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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Творче мислення, а саме, дивергентне, яке 

розглядається як  здатність людини мислити в різних напрямках, дає 

можливість індивіду вийти за межі стандартних характеристик об’єктів і 

явищ та завдяки цьому знайти множинні чи оригінальні способи вирішення 

завдання [297]. Важливим у вирішенні проблеми творчого мислення є 

визначення рівня креативності, який властивий людині. Психологічні методи 

дозволяють це зробити не повною мірою, оскільки високі показники 

тестування значимо виявляють тільки найбільш креативних осіб. Проте, 

низькі результати тестування не можуть достовірно свідчити про відсутність 

креативності у людини, оскільки творчі прояви спонтанні й не можуть 

регулюватися самою ситуацією. Психологічні методики діагностики творчих 

здібностей призначені, в першу чергу, для фактичного виявлення креативних 

осіб в даній вибірці на момент тестування [195]. Цілком очевидно, що для 

більш точного виділення креативних осіб доцільно використовувати не 

тільки психологічні методики діагностики креативності. На наш погляд, 

сучасні методи аналізу та інтерпретації активності мозку як субстрату 

психічної діяльності, досягли того рівня, коли їх можна ефективно 

застосовувати для виявлення, вивчення, прогнозування та практичного 

розвитку навичок креативного мислення. ЕЕГ-показники є достатньо 

чутливими і водночас досить специфічними параметрами для оцінки 

поточної когнітивної активності. Одним із найбільш перспективних напрямів 

в розробці таких ЕЕГ-критеріїв креативності є виділення характерних 

патернів взаємодії між різними відділами кори головного мозку, які, на 

думку [278; 377; 424], дають можливість оцінити інтенсивність та напрямок 

обміну інформацією між різними нейронними структурами кори та мають 

специфічний характер для різних типів розумової активності.  
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Згідно з теорією функціональних систем [6; 200] дослідження певних 

функцій організму людини повинно здійснюватися на основі 

результативності його діяльності. З цих позицій функціональний стан кори 

головного мозку, на нашу думку, має розглядатися саме з врахуванням 

результативності інтелектуальної діяльності.  

Численні психологічні дослідження [45; 82; 153; 259; 307; 361; 438; 447] 

довели існування гендерних відмінностей в тих чи інших видах інтелектуальної 

діяльності та поставили питання про вивчення нейрофізіологічних механізмів 

досягнення високого результату інтелектуальної діяльності у чоловіків і жінок, 

що особливо важливо для дивергентного мислення. 

Нейродинаміка мозку в осіб різної статі в процесі досягнення високого 

результату творчого мислення, значною мірою залежить від типу і складності 

завдання [140; 155; 160; 203; 391] та відображує психофізіологічні 

характеристики самих обстежуваних [281]. Однак, дослідженню 

взаємозв’язку психофізіологічних властивостей та нейрофізіологічних 

механізмів, які лежать в основі реалізації складних форм розумової 

діяльності людини, присвячена лише незначна кількість робіт [144; 145; 148; 

208; 307; 392; 420]. Поодинокі ЕЕГ-дослідження, пов’язані з виділенням груп 

людей за когнітивним стилем, проведені на різних вікових групах, часто без 

врахування статі обстежуваних і з різними методичними підходами. Тому 

отримані результати сьогодні дуже важко систематизувати і узагальнювати. В 

той же час, навіть ці результати свідчать про те, що стиль сприйняття та 

обробки інформації (когнітивний стиль) впливає на стратегію досягнення 

високого результату розумової діяльності і корелює з деякими                           

ЕЕГ-патернами [160; 366].  

Таким чином, викладене вище свідчить про актуальність проведення 

наукових досліджень в такому напрямі фізіології як розкриття особливостей 

нейрофізіологічних механізмів найскладнішої інтелектуальної діяльності – 

творчого (дивергентного) мислення.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом одного із пріоритетних наукових напрямів 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

«Нейрофізіологічні механізми та вегетативне забезпечення когнітивної 

діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний 

аспекти)». Основні результати роботи отримані під час виконання 

держбюджетних тем  «Регуляторні механізми і системна організація 

психофізіологічної активності людини (віковий аспект)» (2007–2009 рр.; номер 

державної реєстрації №0107U000740) та «Фізіологічні кореляти способу 

реалізації когнітивних операцій» (розпочата у 2014 році; номер державної 

реєстрації №0114U002417). 

Мета і завдання дослідження. З’ясувати загальні неокортикальні 

механізми і особливості електричної активності головного мозку в процесі 

творчого (дивергентного) мислення чоловіків та жінок з різними 

особистісними характеристиками. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 

1. Визначити особливості локальної і просторової синхронізації ЕЕГ 

під час виконання завдань конвергентного і дивергентного типу у 

чоловіків і жінок. 

2. Дослідити особливості неокортикальних механізмів 

дивергентного мислення у чоловіків і жінок.  

3. Дослідити електричну активність кори головного мозку під час 

дивергентного мислення у чоловіків і жінок з різним рівнем 

інтелекту.  

4. Оцінити взаємозв’язок когнітивних стилів та функціональної 

організації кори головного мозку чоловіків і жінок в процесі 

конвергентного і дивергентного мислення. 

5. З’ясувати значення факторів статі та особистісних властивостей 

чоловіків і жінок для продуктивної творчої діяльності. 
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6. Розробити математичну модель прогнозування рівня креативності на 

основі показників електричної активності кори головного мозку та 

психофізіологічних характеристик особистості.  

Об’єкт дослідження: нейрофізіологічні механізми та когнітивні 

закономірності творчого мислення у чоловіків і жінок. 

Предмет дослідження: стан і динаміка параметрів електричної 

активності кори головного мозку людини під час конвергентного та 

дивергентного мислення з урахуванням статі та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей людини. 

Методи дослідження. Для проведення дослідження застосовувалися такі 

методи: фізіологічні (реєстрація електричної активності кори головного мозку), 

психологічні (тестування, анкетування) і статистичні (методи кореляційного, 

дисперсійного аналізу, регресійного та кластерного аналізу, нейромережеве 

моделювання). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що 

основу  творчої діяльності складають кортикальні нейромережі пам’яті, 

мотивації та критико-ініцюючого контролю. Показано, що високий результат 

дивергентного мислення реалізується шляхом посилення взаємодії 

темпорально-парієтальних ділянок неокортексу та зменшення впливу лівої 

півкулі, зокрема, її критико-ініціюючої програми. У молодих людей різної статі 

виявлений тісний взаємозв’язок цих механізмів та інтелекту, когнітивного 

стилю, ментальної стратегії. Вперше показано, що процес творчого мислення 

пов’язаний з особливостями внутрішньокоркових взаємодій в дельта-діапазоні 

ЕЕГ, які проявляються формуванням фокусу когерентних зв’язків в задньо-

скроневій ділянці правої півкулі кори, що свідчить про активну роботу з 

репрезентаціями на тлі високої внутрішньої мотивації до успіху. Вперше 

доведено, що недостатній стан готовності неокотексу  до сприйняття 

інформації, який проявляється в локальній топографічно неспецифічній депресії 

біопотенціалів альфа-ритму (особливо альфа-1 та альфа-3) в стані спокою з 
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відкритими очима вказує на низьку ймовірність досягнення високої 

продуктивності дивергентного мислення в осіб обох статей. Показано, що у 

чоловіків і жінок з різним рівнем невербального інтелекту неокортикальні 

механізми реалізації дивергентного мислення забезпечують використання 

ментальних репрезентацій, про що свідчить зростання потужності альфа-2-

ритму у парієтальних та окципітальних ділянках обох півкуль головного мозку. 

У жінок такий неокориткальний механізм  доповнюється залученням системи 

активного контролю та селекції ментальних репрезентацій (зростання 

когерентності біопотенціалів альфа-2-ритму в лобово-центральних ділянках 

кори головного мозку). Вперше виділено електроенцефалографічні та 

психофізіологічні критерії прогнозування високого рівня креативності та 

побудовано математичну нейромережеву модель такого прогнозування. Для 

практичного використання побудованої нейромережевої моделі створено 

комп’ютерну програму прогнозування рівня креативності. Поглиблені уявлення 

про зв’язок психофізіологічних характеристик особистості з її креативними 

здібностями. Встановлено, що високо креативним особам властиві різні 

комбінації когнітивних стилів і рівнів невербального інтелекту. Показано, що 

ймовірність досягнення високого результату творчого мислення у чоловіків 

найбільш пов’язана з високим проявом аналітичності та імпульсивності, в той 

час як у жінок – з високими значеннями рівня невербального інтелекту.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

обстежень важливі для перспективних фундаментальних та прикладних 

досліджень нейрофізіологічних механізмів забезпечення творчого мислення 

та виявлення творчих здібностей людини, а також можуть бути використані в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах для створення 

оптимальної траєкторії розвитку творчого потенціалу студентів. Отримані 

електроенцефалографічні характеристики мозкових процесів дають 

можливість більш точного визначення рівня креативності у випадках 

нестабільних результатів тестування за психологічними методиками. 
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Врахування отриманих результатів про особливості електричної активності 

кори головного мозку в чоловіків і жінок надасть можливість оптимізувати 

професійну підготовку педагогів та психологів, вдосконалити методи 

профвідбору. Отримані результати впроваджені в навчальний процес вищих 

навчальних закладів України, які готують лікарів, біологів, психологів, 

фахівців з спортивної біології та медицини, що підтверджено відповідними 

актами впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто здійснено розробку 

основних теоретичних і практичних положень роботи, проведено аналіз 

джерел літератури, електрофізіологічні дослідження. Здобувач самостійно 

виконав набір і обробку фактичного матеріалу, написав усі розділи 

дисертації, сформулював висновки. Визначення когнітивних стилів, рівня 

невербального інтелекту та креативності здійснювалося за консультаційної 

підтримки кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної та 

соціальної психології факультету психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки Т. В. Федотової. Ідея та 

розрахунки коефіцієнтів взаємодії є спільним інтелектуальним продуктом 

автора дисертації, а також доктора біологічних наук, професора кафедри 

фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки І. Я. Коцана та кандидата біологічних наук, доцента 

кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки І. П. Кузнєцова. Ідея, розробка та 

обґрунтування доцільності застосування математичної нейромережевої моделі 

прогнозування рівня креативності за ЕЕГ-показниками та психологічними 

характеристиками є спільним інтелектуальним продуктом автора дисертації, 

доктора біологічних наук, професора кафедри фізіології людини і тварин 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

І. Я. Коцана, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри фізичної 

реабілітації  Східноєвропейського національного університету імені Лесі 



 11 

Українки Ю. Є. Ляха, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри 

медичної та біологічної фізики Національного медичного університету  

О. О. Богомольця, старшого наукового співробітника Державної наукової 

установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 

Державного управління справами  В. Г. Гур’янова. Під час підготовки праць, які 

опубліковані у співавторстві, використано експериментальний матеріал, 

статистичні дані та огляд літератури автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

висновки дисертації доповідалися та обговорювалися на таких наукових 

форумах: ІV Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та 

вісцеральні функції в нормі і патології» присвячена 90-річчю від дня 

народження П. Г. Богача (Київ, 2008); Міжнародна наукова конференція 

«Системна організація психофізіологічних і вегетативних функцій» (Луцьк, 

2009); V Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні 

функції в нормі і патології» (Київ, 2010); V Конгрес Українського товариства 

нейронаук (Київ, 2011); V З’їзд українського біофізичного товариства 

(Луцьк, 2011); Society of Applied Neuroscience Мeeting (Thessaloniki, May 5–

8th, 2011); XVI Міжнародній конференції з нейрокібернетики (Росія, Ростов-

на-Дону, 2012); VII Сибірському з’їзді фізіологів (Росія, Красноярськ, 2012); 

XII Міжнародній науковій конференції «Теорія і практика сучасної науки» 

(Росія, Москва, 2013); VI з'їзді біофізичного товариства (Луцьк-Світязь, 

2015). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 44 

наукових праці, із яких 20 статей надрукованих у фахових виданнях України 

за біологічним напрямом та 10 таких, що додатково відображають наукові 

результати дисертації, 12 тез доповідей, отримано 2 позитивних рішення про 

видачу деклараційного патенту на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, результатів 
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дослідження, узагальнення результатів дослідження, висновків та списку 

використаних джерел літератури (451 найменування) та додатків. Дисертація 

викладена на 351 сторінці (основна частина на 269 сторінках) і 

проілюстрована 110 рисунками і 20 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ВІДОБРАЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ПОКАЗНИКАХ ЕЕГ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ) 

 

1.1. Особливості статевого диморфізму в різних видах когнітивної 

діяльності.  

