,29 [0,24; 0,35] 0,32 [0,26; 0,37] 0,32 [0,29; 0,36] 

α1 0,28 [0,23; 0,32] 0,29 [0,25; 0,35] 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,24; 0,35] 0,31 [0,25; 0,33] 0,32 [0,27; 0,36] 

α2 0,27 [0,23; 0,33] 0,29 [0,24; 0,35] 0,25 [0,23; 0,30]* 0,28 [0,24; 0,34] 0,32 [0,28; 0,34] 0,32 [0,24; 0,35] 

α3 0,26 [0,23; 0,30] 0,26 [0,23; 0,32] 0,26 [0,22; 0,29] 0,26 [0,23; 0,31] 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,23; 0,34] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,26] 0,26 [0,23; 0,27] 

β2 0,25 [0,21; 0,26] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,21; 0,26] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,21; 0,27] 0,25 [0,21; 0,28] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту) та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 

Стан спокою після завершення процедури сприйняття 

П
а
р

а
 

в
ід

в
ед

ен
ь

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

F4 

θ1 0,62 [0,55; 0,67] 0,61 [0,50; 0,71] 0,60 [0,56; 0,65] 0,59 [0,50; 0,68] 0,65 [0,54; 0,73] 0,66 [0,51; 0,73] 

θ2 0,62 [0,55; 0,69] 0,64 [0,49; 0,71] 0,61 [0,54; 0,66] 0,62 [0,48; 0,69] 0,69 [0,59; 0,74] 0,69 [0,56; 0,74] 

α1 0,70 [0,58; 0,75] 0,68 [0,52; 0,76] 0,66 [0,57; 0,70] 0,62 [0,50; 0,73] 0,75 [0,68; 0,83] 0,75 [0,65; 0,82] 

α2 0,75 [0,67; 0,86] 0,76 [0,63; 0,84] 0,73 [0,68; 0,79] 0,74 [0,63; 0,81] 0,84 [0,66; 0,91] 0,81 [0,66; 0,90] 

α3 0,69 [0,59; 0,75] 0,66 [0,55; 0,78] 0,65 [0,57; 0,71] 0,62 [0,54; 0,74] 0,71 [0,67; 0,77] 0,71 [0,63; 0,80] 

β1 0,60 [0,45; 0,63] 0,55 [0,44; 0,65] 0,57 [0,45; 0,63] 0,53 [0,43; 0,63] 0,60 [0,48; 0,68] 0,56 [0,49; 0,65] 

β2 0,51 [0,46; 0,59] 0,50 [0,40; 0,58] 0,50 [0,41; 0,54] 0,49 [0,39; 0,57] 0,52 [0,47; 0,60]* 0,51 [0,46; 0,59] 

F3 

P3 

θ1 0,42 [0,38; 0,46] 0,42 [0,37; 0,50] 0,40 [0,38; 0,45] 0,42 [0,37; 0,51] 0,43 [0,40; 0,48] 0,41 [0,35; 0,47] 

θ2 0,43 [0,36; 0,49] 0,40 [0,37; 0,47] 0,41 [0,37; 0,47] 0,40 [0,37; 0,47] 0,46 [0,35; 0,53]* 0,39 [0,36; 0,45] 

α1 0,41 [0,32; 0,47] 0,40 [0,35; 0,48] 0,40 [0,32; 0,44] 0,41 [0,35; 0,48] 0,43 [0,33; 0,51] 0,40 [0,32; 0,53] 

α2 0,35 [0,30; 0,42] 0,38 [0,31; 0,48] 0,34 [0,29; 0,42] 0,42 [0,31; 0,54] 0,37 [0,33; 0,42] 0,36 [0,31; 0,45] 

α3 0,31 [0,28; 0,39] 0,35 [0,27; 0,41] 0,31 [0,28; 0,39] 0,35 [0,29; 0,41] 0,32 [0,26; 0,41] 0,32 [0,26; 0,39] 

β1 0,33 [0,31; 0,39]** 0,35 [0,30; 0,42] 0,34 [0,31; 0,38] 0,36 [0,32; 0,42] 0,33 [0,31; 0,39] 0,33 [0,28; 0,39] 

β2 0,30 [0,26; 0,33] 0,30 [0,27; 0,36] 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,28; 0,36] 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32] 

F3 

P4 

θ1 0,38 [0,32; 0,42] 0,36 [0,31; 0,42] 0,36 [0,33; 0,41] 0,36 [0,31; 0,42] 0,41 [0,29; 0,44] 0,36 [0,31; 0,43] 

θ2 0,37 [0,33; 0,41]* 0,36 [0,31; 0,41] 0,37 [0,33; 0,40] 0,35 [0,31; 0,39] 0,39 [0,35; 0,47]** 0,37 [0,32; 0,41] 

α1 0,34 [0,29; 0,40] 0,34 [0,29; 0,39] 0,33 [0,28; 0,37] 0,33 [0,29; 0,38] 0,35 [0,29; 0,43] 0,36 [0,30; 0,43] 

α2 0,34 [0,28; 0,40] 0,34 [0,29; 0,44] 0,32 [0,27; 0,35] 0,34 [0,29; 0,44] 0,35 [0,29; 0,41] 0,35 [0,29; 0,42] 

α3 0,30 [0,25; 0,37] 0,30 [0,25; 0,36] 0,29 [0,25; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,31 [0,27; 0,38] 0,32 [0,24; 0,38] 

β1 0,30 [0,27; 0,33] 0,31 [0,27; 0,34] 0,29 [0,27; 0,33] 0,31 [0,27; 0,33] 0,31 [0,28; 0,35] 0,31 [0,26; 0,35] 

β2 0,26 [0,24; 0,29] 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,23; 0,29] 0,28 [0,24; 0,30] 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

O1 

θ1 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,26; 0,35] 0,31 [0,26; 0,35] 0,31 [0,26; 0,35] 0,31 [0,28; 0,36] 0,31 [0,25; 0,35] 

θ2 0,28 [0,26; 0,34] 0,28 [0,24; 0,33] 0,28 [0,24; 0,34] 0,29 [0,24; 0,33] 0,27 [0,27; 0,34] 0,27 [0,25; 0,32] 

α1 0,27 [0,25; 0,36] 0,28 [0,25; 0,33] 0,26 [0,24; 0,31] 0,26 [0,25; 0,32] 0,29 [0,26; 0,36] 0,29 [0,25; 0,35]* 

α2 0,30 [0,25; 0,36] 0,31 [0,26; 0,38] 0,30 [0,25; 0,40] 0,32 [0,27; 0,38] 0,31 [0,27; 0,35] 0,29 [0,25; 0,40] 

α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,30] 0,28 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,30] 0,24 [0,23; 0,30] 0,25 [0,22; 0,30] 

β1 0,24 [0,22; 0,27] 0,25 [0,20; 0,27] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27] 0,23 [0,21; 0,26] 0,24 [0,19; 0,26] 

β2 0,25 [0,20; 0,26] 0,25 [0,21; 0,27]** 0,25 [0,21; 0,26] 0,25 [0,23; 0,28] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,19; 0,26] 

F3 

O2 

θ1 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32]* 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,25; 0,32] 0,28 [0,23; 0,33] 

θ2 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,24; 0,29] 0,26 [0,23; 0,30] 0,26 [0,23; 0,34] 0,26 [0,24; 0,30] 

α1 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,29] 0,28 [0,24; 0,32] 0,28 [0,25; 0,35] 

α2 0,31 [0,25; 0,38] 0,31 [0,28; 0,39] 0,28 [0,25; 0,37] 0,31 [0,28; 0,39] 0,33 [0,27; 0,38] 0,33 [0,28; 0,40] 

α3 0,28 [0,23; 0,32] 0,27 [0,22; 0,31] 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,23; 0,31] 0,27 [0,22; 0,31] 0,24 [0,22; 0,29] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,23; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26] 0,23 [0,18; 0,25] 

β2 0,24 [0,21; 0,25] 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,21; 0,25] 0,24 [0,21; 0,26]* 0,24 [0,20; 0,25] 0,24 [0,20; 0,25] 

F3 

T3 

θ1 0,41 [0,36; 0,49] 0,41 [0,31; 0,49] 0,41 [0,31; 0,48] 0,40 [0,28; 0,49] 0,43 [0,38; 0,50] 0,40 [0,37; 0,50] 

θ2 0,43 [0,35; 0,49] 0,42 [0,31; 0,50] 0,41 [0,33; 0,46] 0,42 [0,29; 0,48] 0,45 [0,36; 0,55] 0,42 [0,37; 0,47] 

α1 0,40 [0,31; 0,46] 0,40 [0,30; 0,48] 0,40 [0,31; 0,45] 0,40 [0,30; 0,47] 0,43 [0,32; 0,48] 0,39 [0,31; 0,49] 

α2 0,39 [0,34; 0,46] 0,41 [0,31; 0,46] 0,41 [0,34; 0,45] 0,41 [0,32; 0,46] 0,38 [0,31; 0,47] 0,36 [0,31; 0,43] 

α3 0,35 [0,29; 0,38] 0,35 [0,27; 0,41] 0,35 [0,32; 0,37] 0,35 [0,29; 0,40] 0,35 [0,28; 0,49] 0,34 [0,25; 0,43] 

β1 0,36 [0,29; 0,38]* 0,34 [0,26; 0,40] 0,36 [0,32; 0,38] 0,34 [0,26; 0,39] 0,36 [0,29; 0,38] 0,34 [0,28; 0,41] 

β2 0,31 [0,26; 0,36] 0,30 [0,25; 0,37] 0,30 [0,26; 0,36]* 0,30 [0,25; 0,36] 0,32 [0,26; 0,36] 0,30 [0,26; 0,38] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F3 

T4 

θ1 0,35 [0,32; 0,40] 0,35 [0,31; 0,41] 0,35 [0,31; 0,40] 0,36 [0,32; 0,41] 0,36 [0,32; 0,40] 0,34 [0,31; 0,41] 

θ2 0,36 [0,33; 0,40] 0,36 [0,33; 0,40] 0,35 [0,31; 0,38] 0,36 [0,33; 0,41] 0,37 [0,36; 0,40] 0,37 [0,33; 0,39] 

α1 0,35 [0,31; 0,37] 0,35 [0,32; 0,40]** 0,33 [0,31; 0,35] 0,33 [0,31; 0,38] 0,37 [0,32; 0,40] 0,39 [0,35; 0,43] 

α2 0,35 [0,28; 0,40] 0,36 [0,31; 0,44] 0,35 [0,26; 0,39] 0,36 [0,31; 0,44] 0,37 [0,30; 0,40] 0,34 [0,29; 0,43] 

α3 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,36] 0,30 [0,26; 0,36] 0,30 [0,28; 0,36] 0,32 [0,26; 0,39] 0,33 [0,26; 0,41] 

β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,28; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] 0,31 [0,28; 0,36] 0,29 [0,27; 0,34] 0,31 [0,29; 0,34] 

β2 0,27 [0,25; 0,29] 0,27 [0,25; 0,31] 0,27 [0,26; 0,30] 0,28 [0,25; 0,31] 0,26 [0,24; 0,28]* 0,27 [0,23; 0,29] 

F4 

P3 

θ1 0,36 [0,33; 0,41] 0,35 [0,31; 0,42] 0,36 [0,33; 0,41] 0,35 [0,32; 0,42] 0,39 [0,32; 0,43] 0,37 [0,29; 0,42] 

θ2 0,37 [0,32; 0,43] 0,35 [0,30; 0,42] 0,37 [0,31; 0,42] 0,35 [0,29; 0,41] 0,39 [0,33; 0,47] 0,38 [0,32; 0,42] 

α1 0,34 [0,30; 0,43] 0,34 [0,30; 0,41] 0,34 [0,30; 0,38] 0,34 [0,30; 0,41] 0,36 [0,31; 0,44] 0,35 [0,30; 0,42] 

α2 0,34 [0,27; 0,42] 0,36 [0,29; 0,44] 0,34 [0,26; 0,42] 0,38 [0,29; 0,46] 0,34 [0,31; 0,42] 0,34 [0,29; 0,40] 

α3 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,37] 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,37] 0,30 [0,24; 0,36] 0,30 [0,25; 0,37] 

β1 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,26; 0,34] 0,29 [0,25; 0,33]* 

β2 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,24; 0,30] 0,28 [0,25; 0,32] 0,27 [0,23; 0,30] 0,25 [0,23; 0,29] 

F4 

P4 

θ1 0,45 [0,40; 0,50] 0,45 [0,40; 0,55] 0,45 [0,39; 0,48] 0,45 [0,40; 0,55] 0,47 [0,41; 0,53] 0,46 [0,38; 0,51] 

θ2 0,43 [0,39; 0,52]* 0,44 [0,38; 0,51] 0,42 [0,39; 0,50] 0,45 [0,38; 0,50] 0,50 [0,39; 0,55] 0,44 [0,41; 0,51] 

α1 0,40 [0,35; 0,49] 0,42 [0,35; 0,48] 0,40 [0,35; 0,43] 0,42 [0,35; 0,46] 0,44 [0,36; 0,51] 0,42 [0,36; 0,51] 

α2 0,38 [0,32; 0,45] 0,41 [0,32; 0,49] 0,34 [0,32; 0,43] 0,41 [0,32; 0,50] 0,40 [0,32; 0,45] 0,40 [0,33; 0,46] 

α3 0,33 [0,28; 0,41] 0,34 [0,29; 0,42] 0,33 [0,28; 0,40] 0,34 [0,30; 0,42] 0,35 [0,29; 0,43] 0,34 [0,28; 0,44] 

β1 0,33 [0,30; 0,40] 0,36 [0,31; 0,43] 0,32 [0,30; 0,39] 0,36 [0,31; 0,44] 0,34 [0,30; 0,41] 0,35 [0,29; 0,41] 

β2 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,27; 0,36] 0,29 [0,27; 0,35] 0,31 [0,28; 0,36] 0,28 [0,25; 0,35] 0,28 [0,24; 0,35] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

O1 

θ1 0,28 [0,26; 0,32] 0,28 [0,23; 0,33] 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,23; 0,32] 0,27 [0,26; 0,32] 0,28 [0,23; 0,34] 

θ2 0,28 [0,23; 0,31] 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] 0,30 [0,24; 0,31] 0,26 [0,23; 0,31] 

α1 0,27 [0,23; 0,34] 0,28 [0,24; 0,31] 0,25 [0,23; 0,34] 0,27 [0,23; 0,30] 0,29 [0,23; 0,36] 0,29 [0,24; 0,33]* 

α2 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,25; 0,37] 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,28; 0,35] 0,30 [0,24; 0,37] 

α3 0,26 [0,22; 0,31]** 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,30] 0,25 [0,20; 0,32] 0,26 [0,23; 0,31] 

β1 0,24 [0,22; 0,25] 0,24 [0,20; 0,26] 0,25 [0,23; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,25] 0,24 [0,19; 0,26] 

β2 0,24 [0,20; 0,25] 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,23; 0,25] 0,25 [0,21; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26] 0,23 [0,19; 0,25] 

F4 

O2 

θ1 0,32 [0,27; 0,38] 0,32 [0,27; 0,40] 0,32 [0,28; 0,36] 0,33 [0,28; 0,40] 0,33 [0,27; 0,43] 0,31 [0,27; 0,39] 

θ2 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,25; 0,37]* 0,29 [0,26; 0,33] 0,31 [0,26; 0,37]** 0,32 [0,26; 0,40]* 0,29 [0,24; 0,35]* 

α1 0,29 [0,25; 0,36] 0,29 [0,25; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] 0,29 [0,24; 0,33] 0,30 [0,26; 0,37] 0,32 [0,25; 0,37] 

α2 0,30 [0,26; 0,37] 0,32 [0,27; 0,38] 0,29 [0,25; 0,37] 0,32 [0,27; 0,38] 0,34 [0,27; 0,38] 0,31 [0,28; 0,38] 

α3 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,23; 0,30] 0,28 [0,26; 0,31] 0,28 [0,24; 0,30] 0,26 [0,22; 0,30] 0,25 [0,21; 0,28] 

β1 0,25 [0,21; 0,27] 0,25 [0,21; 0,27] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,23; 0,27] 0,23 [0,21; 0,26] 0,23 [0,19; 0,26] 

β2 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,27] 0,24 [0,21; 0,26] 0,25 [0,23; 0,27]** 0,24 [0,20; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26] 

F4 

T3 

θ1 0,37 [0,30; 0,43] 0,39 [0,31; 0,45] 0,37 [0,29; 0,42] 0,39 [0,31; 0,46] 0,36 [0,31; 0,44] 0,35 [0,30; 0,42] 

θ2 0,37 [0,33; 0,44]* 0,37 [0,32; 0,44] 0,37 [0,31; 0,44] 0,37 [0,32; 0,44] 0,37 [0,35; 0,48] 0,37 [0,33; 0,43] 

α1 0,35 [0,29; 0,40] 0,35 [0,30; 0,42] 0,34 [0,29; 0,39] 0,35 [0,31; 0,42] 0,37 [0,31; 0,44] 0,36 [0,29; 0,42] 

α2 0,36 [0,31; 0,43] 0,36 [0,31; 0,42] 0,36 [0,30; 0,47] 0,37 [0,32; 0,45] 0,35 [0,31; 0,41] 0,35 [0,28; 0,39] 

α3 0,31 [0,28; 0,40] 0,32 [0,27; 0,40] 0,30 [0,28; 0,38] 0,32 [0,28; 0,41] 0,33 [0,27; 0,40] 0,31 [0,26; 0,37] 

β1 0,30 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,28; 0,39] 0,31 [0,27; 0,36] 0,30 [0,26; 0,32] 0,29 [0,25; 0,32]** 

β2 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,25; 0,31] 0,29 [0,25; 0,34]* 0,28 [0,26; 0,33] 0,28 [0,25; 0,30] 0,26 [0,24; 0,30]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

F4 

T4 

 

θ1 0,47 [0,39; 0,51] 0,44 [0,32; 0,51] 0,46 [0,37; 0,50] 0,44 [0,31; 0,51] 0,47 [0,43; 0,52] 0,44 [0,39; 0,51] 

θ2 0,47 [0,37; 0,51] 0,45 [0,35; 0,51] 0,45 [0,34; 0,51] 0,44 [0,29; 0,52] 0,47 [0,43; 0,53] 0,46 [0,41; 0,50] 

α1 0,41 [0,32; 0,51] 0,42 [0,30; 0,50] 0,38 [0,32; 0,50] 0,39 [0,28; 0,50] 0,42 [0,38; 0,51] 0,46 [0,38; 0,50] 

α2 0,38 [0,31; 0,49] 0,36 [0,30; 0,51] 0,36 [0,30; 0,48] 0,36 [0,31; 0,50] 0,42 [0,33; 0,53] 0,39 [0,30; 0,53] 

α3 0,36 [0,30; 0,44] 0,36 [0,29; 0,44] 0,36 [0,30; 0,38] 0,35 [0,29; 0,43] 0,36 [0,28; 0,47] 0,37 [0,31; 0,45] 

β1 0,37 [0,32; 0,41] 0,36 [0,31; 0,43] 0,35 [0,31; 0,41] 0,35 [0,31; 0,42] 0,37 [0,33; 0,42] 0,39 [0,34; 0,43] 

β2 0,33 [0,27; 0,36] 0,32 [0,26; 0,38] 0,32 [0,27; 0,36] 0,31 [0,26; 0,36] 0,34 [0,29; 0,36] 0,33 [0,26;0,38] 

P3 

P4 

 

θ1 0,68 [0,58; 0,74]* 0,64 [0,54; 0,71] 0,69 [0,61; 0,74]* 0,65 [0,51; 0,70] 0,64 [0,57; 0,73] 0,63 [0,57; 0,71] 

θ2 0,65 [0,56; 0,74] 0,64 [0,50; 0,72] 0,65 [0,58; 0,74] 0,64 [0,50; 0,72] 0,66 [0,54; 0,75]* 0,64 [0,56; 0,72] 

α1 0,60 [0,53; 0,69] 0,59 [0,52; 0,69] 0,59 [0,53; 0,67] 0,59 [0,51; 0,68] 0,61 [0,53; 0,70] 0,61 [0,54; 0,70] 

α2 0,56 [0,48; 0,69] 0,59 [0,48; 0,68] 0,55 [0,48; 0,66] 0,58 [0,46; 0,67] 0,60 [0,51; 0,70] 0,60 [0,48; 0,68] 

α3 0,49 [0,40; 0,59] 0,50 [0,41; 0,60] 0,48 [0,41; 0,60] 0,51 [0,41; 0,60] 0,49 [0,37; 0,57] 0,49 [0,42; 0,56] 

β1 0,50 [0,43; 0,58] 0,50 [0,43; 0,58] 0,50 [0,44; 0,60] 0,51 [0,44; 0,59] 0,51 [0,41; 0,56] 0,50 [0,40; 0,56] 

β2 0,45 [0,40; 0,56] 0,45 [0,39; 0,56] 0,44 [0,42; 0,56] 0,45 [0,41; 0,57] 0,45 [0,39; 0,52] 0,45 [0,38; 0,53] 

P3 

O1 

 

θ1 0,67 [0,60; 0,74] 0,65 [0,57; 0,73]* 0,64 [0,58; 0,71] 0,64 [0,56; 0,72] 0,68 [0,62; 0,76] 0,71 [0,62; 0,74]** 

θ2 0,65 [0,59; 0,71] 0,64 [0,57; 0,72]* 0,63 [0,57; 0,71] 0,64 [0,56; 0,70] 0,68 [0,63; 0,75]* 0,69 [0,60; 0,73] 

α1 0,62 [0,57; 0,73] 0,66 [0,54; 0,72] 0,62 [0,52; 0,72] 0,63 [0,52; 0,72] 0,68 [0,59; 0,76] 0,68 [0,61; 0,73] 

α2 0,64 [0,56; 0,71] 0,62 [0,52; 0,72] 0,63 [0,55; 0,69] 0,62 [0,51; 0,71] 0,64 [0,57; 0,71] 0,62 [0,56; 0,73] 

α3 0,59 [0,54; 0,71]* 0,59 [0,51; 0,70]* 0,60 [0,55; 0,71] 0,61 [0,51; 0,71] 0,59 [0,53; 0,63] 0,58 [0,53; 0,66] 

β1 0,56 [0,50; 0,62] 0,54 [0,49; 0,63] 0,57 [0,50; 0,62] 0,54 [0,49; 0,64] 0,55 [0,49; 0,63] 0,54 [0,51; 0,60] 

β2 0,55 [0,50; 0,61] 0,56 [0,49; 0,62]* 0,56 [0,51; 0,61] 0,56 [0,49; 0,62] 0,54 [0,49; 0,61] 0,56 [0,49; 0,58] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P3 

O2 

 

θ1 0,50 [0,38; 0,58] 0,46 [0,34; 0,57] 0,50 [0,42; 0,55] 0,45 [0,35; 0,57] 0,49 [0,36; 0,61] 0,47 [0,34; 0,57] 

θ2 0,45 [0,40; 0,56] 0,44 [0,35; 0,55]** 0,45 [0,41; 0,56] 0,44 [0,37; 0,53] 0,44 [0,38; 0,59] 0,45 [0,34; 0,57] 

α1 0,40 [0,35; 0,52] 0,41 [0,33; 0,49] 0,40 [0,37; 0,52] 0,39 [0,32; 0,49] 0,42 [0,35; 0,50] 0,41 [0,35; 0,48] 

α2 0,40 [0,31; 0,47] 0,39 [0,31; 0,47] 0,40 [0,28; 0,46] 0,39 [0,33; 0,47] 0,40 [0,34; 0,50] 0,41 [0,30; 0,50] 

α3 0,36 [0,31; 0,39]* 0,35 [0,27; 0,41] 0,36 [0,32; 0,39] 0,35 [0,29; 0,42] 0,34 [0,31; 0,39] 0,36 [0,27; 0,37] 

β1 0,33 [0,27; 0,39] 0,33 [0,27; 0,40] 0,33 [0,29; 0,38] 0,34 [0,27; 0,41] 0,33 [0,27; 0,39]* 0,31 [0,26; 0,39] 

β2 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,26; 0,40] 0,32 [0,28; 0,37] 0,32 [0,27; 0,41] 0,29 [0,24; 0,36] 0,30 [0,26; 0,38] 

P3 

T3 

 

 

θ1 0,59 [0,45; 0,70] 0,59 [0,41; 0,69] 0,54 [0,39; 0,66] 0,54 [0,36; 0,67] 0,66 [0,55; 0,72] 0,65 [0,55; 0,71] 

θ2 0,63 [0,52; 0,69] 0,60 [0,48; 0,68] 0,59 [0,44; 0,65] 0,56 [0,40; 0,67]* 0,65 [0,62; 0,75]* 0,64 [0,57; 0,71] 

α1 0,62 [0,53; 0,70] 0,60 [0,45; 0,72] 0,58 [0,51; 0,64] 0,58 [0,41; 0,66] 0,69 [0,60; 0,76] 0,71 [0,56; 0,77] 

α2 0,63 [0,54; 0,74] 0,62 [0,54; 0,75] 0,59 [0,53; 0,69] 0,61 [0,53; 0,74]* 0,71 [0,62; 0,77] 0,72 [0,57; 0,76] 

α3 0,61 [0,52; 0,67] 0,60 [0,52; 0,66] 0,59 [0,48; 0,64] 0,58 [0,52; 0,65] 0,63 [0,54; 0,74] 0,62 [0,53; 0,75] 

β1 0,54 [0,44; 0,62] 0,54 [0,39; 0,61] 0,53 [0,39; 0,56]** 0,50 [0,38; 0,56] 0,59 [0,50; 0,66] 0,57 [0,48; 0,67] 

β2 0,52 [0,43; 0,56] 0,51 [0,37; 0,58] 0,49 [0,42; 0,55]* 0,47 [0,35; 0,55] 0,54 [0,47; 0,63] 0,55 [0,45; 0,63] 

P3 

T4 

 

 

θ1 0,42 [0,38; 0,47] 0,44 [0,37; 0,49] 0,42 [0,39; 0,47]* 0,44 [0,38; 0,50] 0,41 [0,35; 0,48] 0,40 [0,36; 0,46] 

θ2 0,44 [0,36; 0,51] 0,43 [0,38; 0,50] 0,41 [0,37; 0,50] 0,43 [0,39; 0,50] 0,46 [0,36; 0,52] 0,43 [0,37; 0,50] 

α1 0,40 [0,34; 0,45] 0,40 [0,36; 0,46] 0,39 [0,32; 0,43] 0,39 [0,36; 0,45] 0,40 [0,35; 0,46] 0,41 [0,36; 0,46] 

α2 0,37 [0,30; 0,41] 0,38 [0,31; 0,44] 0,35 [0,29; 0,41] 0,38 [0,30; 0,43] 0,38 [0,36; 0,42] 0,38 [0,34; 0,45] 

α3 0,30 [0,25; 0,37] 0,33 [0,27; 0,39] 0,30 [0,25; 0,38] 0,33 [0,28; 0,40] 0,30 [0,26; 0,35] 0,33 [0,25; 0,38] 

β1 0,32 [0,27; 0,36] 0,33 [0,28; 0,37] 0,33 [0,28; 0,36] 0,34 [0,30; 0,38] 0,29 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] 

β2 0,28 [0,26; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,28; 0,35] 0,27 [0,25; 0,32] 0,29 [0,24; 0,32]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P4 

O1 

 

 

θ1 0,51 [0,42; 0,56] 0,48 [0,36; 0,58] 0,50 [0,43; 0,56] 0,47 [0,36; 0,56] 0,51 [0,37; 0,58] 0,49 [0,36; 0,59]* 

θ2 0,48 [0,41; 0,59] 0,46 [0,35; 0,56] 0,48 [0,41; 0,51] 0,45 [0,37; 0,57] 0,49 [0,34; 0,62]* 0,48 [0,34; 0,54] 

α1 0,44 [0,38; 0,51] 0,44 [0,34; 0,53] 0,43 [0,37; 0,49] 0,44 [0,34; 0,52] 0,46 [0,38; 0,53] 0,47 [0,37; 0,54] 

α2 0,42 [0,33; 0,52] 0,41 [0,33; 0,50] 0,44 [0,33; 0,52] 0,42 [0,35; 0,50] 0,41 [0,34; 0,55] 0,39 [0,33; 0,48] 

α3 0,38 [0,33; 0,41] 0,37 [0,30; 0,44] 0,38 [0,34; 0,43] 0,37 [0,32; 0,44] 0,37 [0,31; 0,40] 0,37 [0,28; 0,43] 

β1 0,35 [0,31; 0,38]** 0,35 [0,29; 0,40]* 0,36 [0,32; 0,39] 0,35 [0,29; 0,41] 0,33 [0,27; 0,38] 0,33 [0,28; 0,38] 

