
ВІДГУК
на дисертаційну роботу Козачук Наталії Олександрівни

«ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
ПРИ ТВОРЧОМУ МИСЛЕННІ У ЧОЛОВІКІВ І  ЖІНОК З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ 

ОСОБЛИВОСТЯМИ», подану на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

1. Актуальність вибраної теми.
Дисертаційна робота Козачук Н. О. присвячена вивченню одного з важливих аспектів про

блеми «Мислення і мозок» -  дослідженню нейрофізіологічних механізмів творчого мислення. Це 
одне з найцікавіших питань проблеми, можна сказати, таємниче і в той же час складне і трудоміс
тке для дослідника та виключно актуальне за умов інформаційного суспільства та науково- 
технічного прогресу.

Багато питань даної проблеми успішно розвиваються в нейронауках. Створено ряд концепцій 
та гіпотез, розроблено психологічні тести щодо визначення рівня креативності, ведуться роботи з 
розшифровування кодів розумової діяльності, математичної розробки та комп’ютерного моделю
вання нейронних мереж. Проте дослідження глибинних нейрофізіологічних механізмів та законо
мірностей діяльності мозку в процесі здійснення різноманітних видів мислення вимагає подаль
шого вивчення. Практично не досліджено неокортикальні механізми забезпечення творчої дивер
гентної діяльності, тонкі та глибинні механізми ґенезу біопотенціалів мозку в процесі здійснення 
дивергентного і конвергентного (нетворчого) мислення, не виявлено їх загальні та специфічні ме
ханізми. Не досліджено значення ряду психологічних і біологічних факторів у реалізації диверген
тного мислення: когнітивних стилів, віку, статевого диморфізму.

В той же час вирішення цих питань дозволить з'ясувати не лише специфічні процеси забез
печення творчого мислення, але й розробити нейрофізіологічні обґрунтовані підходи до виявлення 
та посилення творчого потенціалу людини, стимуляції механізмів креативного мислення в процесі 
вікового розвитку особистості та збереження в літньому віці. У зв'язку з цим, дисертаційна робота 
Козачук Н. О. «Просторова організація електричної активності кори головного мозку при твор
чому мисленні у  чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями» є актуальною та 
своєчасною.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота є фрагментом одного з пріоритетних наукових напрямків Східноєвро

пейського національного університету імені Лесі Українки «Нейрофізіологічні механізми та веге- 
тативне забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально- 
типологічний аспекти)». Основні результати роботи отримано під час виконання держбюджетних 
тем «Регуляторні механізми і системна організація психофізіологічної активності людини (віковий 
аспект)» (2007-2009 рр.; № держреєстрації 010711000740).

3. Ступінь обґрунтованості основних положень, висновків та практичних рекоменда
цій, сформульованих у  дисертації.

Сформульовані Козачук Н. О. основні наукові положення та висновки обґрунтовані достат
ньою кількістю досліджень, які проведені за участю 752 добровольців обох статей (351 жінка, 401 
чоловік) віком від 18 до 21 року, і підтверджуються сукупністю результатів досліджень, отрима
них та обговорених з використанням вітчизняних і зарубіжних літературних джерел.

Перелічене вище дозволяє оцінити отримані ' ння, основні нау-

за спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин

кові положення та висновки як обґрунтовані.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Ш евченка______
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4. Достовірність основних наукових положень, висновків та практичних рекомендацій, 
проведених наукових досліджень та одержаних результатів.

Сформульовані Козачук Н. О. основні наукові положення та висновки ґрунтуються на вико
ристанні адекватних щодо поставлених задач нейрофізіологічних і психофізіологічних методів до
слідження функціонального стану головного мозку. В якості основного нейрофізіологічного мето
ду використано електроенцефалографію із застосуванням математичних методів аналізу абсолют
ної та відносної спектральної потужності біопотенціалів мозку і дистантної (середні рівні когерен
тності) синхронізації електричних осциляцій та методів математичної статистики.

Перелічене вище дозволяє оцінити отримані результати, основні наукові положення, виснов
ки глибоких за змістом досліджень, проведених Козачук Н. О., як достовірні.

Дослідження проводилися з дотриманням принципів біоетики і прав людини.
5. Новизна основних наукових положень, висновків та практичних рекомендацій, а та

кож проведених наукових досліджень та одержаних результатів.
Козачук Н. О. на основі системного підходу до дослідження нейрофізіологічних процесів 

творчого мислення розкрито глибинні неокортикальні механізми забезпечення дивергентного ми
слення. Показана роль нейромереж пам'яті, мотивацій, критико-ініціюючого контролю в його за
безпеченні. Вперше показано тендерні відмінності міжпівкульових механізмів забезпечення висо
кої продуктивності дивергентного мислення та модулюючого впливу нейрональних систем забез
печення рівня інтелекту, когнітивного стилю та інтелектуальної стратегії. На основі змін нейроди- 
наміки мозку показано, що високий результат творчого мислення досягається за умов активного 
оперування образами, пошуку ментальних репрезентацій, швидкого прийому рішення та низького 
критико-ініціюючого контролю і пов'язаний з високим проявом аналітичності та імпульсивності у 
чоловіків та високим рівнем невербального інтелекту у жінок.

6. Практичне значення одержаніїх результатів.
Виявлені в роботі ЕЕГ-критерії креативності можуть бути використані для виявлення твор

чого потенціалу особистості, рівня продуктивності творчого мислення, оцінки та прогнозу розвит
ку креативних здібностей дітей дошкільного і шкільного віку. Результати дослідження впровадже
но в учбовий процес ВУЗів медико-біологічного та психолого-педагогічного профілів.

7. Повнота викладу основних наукових положень, висновків та практичних рекоменда
цій в опублікованих працях та авторефераті.

Дисертант є автором 44 наукових праць за темою дисертаційної роботи, з них: 20 статей -  у 
спеціалізованих виданнях України, 10 -  додатково відображають наукові результати дисертації; 
отримано 2 позитивних рішення про видачу деклараційного патенту.

Наукові положення, висновки, сформульовані в дисертації, досить повно відображені в опу
блікованих роботах та авторефераті. Всі розділи автореферату повторюють матеріали дисертацій
ної роботи, де лаконічно викладені основні положення, висновки та отримані результати. Авторе
ферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК України.

Матеріали дисертаційної роботи Козачук Н. О. пройшли апробацію на наукових форумах: 
конференціях, конгресах, з'їздах в Україні та за кордоном.

8. Структура дисертації.
Дисертація побудована в традиційному стилі, включає: вступ, огляд літератури, 4 розділи 

власних досліджень, розділ узагальнення та обговорення результатів досліджень, висновки, прак
тичні рекомендації, список літератури, додатки.
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У вступі обґрунтовано необхідність проведення даного дисертаційного дослідження, чітко 
визначено мету і задачі, виділено наукову новизну, практичне значення роботи, апробацію та шля
хи впровадження результатів дослідження.

В огляді літератури, який включає 4 підрозділи, представлений системний аналіз літератур
них джерел вітчизняних і зарубіжних авторів про нейрофізіологічні механізми забезпечення інте
лектуальної діяльності, про значення психологічних особистісних характеристик у забезпеченні 
творчого процесу. Автором детально викладені думки та експериментальні докази, які є в літера
турі, про вікові та тендерні особливості формування когнітивних стратегій, їх місце поряд з емо
ційно-мотиваційною діяльністю людини в ефективності та продуктивності творчого процесу.

Зроблено акцент на специфічній функціональній ролі внутрішньопівкульових і міжпівкульо- 
вих церебральних взаємодій в прояві творчих здібностей. Викладено дані щодо ролі окремих зон 
неокортексу та його систем у забезпеченні творчої діяльності, оцінці розумового продукту. Пока
зано конкретне значення активності відділів лобної кори в когнітивних процесах, тім'яної та скро
невої -  у вербальному та образному мисленні.