 

В літературі нагромаджений великий фактичний матеріал, який 

свідчить про принципові відмінності нейрофізіологічного і 

психофізіологічного забезпечення когнітивних функцій у чоловіків і жінок. 

Ці відмінності проявляються, перш за все, в здатності орієнтуватися в 

просторі і виконувати завдання просторового типу та математичних 

здібностях. З цими завданнями краще справляються чоловіки [80; 104; 305; 

361; 438; 447].  

Wіtelsоn S. F. [447], проаналізувавши результати виконання тестів на 

розуміння просторових відношень більше 20 тисяч старшокласників, виявив, 

що юнаки виконували ці завдання набагато краще, ніж дівчата. Однак, дані 

стосовно того, у якому віці з’являються статеві відмінності просторових 

здібностей, неоднозначні. Якщо Wіtelsоn S. F. [447] схильний вважати, що ці 

відмінності з’являються саме в підлітковому віці і пов’язані з гормональними 

перебудовами, то  Wаrrenberg S. і Pаgаnо R. [439] відмічали ці відмінності ще 

у шестирічних дітей. Було показано, що хлопчики 6-ти років краще 

виконували завдання конструювання моделі шкільної кімнати. Автори 

пояснюють це тим, що у хлопчиків спеціалізація правої півкулі стосовно 

просторових функцій є вже у 6 років, а у дівчаток не розвинута ще й у 13 

років. 

Чоловіки стабільно краще, ніж жінки виконують арифметичні субтести 

ІQ [305]. Wаrrenberg S. і Pаgаnо R. [439] також підтверджують той факт, що 

чоловіки проявляють вищі математичні здібності в порівнянні з жінками. 
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Однак, наголошують, що ці відмінності з’являються тільки в підлітковому 

віці (з віком статеві відмінності в математичних здібностях зростають) і 

проявляються, в основному, під час виконання складних математичних 

операцій. 

В той же час, було показано, що жінки перевершують чоловіків у 

вербальних здібностях. Так, жінки краще, ніж чоловіки виконують вербальні 

завдання (наприклад, генерації слів на задану літеру) і завдання на 

запам’ятовування [305]. В той же час, чоловіки краще володіють 

невербальною епізодичною пам’яттю і набагато краще розв’язують 

візуально-просторові завдання [349]. 

Доведеними вважаються статеві відмінності у сприйнятті 

навколишнього світу: чоловіки оцінюють в цілому, жінки акцентують увагу 

на деталях [12; 439]. Очевидно, саме тому чоловіки краще, ніж жінки 

запам’ятовують об’єкти та їхню локалізацію [414]. Так, наприклад, вже у віці 

8-12 років спостерігаються статеві відмінності у сприйнятті фігур Роршаха. 

Дівчатка краще сприймають форму плям і дають відповіді на основі їх оцінки 

в цілому, а хлопчики  дають відповіді, орієнтуючись на дрібні деталі плям та 

на фрагменти білого фону [12].  

Суттєві відмінності між особами чоловічої і жіночої статі існують і в 

сприйнятті часу. Жінки більшою мірою, ніж чоловіки переоцінюють 

тривалість коротких часових інтервалів (від 3 до 40 с). Тобто для жінок час 

йде швидше, ніж для чоловіків [72; 222].  

 Багатьма авторами [153; 259; 449] було показано, що статеві 

відмінності проявляються в стратегіях селекції інформації та виконання 

завдань. Так, зокрема, для жінок характерна переважно вербальна; для 

чоловіків – зорово-просторова стратегія  [259]. В той же час жінки на 

початковій стадії виконання нового завдання використовують переважно 

холістичну стратегію, а чоловіки – аналітичну [153, 449]. 
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Різниця в селекції інформації чоловіками і жінками полягає в тому, що 

перші більшою мірою спираються на самовизначальні способи з 

використанням імпульсивно-глобальних стратегій, а другі – на адаптацію до 

наявних понять з послідовною обробкою інфрмації та її осмисленням; 

причому для прийняття рішення жінки намагаються отримати вичерпну 

інформацію [17; 333; 363; 368]. 

Чоловіки, як правило, використовують стратегії цілісного сприйняття і 

орієнтовані на глобальні аспекти стимуляції. Жінки ж орієнтовані переважно 

на сприйняття окремих елементів стимуляції [383]. В той же час автор [383] 

робить акцент на тому, що стратегії жінок більш мінливі і, можливо, можуть 

модулюватися фазами менструального циклу. 

О. М. Разумнікова і Н. В. Вольф [158] вважають, що чоловіки більшою 

мірою надають перевагу правопівкулевій глобальній стратегії селекції 

інформації, а жінки – лівопівкулевій  локальній або змішаній. 

Цікавими, на наш погляд, є припущення, зроблені на основі аналізу 

змін когерентності ЕЕГ та самозвітів обстежуваних, які виконували тест 

«Когнітивний синтез» [201]. Автори роботи схильні вважати, що у чоловіків 

вже на етапі роботи з мотивацією «скласти речення» вироблялася певна 

стійка стратегія, і зміна інструкції на «придумати оригінальне речення» не 

призводила до значних перебудов міжпівкулевих взаємодій в зв’язку з 

незмінністю стратегії. Жінкам властива більша мінливість стратегій. 

У жінок більш тісний зв’язок вербального і образного стилів мислення, 

який забезпечується більш тісною міжпівкулевою взаємодією [255; 421]. Так, 

ряд авторів [205], проаналізувавши самозвіти обстежуваних, встановили, що, 

складаючи речення із заданих слів, жінки частіше користувалися образною 

стратегією, тоді як чоловіки – вербальною (опиралися на смислові значення 

слів). В той же час в роботі [45] йдеться про те, що образне мислення має 

більш високий рівень розвитку у чоловіків. 
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В ряді досліджень було показано, що чоловіки і жінки відрізняються як 

об’ємом, так і способами запам’ятовування інформації. Так, в дослідженні 

Коновалова В. Ф. і Отмахової Н. А. [82] було показано, що у віці 5-10 років 

рівень запам’ятовування вищий у дівчаток; в 15-17 років статеві відмінності 

нівелюються; від 18 до 35 років показники запам’ятовування кращі у 

чоловіків. 

Жінки на відміну від чоловіків в процесі запам’ятовування, наприклад, 

конкретних іменників, застосовують семантичну обробку інформації з 

використанням образного опосередкування [36, 37] і більшою мірою, ніж 

чоловіки, використовують зорово-просторові стратегії [437].  

Також було показано [160], що жінки, запам’ятовуючи значиму 

вербальну інформацію, користуються полімодальними стратегіями. 

«Чоловічі» ж стратегії можна назвати більш специфічними. Очевидно, це 

пов’язано з тим, що жінки більш гнучко переключаються з однієї стратегії 

селекції і запам’ятовування вербальної інформації на другу, яка знаходить 

своє відображення в структурній і часовій динаміці активності мозку [160; 

162; 201; 442]. 

Численними дослідженнями були доведені статеві відмінності 

показників уваги, отримані за результатами виконання тестів на коректурних 

таблицях [27, 186; 439]. Однак, говорячи про статеві відмінності у цій 

когнітивній сфері, потрібно враховувати характеристики уваги, які 

визначаються за показниками швидкості і точності роботи з коректурними 

таблицями. В 14-15 років швидкість роботи (а, отже, і ємність уваги) більша 

у дівчат, ніж у хлопців, а показники точності не відрізняються у 

обстежуваних різної статі. Всі показники, що відображують продуктивну 

сторону стійкості і розподілу уваги, у дівчат більші, ніж у хлопців. А 

показники точності виконання завдань статистично значуще не відрізняються 

у хлопців і дівчат. Як показали дослідження [27] характерна і для дорослих 

чоловіків і жінок: у жінок кількість знаків закреслених в таблиці Анфімова за 
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одну хвилину більша, ніж у чоловіків. Крім того жінки здатні показувати 

більшу ефективність виконання завдань, які потребують аналізу деталей і 

швидкого та частого переключення уваги [436]. 

Ще більш неоднозначними є факти, які стосуються розумових 

здібностей людей різної статі. Історія свідчить, що серед найталановитіших 

людей, які отримали визнання суспільства, переважають особи чоловічої 

статі. В той же час за даними психометричних досліджень [400] кількість 

чоловіків на обох кінцях кривої нормального розподілу коефіцієнтів 

інтелекту суттєво перевищує кількість жінок. Цей факт свідчить про те, що 

серед чоловіків більше як тих, хто має високий інтелект, так і тих, чий ІQ 

близький до розумової відсталості.  

В роботі [97] було показано, що у віці 6-7 років рівень вербального, 

невербального і соціального інтелекту у дівчат вищий, ніж у хлопців. Різний 

рівень розвитку інтелектуальних здібностей у дівчат і хлопців в різних 

вікових періодах визначає швидкість виконання ними певних задач. У віці 5-

10 років кращі результати показують дівчата; у віці 15-17 років ситуація 

змінюється на протилежну і перевага чоловіків зберігається в наступних 

вікових періодах. 

В дослідженні Разумнікової О.М. [156] було показано, що індекси 

вербального та образного інтелекту в чоловіків вищі, ніж у жінок. 

У дослідженні [110] було показано, що під час виконання тестів на 

ментальне обертання геометричних фігур тільки у жінок рівень особистісної 

тривожності був пов’язаний з успішністю уявної ротації: чим вищий він був, 

тим більше помилок вони допускали. 

Існують дані про кращий розвиток мовних функцій в осіб жіночої статі. 