β2 0,32 [0,30; 0,39] 0,34 [0,28; 0,40] 0,33 [0,31; 0,40] 0,34 [0,29; 0,42] 0,32 [0,29; 0,38] 0,33 [0,27; 0,40] 

P4 

O2 

 

 

θ1 0,66 [0,61; 0,73] 0,67 [0,56; 0,73] 0,65 [0,61; 0,74] 0,66 [0,59; 0,73] 0,69 [0,53; 0,73] 0,67 [0,52; 0,74] 

θ2 0,65 [0,56; 0,73] 0,64 [0,58; 0,72]* 0,65 [0,56; 0,72] 0,64 [0,60; 0,71] 0,66 [0,53; 0,73] 0,67 [0,52; 0,73] 

α1 0,62 [0,54; 0,73]* 0,63 [0,51; 0,72] 0,61 [0,52; 0,73] 0,61 [0,52; 0,72] 0,65 [0,55; 0,74] 0,64 [0,51; 0,75] 

α2 0,62 [0,53; 0,72] 0,61 [0,50; 0,69] 0,65 [0,51; 0,73] 0,62 [0,51; 0,69] 0,60 [0,53; 0,71] 0,59 [0,48; 0,69] 

α3 0,62 [0,53; 0,68]** 0,58 [0,51; 0,69] 0,63 [0,54; 0,68] 0,62 [0,52; 0,70] 0,60 [0,52; 0,65]* 0,56 [0,49; 0,64] 

β1 0,54 [0,48; 0,61] 0,52 [0,46; 0,63] 0,57 [0,50; 0,61] 0,56 [0,46; 0,64] 0,53 [0,48; 0,60] 0,52 [0,48; 0,62] 

β2 0,55 [0,47; 0,61] 0,55 [0,44; 0,61]** 0,55 [0,48; 0,61] 0,55 [0,44; 0,62] 0,53 [0,47; 0,60] 0,53 [0,44; 0,59] 

P4 

T3 

 

 

θ1 0,47 [0,38; 0,49] 0,43 [0,38; 0,54] 0,47 [0,38; 0,48]* 0,42 [0,37; 0,54] 0,48 [0,37; 0,51] 0,45 [0,38; 0,52] 

θ2 0,47 [0,39; 0,52]** 0,44 [0,37; 0,51] 0,44 [0,37; 0,51] 0,43 [0,37; 0,51] 0,49 [0,40; 0,52]* 0,44 [0,37; 0,49] 

α1 0,41 [0,35; 0,48] 0,41 [0,35; 0,46] 0,37 [0,29; 0,47] 0,39 [0,33; 0,44] 0,43 [0,40; 0,48] 0,42 [0,40; 0,47] 

α2 0,34 [0,29; 0,43] 0,38 [0,30; 0,43] 0,34 [0,27; 0,44] 0,35 [0,29; 0,43] 0,39 [0,32; 0,43] 0,40 [0,35; 0,43] 

α3 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,29; 0,37] 0,31 [0,28; 0,37] 0,29 [0,26; 0,38] 0,33 [0,27; 0,39] 

β1 0,32 [0,26; 0,37]* 0,33 [0,27; 0,37] 0,30 [0,25; 0,38] 0,33 [0,27; 0,37] 0,32 [0,26; 0,36] 0,32 [0,27; 0,36] 

β2 0,29 [0,25; 0,34] 0,29 [0,26; 0,36] 0,32 [0,25; 0,35] 0,29 [0,27; 0,37] 0,27 [0,26; 0,33] 0,28 [0,25; 0,34] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

P4 

T4 

 

 

θ1 0,59 [0,53; 0,68] 0,59 [0,46; 0,70] 0,58 [0,53; 0,67] 0,57 [0,40; 0,68] 0,61 [0,53; 0,69] 0,61 [0,54; 0,70] 

θ2 0,61 [0,55; 0,70] 0,61 [0,50; 0,71] 0,59 [0,55; 0,68] 0,60 [0,40; 0,70] 0,67 [0,52; 0,73] 0,66 [0,55; 0,72] 

α1 0,63 [0,55; 0,67] 0,63 [0,51; 0,70] 0,61 [0,55; 0,66] 0,61 [0,47; 0,70] 0,66 [0,57; 0,70] 0,65 [0,55; 0,74] 

α2 0,68 [0,55; 0,74] 0,65 [0,54; 0,75] 0,65 [0,55; 0,73] 0,62 [0,54; 0,75]** 0,71 [0,57; 0,76] 0,68 [0,56; 0,73] 

α3 0,61 [0,51; 0,67] 0,61 [0,52; 0,69] 0,60 [0,56; 0,66] 0,61 [0,53; 0,69] 0,63 [0,51; 0,70] 0,65 [0,50; 0,74] 

β1 0,55 [0,45; 0,60] 0,57 [0,43; 0,64] 0,53 [0,45; 0,60] 0,54 [0,38; 0,63] 0,57 [0,47; 0,63] 0,61 [0,49; 0,67] 

β2 0,53 [0,45; 0,58] 0,52 [0,42; 0,62] 0,54 [0,45; 0,60] 0,52 [0,40; 0,61] 0,52 [0,45; 0,58] 0,54 [0,43; 0,65] 

O1

O2 

 

 

θ1 0,52 [0,43; 0,64] 0,50 [0,39; 0,64] 0,52 [0,47; 0,60] 0,50 [0,39; 0,62] 0,54 [0,42; 0,64] 0,51 [0,41; 0,64] 

θ2 0,50 [0,45; 0,61] 0,49 [0,41; 0,62] 0,51 [0,45; 0,61] 0,50 [0,41; 0,60] 0,50 [0,40; 0,61]* 0,48 [0,41; 0,62] 

α1 0,50 [0,40; 0,59] 0,48 [0,41; 0,59] 0,49 [0,40; 0,60] 0,47 [0,42; 0,58] 0,51 [0,37; 0,58] 0,49 [0,41; 0,60] 

α2 0,52 [0,43; 0,57] 0,49 [0,41; 0,58] 0,52 [0,43; 0,55] 0,48 [0,43; 0,56]* 0,53 [0,44; 0,61] 0,50 [0,40; 0,61] 

α3 0,43 [0,37; 0,50] 0,43 [0,35; 0,51] 0,44 [0,35; 0,51] 0,45 [0,36; 0,53] 0,41 [0,37; 0,46] 0,42 [0,35; 0,48] 

β1 0,39 [0,35; 0,43] 0,39 [0,32; 0,47] 0,41 [0,35; 0,43] 0,40 [0,34; 0,47] 0,36 [0,30; 0,42] 0,39 [0,31; 0,43] 

β2 0,36 [0,31; 0,45] 0,38 [0,32; 0,45] 0,36 [0,33; 0,46] 0,38 [0,33; 0,45] 0,33 [0,28; 0,41]* 0,35 [0,29; 0,45] 

O1

T3 

 

 

θ1 0,48 [0,31; 0,56]* 0,46 [0,30; 0,53] 0,40 [0,30; 0,54] 0,43 [0,29; 0,52] 0,53 [0,44; 0,61]* 0,49 [0,42; 0,58]* 

θ2 0,45 [0,35; 0,55] 0,44 [0,33; 0,51] 0,43 [0,34; 0,50]** 0,42 [0,30; 0,51]* 0,48 [0,41; 0,60]* 0,44 [0,40; 0,50]* 

α1 0,42 [0,32; 0,50] 0,43 [0,31; 0,51] 0,39 [0,31; 0,48] 0,40 [0,29; 0,51] 0,46 [0,40; 0,55]* 0,45 [0,38; 0,59]* 

α2 0,40 [0,31; 0,49] 0,41 [0,31; 0,55] 0,40 [0,29; 0,48] 0,41 [0,31;0,54] 0,42 [0,32; 0,53] 0,41 [0,29; 0,57] 

α3 0,39 [0,33; 0,48] 0,39 [0,31; 0,47] 0,40 [0,33; 0,48] 0,39 [0,32; 0,47] 0,36 [0,34; 0,45] 0,36 [0,31; 0,46] 

β1 0,35 [0,29; 0,41] 0,34 [0,30; 0,41] 0,34 [0,28; 0,40]* 0,34 [0,26; 0,40] 0,36 [0,31; 0,43] 0,37 [0,32; 0,41] 

β2 0,34 [0,31; 0,38] 0,34 [0,29; 0,39] 0,34 [0,31; 0,38] 0,33 [0,28; 0,39] 0,35 [0,31; 0,37] 0,37 [0,31; 0,39] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

O1

T4 

 

 

θ1 0,34 [0,29; 0,39] 0,34 [0,29; 0,40] 0,35 [0,29; 0,40] 0,35 [0,29; 0,41] 0,33 [0,28; 0,38] 0,33 [0,28; 0,40] 

θ2 0,32 [0,27; 0,42] 0,35 [0,28; 0,40] 0,31 [0,27; 0,42] 0,35 [0,29; 0,40] 0,36 [0,27; 0,42] 0,36 [0,26; 0,42] 

α1 0,30 [0,25; 0,36] 0,31 [0,26; 0,35] 0,27 [0,23; 0,35] 0,30 [0,26; 0,35] 0,34 [0,28; 0,36] 0,32 [0,27; 0,37] 

α2 0,30 [0,25; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] 0,30 [0,25; 0,33]* 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,27; 0,36] 0,28 [0,26; 0,34] 

α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,28 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,31] 0,29 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,28] 0,27 [0,21; 0,31] 

β1 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,29] 0,26 [0,21; 0,29] 0,27 [0,24; 0,29] 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,22; 0,27] 

β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,29] 0,26 [0,24; 0,31] 0,25 [0,23; 0,25] 0,25 [0,22; 0,28] 

O2

T3 

 

 

θ1 0,35 [0,31; 0,44] 0,37 [0,29; 0,47] 0,35 [0,31; 0,43] 0,37 [0,30; 0,47] 0,40 [0,32; 0,48] 0,38 [0,29; 0,46] 

θ2 0,36 [0,26; 0,44] 0,34 [0,29; 0,44] 0,35 [0,26; 0,42]* 0,35 [0,29; 0,44]** 0,40 [0,27; 0,46] 0,34 [0,29; 0,41] 

α1 0,30 [0,26; 0,37] 0,31 [0,25; 0,36] 0,28 [0,23; 0,34] 0,30 [0,25; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37] 0,32 [0,27; 0,38] 

α2 0,28 [0,25; 0,31] 0,30 [0,25; 0,34] 0,28 [0,26; 0,31] 0,30 [0,25; 0,35] 0,28 [0,25; 0,33] 0,30 [0,26; 0,33] 

α3 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,22; 0,31] 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] 0,28 [0,22; 0,30] 0,25 [0,22; 0,32] 

β1 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,22; 0,27] 0,26 [0,23; 0,30] 0,25 [0,24; 0,27] 0,24 [0,23; 0,28] 

β2 0,25 [0,21; 0,28] 0,25 [0,22; 0,29] 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,22; 0,28] 0,23 [0,21; 0,27]** 0,24 [0,22; 0,29]* 

O2

T4 

 

 

θ1 0,44 [0,36; 0,53] 0,43 [0,31; 0,51] 0,44 [0,36; 0,48] 0,42 [0,31;0,49] 0,44 [0,34; 0,55] 0,44 [0,35; 0,52] 

θ2 0,43 [0,35; 0,54] 0,42 [0,33; 0,53] 0,43 [0,37; 0,48] 0,42 [0,33; 0,52] 0,44 [0,33; 0,60] 0,43 [0,35; 0,53] 

α1 0,42 [0,31; 0,51] 0,39 [0,29; 0,51] 0,43 [0,29; 0,50] 0,40 [0,28; 0,51] 0,40 [0,35; 0,57] 0,39 [0,30; 0,59] 

α2 0,43 [0,33; 0,50] 0,39 [0,30; 0,50] 0,45 [0,31; 0,50] 0,42 [0,31; 0,49]* 0,40 [0,36; 0,48] 0,39 [0,30; 0,56] 

α3 0,38 [0,32; 0,46] 0,38 [0,30; 0,47] 0,37 [0,33; 0,44] 0,39 [0,32; 0,46] 0,40 [0,30; 0,54] 0,34 [0,30; 0,49] 

β1 0,34 [0,29; 0,41] 0,34 [0,27; 0,43] 0,33 [0,28; 0,41] 0,35 [0,27; 0,42] 0,35 [0,30; 0,45] 0,34 [0,29; 0,45]* 

β2 0,34 [0,28; 0,43] 0,34 [0,28; 0,45]** 0,35 [0,30; 0,43] 0,36 [0,29; 0,44] 0,33 [0,28; 0,43]* 0,34 [0,28; 0,45] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток В.1 (продовження) 
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Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту (n=41) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

(n=87) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

чоловіками (n=25) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

чоловіками (n=57) 

Сприйняття 

„запаху” 

дистиляту 

жінками (n=16) 

Спрямоване 

сприйняття 

реального запаху 

жінками (n=30) 

T3 

T4 

 

θ1 0,30 [0,26; 0,36] 0,29 [0,24; 0,35] 0,27 [0,26; 0,36] 0,29 [0,23; 0,33] 0,32 [0,27; 0,37] 0,30 [0,26; 0,36] 

θ2 0,32 [0,26; 0,36] 0,31 [0,26; 0,37] 0,32 [0,26; 0,36] 0,29 [0,25; 0,35] 0,35 [0,28; 0,37] 0,32 [0,29; 0,37] 

α1 0,28 [0,25; 0,33] 0,29 [0,25; 0,34] 0,27 [0,24; 0,29] 0,28 [0,23; 0,33] 0,31 [0,28; 0,35] 0,31 [0,28; 0,37] 

α2 0,29 [0,24; 0,33] 0,31 [0,26; 0,34] 0,27 [0,23; 0,30] 0,30 [0,25; 0,34] 0,31 [0,29; 0,35] 0,31 [0,28; 0,34] 

α3 0,26 [0,23; 0,30] 0,28 [0,24; 0,31] 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,24; 0,30] 0,27 [0,22; 0,32] 0,29 [0,23; 0,31] 

β1 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27] 

β2 0,25 [0,22; 0,26] 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] 0,23 [0,21; 0,25] 0,25 [0,21; 0,26]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г 

 

Спектральна потужність ЕЕГ-діапазонів під час спрямованого аналітичного сприйняття запаху 

в групах з різною його суб’єктивною оцінкою (гедонічний розподіл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихідний стан функціонального спокою 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

F
3
 

θ1 1,68 [1,24; 2,13] 1,49 [1,20; 1,84] 

P
3
 

 

θ1 1,42 [1,13; 1,94] 1,24 [1,07; 1,78] 

θ2 0,92 [0,71; 1,23] 0,96 [0,71; 1,18] θ2 1,02 [0,65; 1,46] 0,94 [0,69; 1,49] 

α1 1,04 [0,74; 1,75] 1,07 [0,75; 1,41] α1 1,52 [0,88; 3,28] 1,40 [0,94; 3,68] 

α2 0,98 [0,46; 1,83] 1,19 [0,59; 2,29] α2 2,30 [0,83; 5,28] 3,01 [1,40; 5,23] 

α3 0,83 [0,48; 1,35] 0,94 [0,61; 1,67] α3 1,64 [0,87; 4,46] 2,66 [1,56; 5,29] 

β1 1,03 [0,68; 1,33] 0,94 [0,75; 1,26] β1 1,40 [0,78; 2,14] 1,45 [0,92; 2,17] 

β2 0,42 [0,31; 0,56] 0,38 [0,30; 0,51] β2 0,57 [0,33; 0,82] 0,49 [0,32; 0,76] 

θ/α 0,90 [0,56; 1,48] 0,68 [0,47; 1,03] θ/α 0,37 [0,22; 0,63] 0,33 [0,20; 0,45] 

β/α 0,45 [0,32; 0,68] 0,40 [0,28; 0,53] β/α 0,23 [0,15; 0,46] 0,25 [0,16; 0,34] 

θ/β 1,77 [1,53; 2,41] 1,65 [1,32; 2,13] θ/β 1,33 [1,07; 1,87] 1,33 [0,96; 1,71] 

F
4

 

 

θ1 1,90 [1,21; 2,40] 1,61 [1,15; 1,99] 

P
4

 

 

θ1 1,44 [1,14; 2,02] 1,31 [1,06; 2,13] 

θ2 1,10 [0,78; 1,55] 1,07 [0,78; 1,52] θ2 1,02 [0,71; 1,64] 0,95 [0,73; 1,49] 

α1 1,20 [0,80; 1,79] 1,25 [0,80; 1,66] α1 1,59 [0,90; 3,39] 1,60 [0,93; 4,34] 

α2 1,15 [0,54; 2,17] 1,29 [0,61; 2,52] α2 2,26 [0,97; 5,38] 3,12 [1,48; 6,36] 

α3 0,92 [0,57; 1,46] 1,06 [0,67; 1,85] α3 1,70 [0,89; 4,10] 2,61 [1,70; 5,54] 

β1 1,07 [0,67; 1,41] 1,01 [0,78; 1,28] β1 1,51 [0,77; 2,05] 1,67 [0,91; 2,08] 

β2 0,45 [0,31; 0,57] 0,39 [0,30; 0,60] β2 0,51 [0,32; 0,83] 0,45 [0,32; 0,75] 

θ/α 0,93 [0,59; 1,32] 0,80 [0,50; 1,06] θ/α 0,42 [0,24; 0,62] 0,33 [0,20; 0,42] 

β/α 0,45 [0,29; 0,69] 0,38 [0,28; 0,48] β/α 0,24 [0,16; 0,49] 0,21 [0,14; 0,34] 

θ/β 1,99 [1,67; 2,48] 1,91 [1,40; 2,21] θ/β 1,56 [1,16; 2,25] 1,33 [1,11; 1,92] 
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Додаток Г (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

O
1
 

 

θ1 1,18 [0,93; 1,75] 1,14 [0,93; 1,98] 

T
3
 

 

θ1 1,23 [0,91; 1,76] 1,11 [0,83; 1,42] 

θ2 0,95 [0,62; 1,40] 0,85 [0,59; 1,46] θ2 0,79 [0,51; 1,05] 0,64 [0,51; 0,98] 

α1 1,93 [0,85; 4,19] 2,07 [0,81; 4,62] α1 0,98 [0,56; 1,51] 0,91 [0,71; 1,68] 

α2 4,25 [0,79; 13,23] 6,46 [1,95; 15,05] α2 1,05 [0,50; 2,22] 1,08 [0,71; 2,38] 

α3 2,48 [1,09; 7,74] 5,79 [2,50; 9,73] α3 0,94 [0,51; 1,53] 1,12 [0,78; 1,73] 

β1 1,79 [1,12; 3,01] 2,04 [1,22; 3,78] β1 1,04 [0,66; 1,61] 0,98 [0,62; 1,55] 

β2 0,55 [0,32; 1,29] 0,59 [0,36; 1,16] β2 0,38 [0,26; 0,65] 0,36 [0,24; 0,53] 

θ/α 0,20 [0,10; 0,62] 0,17 [0,10; 0,22] θ/α 0,67 [0,46; 0,94] 0,52 [0,36; 0,74] 

β/α 0,16 [0,09; 0,53] 0,17 [0,10; 0,28] β/α 0,40 [0,28; 0,58] 0,38 [0,28; 0,45] 

θ/β 0,98 [0,75; 1,47] 0,93 [0,66; 1,19] θ/β 1,61 [1,06; 2,11] 1,47 [0,98; 2,02] 

O
2
 

 

θ1 1,36 [1,04; 2,28] 1,22 [0,90; 1,99] 

T
4
 

 

θ1 1,07 [0,88; 1,56] 0,97 [0,81; 1,40] 

θ2 1,12 [0,66; 1,65] 0,96 [0,59; 1,60] θ2 0,64 [0,51; 1,06] 0,64 [0,54; 1,00] 

α1 1,94 [1,02; 4,94] 2,20 [0,99; 5,23] α1 0,93 [0,61; 1,95] 0,91 [0,67;1,52] 

α2 4,63 [1,09; 14,58] 7,54 [2,58; 19,55] α2 1,00 [0,48; 2,72] 1,20 [0,70; 2,62] 

α3 3,01 [1,36; 12,33] 6,01 [3,00; 13,90] α3 0,97 [0,50; 1,78] 1,14 [0,80; 2,34] 

β1 1,99 [1,12; 3,08] 2,08 [1,19; 3,26] β1 0,94 [0,64; 1,55] 0,95 [0,64; 1,73] 

β2 0,59 [0,39; 1,15] 0,69 [0,39; 1,17] β2 0,41 [0,25; 0,62] 0,36 [0,25; 0,59] 

θ/α 0,19 [0,11; 0,56] 0,14 [0,08; 0,23] θ/α 0,55 [0,37; 0,87] 0,48 [0,33; 0,62] 

β/α 0,18 [0,10; 0,44] 0,16 [0,09; 0,22] β/α 0,40 [0,29; 0,66] 0,40 [0,27; 0,45] 

θ/β 1,09 [0,65; 1,60] 1,03 [0,72; 1,17] θ/β 1,39 [1,03; 1,85] 1,37 [0,94; 1,67] 
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Додаток Г (продовження) 

 

Перша хвилина спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

F
3
 

θ1 1,81 [1,16; 2,58]* 1,52 [1,07; 2,06]* 

P
3
 

 

θ1 1,34 [0,97; 1,89]** 1,19 [0,88; 1,55]** 

θ2 1,03 [0,69; 1,38] 0,81 [0,68; 1,12] θ2 0,82 [0,59; 1,29] 0,80 [0,63; 1,20] 

α1 0,95 [0,64; 1,67]** 0,92 [0,59; 1,20]** α1 1,05 [0,57; 2,15]*** 0,99 [0,61; 2,60]*** 

α2 0,73 [0,45; 1,76] 0,79 [0,40; 2,08] α2 1,42 [0,57; 2,79]*** 1,36 [0,73; 2,58]*** 

α3 0,71 [0,43; 1,36] 0,77 [0,50; 1,47] α3 1,53 [0,68; 3,29] 2,65 [1,04; 4,15] 

β1 0,97 [0,72; 1,27] 0,89 [0,68; 1,11] β1 1,25 [0,71; 1,75]* 1,18 [0,82; 1,85]* 

β2 0,43 [0,30; 0,59] 0,36 [0,30; 0,48] β2 0,45 [0,24; 0,68] 0,45 [0,32; 0,69] 

θ/α 0,89 [0,62; 1,52]* 0,82 [0,48; 1,12]* θ/α 0,47 [0,24; 0,87] 0,33 [0,19; 0,57] 

β/α 0,44 [0,28; 0,77] 0,40 [0,26; 0,63] β/α 0,31 [0,19; 0,46]*** 0,26 [0,17; 0,39]** 

θ/β 2,15 [1,64; 2,72] 1,78 [1,33; 2,44] θ/β 1,38 [0,92; 1,88] 1,32 [0,90; 2,07] 

F
4

 

 

θ1 2,02 [1,42; 2,52] 1,54 [0,99; 2,23] 

P
4

 

 

θ1 1,32 [0,99; 1,94] 1,22 [1,00; 1,72] 

θ2 1,09 [0,68; 1,47] 0,89 [0,60; 1,32] θ2 0,92 [0,63; 1,37] 0,82 [0,63; 1,15] 

α1 0,97 [0,65; 1,69]*** 0,95 [0,55; 1,35]*** α1 1,01 [0,59; 2,03] 1,11 [0,60; 1,99] 

α2 0,76 [0,45; 1,77]* 0,75 [0,45; 2,58] α2 1,17 [0,56; 2,72] 1,58 [0,76; 3,06] 

α3 0,85 [0,51; 1,28] 0,84 [0,55; 1,32] α3 1,48 [0,54; 3,11] 2,02 [0,98; 6,90] 

β1 0,99 [0,77; 1,43] 0,90 [0,70; 1,16] β1 1,13 [0,66; 1,68] 1,41 [0,71; 1,76] 

β2 0,42 [0,33; 0,60] 0,42 [0,32; 0,58] β2 0,42 [0,30; 0,71] 0,41 [0,28; 0,85] 

θ/α 0,96 [0,62; 1,67] 0,83 [0,44; 1,11] θ/α 0,49 [0,23; 0,97] 0,34 [0,19; 0,60] 

β/α 0,48 [0,29; 0,73]* 0,40 [0,27; 0,63]* β/α 0,31 [0,17; 0,60] 0,23 [0,15; 0,36] 

θ/β 2,09 [1,49; 2,75] 1,83 [1,34; 2,40] θ/β 1,58 [1,09; 1,87] 1,43 [1,01; 1,84] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

O
1
 

 

θ1 1,10 [0,85; 1,60] 0,98 [0,75; 1,51] 

T
3
 

 

θ1 1,16 [0,79; 1,52] 0,93 [0,70; 1,47] 

θ2 0,72 [0,52; 1,23]*** 0,76 [0,60; 1,09]*** θ2 0,68 [0,43; 0,98] 0,64 [0,41; 0,81] 

α1 1,28 [0,54; 2,52]*** 1,23 [0,70; 3,49]*** α1 0,70 [0,43; 1,21]* 0,78 [0,58; 1,17]** 

α2 2,51 [0,71; 6,32]*** 2,61 [1,05; 7,59]** α2 0,93 [0,38; 1,29]*** 0,62 [0,41; 1,46]*** 

α3 3,92 [0,89; 7,21] 4,99 [1,68; 12,67] α3 0,73 [0,42; 1,75] 0,94 [0,59; 1,44] 

β1 1,54 [0,84; 2,98] 1,53 [1,01; 3,57] β1 0,99 [0,57; 1,63] 0,94 [0,71; 1,36] 

β2 0,51 [0,34; 0,98] 0,60 [0,41; 0,97] β2 0,40 [0,24; 0,56] 0,38 [0,24; 0,62] 

θ/α 0,26 [0,10; 0,44] 0,15 [0,09; 0,33] θ/α 0,73 [0,46; 1,20] 0,56 [0,32; 0,88] 

β/α 0,21 [0,11; 0,57]* 0,19 [0,10; 0,35]* β/α 0,49 [0,34; 0,74]*** 0,48 [0,30; 0,69]*** 

θ/β 0,85 [0,65; 1,39] 0,85 [0,54; 1,19] θ/β 1,41 [1,09; 2,05] 1,32 [0,74; 1,75] 

O
2
 

 

θ1 1,22 [0,94; 1,60]*** 1,12 [0,69; 1,70]** 

T
4
 

 

θ1 1,05 [0,68; 1,35] 0,85 [0,61; 1,24] 

θ2 0,87 [0,58; 1,33]* 0,86 [0,63; 1,25]* θ2 0,62 [0,42; 0,94]* 0,56 [0,44; 0,88]** 

α1 1,38 [0,63; 3,00]*** 1,26 [0,66; 3,47]*** α1 0,74 [0,39; 1,33]*** 0,61 [0,47; 0,90]*** 

α2 3,55 [0,57; 7,94]* 4,42 [1,13; 11,26]* α2 0,69 [0,33; 1,54]*** 0,67 [0,39; 1,56] 

α3 3,04 [1,37; 10,93] 5,30 [2,07; 17,66] α3 0,82 [0,44; 1,44] 1,02 [0,56; 1,99] 

β1 1,73 [0,97; 3,41] 1,91 [1,12; 2,98] β1 0,93 [0,60; 1,39] 0,87 [0,53; 1,04] 

β2 0,57 [0,35; 0,96] 0,63 [0,39; 1,16] β2 0,43 [0,24; 0,54] 0,37 [0,26; 0,49] 

θ/α 0,20 [0,09; 0,45] 0,12 [0,07; 0,26] θ/α 0,59 [0,44; 1,20]*** 0,50 [0,30; 0,75]*** 

β/α 0,18 [0,10; 0,53]* 0,15 [0,08; 0,32]* β/α 0,49 [0,33; 0,73]*** 0,40 [0,29; 0,59]*** 

θ/β 1,03 [0,52; 1,51] 0,89 [0,56; 1,12] θ/β 1,26 [0,89; 1,84] 1,24 [0,93; 1,63] 
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Додаток Г (продовження) 

Пролонговане спрямоване сприйняття запаху (дистиляту) 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

F
3
 

θ1 1,61 [1,13; 2,10] 1,48 [1,12; 2,13] 

P
3
 

 

θ1 1,37 [1,16; 1,96] 1,20 [1,01; 1,60] 

θ2 0,92 [0,74; 1,32] 0,92 [0,73; 1,23] θ2 0,90 [0,71; 1,30]** 0,88 [0,68; 1,36]** 