Особлива увага в огляді літератури приділена питанням відображення стратегій мислення в 
патернах електричної активності мозку, їхньому зв'язку з рівнем інтелекту, інтуїції, рефлексивнос
ті, імпульсивності. Розглянуто інформаційне значення спектрально-кореляційних характеристик 
біопотенціалів мозку, їхню топографію під час здійснення пізнавальної діяльності. Приділено ува
гу уявленням про церебральні механізми гальмування мислення.

В результаті глибокого аналізу даних літератури та узагальнення отриманої інформації автор 
робить висновок, що багато питань проблеми потребують подальшого поглибленого вивчення: є 
обмеженими знання про неокортикальні механізми мозку і конкретну роль правої та лівої півкуль 
кори головного мозку у забезпеченні творчого мислення; недостатньо з'ясований взаємозв'язок з 
нейромережами уваги, пам'яті, емоцій та мотивацій; не розкрита роль психологічних особливостей 
особистості, віку, статі у механізмах ініціації, ефективності та продуктивності мислення. Тому до
слідження цих питань має первинне значення у вивченні проблеми «Мислення і мозок».

Розділ «Матеріали і методи дослідження» написаний кваліфіковано. Викладено схеми про
ведення експериментальних досліджень. В якості основного методу дослідження нейродинаміки 
мозку автор вибрав електроенцефалографію, що поряд із застосованим комплексом високоінфор- 
мативних математичних методів кореляційного, спектрального, регресійного, кластерного аналізу 
електричної активності мозку є адекватним щодо поставленій меті дослідження. У розділі наведе
но відомості про комплекс застосованих у роботі психологічних тестів і психологічних задач.

Серед найважливіших результатів дослідження, які мають принципове значення для оцінки 
вкладу дисертанта в розроблювальну проблему та кваліфікаційної характеристики роботи, необ
хідно зазначити наступне.

Автором показана активація нейромереж на етапі підготовки людини до розумової діяльнос
ті, що відображають готовність мозку до сприйняття та аналізу інформації. В результаті ретельно
го аналізу спектральної потужності біопотенціалів мозку в діапазоні високих і низьких частот ви
явлено не лише електрофізіологічні маркери готовності мозку до розумової діяльності, але й пока
зана можливість прогностичної нейрофізіологічної оцінки продуктивності майбутньої розумової 
діяльності. Доведено, що саме зміни спектральної потужності альфа-ритму в перехідних станах від 
спокою до спокійного споглядання відображають готовність мозку до розумової діяльності. Цей 
висновок автора співпадає і з результатами психологічних тестів.

У роботі встановлено, що процес розумової діяльності у чоловіків та жінок молодого віку 
має специфічні особливості нейрофізіологічного забезпечення, зумовлені формуванням розумових
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стратегій. Аналіз структури інтракортикальних внутрішньопівкульових і міжпівкульових відносин 
з використанням когерентного аналізу характеристик ЕЕГ виявив, що у чоловіків, на відміну від 
жінок, висока продуктивність дивергентного мислення реалізується в результаті тісних когерент
них взаємодій між біопотенціалами мозку лобних відділів неокортексу та низьких когерентних 
взаємодій практично у всіх частотних діапазонах ЕЕГ між передніми та задніми асоціативними 
відділами неокортексу. У жінок висока продуктивність дивергентного мислення реалізується вна
слідок тісних взаємозв'язків між біопотенціалами мозку частот альфа-2 і альфа-3 піддіапазонів та 
бета- і гама- діапазонів у задніх асоціативних відділах неокортексу з формуванням взаємодій ко
ливань бета- і гама- діапазонів у передніх відділах мозку правої півкулі та відображає гнучкі розу
мові стратегії.

Автором представлений ряд об'єктивних доказів того, що формування нейрональних систем 
при дивергентному мисленні у чоловіків та жінок молодого віку відображають стратегії досягнен
ня кінцевого результату з утворенням оригінального або стереотипних ментальних продуктів. Для 
осіб з високою оригінальністю мислення виявлено високу готовність мозку до прийому інформації 
за даними різкого зниження спектральної потужності альфа-2 та альфа-3 ритмів, посилення коге
рентності в альфа-2 діапазоні в передніх відділах мозку в процесі виконання завдання та специфі
чні зміни внутрішньокоркових взаємодій біопотенціалів альфа-3 діапазону частот.

Дисертантом представлені нейрофізіологічні механізми взаємозв'язку дивергентного мис
лення з психологічними характеристиками особистості, такими як: рівень інтелекту, когнітивний 
стиль. Виявлено в осіб чоловічої та жіночої статі з різним рівнем інтелекту специфічні риси внут- 
рішньонеокортикальних відносин церебральних механізмів, що найяскравіше було представлено у 
жінок з високим рівнем інтелекту. Посилення когерентності у фронтальних та тім'яних відділах 
неокортексу виявлено у жінок з високим рівнем інтелекту. Автор розглядає використання при ди
вергентному мисленні ментальних схем, зареєстрованих в енграмах пам'яті, із залученням функцій 
контролю та селекції ментальних репрезентацій.

Інформативним показником взаємозв'язку рівня інтелекту і дивергентного мислення, незале
жно від тендерної приналежності, є зміна спектральної потужності біопотенціалів альфа- діапазо
ну, особливо альфа-2 піддіапазону, функціональне значення якого полягає у підтримці уваги та 
уявлень.

Відображення у нейродинаміці мозку при дивергентному мисленні мають і стилі інтелектуа
льної діяльності -  аналітичний, синтетичний та змішаний. Заслуговують на увагу виявлені зміни 
ЕЕГ-характеристик у чоловіків зі змішаним та синтетичним стилями мислення. Посилення прос
торової синхронізації у чоловіків зі змішаним стилем дивергентного мислення в альфа- підціапа-*зонах у передніх відділах мозку автор розглядає як залучення механізмів пам'яті та програмування 
діяльності, а посилення просторової синхронізації в передніх і задніх асоціативних системах нео
кортексу у чоловіків із синтетичним стилем дивергентного мислення -  як залучення додаткових 
механізмів селекції та аналізу інформації для подальшого включення в систему уявлень. Тоді як 
для жінок є характерними гнучкі інтелектуальні стратегії, які не мають чіткого відображення у по
казниках когерентності біопотенціалів мозку. Показаний і зв'язок стилів мислення з продуктивніс
тю інтелектуальної діяльності, більш вираженої у чоловіків, аніж у жінок.

При дослідженні нейродинаміки мозку з урахуванням такої важливої складової когнітивної 
діяльності, як здатність до диференціації, яка оцінюється за даними психологічного тесту полеза- 
лежності / поленезалежності, автору вдалося з'ясувати, що досягнення високого результату дивер
гентного мислення базується на активації церебральних механізмів уваги, пам'яті та емоцій, що 
проявляється у зниженні відносної потужності ритмів альфа-2 піддіапазону у фронтальних і скро
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невих відділах правої півкулі мозку та посиленні ритму тета-2 піддіапазону у скроневих відділах 
неокортексу лівої півкулі.

Слід зазначити, що такі прояви когнітивних стилів, як ригідність і гнучкість мислення, також 
мають тендерні відмінності. Ригідність розумових процесів властива чоловікам під час виконання 
задач дивергентного типу, а висококреативні жінки проявляють гнучкість мислення, яка відобра
жається в особливостях локальної та просторової синхронізації ритмів електричної активності.

Підсумком глибокого нейрофізіологічного дослідження неокортикальних механізмів дивер
гентного мислення, проведеного із застосуванням психологічної оцінки ряду характеристик твор
чої особистості та сучасних методів математичного аналізу біопотенціалів мозку, з'явилася мате
матична побудова нейромережевої моделі прогнозування рівня креативності. Очевидно, викорис
тання даної моделі відкриває перспективу для виявлення та подальшого розвитку творчого потен
ціалу особистості.