Вже у віці 2,5 років дівчатка мають більший словниковий запас, ніж 

хлопчики [366]. Mаccоby E.E. і Jаcklіn C.N. [353]  вважають, що переважання 

жінок у розвитку мовних функцій проявляється в 10-11 років. Незаперечним 

залишається той факт, що мова жінок є багатшою і за словниковим запасом, і 
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за граматичною побудовою. Та й навичками читання дівчата, як правило, 

оволодівають раніше за хлопців. 

Стосовно статевих відмінностей у креативних здібностях 

одностайності серед науковців немає. Так, наприклад в дослідженнях [269; 

305] було показано, що дівчатка мали кращі креативні здібності, ніж 

хлопчики. Однак, інші автори [144; 261] вважають, що це більшою мірою 

стосується вербальної креативності. Висока вербальна креативність жінок, на 

думку Разумнікової О. М. [144], пов’язана з розширенням їхнього 

категоріального мислення, внаслідок чого на основі перебирання багатьох 

різноманітних варіантів згенерованих слів збільшується ймовірність вибору 

найбільш оригінального. А в тестах на образну креативність кращі 

результати показують чоловіки [156; 160; 305]. Однак, таку перевагу 

чоловіків за показниками образної креативності не можна сприймати як 

стабільну. В дослідженнях, які проводилися під керівництвом Разумнікової 

О. М. чоловіки то показували кращі результати у виконанні образних 

креативних завдань [144; 156], то не відрізнялися від жінок за ефективністю 

образного творчого мислення [201; 203; 448].  

Однак, Гаврюшкина Н. В. [44], вивчаючи креативність хлопців і дівчат 

9-12 років отримала дещо інші результати: вербальна креативність дійсно 

вища у дівчат, а от невербальна – однакова у хлопців і дівчат. 

В роботі [286] було показано, що чоловіки і жінки розрізняються 

патернами когнітивних функцій в творчому процесі: першим характерна 

креативна продуктивність, а другим – креативні здібності з яскраво 

вираженою образністю, причому креативна продуктивність корелювала з 

маскулінністю, а креативні здібності – з фемінністю. А в роботі [400] було 

показано, що  чоловіки і жінки відрізняються способами генерації 

оригінальних мислительних продуктів.  

Цікавими, на наш погляд, є результати досліджень, в яких вивчався 

взаємозв’язок рівня креативності та властивостей особистості [6; 97]. Було 
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встановлено, що у дівчат цей зв’язок виражений слабше, ніж у хлопців. Так, 

креативні хлопці проявляють більшу емпатійність, більш дружелюбні, 

стійкіші до критики [97]. А в дослідженні [7] було показано, що креативні 

хлопці більш тривожні, ніж креативні дівчата. В іншій же роботі [247] 

вказується, що тривожність загалом дуже тісно пов’язана з творчою 

продуктивністю: чим вища тривожність, тим нижча продуктивність творчого 

мислення. 

В ряді досліджень було показано, що мотивація до діяльності загалом, і 

до творчості, зокрема, по-різному впливає на чоловіків і жінок [38, 42; 141; 

203; 205; 234; 254; 435].  

В осіб жіночої статі інструкція, яка спонукає до досягнення 

оригінальних (можна сказати, унікальних) результатів може призводити до 

різних результатів [203]. У дорослих жінок відмінності в кількості 

оригінальних відповідей з мотивацією і без неї статистично незначущі [203]. 

А дівчатка в таких умовах проявляють меншу креативність, ніж в умовах 

відсутності зовнішньої стимуляції [234].  

Загалом же мотивація оригінальності має неоднозначний вплив. 

Одними і тими ж авторами були отримані різні результати. Проаналізувавши 

ці результати, загалом можна сказати, що мотивація оригінальності збільшує 

оригінальність, але зменшує продуктивність творчої діяльності [38; 203; 205]. 

Показано, що мотивація грошової винагороди за оригінальність не викликала 

збільшення оригінальності створених образів у тесті Торренса «Незавершені 

фігури», але або знижувала швидкість генерації образів [40], або збільшувала 

оригінальність виконання вербальних завдань [32]. В той же час в 

дослідженні [205] не було виявлено відмінностей в оригінальності (в умовах 

мотивації і без мотивації) у чоловіків і жінок. Очевидно, це пов’язано з тим, 

що високі результати творчої діяльності в осіб різної статі досягаються за 

рахунок мотивації різного характеру – зовнішньої і внутрішньої. Таке 

припущення підтверджується рядом досліджень [156; 230; 254; 304]. 
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Очевидно, що сама по собі мотивація не визначає рівень прояву креативності 

в певній діяльності. Але є важливим компонентом стимуляції оригінальності 

мислення в комплексі з психологічними характеристиками особистості та 

статі. 

Зокрема, в роботі [156] було показано, що рівень інтересу до виконання 

творчих завдань, який можна трактувати як внутрішню мотивацію, у жінок 

вищий, ніж у чоловіків. Крім того був виявлений позитивний зв’язок між 

показниками інтересу і фемінності. Ці факти свідчать, що для жінок 

внутрішня мотивація під час виконання творчих завдань має більше 

значення, ніж для чоловіків. Аналогічні результати були отримані в роботах 

[230; 254; 304]. У чоловіків творча продуктивність більшою мірою 

стимулюється умовами змагання, тобто зовнішньою мотивацією [255].  

В роботі [109] було показано, що різні умови відповідальності за 

результати діяльності, яку можна сприймати як один із варіантів мотивації, 

по-різному впливають на показники точності реакції на рухомий об’єкт у 

чоловіків і жінок. Було встановлено, що за оптимальних умов діяльності 

регуляторний запас нервової системи використовується більш ефективно у 

представників жіночої статі, а за екстремальних умов (з високою 

відповідальністю, або, можна вважати з високою мотивацією) – у 

представників чоловічої статі.  

В той же час в ряді робіт [241; 271] було показано, що незалежно від 

статі важливою умовою успішної діяльності є внутрішня позитивна 

мотивація. Авторами показано, що люди, які вірять у незмінність своїх 

здібностей, не використовують можливості для вдосконалення і стабільно 

демонструють невисоку ефективність діяльності. І навпаки, люди, які 

орієнтовані на розвиток своїх здібностей, демонструють підвищення 

результатів свої діяльності. Не менш важливим фактором успішної 

діяльності є позитивні емоції в момент самої діяльності (по суті також 

внутрішня мотивація). Так, було показано, що студенти, яких попросили 
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думати про самі щасливі монети свого життя перед написанням стандартних 

тестів з математики, показали більш високі результати, ніж обстежувані 

контрольної групи [245]. А бізнесмени, які під час переговорів переживали 

позитивні емоції, домоглися більш вигідних для себе умов, ніж ті, хто 

перебував в нейтральному чи негативному настрої [338].  В роботі [408] було 

показано, що настрій людини може впливати на рівень її уваги і зорової 

пам’яті. Обстежувані, які виконували завдання на тлі позитивних емоцій 

запам’ятовували більше деталей зображень, ніж ті, хто виконував завдання 

на тлі негативних емоцій. Досліди із відслідковуванням рухомих об’єктів 

показали, що позитивні емоції розширюють периферійне поле зору людини 

[290]. 

Жуков Д. А. [66] виділяє такі основні когнітивні відмінності чоловіків 

від жінок: ригідність інтелекту, слабка інтуїція, слабка вербальність, висока 

соціальність і почуття гумору. 

В роботі [49] показано, що жінки і чоловіки по-різному реагують на 

інформацію з позитивним і негативним забарвленням. У чоловіків була більш 

виражена за інтенсивністю реакція на відеокадри з позитивними емоціями, а 

в жінок – на негативні. Схожі результати були отримані в дослідженні 

Лапшиної Т. Н. [347]. А в роботі [92] роблять припущення, що найбільш 

подібно до чоловічого мозок жінки реагує на емоціогенні стимули у 

фолікулярну фазу, коли концентрація естрогену в крові мінімальна. 

В роботі [67] були виявлені статеві особливості функціонування 

головного мозку під час олфактивної актуалізації його процесів, які 

обумовлені специфікою реалізації ментально-психологічних стратегій 

формування інтроспективних процесів і поведінки чоловіків і жінок. 

В основі статевих відмінностей в різних видах діяльності лежать як 

біологічні відмінності в будові та функціонуванні організму, так і 

соціокультурні стереотипи, які визначають життєвий стиль і професійне поле 

діяльності, які обираються чоловіками та жінками [13; 246]. Вивчення 
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нейрофізіологічних основ статевого диморфізму півкулевої організації 

вербальних процесів стає необхідною умовою для теоретичного аналізу і 

побудови адекватних моделей функціональної міжпівкулевої взаємодії. 

Вагомий вклад у статеві відмінності в когнітивній сфері вносять особливості 

будови і асиметрія півкуль головного мозку у чоловіків і жінок. Було 

показано [5; 22; 124; 125], що статевий диморфізм мозку людини передбачає 

особливості макроскопічної будови, нейронного складу та особливостей 

локалізації нейронів і глії в коркових формаціях. Зокрема, було встановлено, 

що для мозку чоловіків характерною є більша гіріфікація обох півкуль мозку, 

частіше виражена яскрава асиметрія будови і протяжності основних борозен, 

більша міра посіченості верхньої скроневої закрутки (особливо у лівій 

півкулі), складніша організація прицентральної закрутки. Відмічені 

відмінності і в будові мозолистого тіла – у жінок воно більше, ніж у чоловіків 

[447]. Більші розміри у жінок має і ділянка plаnum tempоrаle, яка задіяна у 

вищих мовних функціях [364]. Нейрофізіологічні дані свідчать про статеві 

відмінності в будові тім’яних часток кори, які беруть участь в контролі 

ментального простору, необхідного для успішного образного мислення [287]. 

У чоловіків краще розвинуті внітршньопівкулеві зв’язки для об’єднання 

сприйняття і координації мислительних актів, а в жінок – міжпівкулеві 

зв’язки, щоб об’єднати аналітичні та інтуїтивні процеси. Особливо чітко ці 

відмінності, на думку авторів [313], проявляються в юності і зрілому віці. 

В роботі [312] зроблене припущення, що в основі синдрому дефіциту 

уваги з гіперактивністю у чоловіків і жінок можуть лежати різні 

психофізіологічні процеси.  

Стиль і поле діяльності осіб чоловічої і жіночої статі визначаються під 

тиском соціально-культурних стереотипів. Варто зазначити, що соціально 

визначальні цілі, які формуються під впливом культурних, соціальних і 

педагогічних норм, характерних для певного соціуму, мають для жінок 

більше значення, ніж для чоловіків [305; 417; 424; 450].  
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1.2. Електрична активність кори головного мозку в процесі 

інтелектуальної діяльності у чоловіків і жінок. 