α1 1,02 [0,63; 1,47] 1,03 [0,68; 1,54] α1 1,44 [0,79; 2,62] 1,20 [0,86; 2,73] 

α2 0,82 [0,48; 1,91] 0,98 [0,60; 1,97] α2 1,86 [0,88; 5,21] 2,89 [1,30; 3,76] 

α3 0,85 [0,48; 1,17] 0,91 [0,64; 1,61] α3 1,71 [0,98; 3,69]** 3,11 [1,40; 4,47]** 

β1 1,01 [0,68; 1,32] 0,96 [0,73; 1,15] β1 1,28 [0,80; 2,14] 1,45 [0,91; 2,41] 

β2 0,43 [0,32; 0,57] 0,43 [0,32; 0,58] β2 0,51 [0,33; 0,81] 0,50 [0,36; 0,83] 

θ/α 0,85 [0,58; 1,41] 0,82 [0,46; 1,04] θ/α 0,38 [0,23; 0,66] 0,27 [0,19; 0,45] 

β/α 0,47 [0,33; 0,75] 0,41 [0,27; 0,61] β/α 0,30 [0,18; 0,46] 0,28 [0,15; 0,42] 

θ/β 1,72 [1,45; 2,16] 1,82 [1,26; 2,25] θ/β 1,35 [1,02; 1,74] 1,26 [0,87; 1,56] 

F
4
 

 

θ1 1,72 [1,17; 2,41] 1,63 [1,10; 1,97] 

P
4
 

 

θ1 1,51 [1,21; 2,04] 1,31 [1,04; 1,81] 

θ2 1,03 [0,78; 1,48] 1,04 [0,75; 1,28] θ2 0,97 [0,69; 1,42] 0,96 [0,73; 1,36] 

α1 1,12 [0,74; 1,65] 1,07 [0,72; 1,64] α1 1,43 [0,77; 2,90] 1,51 [0,87; 3,66] 

α2 0,94 [0,49; 1,98] 1,02 [0,72; 2,03] α2 1,63 [0,82; 4,86] 2,86 [1,55; 4,94] 

α3 0,87 [0,57; 1,27] 0,97 [0,71; 1,56] α3 2,12 [0,93; 3,45] 2,92 [1,43; 6,32] 

β1 1,15 [0,75; 1,39] 0,97 [0,82; 1,25] β1 1,28 [0,82; 2,14] 1,59 [0,83; 2,29] 

β2 0,47 [0,31; 0,61] 0,43 [0,34; 0,66] β2 0,47 [0,34; 0,80] 0,50 [0,35; 0,95] 

θ/α 0,95 [0,69; 1,37] 0,82 [0,47; 1,01] θ/α 0,43 [0,23; 0,82] 0,29 [0,18; 0,46] 

β/α 0,51 [0,32; 0,67] 0,39 [0,28; 0,57] β/α 0,29 [0,18; 0,47] 0,28 [0,13; 0,37] 

θ/β 1,87 [1,49; 2,37] 1,77 [1,37; 2,21] θ/β 1,47 [1,14; 1,87] 1,26 [1,02; 1,63] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г (продовження) 

 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

O
1
 

 

θ1 1,10 [0,96; 1,69] 1,21 [0,85; 1,63] 

T
3
 

 

θ1 1,18 [0,81; 1,75]** 0,98 [0,76; 1,35]** 

θ2 0,76 [0,59; 1,51] 0,83 [0,59; 1,46] θ2 0,67 [0,49; 1,03] 0,64 [0,48; 0,85] 

α1 1,48 [0,97; 4,05] 1,61 [0,87; 3,90] α1 0,94 [0,53; 1,41] 0,87 [0,63; 1,27] 

α2 3,87 [1,32; 12,66] 5,17 [2,02; 13,57] α2 0,97 [0,54; 1,85] 0,94 [0,69; 1,85] 

α3 3,36 [1,18; 8,15] 6,86 [2,57; 9,52] α3 0,88 [0,60; 1,51] 1,10 [0,71; 1,67] 

β1 1,83 [1,01; 2,80] 2,16 [1,13; 3,89] β1 1,07 [0,64; 1,52] 1,07 [0,65; 1,75] 

β2 0,55 [0,39; 1,25] 0,64 [0,43; 1,11] β2 0,38 [0,25; 0,67] 0,42 [0,27; 0,58] 

θ/α 0,19 [0,12; 0,47] 0,16 [0,09; 0,22] θ/α 0,66 [0,44; 1,02] 0,50 [0,34; 0,82] 

β/α 0,18 [0,10; 0,53] 0,18 [0,10; 0,35] β/α 0,48 [0,32; 0,66] 0,44 [0,27; 0,59]* 

θ/β 0,96 [0,61; 1,34] 0,82 [0,58; 1,08] θ/β 1,50 [1,08; 1,95] 1,31 [0,90; 1,62] 

O
2
 

 

θ1 1,29 [0,98; 2,21] 1,24 [0,90; 1,83] 

T
4

 

 

θ1 1,06 [0,76; 1,55] 0,96 [0,77; 1,26]* 

θ2 1,01 [0,64; 1,41] 1,02 [0,60; 1,38] θ2 0,64 [0,47; 1,03] 0,59 [0,51; 0,80] 

α1 1,87 [0,95; 4,46] 1,97 [0,94; 3,80] α1 0,85 [0,56; 1,51] 0,75 [0,58; 1,47] 

α2 4,25 [1,19; 11,48] 7,34 [3,07; 12,45] α2 0,89 [0,46; 1,91] 1,00 [0,66; 2,42] 

α3 3,59 [1,53; 10,99] 7,33 [3,03; 13,30] α3 0,90 [0,56; 1,53] 1,15 [0,62; 2,25] 

β1 1,92 [1,12; 3,08] 2,03 [1,22; 4,00] β1 0,91 [0,67; 1,40] 0,91 [0,61; 1,60] 

β2 0,62 [0,46; 1,16] 0,69 [0,40; 1,22] β2 0,42 [0,30; 0,53] 0,39 [0,26; 0,52] 

θ/α 0,20 [0,10; 0,46] 0,12 [0,06; 0,22] θ/α 0,60 [0,37; 0,94] 0,49 [0,35; 0,63] 

β/α 0,18 [0,09; 0,46] 0,17 [0,08; 0,27] β/α 0,48 [0,34; 0,63] 0,40 [0,27; 0,54] 

θ/β 0,98 [0,59; 1,57] 0,88 [0,58; 1,13] θ/β 1,35 [0,96; 1,74] 1,33 [0,99; 1,63] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) та 

вихідного стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г (продовження) 

Стан спокою після завершення процедури сприйняття 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

F
3
 

θ1 1,50 [1,04; 1,82]*** 1,39 [1,10; 2,02]*** 

P
3
 

 

θ1 1,23 [1,07; 1,73] 1,16 [1,00; 1,76] 

θ2 0,92 [0,67; 1,25] 0,90 [0,76; 1,19] θ2 0,90 [0,66; 1,35]* 0,86 [0,60; 1,35]* 

α1 1,02 [0,63; 1,50] 1,04 [0,68; 1,49] α1 1,33 [0,81; 3,00] 1,24 [0,85; 3,69] 

α2 0,82 [0,55; 1,57] 1,08 [0,59; 1,97] α2 2,03 [0,90; 5,10] 3,64 [0,98; 4,92] 

α3 0,79 [0,57; 1,17]*** 0,90 [0,57; 1,51]*** α3 1,79 [0,89; 3,77]** 3,04 [1,53; 4,08]** 

β1 0,99 [0,71; 1,23] 0,95 [0,72; 1,13] β1 1,28 [0,83; 2,08] 1,33 [0,90; 2,26] 

β2 0,41 [0,33; 0,58] 0,34 [0,30; 0,56] β2 0,56 [0,31; 0,79] 0,49 [0,32; 0,85]* 

θ/α 0,88 [0,54; 1,38] 0,78 [0,52; 1,02] θ/α 0,44 [0,24; 0,59]*** 0,26 [0,19; 0,48]* 

β/α 0,47 [0,30; 0,67] 0,43 [0,29; 0,64] β/α 0,28 [0,17; 0,50]* 0,24 [0,15; 0,42] 

θ/β 1,70 [1,42; 2,24]* 1,76 [1,28; 2,18] θ/β 1,40 [0,93; 1,79] 1,31 [0,84; 1,89] 

F
4
 

 

θ1 1,59 [1,20; 2,14]* 1,50 [1,03; 2,03]* 

P
4
 

 

θ1 1,41 [1,10; 1,86] 1,25 [1,05; 1,96] 

θ2 1,02 [0,75; 1,43] 1,04 [0,79; 1,41] θ2 0,96 [0,79; 1,39] 1,10 [0,68; 1,37] 

α1 1,11 [0,68; 1,55] 1,14 [0,74; 1,70] α1 1,37 [0,83; 2,85] 1,51 [0,85; 3,77] 

α2 0,89 [0,51; 1,74] 1,13 [0,65; 2,16] α2 1,91 [0,96; 5,00] 3,08 [1,26; 6,83] 

α3 0,87 [0,53; 1,18]** 0,98 [0,65; 1,55]*** α3 1,81 [0,98; 3,46]** 2,62 [1,54; 5,13] 

β1 1,05 [0,77; 1,36] 1,00 [0,74; 1,21] β1 1,24 [0,76; 1,90] 1,47 [0,86; 2,11] 

β2 0,45 [0,33; 0,60] 0,41 [0,33; 0,61] β2 0,51 [0,33; 0,95]* 0,46 [0,34; 0,84] 

θ/α 0,98 [0,64; 1,23] 0,74 [0,54; 1,08] θ/α 0,43 [0,25; 0,65]* 0,36 [0,17; 0,51] 

β/α 0,47 [0,34; 0,67] 0,38 [0,29; 0,61] β/α 0,29 [0,16; 0,51] 0,24 [0,14; 0,40] 

θ/β 1,81 [1,44; 2,50] 1,84 [1,37; 2,21] θ/β 1,49 [1,10; 1,82] 1,38 [0,96; 1,91]* 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого спрямованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г (продовження) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого спрямованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

Негативна  

суб’єктивна оцінка 

(n=28) 

Позитивна  

суб’єктивна оцінка 

(n=53) 

O
1

 

 

θ1 1,09 [0,86; 1,60] 1,06 [0,83; 1,83] 

T
3
 

 

θ1 1,11 [0,76; 1,62] 0,98 [0,76; 1,60] 

θ2 0,84 [0,62; 1,25] 0,80 [0,56; 1,31] θ2 0,70 [0,45; 0,96] 0,62 [0,49; 0,91] 

α1 1,51 [0,82; 3,26] 1,80 [0,82; 5,11] α1 0,95 [0,54; 1,47] 0,83 [0,62; 1,27] 

α2 3,06 [1,01; 11,71]** 4,79 [1,36; 13,48]* α2 0,94 [0,51; 1,79] 1,16 [0,64; 1,97] 

α3 2,60 [1,02; 8,32]*** 5,02 [2,21; 8,60]*** α3 0,97 [0,58; 1,47]* 1,12 [0,68; 1,71]* 

β1 1,61 [0,96; 2,79]*** 1,84 [1,12; 3,36]*** β1 0,92 [0,65; 1,59]* 0,91 [0,66; 1,63]* 

β2 0,55 [0,34; 1,12]*** 0,55 [0,37; 1,12]*** β2 0,40 [0,21; 0,58]** 0,35 [0,23; 0,52]** 

θ/α 0,19 [0,11; 0,50]*** 0,15 [0,10; 0,29]*** θ/α 0,62 [0,44; 1,01] 0,52 [0,40; 0,76] 

β/α 0,21 [0,10; 0,51]** 0,20 [0,09; 0,37]** β/α 0,44 [0,28; 0,63] 0,42 [0,28; 0,51] 

θ/β 0,98 [0,64; 1,35] 0,91 [0,66; 1,34]*** θ/β 1,59 [0,99; 2,04] 1,38 [0,99; 1,83]* 

O
2
 

 

θ1 1,27 [0,89; 2,01]*** 1,19 [0,87; 1,86]*** 

T
4

 

 

θ1 0,96 [0,74; 1,48] 0,94 [0,81; 1,25] 

θ2 0,94 [0,66; 1,35]* 0,93 [0,58; 1,22]* θ2 0,61 [0,47; 0,97] 0,63 [0,52; 0,79] 

α1 1,94 [0,90; 4,86]* 2,33 [0,89; 3,83]* α1 0,79 [0,59; 1,53] 0,82 [0,61; 1,39] 

α2 3,98 [1,39; 13,55]* 8,15 [1,46; 13,09]* α2 0,96 [0,45; 2,19] 1,06 [0,67; 2,57] 

α3 3,02 [1,30; 10,81]*** 5,78 [2,76; 10,98]*** α3 0,86 [0,57; 1,41] 1,24 [0,68; 1,90] 

β1 1,90 [1,14; 2,81]*** 1,84 [1,14; 3,24]*** β1 0,97 [0,66; 1,41] 0,96 [0,65; 1,57] 

β2 0,63 [0,40; 0,99]*** 0,68 [0,37; 1,11]*** β2 0,43 [0,25; 0,58] 0,37 [0,23; 0,52] 

θ/α 0,21 [0,11; 0,54]* 0,14 [0,08; 0,30]* θ/α 0,58 [0,36; 0,86] 0,50 [0,37; 0,63] 

β/α 0,21 [0,10; 0,42] 0,18 [0,09; 0,28] β/α 0,46 [0,32; 0,60] 0,38 [0,28; 0,48] 

θ/β 1,05 [0,70; 1,51]* 0,99 [0,60; 1,28] θ/β 1,37 [0,91; 1,61] 1,32 [0,88; 1,84]* 
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Додаток Г.1  

Середні рівні когерентності ЕЕГ-діапазонів під час спрямованого аналітичного сприйняття запаху  

в групах з різною його гедонічною суб’єктивною оцінкоюВихідний стан функціонального спокою 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 F4 

θ1 0,59 [0,46; 0,71] 0,64 [0,54; 0,73] 

P3 O1 

θ1 0,67 [0,56; 0,72] 0,65 [0,58; 0,71] 

θ2 0,62 [0,49; 0,70] 0,65 [0,52; 0,74] θ2 0,64 [0,56; 0,71] 0,64 [0,54; 0,68] 

α1 0,64 [0,52; 0,78] 0,74 [0,57; 0,79] α1 0,64 [0,54; 0,71] 0,64 [0,56; 0,71] 

α2 0,72 [0,62; 0,84] 0,76 [0,66; 0,86] α2 0,62 [0,53; 0,73] 0,64 [0,51; 0,69] 

α3 0,64 [0,52; 0,75] 0,75 [0,59; 0,78] α3 0,59 [0,50; 0,70] 0,56 [0,48; 0,68] 

β1 0,56 [0,42; 0,63] 0,56 [0,48; 0,65] β1 0,56 [0,49; 0,63] 0,53 [0,48; 0,61] 

β2 0,49 [0,38; 0,56] 0,51 [0,46; 0,56] β2 0,55 [0,49; 0,63] 0,57 [0,49; 0,61] 

F3 P3 

θ1 0,41 [0,37; 0,48] 0,42 [0,36; 0,49] 

P3 O2 

θ1 0,49 [0,34; 0,57] 0,43 [0,37; 0,54] 

θ2 0,43 [0,35; 0,47] 0,41 [0,37; 0,47] θ2 0,45 [0,34; 0,54] 0,40 [0,33; 0,53] 

α1 0,39 [0,34; 0,49] 0,39 [0,32; 0,48] α1 0,40 [0,33; 0,49] 0,42 [0,32; 0,48] 

α2 0,36 [0,31; 0,46] 0,40 [0,33; 0,49] α2 0,39 [0,30; 0,46] 0,37 [0,31; 0,51] 

α3 0,35 [0,29; 0,40] 0,34 [0,27; 0,40] α3 0,36 [0,30; 0,42] 0,33 [0,28; 0,42] 

β1 0,37 [0,31; 0,41] 0,34 [0,29; 0,38] β1 0,34 [0,28; 0,40] 0,31 [0,27; 0,37] 

β2 0,30 [0,26; 0,35] 0,30 [0,26; 0,34] β2 0,32 [0,26; 0,39] 0,31 [0,27; 0,37] 

F3 P4 

θ1 0,36 [0,30; 0,44] 0,35 [0,31; 0,43] 

P3 T3 

θ1 0,56 [0,41; 0,67] 0,61 [0,45; 0,67] 

θ2 0,36 [0,31; 0,42] 0,36 [0,31; 0,39] θ2 0,58 [0,41; 0,68] 0,61 [0,51; 0,67] 

α1 0,35 [0,31; 0,41] 0,32 [0,29; 0,39] α1 0,61 [0,47; 0,68] 0,62 [0,51; 0,68] 

α2 0,34 [0,29; 0,40] 0,36 [0,31; 0,42] α2 0,61 [0,52; 0,73] 0,64 [0,54; 0,72] 

α3 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,26; 0,35] α3 0,57 [0,47; 0,63] 0,59 [0,52; 0,64] 

β1 0,32 [0,28; 0,34] 0,28 [0,25; 0,31] β1 0,50 [0,38; 0,58] 0,53 [0,40; 0,61] 

β2 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,24; 0,30] β2 0,49 [0,33; 0,57] 0,49 [0,38; 0,58] 
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Додаток Г.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 O1 

θ1 0,32 [0,26; 0,36] 0,29 [0,25; 0,35] 

P3 T4 

θ1 0,44 [0,40; 0,49] 0,41 [0,38; 0,50] 

θ2 0,31 [0,25; 0,34] 0,27 [0,23; 0,31] θ2 0,44 [0,40; 0,47] 0,42 [0,39; 0,52] 

α1 0,29 [0,25; 0,33] 0,28 [0,24; 0,33] α1 0,39 [0,36; 0,44] 0,41 [0,34; 0,49] 

α2 0,31 [0,26; 0,37] 0,31 [0,27; 0,38] α2 0,37 [0,31; 0,42] 0,38 [0,30; 0,48] 

α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,26 [0,24; 0,32] α3 0,32 [0,28; 0,37] 0,35 [0,27; 0,41] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,20; 0,27] β1 0,32 [0,30; 0,36] 0,32 [0,28; 0,35] 

β2 0,24 [0,22; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] β2 0,31 [0,27; 0,34] 0,28 [0,27; 0,35] 

F3 O2 

θ1 0,28 [0,24; 0,35] 0,26 [0,22; 0,32] 

P4 O1 

θ1 0,50 [0,37; 0,59] 0,47 [0,36; 0,56] 

θ2 0,27 [0,23; 0,31] 0,23 [0,21; 0,30] θ2 0,47 [0,36; 0,53] 0,43 [0,38; 0,53] 

α1 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,22; 0,29] α1 0,42 [0,35; 0,51] 0,42 [0,36; 0,53] 

α2 0,31 [0,25; 0,39] 0,32 [0,26; 0,37] α2 0,40 [0,33; 0,50] 0,41 [0,29; 0,53] 

α3 0,27 [0,23; 0,31] 0,29 [0,24; 0,32] α3 0,38 [0,32; 0,46] 0,37 [0,31; 0,44] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,19; 0,25] β1 0,35 [0,30; 0,40] 0,32 [0,29; 0,37] 

β2 0,24 [0,20; 0,26] 0,24 [0,19; 0,26] β2 0,34 [0,29; 0,41] 0,31 [0,28; 0,38] 

F3 T3 

θ1 0,41 [0,28; 0,47] 0,43 [0,37; 0,49] 

P4 O2 

θ1 0,66 [0,58; 0,72] 0,66 [0,60; 0,74] 

θ2 0,40 [0,30; 0,48] 0,42 [0,36; 0,50] θ2 0,65 [0,56; 0,71] 0,60 [0,53; 0,73] 

α1 0,40 [0,31; 0,46] 0,42 [0,31; 0,48] α1 0,63 [0,48; 0,70] 0,59 [0,49; 0,69] 

α2 0,37 [0,30; 0,47] 0,39 [0,30; 0,46] α2 0,62 [0,51; 0,71] 0,59 [0,50; 0,67] 

α3 0,34 [0,27; 0,42] 0,37 [0,28; 0,46] α3 0,61 [0,50; 0,70] 0,54 [0,47; 0,68] 

β1 0,34 [0,27; 0,38] 0,34 [0,27; 0,42] β1 0,54 [0,46; 0,62] 0,53 [0,46; 0,62] 

β2 0,30 [0,25; 0,36] 0,29 [0,26; 0,37] β2 0,53 [0,43; 0,61] 0,53 [0,44; 0,62] 
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Додаток Г.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 T4 

θ1 0,35 [0,32; 0,40] 0,35 [0,29; 0,41] 

P4 T3 

θ1 0,46 [0,41; 0,51] 0,43 [0,39; 0,54] 

θ2 0,38 [0,33; 0,40] 0,37 [0,34; 0,40] θ2 0,44 [0,37; 0,49] 0,42 [0,38; 0,49] 

α1 0,37 [0,32; 0,42] 0,36 [0,31; 0,42] α1 0,41 [0,36; 0,46] 0,41 [0,33; 0,47] 

α2 0,35 [0,31; 0,39] 0,37 [0,29; 0,42] α2 0,37 [0,29; 0,44] 0,36 [0,30; 0,46] 

α3 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,28; 0,39] α3 0,31 [0,28; 0,37] 0,32 [0,26; 0,40] 

β1 0,32 [0,29; 0,35] 0,31 [0,28; 0,34] β1 0,32 [0,30; 0,35] 0,31 [0,28; 0,36] 

β2 0,27 [0,25; 0,31] 0,27 [0,24; 0,29] β2 0,29 [0,25; 0,35] 0,28 [0,26; 0,33] 

F4 P3 

θ1 0,38 [0,30; 0,43] 0,36 [0,31; 0,42] 

P4 T4 

 

θ1 0,59 [0,39; 0,69] 0,61 [0,43; 0,68] 

θ2 0,38 [0,30; 0,43] 0,36 [0,30; 0,41] θ2 0,62 [0,45; 0,71] 0,64 [0,49; 0,69] 

α1 0,36 [0,30; 0,41] 0,35 [0,31; 0,45] α1 0,60 [0,53; 0,72] 0,63 [0,49; 0,71] 

α2 0,34 [0,30; 0,43] 0,37 [0,29; 0,43] α2 0,61 [0,53; 0,73] 0,67 [0,51; 0,75] 

α3 0,30 [0,27; 0,37] 0,31 [0,26; 0,34] α3 0,61 [0,50; 0,69] 0,63 [0,54; 0,71] 

β1 0,31 [0,27; 0,34] 0,28 [0,26; 0,33] β1 0,56 [0,44; 0,64] 0,55 [0,46; 0,64] 

β2 0,28 [0,24; 0,30] 0,27 [0,23; 0,29] β2 0,53 [0,40; 0,60] 0,53 [0,46; 0,61] 

F4 P4 

θ1 0,46 [0,41; 0,53] 0,46 [0,40; 0,51] 

O1 O2 

θ1 0,53 [0,40; 0,63] 0,51 [0,39; 0,61] 

θ2 0,46 [0,40; 0,49] 0,42 [0,38; 0,46] θ2 0,49 [0,41; 0,58] 0,48 [0,41; 0,62] 

α1 0,44 [0,37; 0,53] 0,41 [0,31; 0,51] α1 0,46 [0,40; 0,59] 0,48 [0,41; 0,57] 

α2 0,38 [0,34; 0,46] 0,38 [0,33; 0,46] α2 0,51 [0,43; 0,58] 0,48 [0,41; 0,60] 

α3 0,35 [0,29; 0,45] 0,33 [0,29; 0,41] α3 0,44 [0,38; 0,50] 0,41 [0,34; 0,51] 

β1 0,37 [0,32; 0,42] 0,34 [0,29; 0,40] β1 0,39 [0,34; 0,47] 0,36 [0,34; 0,42] 

β2 0,30 [0,25; 0,34] 0,29 [0,27; 0,35] β2 0,38 [0,32; 0,44] 0,35 [0,32; 0,43] 
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Додаток Г.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 O1 

θ1 0,29 [0,23; 0,34] 0,28 [0,22; 0,33] 

O1 T3 

θ1 0,44 [0,30; 0,55] 0,43 [0,30; 0,53] 

θ2 0,28 [0,23; 0,31] 0,25 [0,21; 0,30] θ2 0,45 [0,34; 0,51] 0,41 [0,28; 0,51] 

α1 0,27 [0,24; 0,30] 0,28 [0,24; 0,34] α1 0,43 [0,32; 0,53] 0,39 [0,32; 0,52] 

α2 0,30 [0,27; 0,39] 0,31 [0,26; 0,37] α2 0,39 [0,30; 0,56] 0,40 [0,30; 0,50] 

α3 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,22; 0,32] α3 0,36 [0,31; 0,44] 0,34 [0,29; 0,42] 

β1 0,25 [0,20; 0,26] 0,23 [0,19; 0,25] β1 0,36 [0,30; 0,40] 0,35 [0,28; 0,37] 

β2 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,20; 0,25] β2 0,35 [0,28; 0,40] 0,33 [0,28; 0,38] 

F4 O2 

θ1 0,34 [0,28; 0,39] 0,33 [0,29; 0,40] 

O1 T4 

θ1 0,37 [0,31; 0,41] 0,34 [0,27; 0,41] 

θ2 0,31 [0,27; 0,35] 0,28 [0,22; 0,31] θ2 0,33 [0,30; 0,39] 0,33 [0,29; 0,39] 

α1 0,30 [0,25; 0,34] 0,30 [0,23; 0,34] α1 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,25; 0,36] 

α2 0,30 [0,27; 0,41] 0,30 [0,26; 0,36] α2 0,29 [0,25; 0,35] 0,31 [0,27; 0,34] 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,29 [0,23; 0,32] α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,30 [0,24; 0,34] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] β1 0,26 [0,23; 0,28] 0,24 [0,21; 0,28] 

β2 0,24 [0,21; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] β2 0,26 [0,23; 0,30] 0,24 [0,23; 0,27] 

F4 T3 

θ1 0,38 [0,33; 0,44] 0,38 [0,33; 0,47] 

O2 T3 

θ1 0,38 [0,32; 0,44] 0,35 [0,28; 0,46] 

θ2 0,38 [0,33; 0,43] 0,39 [0,33; 0,44] θ2 0,36 [0,29; 0,41] 0,33 [0,25; 0,40] 

α1 0,35 [0,33; 0,40] 0,38 [0,33; 0,43] α1 0,31 [0,26; 0,38] 0,29 [0,24; 0,33] 

α2 0,36 [0,30; 0,42] 0,40 [0,30; 0,47] α2 0,29 [0,26; 0,36] 0,26 [0,24; 0,31] 

α3 0,32 [0,27; 0,40] 0,33 [0,26; 0,44] α3 0,27 [0,22; 0,33] 0,27 [0,23; 0,31] 

β1 0,30 [0,27; 0,35] 0,31 [0,27; 0,35] β1 0,26 [0,23; 0,30] 0,24 [0,22; 0,26] 

β2 0,28 [0,25; 0,31] 0,28 [0,24; 0,30] β2 0,26 [0,22; 0,29] 0,25 [0,23; 0,27] 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 T4 

θ1 0,43 [0,30; 0,53] 0,45 [0,34; 0,55] 

O2 T4 

θ1 0,45 [0,30; 0,53] 0,38 [0,31; 0,52] 

θ2 0,45 [0,32; 0,52] 0,45 [0,36; 0,54] θ2 0,44 [0,28; 0,53] 0,38 [0,31; 0,52] 

α1 0,43 [0,33; 0,49] 0,40 [0,33; 0,53] α1 0,42 [0,31; 0,51] 0,36 [0,29; 0,52] 

α2 0,40 [0,30; 0,47] 0,38 [0,30; 0,51] α2 0,40 [0,31; 0,48] 0,40 [0,31; 0,45] 

α3 0,35 [0,29; 0,42] 0,36 [0,30; 0,45] α3 0,36 [0,27; 0,47] 0,37 [0,31; 0,43] 

β1 0,37 [0,31; 0,42] 0,39 [0,30; 0,42] β1 0,34 [0,27; 0,45] 0,33 [0,28; 0,39] 

β2 0,32 [0,26; 0,37] 0,32 [0,26; 0,39] β2 0,34 [0,27; 0,43] 0,34 [0,27; 0,39] 

P3 P4 

θ1 0,66 [0,53; 0,73] 0,65 [0,54; 0,71] 

T3 T4 

θ1 0,33 [0,24; 0,36] 0,28 [0,26; 0,37] 

θ2 0,61 [0,53; 0,71] 0,63 [0,54; 0,69] θ2 0,30 [0,25; 0,36] 0,32 [0,28; 0,36] 