Роботу завершує розділ «Узагальнення і обговорення результатів дослідження», в якому ав
тор у стислій формі викладає суть отриманих результатів, надає їм оцінку з точки зору сучасних 
нейрофізіологічних і нейропсихологічних уявлень про функціональну організацію мозку в процесі 
здійснення пізнавальної діяльності, структурно-функціональну латералізацію мозкових функцій, 
роль психологічних характеристик особистості і тендерних розумових стратегій у формуванні ди
вергентного мислення. У розділі наведена, розроблена автором, концептуальна модель дивергент
ного мислення, в якій показана конкретна роль неокортикальних мереж уваги, пам'яті, емоційно- 
мотиваційних процесів та критико-ініціюючого контролю в реалізації дивергентного мислення.

Отже, в дисертаційній роботі Козачук Н. О. з використанням нейрофізіологічних (електроен- 
цефалографія), комплексу психологічних і сучасних методів аналізу нейродинаміки мозку розкри
то неокортикальні механізми забезпечення дивергентного мислення, показано їхній взаємозв'язок 
з психологічними особливостями особистості, розроблено підходи щодо прогнозу креативних зді
бностей людини.

Оцінюючи дисертаційну роботу Козачук Н. О. в цілому позитивно, необхідно висловити де
які пропозиції, зауваження і запитання, які виникли в процесі рецензування роботи, проте вони не 
мають принципового значення для загальної характеристики.

Так, в роботі зустрічаються некоректні вислови, такі як: «нейронні мережі володіють здатні
стю до абстрагування» (стор. 249); «глибина депресії, ритму»; «передня система уваги», «задня 
система уваги».

На мій погляд, експериментальний матеріал, рисунки і таблиці, що стосуються ефективності 
прогнозу рівня креативності із застосуванням нейромережевого моделювання, доцільно було б із*
розділу «Узагальнення і обговорення результатів дослідження» перенести в розділ 6 дисертаційної 
роботи.

Запитання до роботи.
1. Як відомо, емоції людини є невід'ємною складовою творчого процесу. Хотілося б знати 

думку автора про роль позитивних і негативних емоцій в реалізації неокортикальних механізмів 
дивергентного мислення з урахуванням тендерної приналежності осіб.

2. На підставі яких фактів: власних досліджень або даних літератури, Ви розглядали прояви 
внутрішньокоркових когерентних взаємодій у дельта-діапазоні правої півкулі мозку в якості акти
вного мотивованого процесу роботи з репрезентаціями?

3. Нейронні мережі за умовчанням («Бе&иіі: Мосіе Иеїу/огк»), на думку ряду авторів, відо
бражають в стані спокою ментальні процеси та оцінюються як важливий компонент творчості. Чи 
не є виявлені Вами при ментальних впливах зміни просторово-тимчасової організації електричної
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активності мозку відображенням залучення нейронних мереж за умовчанням у реалізацію творчо
го мислення та їх взаємодій з іншими нейронними мережами?

4. У роботі автором висловлено положення про те, що для підвищення результативності ди
вергентного мислення необхідно «оптимізувати кортикальні механізми» мозку. Застосуванням 
яких технологій можна здійснити цей процес?

Висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки дисертації в цілому, а також розроб
лених автором основних наукових положень, висновків та отриманих результатів проведених дос
ліджень.

Дисертаційна робота Козачук Н. О. «Просторова організація електричної активності кори 
головного мозку при творчому мисленні у  чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особли
востями», представлена на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук, є глибоким науко
вим дослідженням, в якому отримано нові переконливі докази, котрі мають принципове значення 
у розумінні неокортикальних механізмів забезпечення творчого дивергентного мислення та про
гнозуванні креативних здібностей, вносить суттєвий вклад у нейрофізіологію та психофізіологію, 
відповідає всім вимогам п.10, п.13 «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вче
ного звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабміну України від 
24.07.2013 № 567, а її автор заслуговує на присудження вченого ступеня доктора біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин.

Офіційний опонент
Зав. лабораторією нейрофізіології, 
імунології та біохімії 
ДУ «Інститут невролог1'■ ----- :— :•••

Висновок

та наркології НАМИ У 
доктор біологічних нау Берченко О. Г.

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



В і д г у к
офіційного опонента про науково - практичну цінність дисертаційної роботи 

Козачук Наталії Олександрівни на тему: «Просторова організація електричної 
активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з 
різними психофізіологічними особливостями» поданої до захисту на здобуття 
наукового ступеня доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 - фізіологія

Актуальність теми. Дисертаційна робота Козачук Н.О. одна з не 
багатьох у фізіології, яка присвячена з’ясуванню нейрофізіологічних механізмів 
просторової організації електричної активності мозку за умови творчого 
мислення, що є важливим у розумінні фундаментальних питань свідомості, 
підсвідомості та надсвідомості. Така робота має світовий рівень, а в Україні 
виконується вперше.

Аналіз стану досліджуваної проблеми дозволяє констатувати, що 
залишаються не вивченими індивідуальні нейрофізіологічні та 
психофізіологічні характеристики креативного мислення і питання динамічної 
активності різних коркових структур мозку під час творчого процесу.

Козачук Н.О. у докторській дисертації зосередила увагу на пошуку ЕЕГ- 
індикаторів творчого мислення у жінок та чоловіків з різними психофізіологічних 
характеристик особистості. Вирішення цієї важливої наукової проблеми 
Козачук Н.О. бачить через дослідження: впливу психофізіологічних показників 
на нейрофізіологічні механізми, які лежать в основі творчого мислення; 
виділення груп людей за когнітивними стилями і дослідження ЕЕГ-корелятів; 
оцінки впливу когнітивних стилів на функціональну організацію кори 
головного мозку чоловіків та жінок в процесі дивергентного мислення; 
з ’ясування факторів статі та особистісних властивостей для продуктивної 
творчої діяльності; визначення ролі ЕЕГ-активність кори головного мозку під 
час виконання завдань дивергентного типу та створення можливостей -для 
розпізнавання рівня креативності за показниками ЕЕГ.

З цього погляду дисертаційна робота Козачук Н.О., яка присвячена 
нейрофізіологічним механізмам організації роботи мозку під час творчого 
мислення актуальна і не викликає сумнівів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація є фрагментом наукових напрямів Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки «Нейрофізіологічні механізми 
та вегетативне забезпечення когнітивної діяльності людини». Результати 
дисертаційної роботи Козачук Н.О. отримані під час виконання 
держбюджетних тем «Регуляторні механізми і системна організація

людини та тварин

Київського національного університету
імені Тараса. Шевченка__



психофізіологічної активності людини» ( №010711000740) та «Фізіологічні 
кореляти способу реалізацігкогнітивних операцій» ( № 0114Ш02417).

Наукова новизна одержаних результатів. Стосовно новизни отриманих 
результатів слід зазначити, що вона полягає у новому вирішенні актуальної 
проблеми фізіології -  визначення механізмів неокотрикального забезпечення 
творчого мислення. У дисертації відповідно до поставленої мети та завдань 
сформульовано нові знання про особливості електричної активності кори 
головного мозку чоловіків та жінок під час творчого мислення. Вперше 
показано, що вони формуються в результаті модулюючого впливу факторів: 
когнітивного стилю, рівня інтелекту та використовуваної ментальної стратегії. 
Розширена і уточнена теорія та нейрофізіологічні закономірності 
неокортикальних механізмів забезпечення творчої діяльності. Виявлено, що 
неокортикальні механізми забезпечення високого результату дивергентного 
мислення реалізуються шляхом посилення взаємодії темпорально-парієтальних 
ділянок неокртексу та зменшення впливу лівої півкулі, зокрема, її критико- 
ініціюючої програми. Подальшого розвитку набули наукові погляди про процес 
творчого мислення, який пов’язаний з особливостями внутрішньокоркових 
взаємодій в дельта-діапазоні ЕЕГ та проявляються у формуванням фокусу 
когерентних зв’язків в задньо-скроневій ділянці правої півкулі, що свідчить про 
активну роботу з репрезентаціями на тлі високої внутрішньої мотивації до 
успіху.