 

В багатьох дослідженнях виявлено, що у жінок порівняно з чоловіками 

спостерігається менша функціональна асиметрія і більш тісна міжпівкулева 

взаємодія [37; 127; 162; 255; 328; 413; 421; 430; 437]. Цей факт пов’язують з 

тим, що жінки гнучко використовують стратегії обох півкуль в когнітивних 

процесах [391]. У чоловіків під час виконання вербальних, просторових [418] 

та креативних завдань різних типів (вербальних і невербальних) [100] була 

виявлена більша спеціалізація півкуль мозку. В роботі [322] показано, що 

чоловіки і жінки відрізняються динамікою збудливості мозкових систем під 

час розумової діяльності. Однак, домінантність однієї із півкуль під час 

когнітивної діяльності у чоловіків чи жінок не може трактуватись 

однозначно. Оскільки сьогодні уже достеменно відомо, що кожна півкуля 

вносить свій специфічний вклад в реалізацію того чи іншого виду 

когнітивної діяльності і домінує або під час виконання завдань певних типів, 

або на певних етапах цієї діяльності [28, 85; 174; 180; 182; 187; 190; 194].  

Ще А. Р. Лурія [105] і Н. П. Бехтерєва [15] показали, що обробка 

мовних сигналів має широке представництво в корі. Інші дослідження 

підтвердили ці результати і виявили ряд відмінностей, пов’язаних зі статтю 

обстежуваних. Так, було показано, що у жінок за рахунок більш тісної, 

порівняно з чоловіками міжпівкулевої взаємодії, права півкуля активно 

використовується  у вербальній діяльності [37; 305; 413].  А ураження лівої 

півкулі викликають більш значимі порушення мовних функцій у чоловіків, 

ніж у жінок [364]. Аналіз часової динаміки функціональної асиметрії 

сприйняття мовної інформації виявив більш виражене домінування лівої 

півкулі на початковій стадії тестування у чоловіків порівняно з жінками. Ці 

статеві відмінності зменшуються в ході тестування і зникають на його 

останній стадії [153; 372; 444]. Висловлювалися припущення, що це явище – 

результат статевих відмінностей в реакції на новизну стимулів. Жінки на 



 24 

початкові стадії вирішення нових задач використовують переважно  

холістичні, а чоловіки – аналітичні стратегії [372]. 

В багатьох дослідженнях під час виконання різноманітних 

інтелектуальних завдань були відмічені спільні для обох статей ЕЕГ-ефекти. 

До таких, в першу чергу, відноситься зменшення сумарної потужності 

біопотенціалів альфа-ритму. Однак, зменшення потужності альфа-ритму має 

досить часто топографічні особливості, пов’язані зі статтю обстежуваних. 

Так, в роботі [150] було показано, що під час усного рахунку для чоловіків 

характерним було зменшення потужності альфа-1-ритму в передніх відділах 

кори головного мозку із залученням правопівкулевих механізмів 

підтримуючої уваги. А в жінок спостерігалося зміщення десинхронізації 

альфа-1-ритму в задню частину кори з більш вираженим лівопівкулевим 

контролем арифметичних операцій. Автори пов’язують такі ЕЕГ-ефекти з 

включенням різних процесів уваги у чоловіків і жінок, які визначають 

перевагу у використанні вербальних чи зорово-просторових стратегій 

конвергентного мислення. 

В дослідженнях З. Г. Біяшевої і Д. Е. Біяшева [21] виявлено, що під час  

виконання тестових завдань на сприйняття двохмірних зображень 

трьохмірних об`єктів чоловіки використовують переважно правопівкулеву 

стратегію, що забезпечує більш швидке і якісне рішення. В основному 

чоловіки використовують праву тім`яну ділянку. Для жінок у цьому випадку 

характерна більш генералізована активація мозку. На думку авторів такий 

шлях більш енергоємний і менш результативний. В цілому під час рішення 

просторових завдань у жінок також активується права півкуля, але на відміну 

від чоловіків не тім`яна, а скронева ділянка. А в роботах [37, 391] було 

показано, що, жінки, як правило, гнучко використовують стратегії обох 

півкуль в когнітивних процесах.  

Не дивлячись на те, що основні принципи організації конвергентного 

стилю мислення подібні у чоловіків і жінок (виконання арифметичних 
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операцій супроводжується змінами кіркової активності в тета-1-діапазоні), 

виявлені й деякі специфічні для кожної статі особливості. Так, зокрема, у 

чоловіків спостерігалося підвищення потужності тета-1-ритму в правій 

передньо-фронтальній ділянці з посиленням міжпівкулевої взаємодії 

центрально-парієтально-окципітальних відділів кори, а в жінок встановлене 

відносне домінування тета-1-ритму в лівій фронтальній ділянці і додатковий 

фокус когерентних зв’язків в лівій темпоральній ділянці. Функціональні 

зміни патернів ЕЕГ в тета-1-діапазоні під час виконання арифметичних 

операцій вказують на переважне залучення правопівкулевих механізмів 

підтримуючої уваги у чоловіків і лівопівкулевий контроль рахунку – у жінок. 

У жінок посилюються зв’язки в лівій півкулі, особливо між скроневими 

ділянками. У чоловіків посилюється когерентність в задніх відділах кори із 

зміщенням фокуса в праву півкулю. Автори пов’язують ці ефекти в 

основному із особливостями стратегій здійснення математичних операцій. 

Чоловіки використовують переважно  зорово-просторові стратегії обрахунків 

з опорою на правопікулеві механізми підтримуючої уваги. Для жінок 

характерний більш виражений лівопівкулевий контроль арифметичних 

операцій із залученням вербальних стратегій [142; 149; 415].  

В роботі [430] було продемонстровано, що в чоловіків і жінок різна 

латералізація функцій півкуль: у чоловіків більш чіткий розподіл функцій, 

ніж у жінок. Подібні результати були отримані в роботах інших авторів [308; 

407]. 

Статеві особливості патернів ЕЕГ, виявлені в іншому дослідженні [35] 

під час запам’ятовування і відтворення інформації, автори також пов’язують 

з особливостями уваги та ментальними стратегіями  чоловіків і жінок. 

Виражена синхронізація тета-2 в правій півкулі у чоловіків, на їх думку, 

може бути пов’язана з особливостями організації уваги в процесі відтворення 

інформації з епізодичної пам’яті, для якого необхідний постійний зв’язок з 

маркерами попереднього епізоду запам’ятовування. У жінок відтворення 
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конкретних іменників забезпечується за рахунок формування у лівій півкулі 

динамічних функціональних систем, можливо, пов’язаних з процесами 

свідомої реконструкції сенсорних і семантичних характеристик інформації, 

яка запам’яталася. 

Встановлено, що чоловіки краще вирішують розумові завдання, а 

жінки – завдання на пам’ять. Відмінності між чоловіками і жінками за 

показниками потужності гамма-1-ритму виявлені в лівій півкулі (відведення 

Р3, С3, F3 Fp1) і в правій фронтальній зоні (відведення F8). У гамма-2-

діапазоні відмінності виявлені в лівій нижньоскроневій зоні (відведення Т5). 

Під час вирішення розумових завдань показники потужності в гамма-1-

діапазоні вищі у жінок порівняно з чоловіками у відведеннях Fp1, Fp2, FZ, 

CZ, С3, P3 [96]. 

Було показано, що у випадку спрямованої уваги статеві відмінності у 

функціональних змінах тета-ритму були відсутніми, а в умовах розподіленої 

уваги на обидва слухових канали потужність тета-1 і тета-2-риму 

знижувалася тільки у жінок. Якщо увага концентрувалася на інформації, 

адресованій лівій півкулі, жінки відрізнялися від чоловіків більш вираженою 

десинхронізацією альфа-2-ритму, яка наростала в парієтально-

окципітальному напрямку. При цьому кореляційні зв’язки між відтворенням 

слів і регіональними показниками реактивності потужності були 

представлені у жінок дифузно, а в чоловіків – локально. Крім того в процесі 

мнестичної діяльності у жінок спостерігалося білатеральне зростання 

когерентності, а в чоловіків – посилення когерентних зв’язків переважно в 

лівій півкулі. Такі особливості частотно-просторової організації 

біопотенціалів кори свідчать, на думку авторів, про те, що запам’ятовування 

семантично значимої вербальної інформації здійснюється у жінок із 

залученням полімодальних стратегій, а в чоловіків – більш специфічних [149; 

433]. 
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А в роботі [95] були виявлені статеві відмінності просторової 

організації біопотенціалів мозку. У чоловіків, як в тлі, так і при виконанні 

завдань, зазначалося значуще розходження просторової синхронізації ЕЕГ 

правої і лівої півкуль. У жінок показник просторової синхронізації півкуль 

був схожий і у фоні і при виконанні завдань. Це підтверджує раніше отримані 

дані про меншої функціональної латералізації у жінок, у порівнянні з 

чоловіками. У жінок значно відрізнялися показники просторової 

синхронізації процесів в потиличних відведеннях О1 і О2 як в тлі, так і при 

виконанні завдань, у чоловіків таких відмінностей не було. Залучення 

потиличних відділів у стереогностіческую діяльність у жінок, можливо, 

відображає участь зорової кори в розпізнаванні тактильних стимулів, що 

узгоджується з припущеннями про залученні первинних зорових полів в 

обробку тактильної, слухової інформації. 

Як показали дослідження Моренко А. Г. [116] «дифузність» 

активаційних процесів у жінок і «локальність» – у чоловіків проявляються не 

тільки в процесі запам’ятовування та відтворення інформації, а й у процесі 

більш складних форм вербально-аналітичного та  наочно-просторового 

мислення. 

Разумнікова О. М. [149] вважає, що в основі функціональних 

відмінностей частотно-просторової організації кори, які проявляються у 

чоловіків і жінок під час різних видів когнітивної діяльності, можуть лежати 

різні стратегії обробки інформації, які зумовлені тим, що у чоловіків більше 

значення має передня система уваги, а в жінок – задня, яка знаходиться у 

тісній взаємодії з лівопівкулевою частиною фронтального контролю. 

Подібні результати були отримані під час дослідження функцій 

довільної і мимовільної уваги методом реєстрації викликаних потенціалів 

мозку у дівчат та хлопців підліткового віку [218]. Зокрема, було встановлено, 

що в хлопців спостерігається активація задньоасоціативних ділянок кори 

головного мозку з формуванням зони максимальної активності у потиличних 
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ділянках, а в дівчат процеси активації мають більш генералізований характер 

і охоплюють лобні ділянки лівої півкулі, скроневу ділянку правої півкулі і 

обидві потиличні частки. 

В інших дослідженнях [260] було показано, що у чоловіків і жінок 

чітко проявляється домінування відповідно правої (посилення взаємодії 

коркових ділянок в задній частині кори зі зміщенням фокусів в праву 

півкулю) і лівої півкулі (домінування лівопівкулевих скроневих ділянок). Ці 

відмінності, на думку авторів, пов’язані із стратегіями виконання 

конвергентних завдань: переважно вербальних у жінок і зорово-просторових 

– у чоловіків.  

Пошук гендерних відмінностей в деяких випадках отримує, на наш 

погляд, досить несподіваний розвиток. Так, наприклад в роботі [244] було 

показано, що існують певні вечірні та ранкові відмінності ЕЕГ молодих 

дорослих чоловіків і жінок. Найбільш суттєві відмінності ЕЕГ, пов’язані зі 

статтю та часом доби, були виявлені у лівій скроневій, центральних, лобних і 

тім’яних ділянках. В той же час зовсім відсутніми відмінності були для 

префронтальних та потиличних ділянок. На думку авторів, отримані ними 

результати дадуть можливість пояснити гендерні особливості пізнавальної 

діяльності. 