α1 0,61 [0,53; 0,70] 0,60 [0,54; 0,66] α1 0,31 [0,26; 0,36] 0,31 [0,25; 0,34] 

α2 0,59 [0,46; 0,71] 0,60 [0,49; 0,69] α2 0,30 [0,25; 0,33] 0,27 [0,24; 0,37] 

α3 0,50 [0,41; 0,60] 0,53 [0,43; 0,61] α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,27 [0,24; 0,31] 

β1 0,51 [0,46; 0,57] 0,50 [0,42; 0,56] β1 0,26 [0,24; 0,27] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,46 [0,41; 0,54] 0,48 [0,39; 0,54] β2 0,25 [0,22; 0,28] 0,24 [0,22; 0,26] 

Перша хвилина спрямованого сприйняття запаху (дистиляту) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 F4 

θ1 0,58 [0,49; 0,72] 0,72 [0,49; 0,77]* 

P3 O1 

θ1 0,68 [0,57; 0,73] 0,66 [0,58; 0,74] 

θ2 0,60 [0,50; 0,67] 0,67 [0,51; 0,75] θ2 0,63 [0,55; 0,71] 0,66 [0,53; 0,73] 

α1 0,62 [0,48; 0,74]* 0,67 [0,48; 0,80] α1 0,62 [0,55; 0,75] 0,64 [0,56; 0,71] 

α2 0,70 [0,53; 0,87] 0,75 [0,57; 0,90] α2 0,60 [0,45; 0,71] 0,56 [0,37; 0,66]** 

α3 0,63 [0,50; 0,77] 0,72 [0,58; 0,82] α3 0,60 [0,47; 0,71] 0,56 [0,50; 0,75] 

β1 0,51 [0,39; 0,60] 0,54 [0,45; 0,64] β1 0,55 [0,49; 0,62] 0,55 [0,47; 0,62] 

β2 0,45 [0,34; 0,57] 0,49 [0,41; 0,59] β2 0,57 [0,52; 0,64] 0,58 [0,50; 0,64]** 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна 

оцінка (n=53) 

Пара 

відведен

ь 

ПД 
Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 P3 

θ1 0,42 [0,35; 0,49] 0,48 [0,39; 0,53]** 

P3O2 

θ1 0,46 [0,39; 0,57] 0,47 [0,31; 0,57] 

θ2 0,37 [0,31; 0,45]** 0,39 [0,33; 0,49] θ2 0,46 [0,33; 0,58] 0,48 [0,30; 0,61] 

α1 0,39 [0,33; 0,48] 0,41 [0,35; 0,51] α1 0,41 [0,30; 0,53] 0,42 [0,32; 0,50] 

α2 0,40 [0,31; 0,50]* 0,36 [0,26; 0,55] α2 0,36 [0,27; 0,50] 0,38 [0,22; 0,47] 

α3 0,34 [0,27; 0,47] 0,34 [0,28; 0,47] α3 0,37 [0,26; 0,49] 0,33 [0,24; 0,45] 

β1 0,35 [0,30; 0,41] 0,36 [0,31; 0,40] β1 0,34 [0,29; 0,42] 0,31 [0,25; 0,39] 

β2 0,32 [0,28; 0,37]** 0,32 [0,27; 0,39]** β2 0,34 [0,26; 0,44]* 0,33 [0,28; 0,39]* 

F3 P4 

θ1 0,40 [0,28; 0,45] 0,39 [0,31; 0,48] 

P3 T3 

θ1 0,55 [0,42; 0,68] 0,59 [0,38; 0,64] 

θ2 0,35 [0,27; 0,43] 0,33 [0,26; 0,42] θ2 0,59 [0,40; 0,66] 0,57 [0,40; 0,68] 

α1 0,34 [0,29;0,40] 0,35 [0,24; 0,44] α1 0,58 [0,35; 0,69] 0,60 [0,43; 0,69] 

α2 0,36 [0,29; 0,47] 0,34 [0,25; 0,43] α2 0,62 [0,51; 0,71] 0,67 [0,44; 0,73] 

α3 0,32 [0,24; 0,41] 0,29 [0,23; 0,36] α3 0,54 [0,40; 0,68] 0,57 [0,40; 0,70] 

β1 0,31 [0,26; 0,34] 0,30 [0,24; 0,34] β1 0,48 [0,36; 0,61] 0,50 [0,34; 0,62] 

β2 0,27 [0,22; 0,32] 0,28 [0,23; 0,34] β2 0,43 [0,32; 0,58]* 0,46 [0,32; 0,58] 

F3 O1 

θ1 0,34 [0,25; 0,40]* 0,34 [0,24; 0,39] 

P3 T4 

θ1 0,41 [0,35; 0,48] 0,42 [0,36; 0,53] 

θ2 0,26 [0,19; 0,33]* 0,28 [0,24; 0,35] θ2 0,45 [0,36; 0,52] 0,43 [0,37; 0,57] 

α1 0,28 [0,22; 0,38] 0,28 [0,23; 0,34] α1 0,44 [0,36; 0,50] 0,40 [0,31; 0,49] 

α2 0,33 [0,23; 0,41] 0,33 [0,25; 0,39] α2 0,40 [0,31; 0,47] 0,39 [0,30; 0,48] 

α3 0,27 [0,21; 0,35] 0,25 [0,20; 0,34] α3 0,34 [0,27; 0,40] 0,36 [0,25; 0,45] 

β1 0,24 [0,20; 0,28] 0,24 [0,20; 0,27] β1 0,32 [0,28; 0,38] 0,36 [0,29; 0,41] 

β2 0,25 [0,21;0,28] 0,24 [0,21; 0,27] β2 0,31 [0,26; 0,38] 0,34 [0,29; 0,38]** 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 O2 

θ1 0,30 [0,22; 0,35] 0,29 [0,20; 0,35] 

P4 O1 

θ1 0,49 [0,39; 0,61] 0,50 [0,38; 0,59] 

θ2 0,24 [0,16; 0,32] 0,26 [0,23; 0,30] θ2 0,47 [0,35; 0,58] 0,47 [0,37; 0,59] 

α1 0,26 [0,20; 0,34] 0,24 [0,21; 0,34] α1 0,43 [0,35; 0,54] 0,45 [0,36; 0,51] 

α2 0,30 [0,23; 0,41] 0,29 [0,25; 0,43] α2 0,38 [0,30; 0,51] 0,35 [0,29; 0,49] 

α3 0,28 [0,23; 0,34] 0,25 [0,18; 0,31] α3 0,37 [0,30; 0,49] 0,37 [0,29; 0,47] 

β1 0,25 [0,20; 0,28]* 0,22 [0,19; 0,26] β1 0,36 [0,31; 0,43]** 0,34 [0,28; 0,40] 

β2 0,23 [0,20; 0,26] 0,22 [0,18; 0,27] β2 0,36 [0,27; 0,44] 0,34 [0,26; 0,41] 

F3 T3 

θ1 0,41 [0,29; 0,50] 0,43 [0,31; 0,53] 

P4 O2 

θ1 0,66 [0,57; 0,73] 0,61 [0,52; 0,75] 

θ2 0,37 [0,28; 0,50] 0,42 [0,34; 0,51] θ2 0,63 [0,53; 0,72] 0,66 [0,47; 0,72] 

α1 0,39 [0,26; 0,48] 0,36 [0,30; 0,47] α1 0,60 [0,53; 0,71] 0,62 [0,52; 0,70] 

α2 0,40 [0,29; 0,51] 0,39 [0,21; 0,56] α2 0,58 [0,45; 0,70]* 0,55 [0,45; 0,64] 

α3 0,34 [0,27; 0,46] 0,39 [0,28; 0,46] α3 0,59 [0,46; 0,69] 0,53 [0,42; 0,74] 

β1 0,33 [0,26; 0,38] 0,34 [0,26; 0,38] β1 0,56 [0,47; 0,61] 0,52 [0,45; 0,61] 

β2 0,31 [0,22; 0,36] 0,32 [0,23; 0,38]* β2 0,54 [0,43; 0,61] 0,53 [0,48; 0,59] 

F3 T4 

θ1 0,37 [0,29; 0,40] 0,39 [0,27; 0,47] 

P4 T3 

θ1 0,46 [0,37; 0,52] 0,48 [0,37; 0,52] 

θ2 0,32 [0,24; 0,36]*** 0,35 [0,27; 0,43] θ2 0,40 [0,32; 0,52] 0,45 [0,35; 0,55] 

α1 0,34 [0,30; 0,42] 0,38 [0,32; 0,43] α1 0,40 [0,32; 0,45] 0,39 [0,37; 0,50] 

α2 0,37 [0,27; 0,47] 0,37 [0,27; 0,52] α2 0,39 [0,32; 0,46]* 0,40 [0,23; 0,47] 

α3 0,33 [0,23; 0,39] 0,29 [0,24; 0,41] α3 0,34 [0,28; 0,38]** 0,35 [0,26; 0,43] 

β1 0,31 [0,27; 0,35] 0,34 [0,27; 0,38]* β1 0,32 [0,26; 0,39] 0,32 [0,27; 0,40] 

β2 0,27 [0,23; 0,32] 0,29 [0,26; 0,34]** β2 0,30 [0,25; 0,38] 0,31 [0,25; 0,39] 

Примітка:  зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху  та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 P3 

θ1 0,35 [0,29; 0,44] 0,39 [0,29; 0,47]* 

P4 T4 

 

θ1 0,58 [0,38; 0,67] 0,55 [0,36; 0,72] 

θ2 0,35 [0,27; 0,43] 0,35 [0,31; 0,40] θ2 0,62 [0,41; 0,74] 0,61 [0,43; 0,72] 

α1 0,34 [0,29; 0,45] 0,33 [0,27; 0,41] α1 0,62 [0,48; 0,70] 0,58 [0,40; 0,70] 

α2 0,38 [0,30; 0,45]* 0,33 [0,26; 0,50] α2 0,62 [0,47; 0,72] 0,68 [0,45; 0,77] 

α3 0,30 [0,26; 0,40] 0,30 [0,24; 0,36] α3 0,59 [0,42; 0,69] 0,59 [0,45; 0,73] 

β1 0,30 [0,27; 0,35] 0,30 [0,25; 0,35] β1 0,51 [0,40; 0,61]** 0,56 [0,39; 0,62] 

β2 0,28 [0,24; 0,32] 0,29 [0,23; 0,32] β2 0,50 [0,34; 0,60] 0,49 [0,38; 0,63] 

F4 P4 

θ1 0,46 [0,33; 0,51] 0,48 [0,39; 0,55] 

O1 O2 

θ1 0,52 [0,39; 0,64] 0,47 [0,33; 0,57]* 

θ2 0,44 [0,35; 0,51] 0,40 [0,35; 0,48] θ2 0,54 [0,38; 0,66]* 0,51 [0,41; 0,65] 

α1 0,40 [0,34; 0,48] 0,43 [0,29; 0,50] α1 0,45 [0,39; 0,56] 0,52 [0,42; 0,58] 

α2 0,43 [0,32; 0,51]* 0,43 [0,31; 0,56] α2 0,53 [0,38; 0,61] 0,48 [0,37; 0,64] 

α3 0,35 [0,28; 0,45] 0,32 [0,26; 0,43] α3 0,44 [0,36; 0,60] 0,42 [0,33; 0,50] 

β1 0,35 [0,31; 0,44] 0,34 [0,29; 0,41] β1 0,42 [0,34; 0,48]** 0,37 [0,32; 0,45] 

β2 0,33 [0,27; 0,39]** 0,31 [0,28; 0,40]* β2 0,38 [0,31; 0,50]* 0,39 [0,30; 0,46] 

F4 O1 

θ1 0,29 [0,25; 0,38] 0,30 [0,22; 0,36] 

O1 T3 

θ1 0,46 [0,31; 0,57] 0,42 [0,28; 0,52] 

θ2 0,27 [0,19; 0,32] 0,27 [0,21; 0,30] θ2 0,39 [0,33; 0,50] 0,36 [0,28; 0,51] 

α1 0,27 [0,19; 0,32] 0,26 [0,17; 0,31] α1 0,41 [0,31; 0,48] 0,38 [0,32; 0,46] 

α2 0,31 [0,21; 0,43] 0,31 [0,20; 0,41] α2 0,39 [0,28; 0,52] 0,36 [0,24; 0,49] 

α3 0,27 [0,21; 0,31] 0,26 [0,19; 0,35] α3 0,37 [0,29; 0,50] 0,36 [0,26; 0,45] 

β1 0,24 [0,21; 0,27] 0,24 [0,19; 0,26] β1 0,35 [0,29; 0,40] 0,34 [0,27; 0,37] 

β2 0,23 [0,20; 0,26] 0,24 [0,21; 0,26] β2 0,32 [0,26; 0,40] 0,31 [0,25; 0,41] 

Примітка:  зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху  та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 O2 

θ1 0,35 [0,26; 0,41] 0,34 [0,23; 0,41] 

O1 T4 

θ1 0,36 [0,28; 0,43] 0,31 [0,25; 0,41] 

θ2 0,28 [0,21; 0,35] 0,27 [0,22; 0,34] θ2 0,35 [0,27; 0,43] 0,36 [0,24; 0,47] 

α1 0,27 [0,21; 0,32] 0,29 [0,19; 0,36] α1 0,32 [0,26; 0,39] 0,30 [0,23; 0,38] 

α2 0,31 [0,23; 0,44] 0,34 [0,24; 0,41] α2 0,32 [0,21; 0,39] 0,28 [0,24; 0,35] 

α3 0,27 [0,22; 0,35] 0,27 [0,21; 0,34] α3 0,26 [0,21; 0,34] 0,28 [0,21; 0,33] 

β1 0,26 [0,21; 0,29] 0,24 [0,19; 0,27] β1 0,26 [0,23; 0,32] 0,24 [0,21; 0,28] 

β2 0,24 [0,21; 0,28] 0,24 [0,21; 0,28] β2 0,29 [0,22; 0,33]* 0,28 [0,22; 0,31]* 

F4 T3 

θ1 0,35 [0,29; 0,44] 0,38 [0,26; 0,47] 

O2 T3 

θ1 0,35 [0,31; 0,44] 0,37 [0,28; 0,46] 

θ2 0,34 [0,27; 0,42]* 0,38 [0,29; 0,42] θ2 0,31 [0,25; 0,45] 0,34 [0,24; 0,47] 

α1 0,33 [0,27; 0,44] 0,37 [0,31; 0,44] α1 0,30 [0,24; 0,37] 0,31 [0,26; 0,34] 

α2 0,40 [0,31; 0,49]** 0,43 [0,29; 0,53]* α2 0,30 [0,25; 0,35] 0,28 [0,21; 0,34] 

α3 0,35 [0,25; 0,46]* 0,36 [0,29; 0,46] α3 0,27 [0,22; 0,34] 0,24 [0,17; 0,32] 

β1 0,30 [0,27; 0,37] 0,31 [0,26; 0,36] β1 0,26 [0,23; 0,29] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,28 [0,23; 0,31] 0,29 [0,25; 0,36]* β2 0,25 [0,22; 0,32] 0,25 [0,21; 0,31] 

F4 T4 

θ1 0,37 [0,30; 0,53] 0,46 [0,33; 0,53] 

O2 T4 

θ1 0,41 [0,31; 0,51] 0,34 [0,30; 0,50] 

θ2 0,40 [0,28; 0,52] 0,43 [0,31; 0,50] θ2 0,41 [0,31; 0,52] 0,34 [0,28; 0,56] 

α1 0,39 [0,31; 0,51] 0,44 [0,28; 0,50] α1 0,39 [0,31; 0,53] 0,41 [0,27; 0,46] 

α2 0,41 [0,30; 0,53]* 0,43 [0,29; 0,60] α2 0,39 [0,27; 0,54] 0,40 [0,25; 0,53] 

α3 0,34 [0,24; 0,46] 0,35 [0,27; 0,45] α3 0,37 [0,27; 0,46] 0,35 [0,25; 0,44] 

β1 0,35 [0,30; 0,40] 0,36 [0,27; 0,46] β1 0,32 [0,29; 0,43] 0,30 [0,25; 0,36]** 

β2 0,31 [0,25; 0,38] 0,33 [0,24; 0,39] β2 0,33 [0,25; 0,44] 0,35 [0,26; 0,41] 

Примітка:  зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху  та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

P3 P4 

θ1 0,64 [0,53; 0,73] 0,68 [0,51; 0,74] 

T3 T4 

θ1 0,30 [0,23; 0,37] 0,27 [0,21; 0,35] 

θ2 0,65 [0,52; 0,74] 0,62 [0,53; 0,74] θ2 0,29 [0,22; 0,34] 0,29 [0,21; 0,39] 

α1 0,64 [0,51; 0,71] 0,59 [0,53; 0,70] α1 0,30 [0,23; 0,37] 0,28 [0,23; 0,32] 

α2 0,63 [0,53; 0,72] 0,58 [0,40; 0,73] α2 0,30 [0,22; 0,35] 0,27 [0,21; 0,34] 

α3 0,56 [0,44; 0,61] 0,55 [0,45; 0,68]* α3 0,27 [0,20; 0,32] 0,23 [0,19; 0,30] 

β1 0,51 [0,46; 0,60] 0,52 [0,43; 0,60] β1 0,26 [0,21; 0,30] 0,24 [0,21; 0,28] 

β2 0,49 [0,39; 0,58] 0,52 [0,42; 0,56]** β2 0,24 [0,20; 0,28] 0,24 [0,21; 0,28] 

Пролонговане спрямоване сприйняття запаху  

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 F4 

θ1 0,61 [0,51; 0,71]* 0,66 [0,55; 0,70] 

P3 O1 

θ1 0,65 [0,57; 0,73] 0,63 [0,54; 0,70] 

θ2 0,63 [0,50; 0,69] 0,68 [0,56; 0,72] θ2 0,65 [0,58; 0,69] 0,65 [0,58; 0,69] 

α1 0,67 [0,49; 0,77] 0,68 [0,56; 0,77] α1 0,63 [0,54; 0,71] 0,61 [0,53; 0,68] 

α2 0,72 [0,57; 0,82]* 0,80 [0,61; 0,87] α2 0,64 [0,53; 0,72] 0,60 [0,52; 0,67] 

α3 0,64 [0,54; 0,74] 0,73 [0,59; 0,79] α3 0,58 [0,49; 0,70] 0,57 [0,51; 0,68] 

β1 0,55 [0,41; 0,65] 0,55 [0,47; 0,66] β1 0,54 [0,50; 0,64] 0,56 [0,49; 0,61]* 

β2 0,49 [0,39; 0,58] 0,50 [0,47; 0,57] β2 0,56 [0,50; 0,62] 0,56 [0,51; 0,61]* 

F3 P3 

θ1 0,43 [0,36; 0,49] 0,41 [0,36; 0,46] 

P3 O2 

θ1 0,45 [0,35; 0,58] 0,41 [0,33; 0,53] 

θ2 0,40 [0,34; 0,48] 0,39 [0,35; 0,46] θ2 0,44 [0,36; 0,57] 0,44 [0,34; 0,51] 

α1 0,41 [0,35; 0,46] 0,40 [0,35; 0,44] α1 0,41 [0,32; 0,48] 0,39 [0,31; 0,45] 

α2 0,39 [0,29; 0,47] 0,40 [0,33; 0,50] α2 0,42 [0,29; 0,47] 0,35 [0,29; 0,44]* 

α3 0,33 [0,29; 0,41] 0,35 [0,26; 0,40] α3 0,35 [0,28; 0,42] 0,32 [0,28; 0,41] 

β1 0,35 [0,30; 0,43] 0,35 [0,30; 0,38] β1 0,35 [0,27; 0,41] 0,31 [0,26; 0,38] 

β2 0,31 [0,28; 0,35] 0,32 [0,26; 0,35]* β2 0,32 [0,27; 0,42]** 0,32 [0,27; 0,37] 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 P4 

θ1 0,36 [0,32; 0,44] 0,33 [0,30; 0,41] 

P3 T3 

θ1 0,56 [0,37; 0,68] 0,56 [0,46; 0,64]* 

θ2 0,37 [0,31; 0,41] 0,33 [0,30; 0,37] θ2 0,58 [0,39; 0,68] 0,57 [0,49; 0,65]* 

α1 0,34 [0,29; 0,39] 0,32 [0,29; 0,38] α1 0,59 [0,46; 0,68] 0,56 [0,48; 0,65] 

α2 0,35 [0,27; 0,42] 0,35 [0,30; 0,41] α2 0,60 [0,53; 0,72] 0,61 [0,53; 0,73] 

α3 0,29 [0,25; 0,35] 0,29 [0,26; 0,35] α3 0,56 [0,45; 0,65] 0,59 [0,50; 0,68] 

β1 0,31 [0,27; 0,35] 0,29 [0,26; 0,33] β1 0,50 [0,36; 0,59] 0,52 [0,36; 0,61] 

β2 0,27 [0,24; 0,29] 0,27 [0,24; 0,30] β2 0,50 [0,33; 0,56] 0,49 [0,39; 0,58] 

F3 O1 

θ1 0,31 [0,27; 0,35] 0,30 [0,25; 0,33] 

P3 T4 

θ1 0,44 [0,39; 0,48] 0,41 [0,37; 0,50] 

θ2 0,29 [0,25; 0,33] 0,28 [0,26; 0,30] θ2 0,44 [0,40; 0,49] 0,43 [0,37; 0,47] 

α1 0,29 [0,24; 0,32] 0,29 [0,23; 0,30] α1 0,41 [0,36; 0,46] 0,40 [0,34; 0,47] 

α2 0,32 [0,25; 0,40] 0,29 [0,24; 0,40] α2 0,36 [0,31; 0,41] 0,37 [0,32; 0,43] 

α3 0,26 [0,23; 0,30] 0,28 [0,23; 0,31] α3 0,33 [0,28; 0,40] 0,32 [0,28; 0,42] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,20; 0,26] β1 0,34 [0,29; 0,38] 0,32 [0,29; 0,36] 

β2 0,25 [0,22; 0,28]* 0,25 [0,20; 0,27]** β2 0,32 [0,26; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37]** 

F3 O2 

θ1 0,28 [0,25; 0,34] 0,27 [0,22; 0,30] 

P4 O1 

θ1 0,47 [0,38; 0,60] 0,46 [0,35; 0,57] 

θ2 0,26 [0,22; 0,32] 0,24 [0,20; 0,29] θ2 0,48 [0,36; 0,57] 0,45 [0,39; 0,54] 

α1 0,28 [0,22; 0,31] 0,26 [0,24; 0,30] α1 0,44 [0,37; 0,50] 0,42 [0,33; 0,55] 

α2 0,31 [0,27; 0,39] 0,30 [0,25; 0,39] α2 0,40 [0,30; 0,50] 0,38 [0,34; 0,49] 

α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,28 [0,24; 0,32] α3 0,37 [0,32; 0,45] 0,35 [0,29; 0,47] 

β1 0,25 [0,23; 0,26] 0,24 [0,19; 0,25] β1 0,35 [0,30; 0,42] 0,33 [0,27; 0,38] 

β2 0,24 [0,21; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26]* β2 0,34 [0,29; 0,43]* 0,31 [0,28; 0,37] 

Примітка:  зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 T3 

θ1 0,40 [0,27; 0,51] 0,41 [0,36; 0,47]* 

P4 O2 

θ1 0,67 [0,60; 0,73] 0,65 [0,58; 0,73] 

θ2 0,42 [0,30; 0,48] 0,41 [0,38; 0,46] θ2 0,64 [0,56; 0,72] 0,65 [0,53; 0,71] 

α1 0,37 [0,29; 0,47] 0,41 [0,31; 0,47] α1 0,62 [0,52; 0,71] 0,58 [0,54; 0,71] 

α2 0,39 [0,31; 0,46] 0,40 [0,32; 0,49] α2 0,60 [0,47; 0,71] 0,61 [0,45; 0,66] 

α3 0,34 [0,28; 0,42] 0,35 [0,29; 0,43] α3 0,58 [0,49; 0,67] 0,56 [0,43; 0,68] 

β1 0,34 [0,27; 0,37] 0,35 [0,27; 0,41] β1 0,55 [0,46; 0,62] 0,53 [0,47; 0,62] 

β2 0,29 [0,26; 0,37] 0,31 [0,26; 0,36] β2 0,56 [0,48; 0,61]* 0,54 [0,44; 0,60] 

F3 T4 

θ1 0,36 [0,33; 0,41] 0,36 [0,31; 0,39] 

P4 T3 

θ1 0,47 [0,38; 0,51] 0,43 [0,33; 0,50]** 

θ2 0,37 [0,33; 0,40] 0,36 [0,31; 0,40] θ2 0,43 [0,41; 0,50] 0,40 [0,35; 0,51] 

α1 0,36 [0,32; 0,42] 0,35 [0,31; 0,42] α1 0,41 [0,35; 0,46] 0,37 [0,33; 0,47] 

α2 0,35 [0,31; 0,41] 0,34 [0,29; 0,45] α2 0,33 [0,31; 0,45] 0,34 [0,29; 0,43] 

α3 0,31 [0,27; 0,39] 0,30 [0,27; 0,39] α3 0,32 [0,25; 0,41] 0,30 [0,27; 0,41] 

β1 0,31 [0,28; 0,37] 0,31 [0,28; 0,36] β1 0,33 [0,29; 0,37] 0,32 [0,28; 0,35] 

β2 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32]** β2 0,31 [0,26; 0,37]** 0,29 [0,26; 0,36] 

F4 P3 

θ1 0,37 [0,30; 0,43] 0,37 [0,33; 0,41] 

P4 T4 

 

θ1 0,59 [0,42; 0,70] 0,61 [0,44; 0,67] 

θ2 0,36 [0,31; 0,41] 0,34 [0,31; 0,38] θ2 0,61 [0,46; 0,72] 0,61 [0,41; 0,69] 

α1 0,34 [0,29; 0,41] 0,34 [0,31; 0,39]* α1 0,63 [0,52; 0,73] 0,60 [0,49; 0,68] 

α2 0,34 [0,28; 0,43] 0,37 [0,33; 0,41] α2 0,60 [0,49; 0,73]* 0,65 [0,51; 0,75] 

α3 0,30 [0,26; 0,36] 0,30 [0,25; 0,36] α3 0,60 [0,51; 0,68] 0,62 [0,54; 0,71]** 

β1 0,31 [0,27; 0,35] 0,29 [0,27; 0,33] β1 0,54 [0,44; 0,65] 0,54 [0,48; 0,64] 

β2 0,28 [0,25; 0,31] 0,27 [0,25; 0,30] β2 0,50 [0,40; 0,62] 0,54 [0,43; 0,62] 

Примітка:  зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху  та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 P4 

θ1 0,47 [0,41; 0,54] 0,45 [0,40; 0,52] 

O1 O2 

θ1 0,54 [0,41; 0,63] 0,49 [0,38; 0,57]* 

θ2 0,46 [0,39; 0,50] 0,41 [0,34; 0,47] θ2 0,49 [0,41; 0,63] 0,48 [0,42; 0,59] 

α1 0,43 [0,37; 0,50] 0,40 [0,33; 0,47] α1 0,48 [0,42; 0,58] 0,47 [0,42; 0,57] 

α2 0,39 [0,34; 0,47] 0,42 [0,32; 0,48] α2 0,51 [0,45; 0,60] 0,46 [0,42; 0,55] 

α3 0,34 [0,30; 0,42] 0,32 [0,29; 0,45] α3 0,44 [0,37; 0,55] 0,39 [0,33; 0,52] 

β1 0,37 [0,32; 0,43] 0,33 [0,30; 0,39] β1 0,40 [0,33; 0,48] 0,35 [0,30; 0,43] 

β2 0,32 [0,27; 0,37] 0,32 [0,27; 0,34] β2 0,41 [0,33; 0,47]*** 0,35 [0,32; 0,43] 

F4 O1 

θ1 0,28 [0,23; 0,33] 0,27 [0,22; 0,33] 

O1 T3 

θ1 0,47 [0,31; 0,53] 0,41 [0,31; 0,49] 

θ2 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,22; 0,30] θ2 0,43 [0,31; 0,50] 0,43 [0,31; 0,47] 

α1 0,27 [0,21; 0,30] 0,26 [0,23; 0,31]* α1 0,40 [0,31; 0,51] 0,37 [0,27; 0,45]* 

α2 0,31 [0,25; 0,36] 0,31 [0,24; 0,37] α2 0,40 [0,30; 0,55] 0,37 [0,30; 0,46]* 

α3 0,26 [0,23; 0,29] 0,28 [0,23; 0,32] α3 0,38 [0,28; 0,45] 0,35 [0,26; 0,41] 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,19; 0,25] β1 0,34 [0,29; 0,40] 0,34 [0,28; 0,39] 