Практичне значення одержаних результатів не викликає суттєвих 
зауважень, які перекреслюють значимість одержаних результатів. 
Запропонувати новий спосіб визначення ЕЕГ для практичного використання 
побудованої нейромережевої моделі. Створено комп’ютерну програму прогнозу 
креативності. Автором відтворено математичну нейромережеву модель, яка 
дозволяє ефективно оцінювати рівень креативності за показниками електричної 
активності кори головного мозку та психологічними характеристиками. 
Отримало подальший розвиток уявлення про зв’язок психофізіологічних 
характеристик особистості з її креативними здібностями. Встановлено, що 
особам з високим рівнем креативності властиві різні комбінації когнітивних 
стилів з рівнями невербального інтелекту. Досягнення високого результату 
творчого мислення у чоловіків найбільш пов’язана з високим проявом 
аналітичності, імпульсивності та поленезалежності, а у жінок -  з високими 
значеннями рівня невербального інтелекту.

Науковий рівень дисертаційної роботи можна вважати достатнім за 
такими ознаками як постановка і актуальність проблеми, відповідність 
викладення результатів дослідження меті та завданням дослідження, оскільки 
присутня логіка і зовнішня системність аналізу і обговорення результатів.



Методичний рівень при вирішенні мети та завдань дослідження 
дисертаційної роботи є достатнім.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків, узагальнень дисертації забезпечено методологічним 
обґрунтуванням теоретичних положень, відповідністю методів меті та 
завданням дослідження, цілісною організацією роботи, репрезентативністю 
вибірок, застосуванням методу статистичного опрацювання експериментальних 
даних. Наведені результати дисертаційної роботи є новими, мають об'єктивний 
характер і базуються на достатній кількості експериментального матеріалу. 
Упродовж досліджень були проведені обстеження 752 осіб, що дало 
можливість підтвердити висновок про наявність особливостей електорогенезу 
мозку у осіб чоловічої та жіночої статі під час когнітивної діяльності. 
Результати досліджень та наукові положення і висновки дисертації можна 
оцінити, як достовірні та добре аргументовані.

Відповідність дисертації вимогам Державного стандарту України. 
Дисертаційна робота Козачук Н.О. має об'єм 351 сторінок і оформлена згідно 
діючих вимог ДАК України і складається зі вступу і основної частини, яка 
включає літературний огляд, методи і організацію досліджень, результати і їх 
обговорення, висновки, список використаних літературних джерел. Робота 
ілюстрована малюнками, цифрові дані представлені в таблицях, що полегшує 
аналіз експериментального матеріалу. Список літератури містить 451 джерел у 
більшій частині 2000 - 2016 років.

У вступі обґрунтована важливість обраної теми і викладені основні 
проблемні питання, окреслено об’єкт, предмет визначено мету та завдання 
дослідницького пошуку, показаний алгоритм і шляхи їх вирішення, 
зроблений акцент на новизні та практичному значенні роботи, представлені 
відомості щодо апробації результатів дослідження та структури роботи.

Огляд літератури (розділ 1) містить аналіз проблеми та методологічні 
підходи вивчення особливостей електричної активності головного мозку-у 
людей під час інтелектуальної діяльності. Узагальнюються літературні данні 
по проблемі, розглядаються загальні питання нейрофізіологічних корелятів 
психофізіологічних характеристик особистості: екстраверсія/інтроверсія 
полезалежність/поленезалежність, імпульсивність/рефлективність,
аналітичність/синтетичність, «когнітивна вісь», «вісь над свідомості», 
«селекція досвіду», короткі-довгі зв’язки, «детектор помилок», «внутрішній 
редактор», теорія «хаосу», фізіологічні основи когнітивних стратегії, способи 
прийняття рішення у зв’язку з особливостями статевого диморфізму у різних 
видах когнітивної діяльності чоловіків та жінок (підрозділ 1.1), електричної 
активності кори головного мозку під час інтелектуальної діяльності,



«нейронна ефективність» (підрозділ 1.2), ЕЕГ- кореляти творчого мислення 
(підрозділ 1.3.) та особливості просторової організації ЕЕГ в залежності від 
психофізіологічних характеристик особистості (підрозділ 1.4).

В цьому розділі критично висвітлені питання про нейрофізіологічні 
механізми інтелектуальної діяльності, писхофізіологіні та структурно- 
функціональні основи мисленевих процесів, особливості електричної 
активності кори головного мозку людини з урахуванням статевого аспекту.

Бажано було назвам цих розділів та підрозділів надати проблемності, 
наукової привабливості, сучасності.

Необхідно було назви розділу та підрозділу починати зі слів.. «Актуальні 
питання...» чи «Наявні проблеми...». На завершення літературного огляду 
необхідно було зробити узагальнення з постановкою проблеми, яка повинна 
бути підтверджена, уточнена чи спростована у подальших власних 
дослідженнях. З огляду літератури слабо простежується власне ставлення 
автора до цитованих публікацій. У цілому огляд літератури дозволив автору 
узагальнити існуючі наукові уявлення та показати подальшу перспективу 
вивчення цього питання.

Мета та завдання дослідження логічно поєднані з аналізом літератури та 
вирішуються дисертантом за допомогою новітніх і апробованих методик 
(розділ 2). Психофізіологічний стан обстежуваних визначали за методиками: 
образної та вербальної креативності. Когнітивні стилі досліджуваних 
оцінювали методиками: рефлективністю/імпульсивністю, регідністю/гнучкістю, 
полезалежності/поленезалежності та інші. ЕЕГ-патерни когнітивної діяльності 
досліджували змінами потужності коливань ЕЕГ основних частот кори. 
Аналізували за показниками потужності та когерентності коливань ЕЕГ в 0-, а-, 
(З- і у-діапазонах. Організація дослідження продумана і спрямована на 
підтвердження основних гіпотез висунутих автором.

Відповідно до мети були поставлені завдання: Дослідити особливості 
електроенцефалографічних проявів функціонування неокортикальних 
механізмів реалізації дивергентного мислення у чоловіків та жінок. Саме 
цим питанням присвячений третій розділ дисертації Козачук Н.О. названий 
«Статеві та психологічні особливості ефективності розумової діяльності», який 
складається з чотирьох логічно зв’язаних між собою підрозділів. Встановлено, 
що чоловіки порівняно з жінками демонстрували вищу продуктивність 
конвергентного мислення та стабільніші результати під час виконання двох 
завдань дивергентного типу. Продуктивність виконання конвергентного 
завдання корелює з когнітивним стилем «імпульсивність-рефлексивність» у 
чоловіків, «полезалежність-поленезалежність» у жінок. Продуктивність 
дивергентного когнітивного стилю зв’язана з когнітивними стилями «вузький-



широкий діапазон еквівалентності» та «імпульсивність-рефлексивність» у 
чоловіків.

У четвертому розділі Козачук Н.О. досліджує питання локальної та 
просторової синхронізації ЕЕГ під час виконання завдань конвергентного та 
дивергентного типу. Встановлено, що співвідношення сумарної когерентності 
для зв’язків різних типів може використовуватися як ЕЕГ-маркер високої 
продуктивності дивергентного мислення чоловіків. У чоловіків продуктивність 
дивергентного мислення тим більша, чим більш відносно відособлено 
функціонують передньо- і задньо-асоціативні ділянки і чим більший рівень 
когерентності біопотенціалів лобної кори.

Аналіз електричної активності кори головного мозку в стані спокою 
показав, що особливості, пов’язані з продуктивністю дивергентного мислення 
виражені тільки в динаміці показників потужності в альфа-діапазоні і свідчать 
про те, що краща готовність до сприйняття стимулів значною мірою визначає 
ефективність розумової діяльності дивергентного типу.