Однак, варто зазначити, що, як правило, статевий аспект особливостей 

електричної активності кори головного мозку розглядається в обмежених 

вікових відрізках, а висновки про онтогенетичні зміни параметрів ЕЕГ осіб 

різної статі робляться на основі аналізу різних досліджень. В цьому зв’язку 

нам видаються дуже цікавими роботи [31; 74], в яких зроблені спроби 

виявити статеві особливості ЕЕГ і ВП в онтогенетичному ряду, який включає 

декілька вікових періодів. Так, наприклад, в роботі [31] досліджувалися 

статеві особливості амплітуди ЕЕГ в онтогенетичному ряду: від 3 до 18 

років. Авторами було встановлено, що зниження амплітуди ЕЕГ у дівчаток 

від 3 до 18 років відбувається не в усіх обстежуваних частотних спектрах і не 
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в усіх відведеннях, хоча є більш вираженим у порівнянні з хлопчиками. В 

осіб чоловічої статі вікове зниження амплітуди відзначається лише в 

спектрах дельта- і тета-активності, що, ймовірно, служить фактором більшої 

стабільності їх швидких ритмів в онтогенезі. 

Однак, спеціалізація півкуль під час розумової діяльності не завжди 

визначається тільки статтю обстежуваних. Як показали дослідження статеві 

особливості ЕЕГ можуть проявлятися по-різному залежно від типу 

виконуваного завдання [189; 376; 379; 432], мануальної асиметрії [71; 73; 86; 

87; 90] та типологічних характеристик особистості [63; 130; 132]. Так, під час 

розв’язування математичних завдань у обстежуваних з низькими і високими 

показниками сили нервових процесів вищий рівень просторової 

синхронізації альфа-ритму був відмічений у чоловіків, а у обстежуваних з 

середніми показниками  сили нервових процесів – у жінок. Під час 

розв’язування анаграм вищий рівень просторової синхронізації у чоловіків 

порівняно з жінками встановлено тільки в групі з низькою силою нервових 

процесів [63]. В групах з середнім і високим рівнем сили нервових процесів 

рівень просторової синхронізації альфа-ритму був більшим у жінок. Під час 

виконання завдань просторового типу рівень просторової синхронізації був 

більшим у чоловіків тільки в групі з високим рівнем сили нервових процесів, 

а в жінок – в групах із низькою і середньою силою нервових процесів [130; 

132]. 

Уявна візуалізація абстрактного поняття викликала у жінок більш 

суттєве послаблення міжпівкулевої та іпсілатеральної правопівкулевої 

взаємодії фронтальних ділянок, а також когерентності в задній ділянці лівої 

півкулі для альфа-1-діапазону, ніж це було відмічено у чоловіків [376; 379; 

432]. 

В дослідженнях було показано, що статеві особливості в мозковій 

організації розумової діяльності в юнацькому віці проявляються в більш 

вираженій тенденції до формування фокусів максимальної активності в 
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юнаків і більш генралізованої активації у дівчат. Тип виконуваного завдання 

викликає різні ЕЕГ-реакції у юнаків і дівчат. У процесі абстрактно-логічного 

мислення у дівчат порівняно з чоловіками більш тісні взаємодії в діапазоні 

альфа-ритму характерні для тім’яних та центральних ділянок кори обох 

півкуль, а в юнаків – скроневих часток правої півкулі. У процесі наочно-

просторового мислення у дівчат вища когерентність альфа-хвиль між задньо-

лобними, центральними та тім’яними ділянками обох півкуль [217].  

 

1.3. ЕЕГ-кореляти творчого мислення  

 

Виготський писав, що «творча діяльність є особливою і найскладнішою 

формою когнітивної діяльності. Творчою діяльністю ми називаємо таку 

діяльність людини, яка створює дещо нове, однаково, чи буде це, створене 

творчою діяльністю, якоюсь річчю зовнішнього світу чи відомим творінням 

розуму чи почуття, яка живе і виявляється тільки в самій людині. Будь-яка 

така діяльність людини, результатом якої є не відтворення вражень або дій із 

попереднього досвіду, а створення нових образів чи дій, і буде належати до 

цього другого типу творчої чи комбінативної поведінки. Мозок – це не тільки 

орган, який зберігає і відтворює наш попередній досвід, він є також органом, 

який комбінує, творчо переробляє і будує із елементів цього попереднього 

досвіду нові положення і нову поведінку. Якби діяльність людини 

обмежувалась одним відтворенням старого, то людина була б істотою, 

спрямованою тільки до минулого, і вміла б пристосовуватися до майбутнього 

тільки тому, що воно відтворює минуле. Саме творча діяльність людини 

робить її істотою, спрямованою в майбутнє, людиною, що творить майбутнє і 

видозмінює своє сьогодення» [43, с. 97]. 

Солсо Р. Л. [193] характеризував творчість як когнітивну діяльність, 

яка дає можливість по-новому чи незвично вирішити проблему чи побачити 

ситуацію. [250] вважає творчість комплексним нейро-психо-філософський 
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феноменом, який важко визначити буквально. По суті, мова йде про 

здатність розуміти і висловлювати нові впорядковані відносини. Творчій 

процес включає в себе чотири етапи: підготовка, інкубація, осяяння і 

перевірка. А в роботах [228; 229] велика увага надається саме соціальному 

компоненту творчості. Всі ці факти, безумовно, підводять науковців до 

розуміння того, що саме поняття творчості є багатогранним і, мабуть, 

правильно буде казати, що це нейро-психо-філософсько-соціальний феномен. 

Боден [242] писав, що «креативність включає здатність до синтезу. 

Результатом креативного синтезу може бути винахід якогось пристрою, 

розробка теорії, розуміння проблеми, яке веде до її вирішення, чи створення 

значимого витвору мистецтва» [С. 220].  

Боровинська Д. Н. [26, с. 42] пише, що «специфіка розуміння 

креативності полягає в тому, що створення нових чи удосконалення 

існуючих форм, алгоритмів, схем, які відповідають духу часу і дозволяють 

вирішувати проблеми швидко і легко, стало невід’ємною і просто 

необхідною частиною нашого життя». А на думку [59] креативність повинна 

розглядатися не тільки з позицій новизни створенного продукту, а й його 

корисності. 

Гілфорд ототожнював поняття дивергентного і творчого мислення. 

Згідно концепції Гілфорда [297], дивергентне мислення  є мисленням в 

багатьох напрямках. Дивергентне завдання передбачає наявність багатьох 

розв’язків, кожен з яких може бути правильним, а дивергентне мислення дає 

можливість індивіду вийти за межі стандартних характеристик об’єктів і 

явищ та завдяки цьому знайти множинні чи оригінальні способи вирішення 

завдання. Інакше кажучи, дивергентність розглядають як «здатність мислити  

в різних напрямках» [23; 297].  

Досить часто сьогодні вживають і термін креативність, який 

запозичений із англійської мови і в буквальному перекладі мав би звучати як 

«творчоскість», тобто здатність до творчості. Креативність – це творчі 
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здібності, які можуть проявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні і 

характеризувати як особистість в цілому, так і продукт діяльності цієї 

особистості. Креативна людина завжди більш терпима до оточуючих: вона 

готова визнати, що звичний для неї спосіб поведінки, не найкращий, а 

прийнятий нню саме через звичку; що кожна людина живе у своєму світі і 

бачить цей світ по-своєму, самостійно, а не так, як їй диктують ті, хто її 

оточують [2].  

Дивергентне і творче мислення можна як ототожнювати [297], так і 

розмежовувати, вважаючи при цьому дивергентне мислення складовим 

елементом творчого мислення [184]. Але незалежно від обраної позиції, 

незаперечним залишається той факт, що оригінальний інтелектуальний 

«продукт» можна отримати лише завдяки дивергентному мисленню. 

Нейрофізіологи ж схильні вживати терміни «дивергентний», «творчий» і 

«креативний» як синоніми, оскільки вони зосереджені не на суті самого 

поняття, а на пошуку нейрофізіологічних механізмів того процесу, який 

забезпечує створення чогось оригінального, нестандартного. 

Сьогодні науковцями нагромаджений значний досвід розпізнавання 

особливих рис особистості, які необхідні для прояву креативності. Так, 

наприклад, Д. Гілфорд [298] виділяв в творчій особистості такі риси як 

чутливість до проблем, гнучкість, швидкість, новизну, здатність до 

перевтілення та розробки. На думку [297; 396], творчість повинна включати 

такі дії як винахід, проектування, планування. У Е. Фромма – чотири риси 

креативних людей: здатність ставити завдання, здатність концентруватися, 

здатність приймати конфлікт і готовність до перетворень [288]. 

Солсо Р. Л. [193], аналізуючи сучасний стан когнітивної науки, 

констатував факт відсутності загальної теорії, яка змогла б об’єднати 

розсіяні, а інколи і «конфліктні» дослідження творчості. Варто зазначити, що 

сьогодні немає детальних і вичерпних відомостей і про нейрофізіологічні 

механізми цих процесів. Однією із причин цього є складність аналізу 
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творчого процесу [279; 280; 282; 284; 297; 351; 418], пов’язана з необхідністю 

врахування, перш за все, його багатоетапності: підготовки, дозрівання, 

натхнення і перевірки [137]. Автори іншого дослідження [181] вважають, що 

з точки зору нейрофізіологічних досліджень творчих процесів сьогодні 

найбільш доступною є проблема зміни функціонального стану мозку як 

передналаштування в фазах підготовки і дозрівання. Неадекватність навіть 

самих досконалих методів аналізу активності мозку, таких як ядерний 

магнітний резонанс і позитронно-емісійна транскраніальна томографія, 

обмежує рамки можливостей виявлення більш тонких механізмів 

нейрорегуляції, пов’язаних з породженням кінцевого продукту і 

процесуальними фазовими характеристиками. В зв’язку з цим під час 

використання електричної активності мозку в якості індикатора його стану і 

діяльності можлива тільки постановка питання про те, які нейрофізіологічні 

процеси сприяють посиленню творчої активності людини. 

Друга причина, на нашу думку, пов’язана з тим, що нейрофізіологічні 

дослідження проводили не так багато наукових груп, а їхні методичні 

підходи суттєво відрізнялися, що значно ускладнює процедуру узагальнення 

отриманих ними результатів.  

 В сучасній нейрофізіології найбільш популярна гіпотеза 

К. Мартиндейла [356; 357], згідно якої високо креатині люди порівняно з 

низько креативними більшою мірою здатні до переключення між 

первинними і вторинними процесами обробки інформації, «регресу» до 

первинного пізнавального процесу, що є необхідним для генерації творчої 

ідеї. Крім того, творчі люди схильні створювати «гнучкі» асоціативні зв’язки 

із запропонованим стимулом, можуть проявляти увагу до великої кількості 

речей в один і той же час, тобто здатні до «дефокусованої» обробки 

інформації. А, отже, особи з високими креативними здібностями 

характеризуються більш «гнучкими» процесами активації мозку відповідно 

до характеру і умов вирішення творчої задачі.  
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Хоча, як і прийнято, існують альтернативні гіпотези, які базуються на 

тому, що для більш креативних людей характерна більш локалізована 

активація кори [375], або на тому, що когнітивні програми креативної 

діяльності не потребують високого рівня напруження мозкових процесів 

[377]. Іваницький А. М. [69] висуває припущення про те, що наростання 

стохастичності процесів мозку є основою для появи передбачуваних рішень, 

які досить часто є ефективними. 