β2 0,24 [0,21; 0,26]* 0,24 [0,19; 0,27]** β2 0,33 [0,27; 0,40] 0,34 [0,27; 0,37] 

F4 O2 

θ1 0,35 [0,28; 0,40] 0,32 [0,27; 0,40] 

O1 T4 

θ1 0,36 [0,30; 0,41] 0,33 [0,27; 0,42] 

θ2 0,31 [0,26; 0,35] 0,29 [0,23; 0,33] θ2 0,34 [0,29; 0,40] 0,33 [0,26; 0,41] 

α1 0,29 [0,25; 0,33] 0,27 [0,24; 0,33] α1 0,31 [0,27; 0,35] 0,31 [0,25; 0,35] 

α2 0,31 [0,27; 0,38] 0,30 [0,26; 0,37] α2 0,30 [0,25; 0,34] 0,27 [0,26; 0,31] 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,27 [0,23; 0,32] α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,27 [0,22; 0,32] 

β1 0,26 [0,23; 0,28]* 0,24 [0,20; 0,26] β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,26 [0,21; 0,27] 

β2 0,26 [0,23; 0,27] 0,25 [0,22; 0,27]** β2 0,27 [0,24; 0,30]* 0,24 [0,23; 0,29] 

Примітка:  зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху  та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 T3 

θ1 0,38 [0,32; 0,46] 0,36 [0,31; 0,44] 

O2 T3 

θ1 0,39 [0,31; 0,43] 0,35 [0,25; 0,43]* 

θ2 0,36 [0,32; 0,45] 0,36 [0,32; 0,43] θ2 0,35 [0,28; 0,43] 0,31 [0,25; 0,38] 

α1 0,37 [0,32; 0,43] 0,36 [0,30; 0,41] α1 0,31 [0,28; 0,36] 0,27 [0,24; 0,32] 

α2 0,37 [0,30; 0,42] 0,37 [0,31; 0,45] α2 0,30 [0,25; 0,33] 0,26 [0,22; 0,31] 

α3 0,31 [0,26; 0,41] 0,31 [0,27; 0,43] α3 0,26 [0,23; 0,33] 0,27 [0,21; 0,29] 

β1 0,30 [0,27; 0,37] 0,31 [0,28; 0,36]* β1 0,26 [0,24; 0,28] 0,24 [0,23; 0,27] 

β2 0,29 [0,26; 0,31] 0,28 [0,26; 0,33] β2 0,26 [0,23; 0,30]** 0,25 [0,22; 0,28] 

F4 T4 

θ1 0,45 [0,33; 0,51] 0,44 [0,34; 0,53] 

O2 T4 

θ1 0,45 [0,29; 0,54] 0,37 [0,30; 0,48] 

θ2 0,46 [0,32; 0,50] 0,45 [0,36; 0,51] θ2 0,43 [0,30; 0,53] 0,40 [0,31; 0,52] 

α1 0,42 [0,32; 0,50] 0,42 [0,31; 0,50] α1 0,39 [0,29; 0,50] 0,38 [0,26; 0,51] 

α2 0,38 [0,31; 0,50] 0,36 [0,31; 0,53] α2 0,36 [0,28; 0,47]* 0,37 [0,27; 0,48]* 

α3 0,35 [0,29; 0,41] 0,34 [0,28; 0,43] α3 0,37 [0,27; 0,45] 0,34 [0,27; 0,47] 

β1 0,37 [0,32; 0,42] 0,37 [0,31; 0,43] β1 0,32 [0,27; 0,43] 0,32 [0,27; 0,41] 

β2 0,31 [0,27; 0,37] 0,31 [0,27; 0,39] β2 0,35 [0,27; 0,42] 0,34 [0,28; 0,42] 

P3 P4 

θ1 0,65 [0,56; 0,73] 0,63 [0,51; 0,72] 

T3 T4 

θ1 0,29 [0,24; 0,36] 0,28 [0,23; 0,35] 

θ2 0,64 [0,52; 0,71] 0,62 [0,57; 0,71] θ2 0,32 [0,26; 0,36] 0,29 [0,26; 0,32]** 

α1 0,61 [0,51; 0,69] 0,62 [0,53; 0,69] α1 0,30 [0,26; 0,35] 0,26 [0,23; 0,32] 

α2 0,58 [0,47; 0,69] 0,60 [0,49; 0,66] α2 0,28 [0,24; 0,35] 0,28 [0,22; 0,34] 

α3 0,50 [0,43; 0,60] 0,51 [0,44; 0,61] α3 0,27 [0,23; 0,32] 0,27 [0,23; 0,31] 

β1 0,51 [0,46; 0,58] 0,49 [0,44; 0,56] β1 0,26 [0,23; 0,28] 0,26 [0,23; 0,28] 

β2 0,47 [0,38; 0,55] 0,48 [0,38; 0,54] β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,27] 

Примітка: Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час  спрямованого сприйняття запаху  та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Стан спокою після завершення процедури сприйняття 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 F4 

θ1 0,57 [0,49; 0,68] 0,66 [0,58; 0,73] 

P3 O1 

θ1 0,66 [0,57; 0,73 0,66 [0,58; 0,74]* 

θ2 0,63 [0,48; 0,70] 0,68 [0,55; 0,73] θ2 0,64 [0,58; 0,72] 0,65 [0,56; 0,71] 

α1 0,65 [0,52; 0,75] 0,72 [0,54; 0,77] α1 0,66 [0,55; 0,72] 0,65 [0,53; 0,71] 

α2 0,74 [0,62; 0,83] 0,80 [0,67; 0,85] α2 0,62 [0,53; 0,72] 0,62 [0,51; 0,70] 

α3 0,63 [0,52; 0,76] 0,69 [0,57; 0,79]* α3 0,58 [0,51; 0,70] 0,58 [0,52; 0,68]* 

β1 0,54 [0,43; 0,63] 0,56 [0,47; 0,65] β1 0,54 [0,50; 0,65] 0,55 [0,50; 0,60] 

β2 0,49 [0,39; 0,56] 0,50 [0,43; 0,57] β2 0,56 [0,50; 0,62] 0,57 [0,50; 0,62]* 

F3 P3 

θ1 0,42 [0,36; 0,50] 0,42 [0,37; 0,48] 

P3 O2 

θ1 0,48 [0,35; 0,58] 0,43 [0,34; 0,56] 

θ2 0,40 [0,37; 0,47] 0,39 [0,36; 0,43] θ2 0,44 [0,39; 0,55] 0,45 [0,34; 0,54]* 

α1 0,40 [0,34; 0,48] 0,40 [0,35; 0,45] α1 0,41 [0,33; 0,52] 0,38 [0,31; 0,46] 

α2 0,38 [0,32; 0,46] 0,35 [0,29; 0,52] α2 0,38 [0,30; 0,47] 0,40 [0,31; 0,45] 

α3 0,34 [0,28; 0,41] 0,34 [0,27; 0,39] α3 0,36 [0,29; 0,41] 0,32 [0,27; 0,40] 

β1 0,35 [0,31; 0,42] 0,34 [0,29; 0,38] β1 0,34 [0,27; 0,41] 0,29 [0,26; 0,40] 

β2 0,30 [0,27; 0,36] 0,29 [0,27; 0,33] β2 0,32 [0,26; 0,41 0,32 [0,26; 0,39] 

F3 P4 

θ1 0,36 [0,31; 0,42] 0,37 [0,30; 0,42] 

P3 T3 

θ1 0,55 [0,41; 0,68] 0,61 [0,47; 0,68] 

θ2 0,36 [0,31; 0,42] 0,34 [0,31; 0,38] θ2 0,57 [0,45; 0,67] 0,61 [0,50; 0,68] 

α1 0,34 [0,29; 0,41] 0,33 [0,28; 0,37] α1 0,60 [0,45; 0,71] 0,63 [0,53; 0,72] 

α2 0,34 [0,29; 0,41] 0,33 [0,29; 0,43] α2 0,62 [0,53; 0,74] 0,63 [0,55; 0,75] 

α3 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,24; 0,34] α3 0,59 [0,50; 0,65] 0,62 [0,52; 0,66] 

β1 0,31 [0,28; 0,35] 0,29 [0,24; 0,32] β1 0,53 [0,39; 0,60] 0,54 [0,40; 0,61] 

β2 0,27 [0,24; 0,30]] 0,26 [0,23; 0,29] β2 0,48 [0,35; 0,57] 0,52 [0,41; 0,58] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 O1 

θ1 0,31 [0,26; 0,36] 0,28 [0,25; 0,34] 

P3 T4 

θ1 0,43 [0,37; 0,49] 0,43 [0,37; 0,49] 

θ2 0,29 [0,25; 0,33] 0,27 [0,24; 0,32] θ2 0,43 [0,38; 0,50] 0,44 [0,39; 0,49] 

α1 0,27 [0,25; 0,33] 0,30 [0,24; 0,32] α1 0,40 [0,36; 0,46] 0,39 [0,35; 0,45] 

α2 0,32 [0,25; 0,39] 0,31 [0,27; 0,36] α2 0,37 [0,31; 0,41] 0,39 [0,29; 0,45] 

α3 0,26 [0,23; 0,30] 0,27 [0,23; 0,30] α3 0,32 [0,27; 0,38] 0,33 [0,27; 0,42] 

β1 0,25 [0,22; 0,27] 0,24 [0,19; 0,26] β1 0,33 [0,30; 0,38] 0,32 [0,28; 0,37] 

β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,23 [0,20; 0,26] β2 0,30 [0,27; 0,34] 0,30 [0,27; 0,36] 

F3 O2 

θ1 0,28 [0,24; 0,32] 0,27 [0,22; 0,32] 

P4 O1 

θ1 0,48 [0,37; 0,58] 0,47 [0,35; 0,58]* 

θ2 0,27 [0,24; 0,32] 0,24 [0,22; 0,30] θ2 0,47 [0,37; 0,54] 0,45 [0,34; 0,57] 

α1 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,24; 0,30] α1 0,46 [0,36; 0,52 0,42 [0,32; 0,53] 

α2 0,31 [0,27; 0,39] 0,32 [0,28; 0,41] α2 0,41 [0,35; 0,50] 0,41 [0,33; 0,48] 

α3 0,28 [0,23; 0,32] 0,27 [0,22; 0,30]* α3 0,37 [0,31; 0,44] 0,37 [0,26; 0,42] 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,19; 0,25] β1 0,35 [0,30; 0,40] 0,33 [0,29; 0,37] 

β2 0,24 [0,21; 0,26] 0,24 [0,21; 0,25] β2 0,34 [0,29; 0,42] 0,33 [0,28; 0,39] 

F3 T3 

θ1 0,41 [0,30; 0,47] 0,41 [0,36; 0,52] 

P4 O2 

θ1 0,66 [0,57; 0,73] 0,67 [0,58; 0,73] 

θ2 0,42 [0,30; 0,49] 0,42 [0,32; 0,52] θ2 0,63 [0,58; 0,73] 0,65 [0,58; 0,71]** 

α1 0,38 [0,31; 0,46] 0,43 [0,30; 0,49] α1 0,63 [0,51; 0,72] 0,63 [0,51; 0,68] 

α2 0,38 [0,31; 0,45] 0,41 [0,30; 0,47] α2 0,62 [0,50; 0,70] 0,61 [0,51; 0,67] 

α3 0,35 [0,27; 0,40] 0,34 [0,28; 0,42]** α3 0,57 [0,53; 0,69] 0,56 [0,48; 0,70] 

β1 0,34 [0,26; 0,39] 0,34 [0,26; 0,42] β1 0,53 [0,47; 0,63] 0,52 [0,47; 0,63] 

β2 0,30 [0,26; 0,36]] 0,30 [0,25; 0,36] β2 0,55 [0,44; 0,62] 0,54 [0,47; 0,63]** 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001.  
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F3 T4 

θ1 0,35 [0,32; 0,41] 0,37 [0,30; 0,42] 

P4 T3 

θ1 0,45 [0,38; 0,51] 0,42 [0,38; 0,53] 

θ2 0,37 [0,34; 0,41] 0,36 [0,33; 0,40] θ2 0,44 [0,38; 0,52] 0,42 [0,36; 0,48] 

α1 0,35 [0,32; 0,39] 0,34 [0,31; 0,40] α1 0,42 [0,36; 0,45] 0,40 [0,35; 0,45] 

α2 0,35 [0,31; 0,41] 0,37 [0,29; 0,44] α2 0,38 [0,30; 0,42] 0,35 [0,31; 0,42] 

α3 0,31 [0,28; 0,36] 0,32 [0,26; 0,37] α3 0,32 [0,28; 0,37] 0,29 [0,25; 0,39] 

β1 0,31 [0,28; 0,35] 0,30 [0,27; 0,35] β1 0,33 [0,28; 0,37] 0,31 [0,27; 0,37] 

β2 0,27 [0,25; 0,31] 0,27 [0,24; 0,31] β2 0,30 [0,26; 0,36] 0,28 [0,26; 0,34] 

F4 P3 

θ1 0,35 [0,29; 0,42] 0,37 [0,32; 0,43] 

P4 T4 

 

θ1 0,59 [0,45; 0,68] 0,58 [0,50; 0,70] 

θ2 0,35 [0,29; 0,41] 0,36 [0,31; 0,41] θ2 0,60 [0,42; 0,70] 0,62 [0,50; 0,70] 

α1 0,34 [0,30; 0,42] 0,34 [0,30; 0,41] α1 0,62 [0,51; 0,71] 0,63 [0,53; 0,67] 

α2 0,36 [0,29; 0,43] 0,33 [0,29; 0,46] α2 0,65 [0,54; 0,73] 0,62 [0,54; 0,74] 

α3 0,30 [0,26; 0,36] 0,28 [0,24; 0,37] α3 0,60 [0,51; 0,69] 0,64 [0,51; 0,70] 

β1 0,30 [0,26; 0,34] 0,30 [0,25; 0,32] β1 0,56 [0,43; 0,64] 0,58 [0,47; 0,62] 

β2 0,27 [0,23; 0,31] 0,27 [0,24; 0,28] β2 0,51 [0,40; 0,62] 0,54 [0,43; 0,60] 

F4 P4 

θ1 0,44 [0,39; 0,55] 0,46 [0,40; 0,54] 

O1 O2 

θ1 0,53 [0,41; 0,64] 0,51 [0,39; 0,61] 

θ2 0,44 [0,40; 0,54] 0,42 [0,38; 0,50] θ2 0,49 [0,41; 0,60] 0,51 [0,37; 0,62] 

α1 0,42 [0,35; 0,49 0,40 [0,35; 0,46] α1 0,49 [0,42; 0,60] 0,47 [0,39; 0,53]** 

α2 0,41 [0,34; 0,46] 0,41 [0,31; 0,51] α2 0,52 [0,43; 0,57] 0,43 [0,37; 0,57]** 

α3 0,35 [0,31; 0,43] 0,32 [0,28; 0,41] α3 0,43 [0,36; 0,51] 0,43 [0,32; 0,48] 

β1 0,37 [0,31; 0,43] 0,33 [0,29; 0,39] β1 0,40 [0,32; 0,47] 0,37 [0,32; 0,42] 

β2 0,30 [0,27; 0,36] 0,30 [0,27; 0,35] β2 0,40 [0,32; 0,46] 0,36 [0,30; 0,44] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Г.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 O1 

θ1 0,29 [0,23; 0,33] 0,27 [0,23; 0,31] 

O1 T3 

θ1 0,47 [0,30; 0,53] 0,45 [0,30; 0,52] 

θ2 0,28 [0,22; 0,31] 0,26 [0,24; 0,31] θ2 0,44 [0,31;0,51] 0,43 [0,33; 0,50] 

α1 0,28 [0,24; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] α1 0,43 [0,31; 0,52] 0,44 [0,30; 0,49] 

α2 0,31 [0,25; 0,38] 0,31 [0,26; 0,37] α2 0,41 [0,31; 0,57] 0,41 [0,28; 0,50] 

α3 0,27 [0,23; 0,30] 0,27 [0,24; 0,31] α3 0,38 [0,31; 0,47] 0,38 [0,29; 0,45]* 

β1 0,24 [0,21; 0,26] 0,23 [0,19; 0,26] β1 0,34 [0,30; 0,42] 0,36 [0,26; 0,38] 

β2 0,25 [0,22; 0,26] 0,23 [0,19; 0,26] β2 0,33 [0,29; 0,40] 0,35 [0,28; 0,38] 

F4 O2 

θ1 0,33 [0,28; 0,40] 0,31 [0,27; 0,40] 

O1 T4 

θ1 0,35 [0,29; 0,40] 0,34 [0,28; 0,40] 

θ2 0,31 [0,26; 0,38] 0,29 [0,23; 0,36]* θ2 0,35 [0,29; 0,40] 0,35 [0,28; 0,42] 

α1 0,29 [0,25; 0,34] 0,29 [0,24; 0,33] α1 0,31 [0,27; 0,35] 0,32 [0,24; 0,35] 

α2 0,32 [0,27; 0,39] 0,31 [0,27; 0,38] α2 0,30 [0,27; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] 

α3 0,27 [0,23; 0,30] 0,27 [0,21; 0,29] α3 0,28 [0,23;0,31] 0,29 [0,22; 0,31] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,20; 0,27] β1 0,26 [0,24; 0,29] 0,25 [0,22; 0,27] 

β2 0,25 [0,22; 0,27] 0,24 [0,20; 0,26] β2 0,26 [0,23; 0,30] 0,25 [0,23; 0,28]* 

F4 T3 

θ1 0,38 [0,30; 0,45] 0,41 [0,33; 0,45] 

O2 T3 

θ1 0,37 [0,31; 0,46] 0,37 [0,26; 0,48] 

θ2 0,36 [0,31; 0,44] 0,38 [0,34; 0,45] θ2 0,34 [0,30;0,46] 0,34 [0,27; 0,39] 

α1 0,35 [0,29; 0,42 0,37 [0,32; 0,44] α1 0,32 [0,25; 0,36] 0,30 [0,25; 0,35] 

α2 0,36 [0,31; 0,41] 0,36 [0,31; 0,46] α2 0,30 [0,28; 0,35] 0,26 [0,24; 0,31] 

α3 0,32 [0,28; 0,39] 0,32 [0,27; 0,42] α3 0,27 [0,23; 0,31 0,25 [0,22; 0,27] 

β1 0,30 [0,27; 0,35] 0,32 [0,28; 0,35] β1 0,26 [0,23; 0,30] 0,24 [0,22; 0,27] 

β2 0,27 [0,25; 0,30] 0,27 [0,25; 0,33] β2 0,26 [0,22; 0,29] 0,24 [0,22; 0,28] 

Примітка: Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття 

та пролонгованого сприйняття запаху (дистиляту). * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 1

8
3
 

Додаток Г.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

Пара 

відведень 
ПД 

Позитивна оцінка 

(n=28) 

Негативна оцінка 

(n=53) 

F4 T4 

θ1 0,44 [0,31; 0,50] 0,44 [0,36; 0,53] 

O2 T4 

θ1 0,44 [0,30; 0,51] 0,39 [0,31; 0,48] 

θ2 0,45 [0,34; 0,50] 0,45 [0,36; 0,52] θ2 0,44 [0,34; 0,54] 0,40 [0,34; 0,50] 

α1 0,42 [0,34; 0,49] 0,38 [0,29; 0,52] α1 0,39 [0,29; 0,51] 0,37 [0,26; 0,51] 

α2 0,35 [0,30; 0,45] 0,38 [0,32; 0,53] α2 0,39 [0,29; 0,51] 0,39 [0,29; 0,49] 

α3 0,36 [0,29; 0,42] 0,36 [0,29; 0,45] α3 0,37 [0,28; 0,47] 0,38 [0,32; 0,45] 

β1 0,36 [0,32; 0,42] 0,37 [0,29; 0,44] β1 0,34 [0,27; 0,43] 0,34 [0,27; 0,38] 

β2 0,31 [0,26; 0,37] 0,33 [0,26; 0,36] β2 0,33 [0,28; 0,43] 0,35 [0,28; 0,42] 

 P4 

θ1 0,65 [0,51; 0,71] 0,64 [0,56; 0,71] 

T3 T4 

θ1 0,29 [0,23; 0,34] 0,29 [0,25; 0,34] 

θ2 0,64 [0,50; 0,73] 0,64 [0,53; 0,71] θ2 0,31 [0,26;0,38] 0,30 [0,27; 0,33] 

α1 0,61 [0,52; 0,70] 0,57 [0,51; 0,66]* α1 0,30 [0,25; 0,34] 0,28 [0,25; 0,33] 

α2 0,58 [0,47; 0,68] 0,56 [0,47; 0,66] α2 0,31 [0,27; 0,34] 0,28 [0,25; 0,34] 

α3 0,49 [0,41; 0,58] 0,54 [0,41; 0,61] α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,27 [0,24; 0,31 

β1 0,50 [0,45; 0,58] 0,50 [0,42; 0,56] β1 0,26 [0,23; 0,28] 0,25 [0,23; 0,28] 

β2 0,44 [0,40; 0,56] 0,46 [0,40; 0,54] β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,21; 0,26] 
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Додаток Д 

 

Спектральна потужність ЕЕГ-діапазонів під час спрямованого аналітичного сприйняття запахів 

в групах з різною його суб’єктивною оцінкою активуючої дії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихідний стан функціонального спокою 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

F
3
 

θ1 1,56 [1,18; 2,11] 1,52 [1,32; 1,95] 

P
3
 

 

θ1 1,37 [1,07; 2,06] 1,35 [1,13; 2,01] 

θ2 0,93 [0,73; 1,32] 0,96 [0,84; 1,11] θ2 1,02 [0,71; 1,45] 1,04 [0,74; 1,38] 

α1 1,00 [0,75; 2,01] 1,20 [0,82; 1,51] α1 1,41 [0,99; 4,06] 1,64 [0,98; 3,25] 

α2 1,10 [0,53; 2,27] 0,98 [0,54; 1,78] α2 2,89 [1,52; 5,27] 2,55 [0,80; 6,15] 

α3 0,85 [0,46; 1,29] 0,89 [0,52; 1,49] α3 2,76 [1,23; 5,17] 1,41 [0,71; 4,10] 

β1 1,03 [0,81; 1,24] 1,04 [0,84; 1,47] β1 1,46 [0,90; 1,89] 1,66 [1,19; 2,15] 

β2 0,39 [0,33; 0,54] 0,43 [0,33; 0,52] β2 0,49 [0,31; 0,70] 0,65 [0,38; 0,76] 

θ/α 0,79 [0,53; 1,15] 0,98 [0,59; 1,24] θ/α 0,33 [0,22; 0,45] 0,47 [0,29; 0,71] 

β/α 0,45 [0,32; 0,67] 0,50 [0,28; 0,84] β/α 0,20 [0,16; 0,34] 0,35 [0,19; 0,67] 

θ/β 1,90 [1,34; 2,30] 1,65 [1,31; 2,10] θ/β 1,42 [1,13; 1,87] 1,17 [0,96; 1,71] 

F
4

 

 

θ1 1,75 [1,19; 2,41] 2,09 [1,32; 2,58] 

P
4

 

 

θ1 1,44 [1,23; 1,98] 1,68 [1,26; 2,45] 

θ2 0,96 [0,77; 1,57] 1,24 [0,89; 1,85] θ2 1,01 [0,74; 1,50] 1,16 [0,90; 1,83] 

α1 1,19 [0,79; 1,81] 1,27 [0,86; 1,72] α1 1,55 [1,01; 3,64] 2,03 [1,21; 3,51] 

α2 1,07 [0,53; 2,52] 1,03 [0,66; 1,94] α2 2,66 [1,50; 5,89] 2,69 [1,03; 7,75] 

α3 0,94 [0,61; 1,46] 1,02 [0,62; 1,51] α3 2,83 [1,29; 5,13] 1,54 [0,88; 4,22] 

β1 1,04 [0,80; 1,25] 1,19 [0,91; 1,77] β1 1,55 [0,82; 2,02] 1,85 [1,30; 2,41] 

β2 0,41 [0,31; 0,54] 0,49 [0,31; 0,60] β2 0,45 [0,33; 0,68] 0,57 [0,43; 0,75] 

θ/α 0,82 [0,56; 1,17] 1,09 [0,75; 1,26] θ/α 0,27 [0,23; 0,48] 0,44 [0,34; 0,78] 

β/α 0,42 [0,27; 0,59] 0,50 [0,30; 0,73] β/α 0,20 [0,12; 0,32] 0,30 [0,19; 0,60] 

θ/β 2,06 [1,41; 2,48] 1,94 [1,64; 2,31] θ/β 1,43 [1,15; 2,25] 1,38 [1,10; 1,98] 
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Додаток Д (продовження) 

 

 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

O
1
 

 

θ1 1,26 [1,00; 1,92] 1,37 [1,02; 1,97] 

T
3
 

 

θ1 1,34 [0,88; 1,44] 1,40 [1,02; 2,01] 

θ2 1,05 [0,65; 1,61] 1,04 [0,72; 1,34] θ2 0,79 [0,54; 1,01] 0,86 [0,59; 1,44] 

α1 1,97 [1,09; 4,73] 2,26 [0,92; 4,43] α1 0,89 [0,74; 1,50] 1,30 [0,84; 1,60] 

α2 5,51 [2,81; 9,71] 4,23 [1,17; 11,98] α2 1,01 [0,65; 1,72] 1,15 [0,65; 1,97] 

α3 4,64 [1,84; 9,06] 2,47 [1,15; 8,83] α3 1,00 [0,50; 1,42] 0,94 [0,56; 1,81] 

β1 1,86 [1,20; 3,15] 2,48 [1,67; 3,13] β1 0,90 [0,66; 1,30] 1,33 [0,83; 1,62] 

β2 0,58 [0,39; 1,04] 0,54 [0,41; 1,12] β2 0,32 [0,26; 0,48] 0,38 [0,32; 0,49] 

θ/α 0,17 [0,11; 0,27] 0,24 [0,14; 0,60] θ/α 0,64 [0,43; 0,81] 0,69 [0,51; 1,05] 

β/α 0,16 [0,11; 0,27] 0,25 [0,14; 0,63] β/α 0,42 [0,31; 0,62] 0,43 [0,32; 0,63] 

θ/β 1,00 [0,73; 1,47] 0,97 [0,66; 1,09] θ/β 1,57 [1,15; 2,06] 1,59 [1,10; 2,01] 

O
2
 

 

θ1 1,41 [0,97; 1,76] 1,65 [1,05; 2,37] 

T
4

 

 

θ1 0,98 [0,88; 1,56] 1,18 [0,96; 1,66] 

θ2 1,02 [0,68; 1,65] 1,24 [0,73; 1,57] θ2 0,63 [0,51; 1,07] 0,79 [0,61; 1,13] 

α1 1,79 [1,04; 5,04] 2,19 [1,42; 4,54] α1 0,86 [0,68; 1,27] 1,33 [0,84; 2,46] 

α2 6,59 [2,37; 17,75] 5,15 [1,92; 10,95] α2 0,93 [0,57; 1,45] 1,57 [1,03; 2,74] 

α3 5,23 [1,87; 12,89] 2,48 [1,38; 9,73] α3 1,01 [0,48; 1,95] 1,17 [0,58; 2,59] 

β1 2,11 [1,27; 2,97] 2,63 [1,48; 3,55] β1 0,85 [0,70; 1,42] 1,29 [1,00; 1,81] 

β2 0,69 [0,44; 0,93] 0,52 [0,45; 1,06] β2 0,33 [0,25; 0,47] 0,46 [0,36; 0,59] 

θ/α 0,15 [0,10; 0,25] 0,31 [0,15; 0,73] θ/α 0,59 [0,40; 0,83] 0,50 [0,40; 0,72] 

β/α 0,17 [0,09; 0,26] 0,22 [0,14; 0,54] β/α 0,40 [0,30; 0,55] 0,41 [0,27; 0,67] 

θ/β 1,00 [0,67; 1,35] 1,11 [0,79; 1,38] θ/β 1,45 [1,22; 2,06] 1,23 [0,94; 1,59] 
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Додаток Д (продовження) 

Перша хвилина спрямованого сприйняття запаху  
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

F
3
 

θ1 1,76 [1,06; 2,40] 1,96 [1,33; 2,53]* 

P
3
 

 

θ1 1,31 [0,99; 1,91] 1,20 [0,98; 2,07] 

θ2 0,97 [0,68; 1,22] 1,12 [0,78; 1,40] θ2 0,83 [0,66; 1,27]* 0,90 [0,74; 1,62] 

α1 0,93 [0,69; 1,27]* 0,97 [0,69; 1,18] α1 1,27 [0,69; 2,39]*** 1,28 [0,85; 2,52] 