Ставилось питання дослідити та проаналізувати частотно-просторової 
організації біопотенціалів кори головного мозку осіб різної статі в процесі 
дивергентного мислення порівняно з конвергентним. Процеси активації кори 
головного мозку за показниками потужності та когерентності альфа-ритму, які 
забезпечують оригінальність дивергентного мислення, визначаються двома 
факторами -  статтю та стратегією вирішення завдання. Обстежуваним з 
високою оригінальністю мислення властива більша готовність до сприйняття 
інформації, яка проявляється в більш вираженій депресії альфа-2 і альфа-3- 
ритмів. Виявлене посилення лобних і лобно-центральних зв’язків в альфа-2- 
діапазоні під час виконання завдання дивергентного типу для груп, 
протилежних за статтю та рівнем оригінальності: «стереотипних» жінок та 
«оригінальних» чоловіків. В альфа-3-діапазоні відмічено формування 
специфічного для кожної групи патерну змін рівня та характеру 
внтурішньокоркової взаємодії, пов’язаного зі статтю та рівнем оригінальності. 
Для обстежуваних обох статей, які пропонували оригінальні відповіді, 
характерна більша готовність до сприйняття інформації, яка проявляється у 
більш вираженій депресії альфа-2 і альфа-3-ритмів.

Зростання тісноти лобних і лобно-центральних зв’язків в альфа-2- 
діапазоні під час виконання творчого завдання характерне для протилежних за 
статтю та оригінальністю груп: «оригінальних» чоловіків і «стереотипних» 
жінок. В альфа-3-діапазоні відмічене формування специфічного для кожної 
групи патерну змін рівня і характеру внутрішньокоркової взаємодії, 
пов’язаного зі статтю обстежуваних та оригінальністю дивергентного 
мислення. У обстежуваних чоловічої статі при розв’язуванні завдань



дивергентного типу порівняно з розв’язуванням завдань конвергентного типу 
спостерігається синхронізація альфа-ритму у тім’яних і лівій потиличних 
ділянках та бета-ритму у правій бічній лобній ділянці. В діапазоні тета-ритму 
зміни не виявлені. У жінок при порівнянні дивергентного і конвергентного 
типів мислення статистично значущі відмінності локальної синхронізації 
біопотенціалів не виявлені.

У розділі 5 дисертант досліджувала ЕЕГ - активність кори головного 
мозку під час дивергентного мислення у осіб з різним рівнем інтелекту і 
оцінювала впливу когнітивних стилів на функціональну організацію кори 
головного мозку чоловіків і жінок в процесі конвергентного і дивергентного 
мислення. Було з ’ясовано питання про значення факторів статі та особистісних 
властивостей для продуктивної творчої діяльності. Реактивність потужності під 
час конвергентного і дивергентного мислення більше виражена у 
поленезалежних обстежуваних. Довели, що у полезалежних обстежуваних 
дивергентне мислення супроводжується зменшенням відносної потужності 
альфа-2-ритму в передньо-лобній і передньо-скроневій ділянках правої півкулі і 
збільшенням тета-2-ритму в задньо-скроневій ділянці лівої півкулі. У 
поленезалежних обстежуваних під час дивергентного мислення 
спостерігаються різноспрямовані зміни відносної потужності альфа-1,2, тета- 
1,2 і бета-1-ритму в скроневих, тім’яних і потиличних ділянках.

Більше половини креативних чоловіків проявили ригідність 
мислительних процесів, а висококреативні жінки відзначалися гнучкістю 
мислення. У обстежуваних чоловічої та жіночої статі з аналітичним 
когнітивним стилем у всіх піддіапазонах альфа-ритму найменше виражена 
динаміка показників когерентності у випадку порівняння виконання завдань 
диверегентного і конвергентного типів.

У всіх під діапазонах альфа-ритму під час виконання завдання 
дивергентного типу порівняно з виконанням завдання конвергентного типу у 
обстежуваних чоловічої статі зі змішаним когнітивним стилем спостерігалося 
зростання рівня просторової синхронізації між лобними ділянками, а у 
чоловіків із синтетичним когнітивним стилем -  між лобними, а також між 
лобними та передньо-скроневими, центральними і тім’яними.

І, нарешті, одним з завдань роботи було розробити математичну модель 
прогнозування рівня креативності на основі ЕЕГ-показників та 
психофізіологічних характеристик особистості. Така нейромережева модель 
прогнозування вірогідності високого рівня креативності представлена у розділі 
6. Встановлено, що ймовірність високого рівня креативності пов’язана зі 
швидкістю прийняття рішення та значенням коефіцієнта когерентності між 
лівою передньою лобною та лівою потиличною ділянками в лівій півкулі в



альфа-2- діапазоні, фокусом взаємодії в правій задньо-скроневій ділянці в 
дельта-діапазоні та фокусом взаємодії в правій тім’яній ділянці в бета- 
діапазоні. На основі цих факторних ознак побудовано лінійну нейромережеву 
модель прогнозування, що дозволяє ефективно оцінювати ймовірність високого 
рівня креативності. Автором розроблена та запропонована автоматизована 
компюторна система прогнозування рівня креативності.

Узагальнює роботу розділ 7, названий «Обговорення результатів власних 
досліджень», в якому автор розглядає важливі питання фізіології особливості 
творчого мислення. Загальні і специфічні особливості механізмів забезпечення 
дивергентного мислення у чоловіків та жінок з різними психофізіологічними 
особливостями Козачук Н.О. пояснює з позицій вчення Ухтомського О. О., 
Ліванов М. М., КІітезсЬ XV., Костандова Е. А., Розпег М. І., Бехтеревої Н.П., 
Лурія О. Р., Розумнікової О.М., Іваніцького А.Н., Свдерської Н.Е., Мачинської 
Р.І, Афтанас Л.И., та інших. Дисертанту слід було знайти можливість власні 
результати дослідження дивергентного мислення спробувати обговорити і з 
теорії Д. Едельмана «повторного входу», позицій нелінійної динаміки та 
синергетики, які зараз є актуальними у світовій фізіологічній науці. Нелінійно- 
динамічний підхід розширює фізіологічні можливості розуміння складності 
фізіологічних процесів, заснованої не стільки на детерміністичних 
властивостях скільки на імовірностних зв’язках. Методи нелінійної динаміки 
дозволяють оцінити такі аспекти регуляторних механізмів, як хаос і 
упорядкованість, сценарії переходу до хаосу, процеси самоорганізації, 
перехідні процеси, межові цикли, синхронізацію і десинхронізацію, фрактальну 
організацію динамічних ритмічних процесів і інші маловідомі аспекти 
динамічної функціональної системи. У цьому розділі автор показала: що нею 
зроблено, що уточнено, а що розширено і доповнено. Висновки і наукові 
положення дисертації теоретично обґрунтовані, підкріплені експериментами і 
їх достовірність не викликає сумніву.

Оцінюючи дисертацію та автореферат Козачук Н.О. та праці,* які 
опубліковані за темою роботи позитивно, слід зауважити:

1. Авторка не переконала чому вона при досліджені когнітивних процесів 
аналізує потужність та когерентність частотних діапазонів ЕЕГ. Чому аналізує 
кореляційну складову ЕЕГ- активності.

2. Для надання новизни та привабливості результатам дисертації їх слід 
обговорити з точки зору фундаментальних біологічних закономірностей: 
нелінійної динаміки та синергетики і показати в чому перевага «спектральної» 
діагностики ЕЕГ і яким чином ці показники змінюють долю фізіологічної оцінки і 
доказовість результатів дослідження.

3. Вважаю, що відносними недоліками дисертації є деяка збитковість



фундаментальності для практичного розуміння оцінки ЕЕГ показників, 
відсутність чіткості трактовки взаємозв’язку топографічних та кореляційних 
показників ЕЕГ з практичними аспектами.