Більшість нейрофізіологічних робіт, пов’язаних з дослідженням 

креативності, орієнтовані саме на перевірку справедливості вище згаданих 

гіпотез, що активно обговорювалося в огляді [263]. Ми ж вважаємо за 

доцільне зупинитися сааме на результатах таких досліджень.  Разумнікова і 

співавтори [147] прийшли до висновку, що гіпотеза К. Мартиндайла про те, 

що високій креативності порівняно з низькою креативністю відповідає 

слабша активація кори (тобто більші значення потужності альфа-

потенціалів), є справедливою тільки тоді, коли аналіз проводиться в діапазоні 

низьких альфа-частот – 8-10 Гц. 

Але незалежно від того, на яку гіпотезу опирається електрофізіолог, 

досліджуючи ЕЕГ-особливості дивергентного мислення, він намагається дати 

відповіді на ряд запитань: в яких умовах обстеження (мотивація, тип 

завдання та ін.) найбільш чітко проявляються ЕЕГ-відмінності між 

креативними і некреативними особами; чи є півкулева латералізація 

креативності; який частотний діапазон найбільш тісно пов’язаний з творчим 

мисленням; чи існують статеві відмінності нейрофізіологічного забезпечення 

творчого процесу?  

Аналіз даних літератури показав, що з творчою мислительною 

діяльністю пов’язані як загальні, не залежні від статі, патерни коркової 

активації, так і специфічні для чоловіків і жінок особливості частотно-

просторової організації біопотенціалів кори. До загальних ЕЕГ-ефектів, в 

першу чергу, можна віднести особливості міжпівкулевої асиметрії/симетрії в 



 35 

процесі творчої діяльності. Однак, на сьогодні так і не сформувалася єдина 

думка стосовно того, яка ж півкуля домінує в процесі творчого мислення.  

В ряді робіт було показано, що для високо креативних осіб характерна 

більш виражена міжпікулева взаємодія, ніж для низько креативних [17; 18, 

123; 164; 267; 390; 376]. 

Окреме місце серед досліджень, спрямованих на пошук ЕЕГ-корелятів 

творчого мислення, на наш погляд, займає дослідження [431]. Авторами було 

показано, що у людей похилого віку вищі творчі здібності корелюють зі 

збільшенням складності ЕЕГ.  

Деякі автори [146] трактують це як нейрофізіологічну основу 

об’єднання  симультанного і сукцесивного способів обробки інформації, які 

властиві правій і лівій півкулі відповідно. 

На думку [313] креативність може бути зумовлена одночасною 

символізацією уявлень та їх образністю в правій півкулі, які доступні лівій 

півкулі через мозолисте тіло. Низько креативні особи під час виконання 

дивергентних завдань використовують переважно аналітичні вербальні 

стратегії і семантичну пам’ять, а високо креативні – зорово-просторову 

стратегію і епізодичну пам’ять [248; 320]. Тому більш тісну міжпівкулеву 

взаємодію у креативних осіб можна розглядати як свідчення співдружного 

об’єднання згаданих способів мозкової діяльності [17; 146; 248; 380].  

В той же час в інших дослідженнях було показано, що для  творчого 

типу мислення характерне домінування правої півкулі [146; 240; 243; 275; 

293; 313; 314; 333; 341; 350; 369; 377; 450]. 

Результати, отримані в роботі [391], свідчать про те, що образна 

творчість пов’язана з глобальною селективною обробкою інформації в правій 

півкулі і слобо вираженими ефектами інтерференції у міжпівкулевій 

взаємодії.  

А деякі автори висунули припущення про те, що фронтальна асиметрія 

з домінуванням правої коркової зони є фізіологічним показником 
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«обдарованого мозку» [210]. Домінування правої півкулі під час креативної 

розумової діяльності пов’язують не тільки з різноманітними образно-

просторовими функціями, а й з метафоризацією і широкими можливостями у 

пошуку асоціацій [238].  

В іншій роботі було показано, що права півкуля проявляє свою 

домінантність тільки під час складних видів вербальної творчої діяльності 

(віддалені асоціації). І більш виражена ця особливість у обстежуваних 

жіночої статі [146]. 

В цьому контексті цікавими, на наш погляд, є результати досліджень 

О. М. Разумнікової [142]. Було встановлено, що успішне виконання 

дивергентного завдання у чоловіків відбувається за рахунок тісної взаємодії 

обох півкуль, а в жінок – за рахунок менш вираженої. Автор висловлює 

припущення, що це може бути пов’язане з асиметричним характером 

інтерференційного гальмування у чоловіків і більш симетричним – у жінок 

(таке пояснення було запропоноване для пояснення статевих відмінностей 

під час запам’ятовування вербальної інформації  [433]). Виходячи саме з цієї 

гіпотези О. М. Разумнікова [142] висловлює припущення, що більш виражені 

у чоловіків міжпівкулеві зв’язки дають можливість для здійснення процесів 

гальмування з лівої півкулі на праву, що сприяє більш тривалому періоду 

інтуїтивного мислення і генерування правопівкулевих образних і 

метафоричних концепцій, які через певний проміжок часу оцінюються лівою 

фронтальною корою. З другої сторони, більш симетричний і менш 

виражений гальмівний ефект в обробці інформації у жінок може сприяти 

тому, що оптимальна для ефективного дивергентного мислення міжпівкулева 

організація здійснюється за рахунок менш тісної взаємодії лівої і правої 

півкуль. В даному випадку більшій ймовірності знаходження креативного 

рішення проблеми, очевидно, буде сприяти саме «звуження» каналу 

взаємодії півкуль, яка викличе більшу латералізацію ментальних процесів і 

буде перешкоджати усвідомленню «сирої» ідеї. 
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Така «невпевненість» у наданні статусу «творчої» одній із півкуль, 

очевидно, пов’язана з тим, що домінантність півкулі змінюється від типу 

запропонованого творчого завдання, його суб’єктивної складності та статі 

обстежуваних. Крім того, сьогодні все частіше починають говорити не тільки 

про міжпівкулеву асиметрію, а й про інші форми функціональної асиметрії. 

Зокрема, про лобно-потиличну [379; 426] та «діагональну» асиметрію [126; 

178; 181; 184]. Наприклад, Свідерська Е. Д. [184] вважає, що функціональний 

зміст різних форм функціональної асиметрії суттєво залежить від поєднання 

активованих зон і це можна розглядати як значно більшу міру свободи для 

регуляції функціонального стану людини, ніж на основі тільки ліво-

/правопівкулевого домінування.   

Саме групою науковців під керівництвом Свідерської Н.Е. була 

запропонована концепція нейрофізіологічної основи креативного мислення, 

яка базується на уявленнях про «когнітивну вісь» і «вісь надсвідомості» [178; 

175; 181; 183]. Відповідно до цієї концепції просторово-частотний патерн 

електричної активності, який відповідає оптимальному для реалізації уяви і 

творчих процесів функціональному стану мозку, включає активність 

передніх (лобних) однієї півкулі і задніх (потиличних) другої півкулі. 

Результати деяких досліджень можна залучити у якості підтвердження 

вище згаданих уявлень про нейрофізіологічний механізм творчого процесу. 

Зокрема, в роботі [181] було показано, що за показниками когерентності тета-

1-ритму під час «конструювання» образів у жінок спостерігалася більша, ніж 

у чоловіків, кооперація між лобними ділянками лівої півкулі і центрально-

парієтальними відділами правої півкулі. Така топографія взаємодії 

узгоджується з орієнтацією «когнітивної осі» [181]. А в низько креативних 

чоловіків фактично в цьому ж напрямку (передні відділи лівої півкулі та 

задні відділи правої півкулі) сильніше знижувалася когерентність [34]. Крім 

того авторами були відмічені однакові зміни когерентності в групах високо 

креативних чоловіків і низько креативних жінок та низько креативних жінок і 
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високо креативних чоловіків. А результати, отримані в роботі [380], вказують 

на співпадання змін патернів ЕЕГ по іншій осі – «осі надсвідомості» [181]. 

Petsche H. [380] виявив, що виконання вербального творчого завдання у 

чоловіків було пов’язане із збільшенням міжпівкулевої когерентності між 

правою задньою і лівою фронтальною ділянками кори, тоді як у жінок цій 

ситуації спостерігався більш інтенсивний зв’язок  лівої задньої ділянки з 

правою фронтальною і задньо-скроневою ділянками [380]. Виявлена у жінок 

особливість міжпівкулевої взаємодії узгоджується з «віссю надсвідомості» 

[181]. 

Відмінності ЕЕГ-показників між високо і низько креативними 

обстежуваними за показниками потужності ЕЕГ були виявлені на частотах 

тета-1 і тета-2 [39; 204; 406; 411]; альфа-1, альфа-2 [34, 51; 161; 165; 167; 

201; 404; 406], а за показниками когерентності – на частотах тета-2, 

альфа-1, альфа-2 [34; 147]; в бета-1 і бета-2 [41; 55; 118; 165; 204; 221; 423; 

445] і гамма [55; 118; 165; 221; 249; 323]. 

Хоча, треба зазначити, що деякі автори [221], опираючись на 

результати власних досліджень, висловлюють думку про те, що найбільш 

перспективним для пошуку ЕЕГ-корелятів творчого мислення є частотний 

діапазон вищий 40 Гц, тобто за межами, обстежуваного ними гамма-ритму. 

Однак, незаперечним залишається той факт, що вивчення ЕЕГ-

корелятів креативності, в першу чергу, було зосереджене на діапазоні альфа-

частот [52; 77; 146; 147; 281; 318; 356; 376; 381; 382; 410; 431] і, зокрема, на 

питанні зв’язку між показниками креативності і мірою 

синхронізації/десинхронізації альфа-ритму. 

Варто зазначити, що в останні роки нейрофізіологи дещо розчаровані 

результатми пошуку нейрфізіологічних основ творчості. Отримані 

результати досить строкаті, нерідко суперечливі. В той же час Fіnk А, 

Benedek M. [282],  опираючись на результати власних досліджень прийшли 

до висновку, що саме збільшення потужності альфа-активності під час 
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творчої діяльності є одним із найбільш послідовних результатів в 

нейробілогії творчості.  

Результати проведених обстежень показали, що під час виконання 

креативних завдань порівняно зі станом спокою могла спостерігатися як 

десинхронізація [52; 146; 147; 162; 381; 382], так і синхронізація альфа-ритму 

[281; 358; 376]. 

Деякі автори [185; 319] пов’язують креативні здібності з менш 

вираженою корковою активацією за показниками десинхронізації альфа-

ритму. Свідерська Н. Е. і співавтори [185] вважають, що в процесі творчої 

діяльності зниження показників, які характеризують рівень 

загальноактиваційних зрушень, більш ймовірне, ніж їх підвищення. 