α2 0,69 [0,40; 1,79]* 0,67 [0,44; 1,77] α2 1,61 [0,64; 2,77]*** 1,57 [0,58; 3,05] 

α3 0,73 [0,48; 1,23] 0,97 [0,59;1,40] α3 2,36 [0,96; 4,18] 1,47 [0,66; 3,31] 

β1 0,86 [0,70; 1,14]** 1,10 [0,96; 1,22] β1 1,21 [0,75; 1,75] 1,45 [1,16; 2,15] 

β2 0,39 [0,30; 0,51] 0,43 [0,32; 0,59] β2 0,46 [0,32; 0,59] 0,52 [0,34; 0,60] 

θ/α 0,91 [0,62; 1,12]* 1,07 [0,56; 1,62] θ/α 0,41 [0,23; 0,66]* 0,45 [0,28; 0,66] 

β/α 0,42 [0,33; 0,73] 0,52 [0,28; 0,81] β/α 0,27 [0,19; 0,42]* 0,32 [0,16; 0,73] 

θ/β 2,15 [1,64; 2,37] 2,16 [1,47; 2,47] θ/β 1,36 [0,93; 1,88] 1,18 [0,92; 1,95] 

F
4
 

 

θ1 1,67 [1,40; 2,27] 2,15 [1,43; 3,27]* 

P
4
 

 

θ1 1,34 [1,09; 2,01] 1,65 [1,07; 2,40] 

θ2 1,03 [0,66; 1,48] 1,24 [0,65; 1,80] θ2 0,90 [0,70; 1,18] 1,09 [0,84; 1,68] 

α1 1,04 [0,82; 1,77]** 0,85 [0,67; 1,54] α1 1,14 [0,78; 2,03]* 1,21 [0,80; 2,93]* 

α2 0,75 [0,45; 2,16]* 0,79 [0,45; 2,00] α2 1,54 [0,74; 2,65]*** 2,13 [0,76; 2,98] 

α3 0,75 [0,53; 1,13] 1,13 [0,63; 1,64]* α3 1,92 [0,93; 5,45]** 1,75 [0,98; 5,04] 

β1 0,92 [0,79; 1,12] 1,14 [0,98; 1,60] β1 1,37 [0,70; 1,68] 1,63 [1,12; 2,22] 

β2 0,41 [0,33; 0,53] 0,52 [0,37; 0,70] β2 0,44 [0,33; 0,55] 0,48 [0,42; 0,76] 

θ/α 0,92 [0,62; 1,15] 1,11 [0,56; 1,63] θ/α 0,37 [0,22; 0,75]* 0,39 [0,29; 0,92] 

β/α 0,42 [0,33; 0,71] 0,50 [0,27; 0,75] β/α 0,25 [0,17; 0,41]** 0,28 [0,16; 0,70] 

θ/β 1,89 [1,59; 2,45] 2,06 [1,43; 2,74] θ/β 1,48 [1,12; 1,80] 1,56 [1,17; 1,85] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д (продовження) 

 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

O
1
 

 

θ1 1,30 [0,96; 1,91] 0,98 [0,89; 1,85] 

T
3
 

 

θ1 1,15 [0,81; 1,73] 1,18 [0,90; 1,70] 

θ2 0,83 [0,68; 1,15]* 0,89 [0,62; 1,45] θ2 0,68 [0,47; 0,82] 0,69 [0,65; 1,56] 

α1 1,28 [0,74; 3,45]*** 1,34 [0,88; 2,78] α1 0,76 [0,59; 1,16]** 0,91 [0,66; 1,20]* 

α2 2,94 [1,07; 6,02]*** 2,07 [0,82; 5,34]* α2 0,68 [0,31; 1,26]*** 0,94 [0,45; 1,71] 

α3 4,25 [1,78; 9,88] 4,56 [1,32; 7,36] α3 0,76 [0,47; 1,28] 0,89 [0,57; 2,03] 

β1 1,53 [1,01; 3,14] 2,60 [1,46; 3,05] β1 0,88 [0,69; 1,12] 1,25 [0,89; 1,85]** 

β2 0,60 [0,43; 0,95] 0,55 [0,43; 0,93] β2 0,36 [0,23; 0,53] 0,40 [0,31; 0,57] 

θ/α 0,23 [0,11; 0,38] 0,23 [0,14; 0,48] θ/α 0,73 [0,46; 1,18]* 0,73 [0,48; 0,93] 

β/α 0,21 [0,14; 0,39]** 0,25 [0,12; 0,54] β/α 0,58 [0,38; 0,71]** 0,47 [0,32; 0,76] 

θ/β 0,86 [0,62; 1,35]* 0,79 [0,55; 1,13] θ/β 1,43 [1,19; 1,92] 1,32 [0,93; 1,80] 

O
2
 

 

θ1 1,22 [0,90; 1,60] 1,21 [0,96; 2,28] 

T
4

 

 

θ1 0,99 [0,74; 1,45] 1,13 [0,95; 1,41] 

θ2 0,87 [0,69; 1,29] 1,02 [0,65; 1,49] θ2 0,58 [0,48; 0,82]** 0,77 [0,59; 1,10] 

α1 1,29 [0,83; 2,77]*** 1,45 [0,76; 3,13]* α1 0,65 [0,53; 0,91]*** 1,15 [0,45; 1,57] 

α2 3,76 [1,34; 10,42]* 4,07 [1,11; 6,51] α2 0,55 [0,33; 1,22]** 1,20 [0,80; 2,18] 

α3 3,79 [2,56; 11,35] 4,70 [1,66; 8,56] α3 0,79 [0,48; 1,44] 1,44 [0,47; 2,16] 

β1 1,80 [1,16; 2,82] 2,39 [1,54; 3,33] β1 0,87 [0,55; 1,00] 1,29 [0,96; 1,70] 

β2 0,57 [0,41; 0,90] 0,54 [0,47; 1,23]* β2 0,37 [0,28; 0,47] 0,43 [0,33; 0,57] 

θ/α 0,16 [0,08; 0,26] 0,25 [0,09; 0,53] θ/α 0,67 [0,48; 1,02] 0,54 [0,43; 0,70] 

β/α 0,19 [0,10; 0,33]* 0,23 [0,11; 0,58] β/α 0,51 [0,31; 0,73]** 0,40 [0,27; 0,71] 

θ/β 0,90 [0,52; 1,12] 0,88 [0,67; 1,54] θ/β 1,28 [1,08; 1,76] 1,26 [0,86; 1,69] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д (продовження) 

 

Пролонговане сприйняття запаху  
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

F
3
 

θ1 1,65 [1,05; 2,13] 1,48 [1,31; 2,00] 

P
3
 

 

θ1 1,46 [1,02; 1,90]* 1,34 [1,10; 1,79] 

θ2 0,92 [0,72; 1,21] 0,91 [0,80; 1,23] θ2 1,05 [0,71; 1,35] 0,92 [0,77; 1,33] 

α1 0,97 [0,69; 1,48] 1,07 [0,78; 1,44] α1 1,23 [0,91; 2,62] 1,54 [1,00; 2,57] 

α2 0,82 [0,48; 1,91]* 0,81 [0,59; 2,02] α2 2,61 [1,04; 3,32]* 2,64 [1,08; 6,28] 

α3 0,74 [0,49; 1,29] 0,89 [0,73; 1,43] α3 2,37 [1,32; 3,98] 1,80 [0,98; 4,15] 

β1 0,99 [0,81; 1,13] 1,14 [0,84; 1,34] β1 1,46 [0,83; 1,89] 1,65 [1,16; 2,10] 

β2 0,43 [0,36; 0,56] 0,44 [0,34; 0,54] β2 0,47 [0,34; 0,68] 0,62 [0,39; 0,78] 

θ/α 0,84 [0,60; 1,10] 0,99 [0,55; 1,18] θ/α 0,33 [0,19; 0,52] 0,39 [0,24; 0,63] 

β/α 0,48 [0,30; 0,66] 0,49 [0,32; 0,75] β/α 0,29 [0,16; 0,43] 0,37 [0,19; 0,53] 

θ/β 1,87 [1,36; 2,16] 1,66 [1,29; 1,84] θ/β 1,32 [0,99; 1,61] 1,22 [0,89; 1,51] 

F
4

 

 

θ1 1,66 [1,23; 2,10] 1,86 [1,27; 2,53] 

P
4

 

 

θ1 1,45 [1,17; 1,85]* 1,73 [1,24; 2,33] 

θ2 1,02 [0,79; 1,44] 1,11 [0,91; 1,43] θ2 1,06 [0,86; 1,31] 1,07 [0,86; 1,50]* 

α1 1,11 [0,75; 1,65]* 1,35 [0,79; 1,47] α1 1,50 [0,95; 2,90] 1,71 [1,09; 3,42] 

α2 0,87 [0,55; 1,98] 0,99 [0,74; 2,04] α2 2,24 [0,96; 4,54] 2,74 [1,30; 7,33] 

α3 0,87 [0,58; 1,40] 1,02 [0,74; 1,46] α3 2,26 [1,32; 4,56] 1,99 [0,96; 5,05] 

β1 1,01 [0,84; 1,20] 1,23 [0,86; 1,74] β1 1,46 [0,83; 1,98] 1,64 [1,29; 2,28] 

β2 0,42 [0,36; 0,54] 0,52 [0,35; 0,64] β2 0,48 [0,34; 0,63] 0,56 [0,44; 0,75] 

θ/α 0,92 [0,67; 1,03] 1,00 [0,68; 1,24] θ/α 0,35 [0,18; 0,63] 0,45 [0,27; 0,81] 

β/α 0,49 [0,31; 0,64] 0,48 [0,31; 0,75] β/α 0,27 [0,14; 0,39]** 0,30 [0,17; 0,59] 

θ/β 1,87 [1,51; 2,23] 1,70 [1,32; 2,18] θ/β 1,32 [1,01; 1,79] 1,34 [1,16; 1,64] 

            Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху та вихідного стану   

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д (продовження) 

 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

O
1
 

 

θ1 1,23 [0,99; 1,91]* 1,18 [0,94; 1,81]* 

T
3
 

 

θ1 1,18 [0,78; 1,46] 1,27 [1,02; 2,05] 

θ2 0,85 [0,66; 1,51]* 0,77 [0,66; 1,41] θ2 0,66 [0,48; 0,88]* 0,89 [0,61; 1,13] 

α1 1,55 [0,96; 3,92]* 1,83 [1,03; 3,26] α1 0,86 [0,64; 1,41] 1,00 [0,73; 1,34]*** 

α2 4,95 [1,84; 6,85] 4,12 [1,40; 11,04] α2 0,79 [0,44; 1,31]** 1,06 [0,70; 1,82] 

α3 4,41 [2,23; 7,96] 3,17 [1,42; 9,96] α3 0,79 [0,58; 1,28] 1,11 [0,78; 1,61] 

β1 1,86 [1,16; 3,24] 2,51 [1,70; 3,34] β1 0,94 [0,69; 1,21] 1,38 [0,82; 1,69] 

β2 0,61 [0,44; 1,04] 0,55 [0,46; 1,29] β2 0,38 [0,25; 0,51] 0,38 [0,29; 0,56] 

θ/α 0,17 [0,10; 0,27] 0,19 [0,13; 0,38] θ/α 0,60 [0,39; 1,07] 0,76 [0,52; 1,03] 

β/α 0,23 [0,12; 0,36] 0,25 [0,14; 0,49] β/α 0,50 [0,34; 0,68]** 0,51 [0,37; 0,65] 

θ/β 0,91 [0,59; 1,34] 0,73 [0,58; 1,02] θ/β 1,47 [1,10; 1,71] 1,63 [1,10; 1,86] 

O
2
 

 

θ1 1,25 [1,08; 1,81] 1,59 [1,00; 2,17] 

T
4

 

 

θ1 1,05 [0,78; 1,52] 1,15 [0,91; 1,55] 

θ2 1,05 [0,65; 1,27] 1,09 [0,67; 1,34] θ2 0,59 [0,51; 0,95] 0,74 [0,59; 0,90] 

α1 1,86 [0,96; 3,58]** 1,91 [1,29; 3,78] α1 0,81 [0,61; 1,46] 1,28 [0,64; 1,55] 

α2 5,39 [2,19; 11,77] 4,90 [1,91; 10,63] α2 0,75 [0,47; 1,88]* 1,56 [1,07; 2,47] 

α3 4,68 [2,61; 11,42] 3,31 [1,60; 9,78] α3 0,82 [0,50; 1,53] 1,33 [0,63; 2,29] 

β1 2,03 [1,23; 3,50] 2,75 [1,56; 3,50] β1 0,89 [0,62; 1,16] 1,18 [0,93; 1,86] 

β2 0,69 [0,51; 0,88] 0,62 [0,47; 1,55] β2 0,38 [0,27; 0,47] 0,44 [0,37; 0,52] 

θ/α 0,14 [0,09; 0,27] 0,25 [0,13; 0,43] θ/α 0,62 [0,44; 0,93] 0,49 [0,40; 0,64] 

β/α 0,19 [0,08; 0,33] 0,21 [0,13; 0,51] β/α 0,46 [0,30; 0,70]* 0,43 [0,34; 0,60] 

θ/β 0,85 [0,54; 1,16] 0,91 [0,63; 1,24] θ/β 1,37 [0,96; 1,79] 1,18 [1,01; 1,48] 

 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час пролонгованого сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д (продовження) 

 

Стан спокою після завершення процедури сприйняття 
В

ід
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

F
3
 

θ1 1,56 [1,15; 1,82] 1,42 [1,19; 1,90] 

P
3
 

 

θ1 1,30 [1,01; 1,82] 1,21 [1,07; 1,92] 

θ2 0,94 [0,76; 1,28] 0,94 [0,80; 1,21] θ2 0,96 [0,66; 1,40] 0,99 [0,74; 1,34] 

α1 1,07 [0,64; 1,50] 1,04 [0,79; 1,73] α1 1,56 [0,89; 3,49] 1,76 [0,87; 3,11] 

α2 1,02 [0,43; 1,91] 0,88 [0,61; 1,40] α2 3,47 [0,88; 4,87] 2,12 [1,00; 5,64] 

α3 0,75 [0,40; 1,25]* 0,90 [0,64; 1,41] α3 2,86 [1,45; 4,59] 1,67 [0,69; 4,07] 

β1 1,02 [0,83; 1,14] 1,06 [0,82; 1,26] β1 1,29 [0,84; 1,83] 1,51 [1,23; 2,13] 

β2 0,39 [0,34; 0,57]* 0,41 [0,35; 0,51] β2 0,49 [0,32; 0,67] 0,57 [0,40; 0,83] 

θ/α 0,87 [0,58; 1,12] 1,00 [0,71; 1,26] θ/α 0,27 [0,19; 0,46] 0,51 [0,32; 0,63] 

β/α 0,47 [0,31; 0,70] 0,53 [0,33; 0,78] β/α 0,24 [0,15; 0,33] 0,36 [0,18; 0,66] 

θ/β 1,95 [1,41; 2,24] 1,60[1,22; 1,82] θ/β 1,35 [0,93; 1,87] 1,22 [0,86; 1,61] 

F
4
 

 

θ1 1,62 [1,24; 2,06] 1,68 [1,20; 3,09] 

P
4
 

 

θ1 1,40 [1,11; 1,82] 1,72 [1,31; 2,50] 

θ2 1,07 [0,84; 1,43] 1,11 [0,89; 1,62] θ2 1,00 [0,81; 1,39] 1,14 [0,93; 1,57] 

α1 1,16 [0,81; 1,69] 1,30 [0,75; 1,85] α1 1,39 [0,88; 2,85] 2,14 [1,00; 4,14]* 

α2 1,04 [0,50; 1,90] 1,00 [0,67; 1,62] α2 2,41 [1,02; 5,71] 2,50 [1,06; 6,70] 

α3 0,81[0,48; 1,43] 0,92 [0,57; 1,29]** α3 2,15 [1,42; 5,31] 1,87 [0,71; 5,01] 

β1 1,03 [0,77; 1,23] 1,14 [0,94; 1,58] β1 1,35 [0,82; 1,94] 1,63 [1,26; 2,31] 

β2 0,41 [0,34; 0,54] 0,46 [0,39; 0,64] β2 0,46 [0,34; 0,73] 0,53 [0,43; 0,91] 

θ/α 0,92 [0,57; 1,22] 1,13 [0,71; 1,31] θ/α 0,30 [0,18; 0,56] 0,51 [0,38; 0,89] 

β/α 0,45 [0,30; 0,67] 0,50 [0,35; 0,74] β/α 0,23 [0,13; 0,42] 0,37 [0,19; 0,58] 

θ/β 2,01 [1,49; 2,50] 1,71 [1,32; 2,20] θ/β 1,38 [0,98; 1,85] 1,47 [1,13; 1,86] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д (продовження) 

 

 
в

ед
ен

н
я

 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий (n=16) 

В
ід

в
ед

ен
н

я
 

П
ід

д
іа

п
а
зо

н
 

 

Активуючий  

(n=30) 

 

Інактивуючий 

(n=16) 

O
1
 

 

θ1 1,17 [0,86; 1,68] 1,14 [0,94; 1,79] 

T
3
 

 

θ1 1,06 [0,79; 1,48] 1,26 [1,00; 2,22] 

θ2 0,95 [0,53; 1,27] 0,87 [0,63; 1,28] θ2 0,68 [0,56; 0,87] 0,89 [0,63; 1,30] 

α1 1,82 [0,79; 5,18] 1,52 [0,96; 3,41] α1 0,86 [0,65; 1,33] 1,15 [0,74; 1,44] 

α2 4,68 [1,62; 7,81] 2,73 [1,24; 11,8*5] α2 0,97 [0,46; 1,61] 0,91 [0,77; 1,65] 

α3 3,47 [1,50; 8,41] 2,78 [1,14; 9,37] α3 0,81 [0,48; 1,49] 0,94 [0,67; 1,37] 

β1 1,60 [0,98; 2,98]*** 2,12 [1,55; 2,87]** β1 0,85 [0,67; 1,34] 1,24 [0,82; 1,62] 

β2 0,54 [0,40; 0,83]** 0,56 [0,40; 1,11]** β2 0,34  [0,21; 0,50] 0,41 [0,28; 0,64] 

θ/α 0,17 [0,12; 0,27] 0,31 [0,15; 0,48]* θ/α 0,57 [0,44; 0,97] 0,75 [0,53; 1,12] 

β/α 0,19 [0,10; 0,37] 0,28 [0,14; 0,62] β/α 0,47 [0,30; 0,58] 0,49 [0,32; 0,73] 

θ/β 0,92 [0,63; 1,46] 0,85 [0,63; 1,18]* θ/β 1,56 [1,09; 2,00] 1,62 [1,15; 1,85] 

O
2
 

 

θ1 1,27 [0,93; 1,82] 1,49 [1,00; 2,27] 

T
4
 

 

θ1 0,97 [0,83; 1,44]* 1,12 [0,92; 1,60] 

θ2 0,92 [0,64; 1,23] 1,08 [0,81; 1,44] θ2 0,63 [0,51; 0,82] 0,87 [0,58; 1,23] 

α1 2,09 [0,90; 3,55] 2,22 [1,31; 3,94] α1 0,77 [0,62; 1,13] 1,48 [0,67; 2,19] 

α2 5,05 [1,55; 13,08] 3,44 [1,84; 9,11]* α2 0,79 [0,53; 1,39] 1,49 [1,01; 2,70] 

α3 4,01 [2,05; 10,16]* 3,02 [1,29; 12,01] α3 0,95 [0,46; 1,63] 1,18 [0,55; 1,71] 

β1 1,84 [1,13; 2,83]*** 2,36 [1,31; 3,00]** β1 0,94 [0,72; 1,25] 1,16 [0,96; 1,94] 

β2 0,62 [0,40; 0,85]** 0,64 [0,43; 1,02]* β2 0,37 [0,24; 0,51] 0,53 [0,32; 0,62] 

θ/α 0,15 [0,09; 0,24] 0,35 [0,17; 0,58]*** θ/α 0,54 [0,39; 0,85] 0,49 [0,40; 0,78] 

β/α 0,21 [0,09; 0,40] 0,25 [0,17; 0,52] β/α 0,47 [0,31; 0,67] 0,45 [0,34; 0,69] 

θ/β 0,87 [0,59; 1,29] 1,16 [0,82; 1,46]*** θ/β 1,32 [0,97; 1,91] 1,26 [0,90; 1,48] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 

Середні рівні когерентності  ЕЕГ-діапазонів під час спрямованого аналітичного сприйняття запаху 

в групах з різною його суб’єктивною оцінкою активуючої дії 

Вихідний стан функціонального спокою 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 F4 

θ1 0,62 [0,49; 0,76] 0,52 [0,43; 0,68] 

P3 O1 

θ1 0,62 [0,55; 0,70] 0,67 [0,51; 0,72] 

θ2 0,65 [0,51; 0,74] 0,53 [0,42; 0,69] θ2 0,61 [0,52; 0,68] 0,66 [0,50; 0,72] 

α1 0,73 [0,53; 0,78] 0,53 [0,44; 0,76] α1 0,59 [0,54; 0,69] 0,62 [0,51; 0,73] 

α2 0,77 [0,60; 0,84] 0,68 [0,56; 0,80] α2 0,61 [0,51; 0,65] 0,64 [0,51; 0,73] 

α3 0,69 [0,58; 0,75] 0,57 [0,46; 0,80] α3 0,58 [0,52; 0,70] 0,56 [0,49; 0,69] 

β1 0,55 [0,42; 0,61] 0,51 [0,42; 0,64] β1 0,52 [0,48; 0,58] 0,54 [0,49; 0,60] 

β2 0,50 [0,43; 0,54] 0,41 [0,34; 0,59] β2 0,53 [0,49; 0,60] 0,56 [0,47; 0,60] 

F3 P3 

θ1 0,40 [0,35; 0,46] 0,41 [0,38; 0,47] 

P3 O2 

θ1 0,42 [0,36; 0,55] 0,44 [0,33; 0,50] 

θ2 0,41 [0,36; 0,44] 0,41 [0,36; 0,44] θ2 0,42 [0,32; 0,49] 0,38 [0,33; 0,52] 

α1 0,35 [0,32; 0,41] 0,40 [0,33; 0,48] α1 0,37 [0,32; 0,44] 0,41 [0,32; 0,50] 

α2 0,35 [0,31; 0,45] 0,34 [0,30; 0,44] α2 0,37 [0,30; 0,46] 0,39 [0,32; 0,49] 

α3 0,33 [0,29; 0,37] 0,36 [0,26; 0,44] α3 0,35 [0,30; 0,42] 0,35 [0,27; 0,44] 

β1 0,32 [0,28; 0,38] 0,34 [0,31; 0,43] β1 0,30 [0,27; 0,37] 0,33 [0,28; 0,38] 

β2 0,28 [0,26; 0,34] 0,28 [0,25; 0,36] β2 0,29 [0,27; 0,34] 0,30 [0,24; 0,36] 

F3 P4 

θ1 0,35 [0,31; 0,43] 0,32 [0,26; 0,40] 

P3 T3 

θ1 0,55 [0,41; 0,66] 0,44 [0,30; 0,58] 

θ2 0,37 [0,32; 0,40] 0,33 [0,29; 0,37] θ2 0,59 [0,46; 0,65] 0,43 [0,24; 0,57] 

α1 0,31 [0,29; 0,37] 0,33 [0,25; 0,37] α1 0,61 [0,52; 0,64] 0,48 [0,28; 0,57] 

α2 0,33 [0,30; 0,40] 0,31 [0,28; 0,37] α2 0,62 [0,52; 0,69] 0,54 [0,37; 0,59] 

α3 0,30 [0,26; 0,34] 0,26 [0,24; 0,33] α3 0,57 [0,49; 0,61] 0,49 [0,27; 0,56] 

β1 0,29 [0,25; 0,33] 0,30 [0,24; 0,33] β1 0,50 [0,37; 0,58] 0,44 [0,30; 0,55] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 O1 

θ1 0,31 [0,25; 0,35] 0,29 [0,28; 0,34] 

P3 T4 

θ1 0,43 [0,39; 0,50] 0,43 [0,39; 0,50] 

θ2 0,29 [0,25; 0,33] 0,29 [0,21; 0,33] θ2 0,44 [0,40; 0,46] 0,42 [0,38; 0,48] 

α1 0,28 [0,24; 0,31] 0,29 [0,22; 0,32] α1 0,39 [0,34; 0,48] 0,40 [0,35; 0,46] 

α2 0,30 [0,27; 0,40] 0,31 [0,26; 0,42] α2 0,38 [0,33; 0,44] 0,31 [0,27; 0,42] 

α3 0,29 [0,24; 0,33] 0,25 [0,24; 0,31] α3 0,31 [0,28; 0,38] 0,32 [0,28; 0,42] 

β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,19; 0,27] β1 0,33 [0,28; 0,35] 0,34 [0,30; 0,40] 

β2 0,24 [0,23; 0,26] 0,23 [0,19; 0,26] β2 0,30 [0,27; 0,34] 0,29 [0,26; 0,34] 

F3 O2 

θ1 0,28 [0,24; 0,35] 0,25 [0,21; 0,31] 

P4 O1 

θ1 0,47 [0,39; 0,54] 0,43 [0,33; 0,57] 

θ2 0,27 [0,22; 0,32] 0,24 [0,21; 0,30] θ2 0,45 [0,40; 0,50] 0,41 [0,35; 0,53] 

α1 0,27 [0,23; 0,30] 0,25 [0,21; 0,28] α1 0,42 [0,39; 0,47] 0,41 [0,31; 0,54] 

α2 0,31 [0,27; 0,39] 0,33 [0,26; 0,38] α2 0,40 [0,33; 0,45] 0,36 [0,27; 0,58] 

α3 0,30 [0,25; 0,32] 0,26 [0,23; 0,31] α3 0,38 [0,34; 0,42] 0,37 [0,26; 0,55] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,19; 0,25] β1 0,33 [0,29; 0,36] 0,34 [0,27; 0,37] 

β2 0,24 [0,22; 0,26] 0,22 [0,19; 0,25] β2 0,32 [0,29; 0,36] 0,31 [0,27; 0,37] 

F3 T3 

θ1 0,41 [0,33; 0,51] 0,35 [0,24; 0,46] 

P4 O2 

θ1 0,66 [0,53; 0,70] 0,67 [0,60; 0,76] 

θ2 0,42 [0,36; 0,49] 0,33 [0,24; 0,45] θ2 0,59 [0,52; 0,69] 0,69 [0,54; 0,73] 

α1 0,41 [0,33; 0,48] 0,33 [0,23; 0,46] α1 0,59 [0,48; 0,68] 0,63 [0,52; 0,73] 

α2 0,42 [0,31; 0,48] 0,33 [0,24; 0,45] α2 0,59 [0,46; 0,67] 0,62 [0,55; 0,69] 

α3 0,34 [0,30; 0,42] 0,34 [0,26; 0,42] α3 0,57 [0,51; 0,68] 0,60 [0,47; 0,68] 

β1 0,37 [0,28; 0,43] 0,30 [0,25; 0,38] β1 0,54 [0,45; 0,60] 0,55 [0,47; 0,60] 

β2 0,33 [0,26; 0,37] 0,28 [0,21; 0,34] β2 0,51 [0,42; 0,59] 0,54 [0,46; 0,60] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 T4 

θ1 0,37 [0,32; 0,45] 0,33 [0,31; 0,40] 

P4 T3 

θ1 0,45 [0,40; 0,53] 0,46 [0,38; 0,57] 

θ2 0,37 [0,35; 0,41] 0,38 [0,34; 0,39] θ2 0,42 [0,38; 0,49] 0,43 [0,38; 0,51] 

α1 0,40 [0,31; 0,43] 0,35 [0,27; 0,44] α1 0,40 [0,33; 0,46] 0,39 [0,34; 0,46] 

α2 0,36 [0,33; 0,42] 0,33 [0,27; 0,37] α2 0,39 [0,30; 0,46] 0,34 [0,29; 0,41] 

α3 0,31 [0,26; 0,37] 0,36 [0,28; 0,41] α3 0,30 [0,27; 0,41] 0,34 [0,27; 0,38] 

β1 0,32 [0,29; 0,36] 0,32 [0,29; 0,38] β1 0,32 [0,29; 0,36] 0,33 [0,29; 0,38] 

β2 0,28 [0,26; 0,32] 0,26 [0,23; 0,30] β2 0,29 [0,27; 0,33] 0,28 [0,25; 0,37] 

F4 P3 

θ1 0,35 [0,32; 0,41] 0,37 [0,29; 0,40] 

P4 T4 

 

θ1 0,60 [0,51; 0,66] 0,47 [0,30; 0,68] 