4. Стосовно тестів на оцінку індивідуальних психофізіологічних рис 
особистості (Полезалежність/поленезалежність, Імпульсивні/рефлексивіні) 
виникли сумніви, що до їх надійності: 1. Ніхто не проводив визначення їх 
генетичної спадковості і не може стверджувати, що вони є біологічно стійкими, 
надійними, а не мінливими; 2. Виконання цих тестів, великою мірою, залежить 
від мотивації обстежуваного і тому можуть спотворювати інтерпретацію 
результатів.

5. У дисертації автор вказує, що генералізована (або близька за характером) 
депресія альфа-ритму під час відкривання очей характерна для осіб обох статей, 
які в процесі творчого мислення показували середній або високий його результат. 
Однак, варто було б уточнити, чи мала такий характер депресія альфа-ритму у 
досліджуваних з високою продуктивністю конвергентного мислення.

6. Оскільки дисертація присвячена творчому мисленню то, варто було б в 
обговоренні спробувати уточнити це поняття з позицій результатів власних 
досліджень та виявлених автором неокортикальних закономірностей.

Ці питання, безумовно, вказують на недоліки роботи, але вони не можуть 
затьмарити її переваги. Слід підкреслити, що ці зауваження відбивають не стільки 
прогалини дисертації скільки прояв новизни досліджуваної теми і її практичного 
застосування.

Достовірним є великий обсяг зробленої роботи: 752 обстежуваних. Повагу 
викликає ретельність представлених ілюстрацій, які можна аналізувати та 
перевірити. Наукові та практичні результати досліджень необхідно 
кваліфікувати як нове рішення актуального наукового завданні, що має істотне 
значення для біологічної науки. Викликає повагу логіка викладу і ретельність 
представлених графічних матеріалів. Наукові та практичні результати 
проведених досліджень необхідно кваліфікувати як нове рішення актуального 
наукового завданні, що має істотне значення для біологічної науки, когнітивної 
фізіології та праці.

Кількість і обсяг публікацій та повнота опублікованих матеріалів 
дисертації. Основний зміст дисертації досить повно опублікований у 44 
наукових працях: 20 наукових статей у виданнях, що входять до переліку наукових 
фахових видань, та тез доповідей на конференціях, 2 патенти на корисну модель. 
Таким чином, кількість публікацій відповідає формальним вимогам.

Особистий внесок здобувана є достатнім. У працях, написаних у 
співавторстві здобувачу належать виконання всього комплексу досліджень, в тому 
числі статистична обробка результатів дослідження, їх обговорення, узагальнення



та формулювання висновків. Результати досліджень Козачук Н.О. обговорені 
на наукових конференціях, науково-методичних семінарах та заслуговують 
подальшого використання.

Узагальнення. Вищевикладене дозволяє вважати, що за своїми 
основними параметрами та змістом, актуальністю поставлених питань, рівнем 
методичних підходів, обсягом проведених досліджень, новизною теоретичних 
узагальнень дисертаційна робота Козачук Наталії Олександрівни на тему: 
"Просторова організація електричної активності кори головного мозку при 
творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними 
особливостями" поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
біологічних наук є самостійною, завершеною науково-дослідною роботою, а 
сформульовані в ній висновки стосовно нейрофізіологічних механізмів 
конвергентного та дивергентного мислення науково обґрунтовані і є 
принципово важливими для фізіології головного мозку.

Дисертація повністю відповідає вимогам положення “Порядок 
присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, а її автор Козачук
Н.О. заслуговує присудження наукового ступеня доктора біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин.

доктор біологічних наук, професор, 
директор НДІ фізіології ім. Михайла Босого /
Черкаського національного / /  /
університету ім. Богдана Хмельницького / Щ / /  Лизогуб В.С.

В.М.

в«
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Гараса Шевченка

Підпис В.С. 
перший 
національного 
імені Богдана 
професор ойсієнко
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офіційного опонента на дисертаційну роботу Козачук Наталії Олександрівни 

на тему: «Просторова організація електричної активності кори головного мозку 

при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними 

особливостями» поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 - фізіологія людини та тварин.

Актуальність теми. У дисертаційній роботі Козачук Н.О. представлені 

результати дослідження процесів локальної та дистантної синхронізації 

електричної активності кори головного мозку чоловіків і жінок при різних 

стратегіях виконання розумових операцій з урахуванням ролі індивідуальних 

психічних особливостей та інтелектуальних властивостей особистості.

В останній час дослідження взаємозв’язку між індивідуальними 

психофізіологічними властивостями людини та особливостями функціонування 

головного мозку набуло особливої актуальності. Це обумовлено, по-перше, 

інтенсивним розвитком методів реєстрації функціональної активності 

головного мозку, що дозволило оперувати результатами досліджень великих за 

чисельністю груп людей. По-друге -  розробка і створення біологічно 

обгрунтованих моделей особистості та удосконалення психологічних методів 

оцінки особистісних характеристик призвели до більш точного з’ясування 

нейрофізіологічних основ їх формування.

У своїй роботі, автор завдяки поєднанню як психологічних, так і 

нейрофізіологічних методів отримав нові важливі результати, які свідчать, що 

головні компоненти особистості -  стать, інтелектуальні здібності, а також 

характерологічні риси є пов’язаними зі специфічними особливостями 

діяльності мозкових систем, зокрема під час когнітивної діяльності.

Важливими і безсумнівно актуальними в дисертаційній роботі є результати 

нейрофізіологічного аналізу когнітивної діяльності людини, що дозволило 

показати роль і місце ЕЕГ-дослідження під час виконання креативних завдань

та закласти засади у гткпрртр*** м п ^п н н ^^р тп п и явян н д  рівня креатгавності за



показниками ЕЕГ.

Отже, робота Козачук Н.О. «Просторова організація електричної 

активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з 

різними психофізіологічними особливостями» є цілком актуальною, бо 

дозволяє дати відповідь на цілий ряд питань сучасної нейрофізіології, 

когнітивної психології, фундаментальної біології та неврології.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, гемами. Дисертація 

є фрагментом наукових напрямів Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки «Нейрофізіологічні механізми та вегетативне 

забезпечення когнітивної діяльності людини». Результати дисертаційної роботи 

Козачук Н.О. отримані під час виконання держбюджетних тем «Регуляторні 

механізми і системна організація психофізіологічної активності людини» 

(№010711000740) та «Фізіологічні кореляти способу реалізації когнітивних 

операцій» ( № 0114Ш02417).

Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків та рекомендацій. Обґрунтованість наукових положень, 

сформульованих у дисертації, забезпечена вибором адекватних поставленим 

меті та завданням методичних підходів, а також значним обсягом досліджень. 

Здобувач використав сучасні методи аналізу електричної активності головного 

мозку людини із поєднанням застосування оригінальних тестів, що дозволило 

проаналізувати і інтерпретувати широкий спектр змін параметрів
*

функціональної активності головного мозку людини. Автором проведено 

детальне обговорення положень дисертації із використанням відомостей, що є у 

сучасній літературі з обраних питань. Статистична обробка отриманих даних не 

викликає сумніву у коректності застосування обраних методів. Проведені 

дослідження виконані із дотриманням принципів біоетики. Висновки роботи 

базуються на великому експериментальному матеріалі. Достовірність висновків 

не викликає сумнівів.

Крім цього повагу викликає великий обсяг зробленої дослідницької роботи 

-  752 обстежуваних.
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Наукова новизна одержаних результатів. Значний масив інформації, 

отриманий у ході виконання дисертаційної роботи, закономірно привів до 

обґрунтування нових наукових положень. На основі результатів комплексних 

порівняльних нейрофізіологічних досліджень неокортикальних механізмів 

творчого мислення виділено елекгроенцефалографічні та психологічні критерії 

прогнозування високого рівня креативності та побудовано математичну 

нейромережеву модель такого прогнозування, а для практичного використання 

цієї моделі створено комп’ютерну програму прогнозування рівня креативності.