Внутрішньомозкові взаємодії знижуються в ситуації творчої уяви. Це може 

бути пов’язане з використанням автоматизованих неусвідомлюваних 

компонентів в процесі творчості, реалізація яких відбувається на відносно 

невисокому активаційному рівні [46]. 

В дослідженні [147] порівнювалися особи з високою і низькою 

креативністю. Було показано, що в низько частотному альфа-діапазоні (8–10 

Гц) показники потужності більші у обстежуваних з високою креативністю. У 

високочастотному альфа-діапазоні (10–13 Гц) міжгрупові відмінності в мірі 

десинхронізації, пов’язаної з виконанням вербальних завдань, топографічно 

диференційовані. У обстежуваних з високою креативністю порівняно з 

низько креативними особами більші значення потужності біопотенціалів 

відмічені переважно в передній частині кори та тім’яній частці. На думку 

авторів, ці дані можуть вказувати на різні стратегії селекції інформації в 

людей з високою і низькою креативністю. В дослідженнях [327] було 

показано, що люди дуже легко диференціюються за способами виконання 

задач, які можуть бути виконані за різними алгоритмами 

Однак, як показали, результати інших досліджень [281], міра 

синхронізації альфа-ритму залежить не тільки від рівня креативності 
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обстежуваних, а й їхньої статі та показників невербального інтелекту. 

Зокрема, було показано, що групи чоловіків і жінок з високим рівнем 

креативності, але з різним рівнем вербального інтелекту відрізняються мірою 

вираження альфа-синхронізації під час виконання вербальних творчих 

завдань. Зростання потужності альфа-ритму було більшим в групі 

креативних жінок з високими показниками вербального інтелекту, а у 

чоловіків спостерігалася протилежна ситуація. 

В дослідженнях, проведених Н. П. Бехтерєвою та її колегами [19; 55; 

220; 221] показано, що саме зміни потужності високочастотних ритмів 

пов’язані із спрямуванням (творчим чи нетворчим) завдань, а не з їхньою 

складністю. Ними було відмічено ефект зростання потужності бета-2 і гамма-

ритму під час виконання творчого завдання порівняно з нетворчими 

завданнями, як з найскладнішим, так і з легким (контрольним).  

При порівнянні творчих завдань з контрольним завданням 

спостерігається зменшення потужності ЕЕГ в тета діапазоні в лобових зонах і 

збільшення потужності в інших діапазонах (альфа1, альфа2, бета1, бета2, 

гамма) для всіх типів завдань. Схожий патерн змін потужності ЕЕГ при 

порівнянні всіх творчих завдань з нетворчим завданням передбачає 

принципово єдиний механізм творчої діяльності незалежно від 

використовуваних факторів (що задаються інструкцією), при цьому 

спостерігається збільшення потужності ЕЕГ і в альфа- і бета-діапазонах. 

Можливо, при цьому альфа активність виступає не як показник зниження 

корковою активації (що підтверджується одночасним збільшенням 

потужності високочастотних ритмів), а як показник внутрішньо 

орієнтованого уваги при уявному поданні об’єктів. Збільшення потужності 

ЕЕГ у високочастотних діапазонах може співвідноситися з творчим 

мисленням [117; 119].  

Аналіз джерел літератури показав, що чим більше критеріїв 

використовують автори, тим різноманітніші ЕЕГ-ефекти пов’язані з творчим 
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мисленням вони отримують. І, очевидно, саме фактор статі можна виділити в 

цьому контексті як основний, оскільки статеві відмінності існують в 

нейрофізіологічних механізмах багатьох видів когнітивної діяльності [253; 

300; 385; 433]. 

[372] прийшли до висновку, що ЕЕГ-ефекти творчого мислення не 

проявляються в якомусь одному частотному діапазоні, а скоріше свідчать про 

загальну перебудову електричної активності кори головного мозку. 

Не дивлячись на майже двадцятирічну історію дослідження статевих 

відмінностей електроенцефалограми під час виконання творчих завдань 

[380], питання про те, чи існують все ж таки ЕЕГ-відмінності творчого 

мислення у людей різної статі і сьогодні залишається відкритим. ЕЕГ-

відмінності в різних дослідженнях то виявляються у найбільш креативних 

осіб [146], то в усіх групах, незалежно від рівня креативності, за багатьма 

показниками і в багатьох частотних діапазонах, згладжуючи при цьому сам 

аспект креативності [34, 140; 154]. Ще одна проблема полягає в тому, що 

нерідко самі науковці нехтують фактором статі, обираючи або одностатеві 

(частіше чоловічі), або змішані групи обстежуваних [19; 183].  

Але навіть за таких умов оприлюднені результати свідчать про те, що  

характер ЕЕГ-особливостей, які проявляються в осіб різної статі в процесі 

творчого мислення, значною мірою залежить від багатьох факторів, серед 

яких найчастіше згадуються тип [140; 203] і складність [391] творчого 

завдання, результативність його виконання [155; 160] та психологічні 

характеристики самих обстежуваних [281]. А діапазон ЕЕГ, у якому 

проявлялися відмінності,  пов’язані з творчим мисленням, міг як співпадати 

для обстежуваних обох статей [160; 202; 204], так і відрізнятися [146]. 

Так, наприклад, було показано, що процес образного творчого 

мислення характеризується специфічним для кожної статі ЕЕГ-патерном на 

частотах тета і бета-ритму. У жінок була відмічена більша десинхронізація 

тета-1-ритму в правій півкулі порівняно з лівою, у чоловіків асиметрія не 
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спостерігалася. Тільки у жінок були виявлені численні від’ємні кореляції між 

показниками образної креативності  і мірою десинхронізації тета-1-ритму під 

час виконання завдань. Автори пояснюють такий результат тим, що жінки 

залучають лівопівкулеві стратегії під час образного креативного мислення 

[203].  

В ході виконання тесту віддалених асоціацій у жінок спостерігається 

посилення ролі лівих фронтальних ділянок, що очевидно вказує на зростаючу 

роль довільної селекції інформації. Виявлені у жінок позитивні кореляції між 

оригінальністю асоціацій і потужністю альфа- і тета-ритмів вказують, що 

успішне креативне мислення здійснюється у них при меншій степені 

функціональної активації кори. В той же час автори вважають, що 

відсутність кореляційних зв’язків між показниками продуктивності 

креативної вербальної діяльності і рівнем активації кори у чоловіків можна 

розглядати як результат значної варіабельності чи випадковості асоціативних 

процесів. Функціональна рівновага півкуль з додатковою активацією  

центральних ділянок кори на частотах бета-2, яка розвивається в ході 

виконання креативного завдання, свідчить про те, що більше значення при 

виконанні креативного завдання у чоловіків має, очевидно, мимовільна 

селекція вербальної інформації. Враховуючи це, а також встановлений факт 

меншої інтенсивної швидкості генерації слів у чоловіків при протилежних 

знаках показників оригінальності слів і часу їх придумування, можна зробити 

висновок про переважання в групі чоловіків «інсайтної» стратегії 

вербального креативного мислення [146].  

Під час виконання творчого вербального тесту (віддалені асоціації) у 

жінок спостерігається посилення ролі лівих фронтальних ділянок, що, 

ймовірно, вказує на зростаючу роль довільної селекції інформації. Останню 

автори пов’язують притаманною індивіду інтелектуальною стратегією [142]. 

В той же час виконання образного творчого завдання характеризувалося 
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більшою когерентністю бета-активності у чоловіків порівняно з жінками 

[391].  

Успішність виконання творчого завдання у чоловіків забезпечується 

топографічно широким підвищенням потужности бета-2-ритму, але локально 

вираженою десинхронізацією біопотенціалів в альфа-1-діапазоні. Жінки 

досягають високих результатів у творчому мисленні завдяки локальному 

збільшенню потужності бета-2-ритму і регіонально сильно вираженою 

десинхронізацією альфа-1-ритму. Разом з тим успішне виконання завдання 

визначається різною мірою взаємодії півкуль у чоловіків і жінок: перші 

успішно вирішують проблему за рахунок тісної взаємодії обох півкуль, а 

другі – навпаки, характеризуються більш слабкою взаємодією гомологічних 

ділянок кори (порівняно з менш успішними особами) [160].  

Більш чутливим електроенцефалографічним корелятом дивергентного 

мислення, який змінюється залежно від умов обстеження і статі 

обстежуваних, як вважають деякі автори [159], є показник не потужності 

біопоентцціалів, а когерентності.  

До загальних ефектів, пов’язаних з творчою діяльністю, можна, 

зокрема, віднести ще посилення в широкому частотному діапазоні ЕЕГ, так 

званих, «довгих зв’язків», тобто зв’язків між потенціалами «віддалених» одна 

від одної ділянок кори [183; 320; 380; 381; 382].  

Так, наприклад, в ряді робіт [380; 381; 382] було показано, що під час 

виконання вербального творчого завдання (складання оповідання) загальним 

ЕЕГ-ефектом було збільшення когерентності між дистантно розміщеними 

ділянками кори. Автори пояснюють це збільшенням ваги корково-

підкоркових взаємодій. 

Аналогічний ефект спостерігався під час виконання образних 

креативних завдань [183]. Автори вважають, що мислення, яке вимагає 

врахування багатьох властивостей предметів і явищ, розширення кола 

асоціацій, потребує складних форм внутрішньокіркових взаємодій  [183]. 
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Однак, характер і рівень складності внутрішньокоркових взаємодій 

залежить і від складності самого творчого завдання. Під час виконання 

творчого завдання на основі невеликої кількості заданих елементів (в межах 

об’єму свідомості) спостерігалося зменшення активаційних процесів. Автори 

[185] вважають, що це може бути пов’язано з необхідністю відносного 

ігнорування зовнішньої інформації і зосередження на «внутрішніх» 

проблемах: чим більше виражене зниження, тим, можливо, продуктивнішим 

стає творчий процес. Збільшення об’єму інформації, яка використовується 

для створення зорового образу, призводить до зміни просторової організації 

біопотенціалів. Головною рисою цих змін є збільшення не стільки простих 

(лінійних), скільки більш складних (нелінійних) процесів. 

Хоча, варто зауважити, що Н. П. Бехтєрева і співавтори [19; 56] в своїх 

дослідженнях заперечують суттєву роль «довгих» зв’язків у забезпеченні 

саме творчої діяльності. Оскільки в одних дослідженнях [19], пов’язаних з 

виконанням творчих завдань їх посилення не було значимим. А в других  

[56], спрямованих на запам’ятовування вербальної інформації, збільшення 

просторової синхронізації в довго дистантних парах (лобно-тім’яних, лобно-

потиличних) мало найбільший приріст і найбільшу статистичну значущість.  

Під час аналізу динаміки показників когерентності в процесі творчого 

вербального завдання було виявлено, що внутрішньопівкулева когерентність 

альфа-1-ритму в лівій півкулі збільшується тільки у жінок. У чоловіків 

спостерігалося, в основному, послаблення когерентних зв’язків [382].  