θ2 0,37 [0,30; 0,40] 0,35 [0,28; 0,37] θ2 0,62 [0,49; 0,68] 0,58 [0,30; 0,66] 

α1 0,33 [0,31; 0,38] 0,33 [0,26; 0,39] α1 0,58 [0,53; 0,67] 0,53 [0,35; 0,61] 

α2 0,35 [0,28; 0,41] 0,31 [0,30; 0,36] α2 0,60 [0,54; 0,69] 0,52 [0,45; 0,67] 

α3 0,30 [0,26; 0,35] 0,29 [0,22; 0,36] α3 0,61 [0,52; 0,67] 0,54 [0,34; 0,65] 

β1 0,29 [0,25; 0,32] 0,30 [0,25; 0,34] β1 0,52 [0,38; 0,62] 0,48 [0,37; 0,62] 

β2 0,28 [0,25; 0,29] 0,25 [0,22; 0,28] β2 0,49 [0,42; 0,58] 0,41 [0,32; 0,58] 

F4 P4 

θ1 0,44 [0,38; 0,51] 0,46 [0,40; 0,51] 

O1 O2 

θ1 0,47 [0,40; 0,58] 0,50 [0,35; 0,60] 

θ2 0,41 [0,40; 0,46] 0,43 [0,37; 0,48] θ2 0,46 [0,41; 0,55] 0,48 [0,42; 0,56] 

α1 0,40 [0,33; 0,46] 0,38 [0,33; 0,54] α1 0,46 [0,39; 0,50] 0,45 [0,39; 0,52] 

α2 0,38 [0,33; 0,43] 0,35 [0,33; 0,43] α2 0,45 [0,38; 0,53] 0,51 [0,41; 0,59] 

α3 0,33 [0,29; 0,38] 0,36 [0,28; 0,44] α3 0,41 [0,37; 0,46] 0,43 [0,33; 0,54] 

β1 0,33 [0,30; 0,37] 0,36 [0,30; 0,41] β1 0,36 [0,33; 0,39] 0,40 [0,34; 0,45] 

β2 0,29 [0,27; 0,32] 0,27 [0,24; 0,33] β2 0,34 [0,31; 0,39] 0,37 [0,29; 0,41] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 O1 

θ1 0,29 [0,26; 0,34] 0,26 [0,22; 0,32] 

O1 T3 

θ1 0,43 [0,29; 0,50] 0,33 [0,25; 0,43] 

θ2 0,28 [0,23; 0,31] 0,26 [0,20; 0,30] θ2 0,41 [0,30; 0,45] 0,32 [0,26; 0,43] 

α1 0,27 [0,24; 0,31] 0,26 [0,21; 0,30] α1 0,37 [0,31; 0,47] 0,34 [0,26; 0,43] 

α2 0,33 [0,27; 0,40] 0,30 [0,28; 0,37] α2 0,37 [0,31; 0,44] 0,31 [0,26; 0,49] 

α3 0,28 [0,24; 0,32] 0,26 [0,23; 0,32] α3 0,34 [0,30; 0,39] 0,30 [0,24; 0,40] 

β1 0,25 [0,22; 0,26] 0,23 [0,18; 0,26] β1 0,32 [0,28; 0,37] 0,29 [0,25; 0,36] 

β2 0,24 [0,22; 0,25] 0,23 [0,19; 0,25] β2 0,33 [0,27; 0,36] 0,28 [0,25; 0,37] 

F4 O2 

θ1 0,32 [0,29; 0,37] 0,35 [0,29; 0,42] 

O1 T4 

θ1 0,34 [0,30; 0,40] 0,36 [0,30; 0,40] 

θ2 0,30 [0,24; 0,31] 0,29 [0,25; 0,37] θ2 0,33 [0,27; 0,39] 0,32 [0,28; 0,35] 

α1 0,29 [0,25; 0,31] 0,28 [0,22; 0,36] α1 0,30 [0,26; 0,33] 0,29 [0,23; 0,34] 

α2 0,29 [0,27; 0,38] 0,30 [0,26; 0,39] α2 0,29 [0,25; 0,33] 0,27 [0,24; 0,35] 

α3 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,25; 0,31] α3 0,30 [0,24; 0,32] 0,28 [0,22; 0,34] 

β1 0,24 [0,23; 0,26] 0,26 [0,20; 0,28] β1 0,25 [0,24; 0,27] 0,26 [0,20; 0,29] 

β2 0,24 [0,22; 0,26] 0,24 [0,20; 0,26] β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,21; 0,29] 

F4 T3 

θ1 0,42 [0,33; 0,48] 0,42 [0,34; 0,45] 

O2 T3 

θ1 0,37 [0,31; 0,43] 0,39 [0,30; 0,52] 

θ2 0,39 [0,34; 0,47] 0,38 [0,32; 0,46] θ2 0,33 [0,26; 0,38] 0,34 [0,28; 0,48] 

α1 0,37 [0,32; 0,42] 0,35 [0,30; 0,40] α1 0,29 [0,26; 0,32] 0,33 [0,24; 0,39] 

α2 0,41 [0,31; 0,44] 0,36 [0,30; 0,39] α2 0,27 [0,25; 0,31] 0,28 [0,25; 0,33] 

α3 0,35 [0,27; 0,43] 0,36 [0,29; 0,40] α3 0,27 [0,22; 0,32] 0,27 [0,23; 0,35] 

β1 0,33 [0,28; 0,36] 0,31 [0,28; 0,40] β1 0,24 [0,22; 0,27] 0,25 [0,21; 0,30] 

β2 0,29 [0,27; 0,32] 0,29 [0,25; 0,33] β2 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,19; 0,29] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведен

ь 

ПД 
Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 T4 

θ1 0,43 [0,38; 0,57] 0,38 [0,26; 0,48] 

O2 T4 

θ1 0,42 [0,31; 0,53] 0,33 [0,27; 0,51] 

θ2 0,45 [0,37; 0,52] 0,36 [0,27; 0,43] θ2 0,41 [0,30; 0,49] 0,35 [0,26; 0,49] 

α1 0,42 [0,36; 0,50] 0,31 [0,26; 0,41] α1 0,36 [0,29; 0,47] 0,37 [0,28; 0,47] 

α2 0,40 [0,35; 0,45] 0,32 [0,23; 0,42] α2 0,36 [0,31; 0,43] 0,38 [0,28; 0,48] 

α3 0,34 [0,30; 0,40] 0,30 [0,25; 0,41] α3 0,35 [0,31; 0,45] 0,34 [0,24; 0,40] 

β1 0,39 [0,32; 0,41] 0,33 [0,27; 0,36] β1 0,32 [0,27; 0,36] 0,32 [0,25; 0,41] 

β2 0,32 [0,27; 0,37] 0,27 [0,23; 0,32] β2 0,32 [0,27; 0,38] 0,27 [0,23; 0,37] 

P3 P4 

θ1 0,67 [0,52; 0,73] 0,61 [0,43; 0,73] 

T3 T4 

θ1 0,33 [0,25; 0,40] 0,26 [0,23; 0,36] 

θ2 0,61 [0,54; 0,71] 0,63 [0,47; 0,70] θ2 0,33 [0,27; 0,38] 0,26 [0,21; 0,35] 

α1 0,59 [0,51; 0,69] 0,57 [0,52; 0,70] α1 0,31 [0,26; 0,35] 0,27 [0,23; 0,32] 

α2 0,60 [0,48; 0,67] 0,53 [0,44; 0,73] α2 0,29 [0,24; 0,35] 0,30 [0,24; 0,33] 

α3 0,52 [0,42; 0,62] 0,53 [0,43; 0,60] α3 0,27 [0,24; 0,30] 0,28 [0,22; 0,35] 

β1 0,50 [0,42; 0,55] 0,49 [0,46; 0,58] β1 0,26 [0,25; 0,28] 0,25 [0,22; 0,26] 

β2 0,47 [0,41; 0,51] 0,42 [0,37; 0,53] β2 0,25 [0,22; 0,26] 0,23 [0,22; 0,27] 

Перша хвилина спрямованого сприйняття запаху 

Пара 

відведен

ь 

ПД 
Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 F4 

θ1 0,70 [0,53; 0,75] 0,58 [0,49; 0,77]* 

P3 O1 

θ1 0,64 [0,55; 0,72] 0,69 [0,60; 0,76] 

θ2 0,61 [0,53; 0,72] 0,59 [0,43; 0,73] θ2 0,62 [0,54; 0,68] 0,68 [0,48; 0,75] 

α1 0,67 [0,54; 0,79]* 0,51 [0,36; 0,69] α1 0,62 [0,51; 0,65] 0,68 [0,56; 0,75] 

α2 0,76 [0,61; 0,87] 0,63 [0,43; 0,89] α2 0,52 [0,43; 0,61]** 0,64 [0,42; 0,71] 

α3 0,67 [0,52; 0,78] 0,60 [0,44; 0,80] α3 0,60 [0,50; 0,74] 0,60 [0,42; 0,72] 

β1 0,52 [0,41; 0,62] 0,44 [0,35; 0,58] β1 0,53 [0,48; 0,62] 0,56 [0,48; 0,61] 

β2 0,45 [0,37; 0,57] 0,38 [0,33; 0,53] β2 0,58 [0,52; 0,64]*** 0,58 [0,52; 0,62] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 P3 

θ1 0,42 [0,35; 0,51] 0,37 [0,33; 0,48] 

P3 O2 

θ1 0,46 [0,38; 0,56] 0,44 [0,35; 0,55] 

θ2 0,38 [0,31; 0,47] 0,38 [0,33; 0,51] θ2 0,42 [0,30; 0,56] 0,44 [0,35; 0,52] 

α1 0,40 [0,31; 0,48] 0,40 [0,34; 0,48] α1 0,42 [0,32; 0,49] 0,41 [0,27; 0,52] 

α2 0,38 [0,30; 0,50] 0,39 [0,30; 0,54] α2 0,32 [0,23; 0,45] 0,41 [0,27; 0,47] 

α3 0,34 [0,28; 0,43] 0,34 [0,21; 0,54] α3 0,33 [0,25; 0,45] 0,35 [0,24; 0,49] 

β1 0,33 [0,30; 0,39] 0,34 [0,28; 0,41] β1 0,31 [0,28; 0,37] 0,35 [0,27; 0,41] 

β2 0,30 [0,27; 0,35]* 0,31 [0,25; 0,37] β2 0,33 [0,29; 0,37]** 0,31 [0,24; 0,37] 

F3 P4 

θ1 0,38 [0,28; 0,45] 0,38 [0,26; 0,42] 

P3 T3 

θ1 0,56 [0,42; 0,68] 0,46 [0,31; 0,57] 

θ2 0,33 [0,27; 0,42] 0,35 [0,27; 0,39] θ2 0,54 [0,41; 0,67] 0,40 [0,30; 0,62] 

α1 0,33 [0,26; 0,41] 0,30 [0,24; 0,36] α1 0,60 [0,39; 0,69] 0,51 [0,26; 0,58] 

α2 0,34 [0,28; 0,40] 0,33 [0,23; 0,46] α2 0,58 [0,49; 0,69] 0,54 [0,27; 0,60] 

α3 0,29 [0,24; 0,36] 0,29 [0,21; 0,42] α3 0,57 [0,52; 0,67] 0,41 [0,25; 0,56] 

β1 0,30 [0,24; 0,34] 0,30 [0,24; 0,34] β1 0,51 [0,36; 0,61] 0,38 [0,27; 0,59] 

β2 0,28 [0,22; 0,33] 0,28 [0,20; 0,31] β2 0,46 [0,33; 0,55] 0,38 [0,26; 0,53] 

F3 O1 

θ1 0,34 [0,29; 0,39]* 0,32 [0,22; 0,41] 

P3 T4 

θ1 0,42 [0,38; 0,50] 0,40 [0,32; 0,56] 

θ2 0,27 [0,23; 0,33] 0,32 [0,16; 0,40] θ2 0,42 [0,36; 0,50] 0,44 [0,35; 0,63] 

α1 0,26 [0,23; 0,37] 0,29 [0,24; 0,37] α1 0,45 [0,36; 0,51] 0,46 [0,39; 0,52]** 

α2 0,27 [0,22; 0,39] 0,33 [0,29; 0,38] α2 0,42 [0,34; 0,48] 0,44 [0,27; 0,50]* 

α3 0,26 [0,24; 0,39] 0,28 [0,21; 0,34] α3 0,31 [0,25; 0,43] 0,34 [0,29; 0,45] 

β1 0,24 [0,22; 0,27] 0,23 [0,19; 0,29] β1 0,33 [0,28;0,39] 0,34 [0,29; 0,45] 

β2 0,25 [0,21; 0,27] 0,24 [0,21; 0,29] β2 0,36 [0,28; 0,39]** 0,29 [0,26; 0,39] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 O2 

θ1 0,25 [0,21; 0,33] 0,29 [0,20; 0,37] 

P4 O1 

θ1 0,48 [0,36; 0,60] 0,41 [0,31; 0,62] 

θ2 0,25 [0,21; 0,35] 0,24 [0,13; 0,32] θ2 0,49 [0,37; 0,55] 0,46 [0,38; 0,57] 

α1 0,25 [0,20; 0,34] 0,23 [0,20; 0,27] α1 0,42 [0,35; 0,50] 0,46 [0,34; 0,53] 

α2 0,31 [0,21; 0,43] 0,30 [0,24; 0,38] α2 0,36 [0,29; 0,46] 0,37 [0,28; 0,51] 

α3 0,27 [0,21; 0,34] 0,27 [0,22; 0,31] α3 0,38 [0,33; 0,48] 0,35 [0,25; 0,52] 

β1 0,25 [0,21; 0,27] 0,24 [0,19; 0,26] β1 0,34 [0,32; 0,39] 0,35 [0,27; 0,38] 

β2 0,23 [0,20; 0,26] 0,21 [0,19; 0,26] β2 0,36 [0,29; 0,43]* 0,31 [0,24; 0,37] 

F3 T3 

θ1 0,42 [0,30; 0,54] 0,33 [0,27; 0,43] 

P4 O2 

θ1 0,62 [0,53; 0,73] 0,69 [0,60; 0,79] 

θ2 0,43 [0,29; 0,56] 0,36 [0,29; 0,46] θ2 0,60 [0,50; 0,70] 0,67 [0,52; 0,74] 

α1 0,39 [0,28; 0,52] 0,37 [0,20; 0,47] α1 0,56 [0,49; 0,71] 0,64 [0,56; 0,69] 

α2 0,38 [0,30; 0,59] 0,37 [0,19; 0,57] α2 0,53 [0,38; 0,64]* 0,57 [0,46; 0,66]* 

α3 0,41 [0,31; 0,46] 0,36 [0,26; 0,58] α3 0,57 [0,44; 0,69] 0,59 [0,44; 0,74] 

β1 0,35 [0,26; 0,40]* 0,29 [0,22; 0,37] β1 0,54 [0,46; 0,60] 0,56 [0,51; 0,63] 

β2 0,33 [0,26; 0,37] 0,27 [0,20; 0,38] β2 0,52 [0,45; 0,59] 0,54 [0,41; 0,61] 

F3 T4 

θ1 0,37 [0,31; 0,41] 0,40 [0,29; 0,46] 

P4 T3 

θ1 0,48 [0,40; 0,52] 0,51 [0,33; 0,61] 

θ2 0,33 [0,28; 0,39]** 0,33 [0,24; 0,41] θ2 0,39 [0,32; 0,51] 0,47 [0,38; 0,59] 

α1 0,39 [0,32; 0,43] 0,38 [0,30; 0,43] α1 0,41 [0,36; 0,48] 0,38 [0,31; 0,43] 

α2 0,41 [0,29; 0,50] 0,31 [0,26; 0,47] α2 0,41 [0,30; 0,45] 0,37 [0,30; 0,42] 

α3 0,30 [0,24; 0,40] 0,34 [0,23; 0,43] α3 0,35 [0,29; 0,41]* 0,33 [0,25; 0,42] 

β1 0,35 [0,29; 0,39] 0,33 [0,26; 0,45] β1 0,33 [0,27; 0,39]* 0,34 [0,26; 0,41] 

β2 0,29 [0,25; 0,35] 0,27 [0,22; 0,34] β2 0,31 [0,26; 0,38] 0,33 [0,25; 0,41] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 P3 

θ1 0,37 [0,30; 0,45] 0,31 [0,23; 0,36]* 

P4 T4 

 

θ1 0,54 [0,38; 0,65] 0,43 [0,27; 0,63] 

θ2 0,34 [0,29; 0,40] 0,33 [0,27; 0,35] θ2 0,59 [0,46; 0,70] 0,59 [0,37; 0,66] 

α1 0,33 [0,26; 0,43] 0,34 [0,29; 0,40] α1 0,59 [0,48; 0,66] 0,57 [0,29; 0,68] 

α2 0,35 [0,29; 0,46] 0,35 [0,23; 0,47] α2 0,58 [0,45; 0,72] 0,48 [0,33; 0,78] 

α3 0,31 [0,25; 0,35] 0,26 [0,22; 0,42] α3 0,57 [0,42; 0,67] 0,50 [0,32; 0,66] 

β1 0,30 [0,27; 0,33] 0,27 [0,24; 0,31] β1 0,49 [0,37; 0,60] 0,46 [0,32; 0,60] 

β2 0,28 [0,24; 0,32] 0,25 [0,21; 0,32] β2 0,48 [0,37; 0,59] 0,36 [0,25; 0,58] 

F4 P4 

θ1 0,45 [0,34; 0,52] 0,46 [0,30; 0,54] 

O1 O2 

θ1 0,47 [0,39; 0,55] 0,43 [0,34; 0,68] 

θ2 0,41 [0,35;0,48] 0,44 [0,30; 0,52] θ2 0,47 [0,36; 0,57] 0,50 [0,39; 0,59] 

α1 0,41 [0,34; 0,48] 0,38 [0,35; 0,45] α1 0,48 [0,39; 0,58] 0,43 [0,35; 0,59] 

α2 0,39 [0,29; 0,48] 0,38 [0,31; 0,53] α2 0,41 [0,32; 0,59] 0,51 [0,36; 0,61] 

α3 0,32 [0,27; 0,43] 0,39 [0,25; 0,46] α3 0,39 [0,32; 0,57] 0,47 [0,35; 0,57] 

β1 0,33 [0,29; 0,39] 0,35 [0,30; 0,43] β1 0,37 [0,32; 0,46]* 0,41 [0,30; 0,46] 

β2 0,32 [0,28; 0,38]** 0,32 [0,23; 0,40]* β2 0,38 [0,31; 0,46]* 0,34 [0,29; 0,42] 

F4 O1 

θ1 0,30 [0,25; 0,38] 0,29 [0,19; 0,34] 

O1 T3 

θ1 0,43 [0,30; 0,55] 0,35 [0,25; 0,47] 

θ2 0,29 [0,23; 0,33] 0,25 [0,16; 0,30] θ2 0,37 [0,31; 0,44] 0,36 [0,27; 0,49] 

α1 0,27 [0,23; 0,31] 0,26 [0,19; 0,33] α1 0,39 [0,31; 0,44] 0,35 [0,19; 0,43] 

α2 0,26 [0,21; 0,42] 0,35 [0,22; 0,44] α2 0,31 [0,27; 0,43]* 0,33 [0,20; 0,42] 

α3 0,27 [0,22; 0,31] 0,24 [0,20; 0,34] α3 0,37 [0,34; 0,43]** 0,29 [0,19; 0,35] 

β1 0,24 [0,20; 0,26] 0,22 [0,19; 0,26] β1 0,35 [0,27; 0,39] 0,34 [0,24; 0,36] 

β2 0,23 [0,22; 0,26] 0,22 [0,17; 0,26] β2 0,31 [0,26; 0,40] 0,28 [0,22; 0,34] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 O2 

θ1 0,32 [0,23; 0,39] 0,40 [0,26; 0,47] 

O1 T4 

θ1 0,38 [0,29; 0,43] 0,33 [0,26; 0,55] 

θ2 0,28 [0,24; 0,33] 0,30 [0,21; 0,41] θ2 0,36 [0,25; 0,43] 0,32 [0,26; 0,44] 

α1 0,26 [0,20; 0,35] 0,28 [0,25; 0,30] α1 0,33 [0,27; 0,39] 0,34 [0,28; 0,44]** 

α2 0,34 [0,23; 0,41] 0,31 [0,23; 0,39] α2 0,28 [0,22; 0,34] 0,30 [0,26; 0,38] 

α3 0,27 [0,22; 0,33] 0,26 [0,23; 0,34] α3 0,27 [0,21; 0,33] 0,28 [0,21; 0,37] 

β1 0,24 [0,22; 0,28] 0,24 [0,18; 0,30] β1 0,25 [0,22; 0,31] 0,26 [0,19;0,32] 

β2 0,24 [0,22; 0,28] 0,23 [0,19; 0,27] β2 0,29 [0,22; 0,31]* 0,27 [0,18; 0,30] 

F4 T3 

θ1 0,39 [0,29; 0,46] 0,42 [0,29; 0,55] 

O2 T3 

θ1 0,36 [0,31; 0,44] 0,34 [0,28; 0,53] 

θ2 0,38 [0,31; 0,42] 0,36 [0,30; 0,52] θ2 0,30 [0,24; 0,42] 0,38 [0,27; 0,50] 

α1 0,38 [0,31; 0,44] 0,37 [0,27; 0,47] α1 0,30 [0,27; 0,35] 0,29 [0,19; 0,36] 

α2 0,44 [0,36; 0,53]* 0,43 [0,36; 0,56]** α2 0,28 [0,22; 0,35] 0,27 [0,25; 0,30] 

α3 0,34 [0,26; 0,46] 0,47 [0,37; 0,52]** α3 0,27 [0,22; 0,31] 0,26 [0,20; 0,32] 

β1 0,33 [0,28; 0,37] 0,31 [0,26; 0,47] β1 0,26 [0,24; 0,29]* 0,27 [0,21; 0,33] 

β2 0,29 [0,26; 0,35] 0,29 [0,25; 0,34] β2 0,25 [0,22; 0,29] 0,25 [0,20; 0,33] 

F4 T4 

θ1 0,39 [0,30; 0,53] 0,36 [0,31; 0,45] 

O2 T4 

θ1 0,40 [0,31; 0,49] 0,35 [0,24; 0,49] 

θ2 0,42 [0,33; 0,49] 0,33 [0,26; 0,45] θ2 0,38 [0,33; 0,51] 0,35 [0,26; 0,44] 

α1 0,44 [0,36; 0,50] 0,35 [0,27; 0,46] α1 0,35 [0,29; 0,47] 0,41 [0,26; 0,52] 

α2 0,39 [0,30; 0,53] 0,41 [0,28; 0,53] α2 0,31 [0,24; 0,41] 0,34 [0,28; 0,47] 

α3 0,35 [0,24; 0,43] 0,33 [0,23; 0,39] α3 0,36 [0,26; 0,43] 0,35 [0,26;0,46] 

β1 0,37 [0,30; 0,43] 0,31 [0,25; 0,40] β1 0,31 [0,26; 0,40] 0,30 [0,24; 0,39] 

β2 0,35 [0,25; 0,39] 0,25 [0,21; 0,35] β2 0,34 [0,26; 0,40] 0,28 [0,20; 0,40] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час першої хвилини спрямованого сприйняття запаху та вихідного 

стану функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

P3 P4 

θ1 0,68 [0,52; 0,74] 0,55 [0,40; 0,73] 

T3 T4 

θ1 0,31 [0,23; 0,36] 0,26 [0,21; 0,40] 

θ2 0,60 [0,53; 0,72] 0,57 [0,53; 0,76] θ2 0,26 [0,21; 0,35]* 0,30 [0,20; 0,38] 

α1 0,61 [0,51; 0,71] 0,61 [0,51; 0,71] α1 0,28 [0,24; 0,36] 0,30 [0,22;0,37] 

α2 0,58 [0,48; 0,73] 0,61 [0,37; 0,71] α2 0,28 [0,22; 0,32] 0,28 [0,22; 0,33] 

α3 0,56 [0,45; 0,67] 0,57 [0,45; 0,66]* α3 0,24 [0,19; 0,29] 0,26 [0,17; 0,33] 

β1 0,51 [0,44; 0,59] 0,50 [0,45; 0,63] β1 0,27 [0,23; 0,30] 0,26 [0,19; 0,32] 

β2 0,51 [0,44; 0,60]* 0,44 [0,38; 0,55] β2 0,25 [0,22; 0,29] 0,22 [0,19; 0,25] 

Пролонговане сприйняття запаху 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 F4 

θ1 0,63 [0,52; 0,71] 0,59 [0,47; 0,70] 

P3 O1 

θ1 0,63 [0,56; 0,69] 0,66 [0,58; 0,73] 

θ2 0,67 [0,50; 0,72] 0,56 [0,43; 0,68] θ2 0,64 [0,56; 0,68]* 0,65 [0,56; 0,72] 

α1 0,70 [0,50; 0,77]* 0,55 [0,45; 0,74] α1 0,58 [0,52; 0,65] 0,62 [0,54; 0,70] 

α2 0,74 [0,57; 0,83] 0,69 [0,52; 0,81] α2 0,57 [0,51; 0,70] 0,59 [0,53; 0,68] 

α3 0,67 [0,55; 0,76] 0,60 [0,44; 0,80] α3 0,56 [0,51; 0,69] 0,56 [0,46; 0,69] 

β1 0,58 [0,45; 0,65] 0,49 [0,37; 0,63]** β1 0,54 [0,51; 0,61]* 0,56 [0,48; 0,61] 

β2 0,50 [0,44; 0,58] 0,42 [0,30; 0,58]* β2 0,53 [0,50; 0,60] 0,56 [0,50; 0,60] 

F3 P3 

θ1 0,41 [0,35; 0,45] 0,42 [0,34; 0,50] 

P3 O2 

θ1 0,42 [0,33; 0,48] 0,42 [0,33; 0,53] 

θ2 0,36 [0,33; 0,42]* 0,38 [0,35; 0,42] θ2 0,38 [0,34; 0,49] 0,41 [0,37; 0,55] 

α1 0,36 [0,31; 0,41] 0,43 [0,36; 0,45] α1 0,38 [0,28; 0,47] 0,41 [0,32; 0,49] 

α2 0,33 [0,28; 0,44] 0,40 [0,29; 0,48] α2 0,35 [0,29; 0,46] 0,39 [0,29; 0,48] 

α3 0,30 [0,27; 0,38] 0,38 [0,29; 0,47] α3 0,31 [0,28; 0,37] 0,34 [0,29; 0,40] 

β1 0,34 [0,29; 0,37] 0,34 [0,30; 0,45] β1 0,31 [0,27; 0,35] 0,32 [0,25; 0,38] 

β2 0,30 [0,25; 0,35] 0,30 [0,27; 0,34] β2 0,31 [0,28; 0,36] 0,29 [0,24; 0,39] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 P4 

θ1 0,35 [0,30; 0,38] 0,32 [0,27; 0,39] 

P3 T3 

θ1 0,54 [0,39; 0,62] 0,45 [0,27; 0,59] 

θ2 0,33 [0,30; 0,37]** 0,32 [0,28; 0,36] θ2 0,58 [0,45; 0,63] 0,47 [0,29; 0,58] 

α1 0,33 [0,27; 0,36] 0,34 [0,27; 0,39] α1 0,57 [0,49; 0,62] 0,47 [0,30; 0,55] 

α2 0,33 [0,28; 0,39] 0,31 [0,26; 0,41] α2 0,57 [0,47; 0,71] 0,56 [0,37; 0,61] 

α3 0,28 [0,25; 0,33] 0,30 [0,26; 0,36] α3 0,55 [0,46; 0,65] 0,54 [0,31; 0,58] 

β1 0,29 [0,26; 0,33] 0,28 [0,24; 0,34] β1 0,49 [0,37; 0,59] 0,42 [0,28; 0,53]* 

β2 0,27 [0,24; 0,30] 0,26 [0,21; 0,28] β2 0,48 [0,36; 0,53] 0,39 [0,27; 0,52] 

F3 O1 

θ1 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,25; 0,35] 

P3 T4 

θ1 0,40 [0,35; 0,47]* 0,45 [0,40; 0,51] 

θ2 0,28 [0,25; 0,30] 0,28 [0,26; 0,30] θ2 0,43 [0,39; 0,47] 0,44 [0,40; 0,48] 

α1 0,27 [0,26; 0,30] 0,29 [0,23; 0,30] α1 0,41 [0,34; 0,46] 0,42 [0,39; 0,49]* 

α2 0,28 [0,24; 0,40]** 0,32 [0,25; 0,41] α2 0,37 [0,32; 0,42] 0,34 [0,31; 0,41] 