Встановлені тендерні особливості функціонування головного мозку 

людини під час творчого мислення з високою результативністю. Автором 

переконливо показано, що високий результат творчого мислення досягається у 

осіб різної статі різними шляхами - жінки використовують «інтелектуальну» 

стратегію, а чоловіки -  «інсайтну». Така специфіка полягає у тому, що у 

чоловіків пошук ментальних репрезентацій відбувається порівняно довго, в той 

час як прийняття рішення -  достатньо швидко (за рахунок симультанної оцінки 

варіантів). На противагу цьому, жінки досить швидко «знаходять» потрібні 

ментальні репрезентації й на їх основі генерують нові варіанти за рахунок 

ретельного аналізу елементів задачі.

Проте, автор зазначає, що ймовірність досягнення саме високого 

результату творчого мислення досягається в тому випадку, коли чоловіки 

прискорюють пошук ментальних репрезентацій, а жінки прискорюють аналіз 

елементів задачі. *

Отримано нові дані про те, що 5-мережі відіграють суттєву роль у 

механізмах реалізації творчого мислення -  під час останнього формується 

фокус когерентних об’днань у задньо-скроневій ділянці правої півкулі 

головного мозку.

Загалом же автором показано, що ймовірність високого рівня 

креативності пов’язана із швидкістю прийняття рішення та змінами процесів 

дистантної синхронізації активності а-нейромереж у лівій півкулі (нисхідний 

контроль -  механізми уваги) та 5- (висока внутрішня мотивації до успіху) та (З-



нейромереж -  в правій (пам’ять, емоції, зовнішня увага).

Таким чином, автором зроблено суттєвий внесок у зміст наукових 

уявлень про нейрофізіологічні закономірності неокортикальних механізмів 

забезпечення творчої діяльності людини і, зокрема, їх особливостей у чоловіків 

і жінок.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

отриманих даних логічно витікає з положень щодо наукової новизни 

результатів роботи. В першу чергу, врахування отриманих результатів про 

просторову організацію електричної активності кори головного мозку при 

творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними 

особливостями безумовно надасть можливість оптимізувати професійну 

підготовку та вдосконалити методи профвідбору. В той же час, представлена 

робота важлива і для перспективних фундаментальних та прикладних 

досліджень механізмів забезпечення творчого мислення та виявлення творчих 

здібностей людини.

Окрім цього, отримані дисертантом дані заслуговують використання при 

читанні загальних та спеціальних курсів для студентів університетів при 

підготовці фахівців з фізіології та медицини.

Науковий рівень дисертаційної роботи. Вважаю, що за актуальністю, 

обсягом, методичним рівнем, новизною і практичною значимістю одержаних 

результатів науковий рівень дисертації Козачук Н.О. на тему: «Просторова 

організація електричної активності кори головного мозку при творчому 

мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями» 

повністю відповідає вимогам директивних документів щодо докторських 

дисертацій і є достатнім за такими ознаками як формальна відповідність 

викладення і аналізу результатів дослідження, оскільки в ній присутні логіка та 

зовнішня системність аналізу і обговорення результатів.

Робота виконана при безпосередній особистій участі автора. У дисертації 

Козачук Н.О. подані висновки і наукові положення дисертації є новими для 

фізіології, теоретично обґрунтовані, підкріплені експериментами і їх
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достовірність не викликає сумніву.

Відповідність дисертації вимогам ДАК України. Дисертаційна робота 

Козачук Н.О. структурно повністю відповідає вимогам ДАК України і включає 

всі відповідні розділи. Робота складається зі вступу, розділу огляду літератури, 

розділу методів та матеріалів, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів, висновків, списку літературних джерел (451 

найменування) та додатків. Дисертація викладена на 351 сторінці (основна 

частина на 269 сторінках) і проілюстрована 1 10 рисунками та 20 таблицями.

Дисертація чітко структурована, що в цілому сприяє цілісному 

розумінню окремих фрагментів роботи. Роботу написано грамотно, на гарному 

стилістичному рівні. Застосована в роботі наукова термінологія є 

загальновизнаною, стиль викладення результатів теоретичних і практичних 

досліджень, нових наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує 

доступність їхнього сприйняття та використання.

Аналіз структури і змісту дисертації. Структура і зміст дисертаційної 

роботи Козачук Н.О. мають традиційну схему. У вступі розкрито актуальність 

теми, сформульовані мета та завдання дослідження, описано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами та темами, представлено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. Крім цього приведено загальну 

кількість публікацій, структура та обсяг дисертації.

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено огляду літератури. Цей 

розділ містить глибокий аналіз наявних наукових даних стосовно особливостей 

статевого диморфізму у різних видах когнітивної діяльності людини та 

відображення її різних видів у показниках ЕЕГ. Ґрунтовно наведені результати 

психологічних і нейрофізіологічних досліджень психофізіологічних 

характеристик особистості у зв’язку з когнітивною діяльністю, підкреслено 

особливості статевого диморфізму, проведений аналіз змін електричної 

активності головного мозку людини під час когнітивної діяльності загалом, та 

ЕЕГ-корелятів творчого мислення і особливостей процесів дистантної 

синхронізації (включаючи зв’язки з психофізіологічними характеристиками
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особистості) зокрема.

Треба зазначити, що ключовий підрозділ огляду літератури «ЕЕГ-кореляти 

творчого мислення» закінчується логічним підсумковим аналізом стану 

проблеми визначення нейрофізіологічних механізмів творчого мислення.

Викладення літературних даних підсумовується визначенням аспектів 

проблеми, які потребують вирішення, та обгрунтуванням мети дисертаційного 

дослідження. Огляд літератури написаний логічно і послідовно, свідчить про 

здатність автора до критичного осмислення і теоретичного узагальнення 

різнорідних відомостей. Підсумок, яким закінчується літературний огляд, 

переконує в необхідності і важливості мети даного дослідження.

Другий розділ присвячено викладенню і ретельному опису матеріалів та 

методів дослідження. В ньому повною мірою подано опис методів і тестів, схем 

досліджень, аналізованих показників. Зазначено всі умови проведення 

обстежень, отримання результатів математичного аналізу ЕЕГ та їх 

статистичний аналіз.

У третьому розділі «Статеві та психологічні особливості ефективності 

розумової діяльності» представлено результати досліджень автора 

присвячених порівняльній характеристиці конвергентного та дивергентного 

мислення у чоловіків і жінок. Виявлено, що чоловіки порівняно із жінками, 

демонстрували вищу продуктивність конвергентного мислення, і більшу 

«стабільність» під час виконання завдань дивергентного типу. Відповідно 

продуктивність виконання конвергентного завдання у чоловіків була пов’язана 

зі стилем «імпульсивність-рефлексивність» у противагу зв’язкам з 

«полезалежністю-поленезалежністю» - у жінок. Цікаво, що продуктивність 

дивергентного стилю у чоловіків у певній мірі відповідала конвергентному -  

тут кореляції були відмічені з когнітивні стилі «вузький-широкий діапазон 

еквівалентності» та «імпульсивність-рефлексивність». Що стосується жінок, то 

в них дивергентне мислення було більш пов’язаним з рівнем інтелекту.

У четвертому розділі представлено дані про особливості нейродинаміки 

головного мозку обстежуваних під час творчого мислення, а саме процесів
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локальної та просторової синхронізації ЕЕГ. Встановлено, що в стані спокою 

особливості, пов’язані з' продуктивністю дивергентного мислення виражені 

тільки в динаміці показників потужності а-діапазону і свідчать, що краща 

готовність до сприйняття стимулів значною мірою визначає ефективність 

розумової діяльності дивергентного типу. Крім цього показано, що процеси 

активації кори головного мозку за показниками потужності та когерентності а- 

ритму, які забезпечують оригінальність дивергентного мислення, визначаються 

двома факторами -  статтю та стратегією вирішення завдання. Важливим є і той 

факт, що обстежуваним з високою оригінальністю мислення виявилась 

властивість більшої готовності до сприйняття інформації, що проявлялось у 

більш вираженій депресії а2,3-ритмів під час переходу в стан спокою із 

відкритими очима. Звертає на себе увагу і той факт, що при цьому в діапазоні 0- 

ритмів зміни не виявлені.