α3 0,29 [0,25; 0,31] 0,28 [0,23; 0,33] α3 0,31 [0,28; 0,36] 0,35 [0,30; 0,40] 

β1 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,20; 0,27] β1 0,33 [0,29; 0,36] 0,34 [0,29; 0,41] 

β2 0,25 [0,23; 0,26] 0,25 [0,20; 0,28] β2 0,31 [0,26; 0,36] 0,32 [0,27; 0,35] 

F3 O2 

θ1 0,28 [0,25; 0,32] 0,28 [0,20; 0,32] 

P4 O1 

θ1 0,45 [0,38; 0,53] 0,42 [0,34; 0,59] 

θ2 0,26 [0,23; 0,29] 0,24 [0,21; 0,27] θ2 0,42 [0,38; 0,56] 0,43 [0,35; 0,54] 

α1 0,28 [0,24; 0,30] 0,26 [0,21; 0,30] α1 0,41 [0,34; 0,46] 0,41 [0,36; 0,50] 

α2 0,31 [0,24; 0,42] 0,30 [0,28; 0,38] α2 0,37 [0,30; 0,49] 0,37 [0,32; 0,51] 

α3 0,27 [0,25; 0,32] 0,27 [0,23; 0,33] α3 0,35 [0,32; 0,41] 0,34 [0,29; 0,44] 

β1 0,24 [0,24; 0,26] 0,24 [0,20; 0,25] β1 0,34 [0,30; 0,36] 0,32 [0,26; 0,38] 

β2 0,24 [0,23; 0,26] 0,24 [0,19; 0,26] β2 0,33 [0,29; 0,36] 0,30 [0,24; 0,38] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 T3 

θ1 0,40 [0,30; 0,52]* 0,30 [0,25; 0,44] 

P4 O2 

θ1 0,64 [0,56; 0,71] 0,70 [0,60; 0,76] 

θ2 0,41 [0,36; 0,48] 0,37 [0,25; 0,42] θ2 0,61 [0,51; 0,67] 0,67 [0,59; 0,75] 

α1 0,41 [0,31; 0,46] 0,33 [0,27; 0,42] α1 0,57 [0,52; 0,69] 0,65 [0,58; 0,72] 

α2 0,39 [0,34; 0,45] 0,37 [0,24; 0,43] α2 0,57 [0,45; 0,65] 0,59 [0,48; 0,69] 

α3 0,34 [0,29; 0,42] 0,36 [0,23; 0,43] α3 0,56 [0,44; 0,64]* 0,57 [0,44; 0,68] 

β1 0,35 [0,27; 0,43]* 0,28 [0,25; 0,36] β1 0,52 [0,46; 0,60] 0,54 [0,51; 0,60] 

β2 0,33 [0,26; 0,39] 0,27 [0,20; 0,33] β2 0,54 [0,44; 0,59]* 0,54 [0,46; 0,60] 

F3 T4 

θ1 0,36 [0,32; 0,39]* 0,35 [0,31; 0,42] 

P4 T3 

θ1 0,46 [0,36; 0,50]* 0,49 [0,38; 0,61] 

θ2 0,37 [0,33; 0,39] 0,35 [0,29; 0,40] θ2 0,43 [0,38; 0,49] 0,43 [0,37; 0,56] 

α1 0,35 [0,32; 0,42]* 0,39 [0,28; 0,43] α1 0,39 [0,33; 0,47] 0,39 [0,27; 0,45] 

α2 0,34 [0,30; 0,42] 0,36 [0,26; 0,41] α2 0,33 [0,29; 0,44] 0,32 [0,27; 0,42] 

α3 0,28 [0,26; 0,41] 0,33 [0,30; 0,40] α3 0,30 [0,25; 0,38] 0,35 [0,27; 0,41] 

β1 0,32 [0,29; 0,37] 0,33 [0,29; 0,40] β1 0,33 [0,28; 0,37] 0,33 [0,27; 0,40] 

β2 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,26; 0,32] β2 0,30 [0,26; 0,36] 0,31 [0,26; 0,37] 

F4 P3 

θ1 0,35 [0,31; 0,41] 0,34 [0,28; 0,42] 

P4 T4 

 

θ1 0,57 [0,45; 0,65]** 0,49 [0,32; 0,62] 

θ2 0,33 [0,31; 0,38] 0,32 [0,31; 0,36] θ2 0,58 [0,42; 0,68] 0,55 [0,33; 0,65] 

α1 0,32 [0,30; 0,37] 0,34 [0,29; 0,38] α1 0,60 [0,53; 0,65] 0,56 [0,32; 0,64] 

α2 0,34 [0,28; 0,38] 0,33 [0,26; 0,42] α2 0,56 [0,49; 0,62]* 0,53 [0,45; 0,71] 

α3 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,25; 0,39] α3 0,61 [0,50; 0,64] 0,55 [0,35; 0,61] 

β1 0,29 [0,26; 0,32] 0,28 [0,25; 0,32]* β1 0,51 [0,39; 0,60] 0,48 [0,32; 0,62] 

β2 0,27 [0,25; 0,31] 0,26 [0,21; 0,30] β2 0,50 [0,40; 0,59] 0,44 [0,30; 0,60] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 P4 

θ1 0,43 [0,39; 0,46] 0,49 [0,39; 0,53] 

O1 O2 

θ1 0,45 [0,39; 0,54] 0,49 [0,37; 0,59] 

θ2 0,40 [0,36; 0,46] 0,44 [0,38; 0,49] θ2 0,46 [0,39; 0,59] 0,46 [0,41; 0,56] 

α1 0,39 [0,31; 0,45] 0,40 [0,33; 0,49] α1 0,45 [0,38; 0,52] 0,45 [0,43; 0,48] 

α2 0,36 [0,31; 0,44] 0,37 [0,30; 0,46] α2 0,46 [0,38; 0,57] 0,53 [0,43; 0,62] 

α3 0,31 [0,29; 0,39] 0,35 [0,30; 0,48] α3 0,41 [0,34; 0,46] 0,38 [0,32; 0,55] 

β1 0,32 [0,30; 0,35] 0,39 [0,30; 0,41] β1 0,35 [0,32; 0,40] 0,38 [0,30; 0,42] 

β2 0,31 [0,26; 0,33] 0,29 [0,26; 0,34] β2 0,36 [0,32; 0,41]* 0,36 [0,27; 0,43] 

F4 O1 

θ1 0,28 [0,24; 0,32] 0,25 [0,21; 0,32] 

O1 T3 

θ1 0,41 [0,30; 0,49]* 0,35 [0,25; 0,45] 

θ2 0,26 [0,23; 0,30] 0,24 [0,21; 0,27] θ2 0,41 [0,29; 0,45] 0,34 [0,25; 0,43] 

α1 0,27 [0,24; 0,30] 0,26 [0,21; 0,30] α1 0,36 [0,30; 0,41] 0,29 [0,25; 0,38] 

α2 0,31 [0,24; 0,36]* 0,30 [0,25; 0,36] α2 0,33 [0,30; 0,42] 0,31 [0,28; 0,43] 

α3 0,27 [0,24; 0,32] 0,26 [0,22; 0,33] α3 0,34 [0,27; 0,39] 0,30 [0,25; 0,43] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,23 [0,19; 0,26] β1 0,31 [0,27; 0,39] 0,30 [0,23; 0,36] 

β2 0,24 [0,23; 0,26]* 0,23 [0,19; 0,25] β2 0,33 [0,26; 0,38] 0,27 [0,24; 0,33] 

F4 O2 

θ1 0,31 [0,27; 0,35] 0,38 [0,29; 0,43] 

O1 T4 

θ1 0,32 [0,27; 0,37] 0,36 [0,31; 0,41] 

θ2 0,29 [0,25; 0,32] 0,31 [0,24;0,35] θ2 0,32 [0,27; 0,39] 0,33 [0,30; 0,42] 

α1 0,29 [0,26; 0,32] 0,29 [0,24; 0,35] α1 0,30 [0,27; 0,31] 0,31 [0,25; 0,38]* 

α2 0,28 [0,25; 0,38] 0,30 [0,28; 0,35] α2 0,27 [0,24; 0,31] 0,30 [0,24; 0,36] 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,30 [0,24; 0,32] α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,25 [0,22; 0,28] 

β1 0,25 [0,23; 0,26] 0,27 [0,19; 0,29] β1 0,26 [0,23; 0,27] 0,27 [0,21; 0,30] 

β2 0,25 [0,23; 0,27]** 0,24 [0,20; 0,27] β2 0,25 [0,24; 0,28] 0,26 [0,21; 0,30] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 T3 

θ1 0,40 [0,32; 0,47] 0,44 [0,32; 0,47] 

O2 T3 

θ1 0,35 [0,26; 0,41]* 0,41 [0,29; 0,56] 

θ2 0,36 [0,34; 0,43] 0,42 [0,32; 0,48] θ2 0,32 [0,25; 0,36] 0,36 [0,28; 0,46] 

α1 0,37 [0,31; 0,43] 0,36 [0,32; 0,43] α1 0,29 [0,26; 0,35] 0,31 [0,22; 0,38] 

α2 0,38 [0,30; 0,48] 0,37 [0,32; 0,41] α2 0,26 [0,23; 0,31] 0,29 [0,25; 0,31] 

α3 0,34 [0,28; 0,46] 0,38 [0,31; 0,43] α3 0,26 [0,23; 0,31] 0,26 [0,23; 0,33] 

β1 0,34 [0,28; 0,37] 0,35 [0,28; 0,40] β1 0,25 [0,23; 0,27] 0,26 [0,20; 0,29] 

β2 0,30 [0,27; 0,32] 0,27 [0,26; 0,33] β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,25 [0,20; 0,30] 

F4 T4 

θ1 0,44 [0,35; 0,48] 0,37 [0,26; 0,44] 

O2 T4 

θ1 0,38 [0,29; 0,49]* 0,31 [0,25; 0,49] 

θ2 0,44 [0,37; 0,50] 0,33 [0,28; 0,46] θ2 0,39 [0,27; 0,49] 0,33 [0,25;0,46] 

α1 0,40 [0,32; 0,47]* 0,32 [0,25; 0,41] α1 0,37 [0,29; 0,47] 0,39 [0,28; 0,49] 

α2 0,36 [0,32; 0,46] 0,32 [0,27; 0,44] α2 0,34 [0,27; 0,38]** 0,34 [0,27; 0,47] 

α3 0,32 [0,30; 0,39] 0,31 [0,26; 0,41] α3 0,37 [0,27; 0,43] 0,31 [0,24; 0,42] 

β1 0,37 [0,32; 0,42] 0,32 [0,27; 0,38] β1 0,31 [0,27; 0,38] 0,30 [0,24; 0,38]* 

β2 0,31 [0,28; 0,37] 0,26 [0,23; 0,33] β2 0,32 [0,28; 0,39] 0,27 [0,21; 0,40] 

P3 P4 

θ1 0,63 [0,51; 0,75] 0,59 [0,45; 0,73] 

T3 T4 

θ1 0,29 [0,24; 0,37] 0,26 [0,22; 0,34] 

θ2 0,60 [0,56; 0,71] 0,57 [0,49; 0,70] θ2 0,31 [0,26; 0,36] 0,28 [0,20; 0,33] 

α1 0,58 [0,51; 0,70] 0,60 [0,52; 0,67] α1 0,29 [0,24; 0,35] 0,26 [0,23; 0,31] 

α2 0,59 [0,51; 0,64] 0,60 [0,45; 0,72] α2 0,28 [0,24; 0,34] 0,27 [0,22; 0 ,37] 

α3 0,51 [0,41; 0,60] 0,51 [0,43; 0,59] α3 0,27 [0,23; 0,30] 0,28 [0,22; 0,33] 

β1 0,48 [0,44; 0,55] 0,49 [0,45; 0,57] β1 0,26 [0,23; 0,29] 0,26 [0,22; 0,27] 

β2 0,47 [0,41; 0,54] 0,40 [0,37; 0,52] β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,25 [0,21; 0,28] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час спрямованого сприйняття запаху та вихідного стану 

функціонального спокою. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Стан спокою після завершення процедури сприйняття 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 F4 

θ1 0,60 [0,50; 0,73] 0,53 [0,42; 0,65]** 

P3 O1 

θ1 0,64 [0,57; 0,73] 0,67 [0,58; 0,72] 

θ2 0,66 [0,48; 0,73] 0,55 [0,39; 0,68]* θ2 0,60 [0,56; 0,70] 0,64 [0,57; 0,73] 

α1 0,72 [0,54; 0,76] 0,55 [0,45; 0,72] α1 0,61 [0,53; 0,71] 0,67 [0,53; 0,73] 

α2 0,75 [0,59; 0,83] 0,69 [0,54; 0,77] α2 0,62 [0,51; 0,66] 0,60 [0,54; 0,72] 

α3 0,66 [0,52; 0,72] 0,56 [0,47; 0,78] α3 0,59 [0,54; 0,71]** 0,55 [0,49; 0,69] 

β1 0,53 [0,44; 0,63] 0,50 [0,38; 0,62] β1 0,53 [0,50; 0,58] 0,57 [0,50; 0,65] 

β2 0,49 [0,40; 0,57] 0,44 [0,33; 0,56]* β2 0,55 [0,49; 0,59] 0,56 [0,51; 0,62] 

F3 P3 

θ1 0,41 [0,36; 0,47] 0,38 [0,34; 0,46] 

P3 O2 

θ1 0,43 [0,33; 0,51] 0,42 [0,34; 0,48] 

θ2 0,38 [0,36; 0,44] 0,39 [0,36; 0,46] θ2 0,40 [0,35; 0,52] 0,45 [0,31; 0,52] 

α1 0,37 [0,32; 0,40] 0,40 [0,34; 0,46] α1 0,36 [0,31; 0,46] 0,42 [0,35; 0,51] 

α2 0,32 [0,29; 0,44] 0,36 [0,28; 0,47] α2 0,35 [0,27; 0,49] 0,41 [0,35; 0,47] 

α3 0,30 [0,27; 0,37] 0,38 [0,27; 0,44] α3 0,33 [0,29; 0,39]* 0,37 [0,27; 0,40] 

β1 0,33 [0,27; 0,37] 0,35 [0,31; 0,44] β1 0,29 [0,27; 0,37] 0,33 [0,26; 0,39] 

β2 0,29 [0,26; 0,33] 0,30 [0,26; 0,37] β2 0,30 [0,27; 0,37] 0,29 [0,25; 0,38] 

F3 P4 

θ1 0,36 [0,31; 0,40] 0,30 [0,25; 0,36] 

P3 T3 

θ1 0,56 [0,40; 0,67] 0,44 [0,28; 0,56] 

θ2 0,34 [0,29; 0,39] 0,33 [0,30; 0,35] θ2 0,59 [0,49; 0,64] 0,48 [0,27; 0,60] 

α1 0,33 [0,29; 0,37] 0,34 [0,26; 0,38] α1 0,60 [0,54; 0,66] 0,44 [0,29; 0,59] 

α2 0,32 [0,29; 0,38] 0,32 [0,27; 0,40] α2 0,56 [0,51; 0,71] 0,58 [0,37; 0,63] 

α3 0,29 [0,25; 0,34] 0,27 [0,23; 0,33]* α3 0,60 [0,52; 0,64] 0,54 [0,26; 0,60] 

β1 0,29 [0,25; 0,32] 0,29 [0,23; 0,31] β1 0,53 [0,39; 0,60] 0,44 [0,28; 0,56] 

β2 0,27 [0,24; 0,28] 0,27 [0,20; 0,29] β2 0,51 [0,37; 0,54] 0,37 [0,27; 0,56] 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 O1 

θ1 0,32 [0,27; 0,34] 0,28 [0,25; 0,32] 

P3 T4 

θ1 0,40 [0,37; 0,50] 0,43 [0,37; 0,49] 

θ2 0,28 [0,26; 0,30] 0,28 [0,25; 0,33] θ2 0,43 [0,37; 0,47] 0,43 [0,40; 0,47] 

α1 0,27 [0,25; 0,31] 0,26 [0,24; 0,34] α1 0,41 [0,35; 0,44] 0,42 [0,37; 0,47] 

α2 0,29 [0,24; 0,36] 0,32 [0,24; 0,40] α2 0,39 [0,30; 0,43] 0,34 [0,31; 0,39] 

α3 0,28 [0,23; 0,31] 0,28 [0,23; 0,30] α3 0,31 [0,26; 0,38] 0,36 [0,27; 0,40] 

β1 0,25 [0,22; 0,26] 0,25 [0,20; 0,29]* β1 0,32 [0,27; 0,35] 0,35 [0,30; 0,41] 

β2 0,25 [0,23; 0,26] 0,26 [0,20; 0,28] β2 0,29 [0,27; 0,34] 0,29 [0,27; 0,32] 

F3 O2 

θ1 0,28 [0,25; 0,32] 0,24 [0,21; 0,27] 

P4 O1 

θ1 0,47 [0,37; 0,56] 0,43 [0,35; 0,57] 

θ2 0,26 [0,24; 0,30] 0,26 [0,23; 0,29] θ2 0,44 [0,37; 0,50] 0,45 [0,33; 0,56] 

α1 0,27 [0,24; 0,31] 0,25 [0,23; 0,29] α1 0,43 [0,38; 0,52] 0,42 [0,34; 0,51] 

α2 0,31 [0,28; 0,39] 0,30 [0,27; 0,34] α2 0,40 [0,33; 0,48] 0,40 [0,35; 0,53] 

α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,26 [0,22; 0,29] α3 0,37 [0,33; 0,41] 0,34 [0,26; 0,50] 

β1 0,25 [0,21; 0,26] 0,23 [0,19; 0,25] β1 0,33 [0,31; 0,36] 0,35 [0,27; 0,39]* 

β2 0,24 [0,23; 0,25] 0,22 [0,19; 0,25] β2 0,33 [0,31; 0,38] 0,30 [0,25; 0,39] 

F3 T3 

θ1 0,43 [0,31; 0,51] 0,33 [0,24; 0,43] 

P4 O2 

θ1 0,63 [0,54; 0,70] 0,69 [0,59; 0,75] 

θ2 0,42 [0,33; 0,50] 0,35 [0,23; 0,42] θ2 0,62 [0,57; 0,68] 0,68 [0,61; 0,74] 

α1 0,41 [0,31; 0,50] 0,31 [0,23; 0,44] α1 0,62 [0,51; 0,67] 0,66 [0,57; 0,71] 

α2 0,41 [0,31; 0,46] 0,39 [0,24; 0,44] α2 0,62 [0,48; 0,68] 0,59 [0,57; 0,72] 

α3 0,33 [0,30; 0,39] 0,33 [0,25; 0,43] α3 0,56 [0,50; 0,69]* 0,60 [0,55; 0,70]* 

β1 0,36 [0,28; 0,41] 0,30 [0,24; 0,38] β1 0,51 [0,47; 0,63] 0,56 [0,49; 0,63] 

β2 0,30 [0,27; 0,37] 0,28 [0,20; 0,35]* β2 0,53 [0,44; 0,60] 0,55 [0,47; 0,62] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F3 T4 

θ1 0,37 [0,33; 0,40] 0,32 [0,28; 0,41] 

P4 T3 

θ1 0,46 [0,37; 0,51] 0,42 [0,35; 0,65] 

θ2 0,36 [0,34; 0,41] 0,36 [0,32; 0,39] θ2 0,42 [0,38; 0,48] 0,42 [0,37; 0,58] 

α1 0,35 [0,33; 0,39] 0,35 [0,27; 0,39]* α1 0,41 [0,35; 0,44] 0,37 [0,30; 0,45] 

α2 0,36 [0,30; 0,43] 0,38 [0,28; 0,40] α2 0,36 [0,28; 0,42] 0,36 [0,28; 0,40] 

α3 0,30 [0,27; 0,36] 0,32 [0,28; 0,41] α3 0,33 [0,25; 0,36] 0,32 [0,26; 0,40] 

β1 0,33 [0,28; 0,36] 0,31 [0,27; 0,39] β1 0,33 [0,28; 0,37] 0,33 [0,27; 0,37] 

β2 0,28 [0,25; 0,31]* 0,27 [0,24; 0,33] β2 0,30 [0,28; 0,36] 0,28 [0,26; 0,35] 

F4 P3 

θ1 0,34 [0,31; 0,42] 0,34 [0,29; 0,38] 

P4 T4 

 

θ1 0,55 [0,50; 0,61] 0,54 [0,28; 0,64] 

θ2 0,35 [0,30; 0,40] 0,33 [0,26; 0,38] θ2 0,59 [0,50; 0,65] 0,57 [0,29; 0,67] 

α1 0,33 [0,29; 0,40] 0,34 [0,30; 0,38] α1 0,60 [0,49; 0,66] 0,59 [0,34; 0,66] 

α2 0,30 [0,27; 0,36] 0,35 [0,28; 0,43] α2 0,58 [0,53; 0,65] 0,59 [0,45; 0,71] 

α3 0,29 [0,25; 0,31] 0,29 [0,24; 0,37] α3 0,59 [0,52; 0,66] 0,53 [0,34; 0,64] 

β1 0,29 [0,25; 0,32] 0,29 [0,23; 0,32] β1 0,52 [0,40; 0,58] 0,50 [0,33; 0,61] 

β2 0,27 [0,25; 0,30] 0,24 [0,20; 0,29] β2 0,48 [0,42; 0,59] 0,41 [0,32; 0,60] 

F4 P4 

θ1 0,43 [0,38; 0,51] 0,46 [0,40; 0,53] 

O1 O2 

θ1 0,47 [0,39; 0,56] 0,47 [0,36; 0,57] 

θ2 0,41 [0,36; 0,47] 0,41 [0,38; 0,52] θ2 0,47 [0,41; 0,56] 0,48 [0,39; 0,55] 

α1 0,40 [0,33; 0,44] 0,38 [0,35; 0,50] α1 0,43 [0,37; 0,51] 0,46 [0,42; 0,53] 

α2 0,35 [0,31; 0,43] 0,42 [0,31; 0,46] α2 0,45 [0,36; 0,55]* 0,48 [0,39; 0,57] 

α3 0,32 [0,29; 0,36] 0,36 [0,27; 0,44]** α3 0,40 [0,34; 0,47] 0,42 [0,33; 0,54] 

β1 0,33 [0,30; 0,36] 0,34 [0,31; 0,42] β1 0,36 [0,32; 0,40] 0,40 [0,32; 0,42] 

β2 0,29 [0,28; 0,32] 0,30 [0,24; 0,35] β2 0,36 [0,32; 0,41] 0,34 [0,29; 0,43] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 O1 

θ1 0,29 [0,25; 0,33] 0,26 [0,21; 0,30] 

O1 T3 

θ1 0,43 [0,29; 0,49] 0,32 [0,26; 0,45] 

θ2 0,27 [0,24; 0,31] 0,25 [0,23; 0,30] θ2 0,40 [0,32; 0,45] 0,35 [0,27; 0,46] 

α1 0,26 [0,24; 0,30] 0,28 [0,23; 0,31] α1 0,38 [0,30; 0,47] 0,31 [0,27; 0,48]** 

α2 0,28 [0,25; 0,35] 0,33 [0,25; 0,38] α2 0,36 [0,31; 0,43] 0,38 [0,26; 0,45] 

α3 0,27 [0,25; 0,30] 0,27 [0,23; 0,33] α3 0,38 [0,30; 0,42]** 0,31 [0,25; 0,44] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,23 [0,20; 0,26]* β1 0,32 [0,26; 0,38] 0,30 [0,25; 0,38]* 

β2 0,24 [0,22; 0,26] 0,22 [0,19; 0,25] β2 0,33 [0,27; 0,38] 0,29 [0,23; 0,37]* 

F4 O2 

θ1 0,31 [0,27; 0,38] 0,31 [0,26; 0,45] 

O1 T4 

θ1 0,33 [0,29; 0,41] 0,33 [0,28; 0,39] 

θ2 0,29 [0,25; 0,37]* 0,32 [0,27; 0,38]* θ2 0,32 [0,26; 0,40] 0,36 [0,30; 0,38] 

α1 0,30 [0,25; 0,33] 0,31 [0,25; 0,35] α1 0,30 [0,26; 0,34] 0,31 [0,24; 0,36] 

α2 0,30 [0,26; 0,38] 0,32 [0,28; 0,36] α2 0,28 [0,25; 0,31] 0,30 [0,24; 0,35] 

α3 0,28 [0,24; 0,30] 0,26 [0,22; 0,30]** α3 0,28 [0,24; 0,31] 0,26 [0,20; 0,34] 

β1 0,24 [0,22; 0,26] 0,26 [0,20; 0,28] β1 0,25 [0,24; 0,27] 0,27 [0,21; 0,29] 

β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,19; 0,27] β2 0,26 [0,23; 0,30] 0,25 [0,20; 0,29] 

F4 T3 

θ1 0,39 [0,31; 0,46] 0,42 [0,31; 0,46] 

O2 T3 

θ1 0,35 [0,29; 0,42] 0,34 [0,27; 0,60] 

θ2 0,38 [0,33; 0,44] 0,38 [0,31; 0,46] θ2 0,33 [0,28; 0,41] 0,35 [0,31; 0,51]* 

α1 0,38 [0,34; 0,44] 0,36 [0,29; 0,42] α1 0,30 [0,25; 0,36] 0,32 [0,24; 0,35] 

α2 0,37 [0,31; 0,49] 0,35 [0,32; 0,43] α2 0,27 [0,24; 0,33] 0,30 [0,25; 0,33] 

α3 0,31 [0,27; 0,43]* 0,37 [0,30; 0,39] α3 0,26 [0,23; 0,29] 0,28 [0,24; 0,32] 

β1 0,32 [0,28; 0,36] 0,33 [0,30; 0,37] β1 0,24 [0,23; 0,28] 0,26 [0,22; 0,30] 

β2 0,28 [0,25; 0,33] 0,28 [0,25; 0,34] β2 0,25 [0,23; 0,28] 0,26 [0,21; 0,28] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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Додаток Д.1 (продовження) 

 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

Пара 

відведень 
ПД 

Активуючий 

(n=30) 

Інактивуючий 

(n=16) 

F4 T4 

θ1 0,44 [0,39; 0,51] 0,35 [0,22; 0,44]* 

O2 T4 

θ1 0,39 [0,31; 0,47] 0,32 [0,24; 0,48] 

θ2 0,45 [0,37; 0,49] 0,37 [0,25; 0,44] θ2 0,36 [0,33; 0,50] 0,40 [0,25; 0,52]* 

α1 0,42 [0,34; 0,49] 0,32 [0,25; 0,40] α1 0,37 [0,26; 0,45] 0,38 [0,28; 0,50] 

α2 0,36 [0,32; 0,44] 0,30 [0,26; 0,39] α2 0,36 [0,31; 0,46]* 0,38 [0,27; 0,52] 

α3 0,35 [0,30; 0,41] 0,29 [0,25; 0,42] α3 0,36 [0,30; 0,44] 0,33 [0,23; 0,44] 

β1 0,36 [0,32; 0,42] 0,33 [0,26; 0,38] β1 0,31 [0,27; 0,38] 0,32 [0,25; 0,39] 

β2 0,32 [0,28; 0,36] 0,28 [0,24; 0,33] β2 0,33 [0,27; 0,40] 0,30 [0,21; 0,39] 

P3 P4 

θ1 0,63 [0,54; 0,71] 0,57 [0,43; 0,72] 

T3 T4 

θ1 0,30 [0,25; 0,35] 0,27 [0,20; 0,31] 

θ2 0,61 [0,50; 0,72] 0,62 [0,47; 0,70] θ2 0,32 [0,29; 0,38] 0,28 [0,24; 0,34] 

α1 0,57 [0,52; 0,70] 0,61 [0,53; 0,67] α1 0,30 [0,25; 0,34] 0,26 [0,24; 0,29] 

α2 0,57 [0,51; 0,68] 0,51 [0,46; 0,65] α2 0,28 [0,24; 0,33] 0,29 [0,25; 0,34] 

α3 0,52 [0,41; 0,61] 0,50 [0,39; 0,59] α3 0,26 [0,24; 0,30] 0,28 [0,24; 0,32] 

β1 0,50 [0,42; 0,56] 0,49 [0,46; 0,56] β1 0,27 [0,23; 0,29] 0,25 [0,22; 0,27] 

β2 0,45 [0,43; 0,54] 0,41 [0,36; 0,52] β2 0,25 [0,23; 0,27] 0,24 [0,20; 0,25] 

Примітка: зірочками відмічені значущі відмінності показників ЕЕГ під час стану спокою після завершення процедури сприйняття та 

пролонгованого сприйняття запаху. * − p ≤ 0,05, ** − p ≤ 0,01, *** − p ≤ 0,001. 
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