П’ятий розділ містить дані про особливості нейрогенезу головного 

мозку обстежуваних чоловіків і жінок з різним рівнем інтелекту та 

когнітивними стилями в процесі конвергентного і дивергентного мислення. 

Показано, що більшість високо креативних чоловіків проявляли ригідність 

мислення, в той час як жінки характеризувались саме гнучкістю процесів 

мислення. Особи з аналітичним когнітивним стилем незалежно від статі у 

випадку порівняння завдань конвергентного та дивергентного мислення 

характеризувались найменш вираженою динамікою процесів дистантної 

синхронізації у всіх а-піддіапазонах.

Крім цього, встановлено реактивність потужності ЕЕГ- патернів під час 

конвергентного і дивергентного мислення була більш виражена у 

поленезалежних обстежуваних.

Також треба зазначити, що автором виявлена неоднозначна динаміка 

ритмів а-діапазону під час виконання завдання дивергентного типу порівняно з 

виконанням завдання конвергентного типу у обстежуваних чоловічої статі з 

різними когнітивними стилями і вказано на кардинально важливе місце 

фронтальних ділянок головного мозку у реалізації когнітивної активності..
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Останній експериментальний розділ 6 присвячений розробці і побудові 

нейромережевої моделі прогнозування високого рівня креативності, що 

дозволяє ефективно оцінювати ймовірність високого рівня креативності. 

Встановлено, що ймовірність високого рівня креативності пов’язана зі 

швидкістю прийняття рішення та значенням коефіцієнта когерентності між 

лівою передньою лобною та лівою потиличною ділянками в лівій півкулі в а2- , 

фокусом взаємодій в правій задньо-скроневій ділянці в 5- та фокусом взаємодій 

в правій тім’яній ділянці в (3-діапазонах.

Завершує роботу розділ 7 - «Аналіз та узагальнення одержаних 

результатів дослідження». В ньому дисертантка проводить співставлення 

одержаних експериментальних даних з результатами робіт інших авторів, 

узагальнює дані, обґрунтовує висновки і формулює основні положення роботи.

На основі математичної нейромережевої моделі, результатів опитування 

обстежуваних, аналізу запропонованих обстежуваними відповідей 

сформульовано чотирьохкомпонентну концепцію творчого мислення. Згідно 

цієї концепції, творче мислення як процес, передбачає оперування образами і 

пошук у пам’яті подібних задач (ментальних репрезентацій). Але високий 

результат творчого мислення можливий за умови швидкого прийняття рішення 

та низького рівня «критико-контролюючої програми». Автор формулює 

оригінальне припущення-узагальнення, що, не дивлячись на різні комбінації 

когнітивних стилів та різний рівень інтелекту, високо креативний 

мислительний продукт з’являється тоді, коли відбувається активація 

парієтальних (оперування образами) та темпоральних зон (пошук мнестичних 

схем) головного мозку на тлі зниження фронтально-окципітальної взаємодії -  

зниженні рівня критико-ініціюючої програми лівої фронтальної зони і лівої 

півкулі в цілому.

Зауваження щодо оформлення га змісту дисертації. Незважаючи на 

достатньо ретельний і відповідний вимогам рівень оформлення дисертації і 

автореферату, слід відмітити:

1. У роботі робиться заключення про те, що, «якщо розумова діяльність



неадекватна до певного когнітивного стилю, чи інших 

психофізіологічних характеристик, то це не означає, що неможливо 

досягнути високого результату розумової діяльності. Високий результат 

творчого мислення досягатиметься і в цьому випадку, але більш 

високою ціною -  високими енергетичними затратами (за принципом 

надлишковості). Якщо діяльність адекватна до когнітивних стилів, то 

буде реалізовуватися «оптимальний» варіант нейрофізіологічного 

забезпечення цієї функції -  мінімально енергозатратний». На основі 

яких результатів робиться таке заключення?

2. З якою метою проводилась реєстрація ЕЕГ в стані спокою 

обстежуваного з налаштуванням на розумову діяльність?

3. В чому конкретно, на Вашу думку, проявляється модулюючий вплив 

психофізіологічних характеристик особистості на неокртикальні 

механізми творчої діяльності?

4. В логістичній моделі фактор «імпульсивність/рефлексивність» має 

рівень значущості >0,05. Чи доцільно було його враховувати?

5. В роботі чітко видно, що фактор статі був значимим як для показників 

потужності ЕЕГ, так і показників когерентності. Однак, запропонована 

концепція дивергентного мислення не враховує фактор статі. З чим це 

пов'язано?

6. У роботі вказується, що чоловіки і жінки демонстрували однакову 

ефективність дивергентного мислення. Але ж в літературі існує багато 

фактів про різну креативність у чоловіків і жінок.

7. На наш погляд, введений Вами вираз «критико-ініціююча програма» не 

зовсім вдалий, дещо штучний. Можливо треба було б запропонувати 

інший, більш фізіологічний вираз. Проте це справа виключно автора.

Однак ці зауваження не впливають на основні положення дисертаційної 

роботи і не можуть порушити її гідності.

Кількість і обсяг публікацій, повнота опублікованих матеріалів 

дисертації. Основний зміст дисертації опублікований у 44 наукових працях: 20
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наукових статтях у виданнях, що входять до переліку біологічних наукових 

фахових видань та 10 таких, що додатково відображають наукові результати 

дисертації, 12 тезах доповідей на конференціях, 2 деклараційних патенти на 

корисну модель.

Особистий внесок здобувана. У працях, виданих у співавторстві здобувану 

належать виконання всього комплексу досліджень, в тому числі статистична 

обробка результатів дослідження, їх обговорення, узагальнення та 

формулювання висновків. Результати досліджень Козачук Н.О. обговорені на 

наукових конференціях, науково-методичних семінарах та заслуговують 

подальшого використання.

Узагальнення та висновок про відповідність дисертації встановленим 

вимогам. Дисертаційна робота Козачук Н.О. є завершеним фундаментальним 

науковим дослідженням. Теоретичні положення та висновки, сформульовані в 

роботі, повністю обґрунтовані та безпосередньо випливають з результатів 

досліджень. Обсяг проведених спостережень та методи статистичної обробки 

забезпечують достовірність отриманих даних. Матеріали дисертації повністю 

викладено в наукових публікаціях. Структура, зміст дисертації, її оформлення 

відповідають основним вимогам. Зміст автореферату відповідає змісту 

дисертації.

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що за своїми основними 

структурою та змістом, актуальністю поставлених питань, рівнем методичних 

підходів, обсягом проведених досліджень, новизною теоретичних узагальнень - 

дисертаційна робота Козачук Наталії Олександрівни на тему: «Просторова 

організація електричної активності кори головного мозку при творчому 

мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями» 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук є 

самостійною, завершеною науково-дослідницькою роботою, а сформульовані в 

ній висновки стосовно нейрофізіологічних механізмів конвергентного та 

дивергентного мислення науково обґрунтовані і є принципово важливими для 

фізіології головного мозку.
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Дисертаційна робота Козачук Наталії Олександрівни на тему: «Просторова 

організація електричної активності кори головного мозку при творчому 

мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями» 

повністю відповідає вимогам п.10, 13 «Порядоку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. № 

567 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

19 серпня 2015 року №656, які висуваються до докторських дисертацій, а її 

автор Козачук Н.О. заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин.
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