Як показали результати досліджень, проведених О. М. Разумніковою і 

співавторами [201; 202; 433], зміни когерентності під час творчої діяльності 

залежать від її успішності. Було показано, що у випадку не врахування 

успішності виконання творчого завдання статеві відмінності у когерентності 

проявляються в діапазоні тета і бета-ритму [202; 433]. Якщо ж враховувалася 

ефективність творчої діяльності, то статеві відмінності проявлялися в значно 

ширшому діапазоні ЕЕГ-частот – від тета-1 до бета-2-ритму [204].  
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Зокрема, у чоловіків під час дивергентного мислення патерни 

когерентності формувалися залежно від результативності розв’язування 

завдань. У разі неуспіху більш активно включалася ліва півкуля (саме там 

знаходилися фокуси когерентних зв’язків), у разі успіху – права півкуля. Ці 

особливості можна вважати електрофізіологічним корелятом вербального і 

сукцесивного способу організації мислення та зорово-просторового і  

симультанного відповідно. У жінок це проявлялося не так чітко, оскільки їм 

стратегії мислення більш мінливі, значить, не настільки явно виражені  [142]. 

Ефективність творчого мислення забезпечується різними частотно-

просторовими характеристиками ЕЕГ у чоловіків і жінок. Так, наприклад, 

було встановлено, що у чоловіків у випадку «успіху» вербальної творчості в 

бета-2-діапазоні посилюється взаємодія симетричних скроневих ділянок, 

центральних, тім’яних і потиличних. Крім того автори акцентують увагу на 

формуванні «когнітивної осі» в бета-2-діапазоні: передні відділи правої 

півкулі – задні відділи лівої півкулі. В тета-1-діапазоні спостерігається 

об’єднання симетричних лобних ділянок і послаблення лівопівкулевих 

взаємодій. Все це разом, на думку авторів, свідчить про об’єднання процесів 

підтримуючої і диференційної уваги. В жінок в таких же умовах, тобто при 

високій ефективності творчої діяльності в тета-1-діапазоні лівопівкулеві 

взаємодії посилюються, а правопівкулеві послаблюються. В бета-2-діапазоні 

фокуси когерентності формуються в лівій півкулі. Виявлені у жінок 

особливості півкулевої взаємодії, на думку авторів, свідчать про більшу роль 

у них контролю вербальної діяльності [155]. 

Значущі статеві відмінності в продуктивності вербальної діяльності 

супроводжуються різним ступенем активності кори у чоловіків і жінок в 

альфа-2. Більша кількість придуманих жінками слів забезпечувалась більш 

вираженою у них десинхронізацією альфа-2 [146]. 

Виконання творчого образного завдання в порівнянні з фоном у низько 

креативних обстежуваних супроводжується зменшенням когерентності тета-
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1, альфа-1 і альфа-2-ритму, а у високо креативних – збільшенням потужності 

тета-1- і альфа-1-ритму і зменшенням потужності альфа-2-ритму [34]. 

Для групи з високими значеннями оригінальності відповідей на 

вербальне творче завдання на відміну від низько оригінальних обстежуваних 

було характерним послаблення когерентності біопотенціалів тета-1 – тета-2-

ритму, особливо виражене у фронтальних ділянках кори і збільшення 

когерентності бета-1-ритму в окципітальних і парієто-темпоральних відділах 

мозку [204]. Автори вважають, що функціональне розузгодження 

фронтальних відділів півкуль у високо оригінальних обстежуваних дозволяє 

їм незалежно проводити свідому і несвідому обробку інформації, що, в свою 

чергу, знижує ймовірність використання готових вербальних репрезентацій із 

жорсткими семантичними зв’язками. Тобто висококреатині обстежувані під 

час створення речень із заданих слів використовують багато різноманітних 

семантичних одиниць, пов’язаних зі словами-стимулами, і, дистанціюючись 

від жорстко заданої системи семантичних зв’язків, утворюють нові, 

несподівані асоціації. Це в кінцевому результаті призводить до створення 

творчого продукту. 

Загалом, виявлені статеві відмінності у характері змін потужності і 

когерентності біопотенціалів під час виконання творчих завдань практично 

завжди пояснюються авторами з позицій різних стратегій обробки інформації 

у чоловіків і жінок. Однакова творча продуктивність у чоловіків і жінок 

забезпечується різними стратегіями виконання як образних, так і вербальних 

завдань.  

Так, в роботах [17; 18; 52; 60; 129; 145; 147; 152; 162; 163; 196; 197; 

198] було показано, що існує «інтелектуальна» (або «неінсайтна», 

«послідовна», «осмислення і роздумів», «нормальна») та «інтуїтивна» (або 

«інсайтна», «спонтанна») стратегії творчого мислення. Для «інтелектуальної» 

стратегії характерне широке категоріальне мислення та правильне прийняття 

рішення на основі критичного аналізу згенерованих варіантів розв’язку. Для 
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«інтуїтивної» стратегії характерне прийняття рішення шляхом підсвідомої 

селекції інформації, а не логічного висновку, тобто прийняття рішення як 

творчого «осяяння».  

Як показали дослідження [147] високі результати виконання творчого 

вербального завдання можуть досягатися завдяки використанню як 

спонтанної стратегії пошуку відповіді (максимальна активація за 

показниками потужності альфа-2-ритму в задніх відділах кори), так і 

стратегії осмислення і роздумів (максимальна активація передньо-

фронтальних ділянок). 

Варто зазначити, що особи чоловічої і жіночої статі різною мірою 

використовують кожну із стратегій. У чоловіків успішне креативне вербальне 

мислення більшою мірою базується на «інсайтній» стратегії. Інтелектуальна 

стратегія також використовується чоловіками, але має значно меншу вагу. 

Жінки ж використовують обидві стратегії: «інсайтну» в період тренувального 

виконання тесту на віддалені асоціації та «інтелектуальну» – під час 

основного тестування, що є свідченням того, що жінки здатні більш гнучко 

підходити до виконання вербальних креативних завдань [146]. Варто 

зазначити, що більша гнучкість когнітивних стратегій у жінок порівняно з 

чоловіками відзначалася і в інших ситуаціях обстеження (не пов’язаних з 

творчим мисленням) [145; 153; 440].  

Дві стратегії творчої діяльності пов’язують з проявом маскулінності та 

фемінності. «Інтелектуальна» стратегія відповідає високим показникам 

маскулінності, а «інтуїтивна» – високим показникам фемінності. В роботі 

[151] було показано, що більша оригінальність креативного мислення в 

експериментальній моделі творчої діяльності спостерігається у випадку 

одночасного підвищення як маскулінних, так і фемінних рис особистості.  

Обмежувальним фактором фемінного підходу є, очевидно, супутній 

тиск соціальних і когнітивних стереотипів, які розвиваються як спосіб 

швидкої і, в багатьох випадках, оптимальної адаптації до середовища. Тому у 
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жінок підвищення інтелекту буде компенсувати недоліки більш властивого 

їм фемінного стилю мислення. В свою чергу, розвиток фемінних 

психологічних властивостей, навпаки, буде сприяти більшому прояву 

креативних здібностей. В групі обстежуваних з однаковим проявом 

маскулінних і фемінних рис ці два варіанта підтримки креативного мислення, 

очевидно, сумуються оптимальним чином, що забезпечує оригінальність і 

образного, і вербального мислення [156]. 

Очевидно, розвитку творчого мислення у жінок буде сприяти 

підвищення їхнього інтелекту і маскулінних якостей, до яких відноситься 

наполегливість, незалежність, логіка, а вдосконалення креативних здібностей 

у чоловіків можливе за рахунок розвитку фемінних якостей, до яких 

відносяться інтуїція, багатство емоційних переживань, гнучкість поведінки 

[156; 160; 151]. 

Крім того, стратегії творчого мислення безпосередньо пов’язані із 

способами селекції інформації, які відрізняються у чоловіків і жінок  [17; 

195; 333; 363; 368; 451]. 

В своїй більш ранній роботі ці ж автори [205] показали, що стратегії 

вирішення завдання визначають і рівень реактивності альфа-2-ритму в осіб 

різної статі. Ними встановлено, що десинхронізація альфа-2-ритму, який 

згідно сучасних уявлень пов’язують із семантичною обробкою інформації 

[269; 332], під час виконання творчого завдання була більшою у чоловіків, 

які використовували вербальні стратегії виконання завдання. 

Тобто отриманий фактичний матеріал підводить нейрофізіологів до 

розуміння того, що, з однієї сторони,  нейрофізіологічні основи креативності 

мають статеві особливості, а з другої – однаково ефективними можуть бути 

різні стратегії обробки інформації [34, 428].   

В той же час є дані, які вказують на те, що більш високі результати 

розумової діяльності показують індивіди з організованою в α і β1 діапазоні 

ЕЕГ. У індивідів з більш низькими показниками когнітивної діяльності 
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спостерігаються ознаки просторової дезорганізації ЕЕГ в θ, α і β1 діапазоні. 

[134]. На думку авторів, просторова організація ЕЕГ під фронто-

окціпітальной напрямку може бути одним з факторів, що визначають 

індивідуальні відмінності когнітивної сфери людини.  

Мотивація на оригінальність збільшує ефективність творчої діяльності 

(за показниками оригінальності) [34], але зменшує її продуктивність (за 

кількістю запропонованих варіантів відповідей) [38, 140]. А вплив інструкції, 

яка стимулює оригінальне мислення, був виявлений в тета-2 [38], альфа-1 

[140], альфа-2 [140; 147; 205], бета-1 [205] і бета-2-діапазоні ЕЕГ [140].  

Разумнікова О. М. і співавтори [140; 156] вважають, що інструкція 

«придумати будь-який образ (чи будь-яке речення)» створює ситуацію 

«вільного» дивергентного мислення, в той час як інструкція на створення 

оригінального продукту посилює роль критичного відбору розв’язків 

завдання. Ними було показано, що мотивація до діяльності як такої і 

мотивація до створення оригінального мислительного продукту по-різному 

відображуються у показниках потужності альфа-1-, альфа-2- і бета-2-ритму. 

Інструкція «прагнути придумати оригінальне рішення» порівняно з 

інструкцією «придумати будь-яке рішення» викликала підвищення фонової 

(фіксація поглядом точки) потужності альфа-1-, альфа-2-ритмів переважно в 

задніх відділах кори [140] і до більш вираженої десинхронізації альфа-1 і 

альфа-2-ритму, але меншої синхронізації бета-2-ритму під час виконання 

творчих завдань [140; 156]. Виявлені ефекти були загальними для вербальних 

і образних завдань і не залежали від статі обстежуваних.  

В той же час варто зазначити, що статеві відмінності ЕЕГ-показників в 

процесі творчої діяльності можуть не проявлятися зовсім [34, 38; 221], або 

проявлятися тільки на певному етапі обстеження Вольф Н. В. і 

Разумнікова О. М. [33] в своїх дослідженнях не виявили статевих 

відмінностей на початковій стадії тестування. Ці відмінності проявилися в 

кінці тестування: асиметрія потужності тета-2 у чоловіків ставала меншою, 
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ніж у жінок; значення міжпівкулевої когерентності тета-2 і альфа-1 

каудальних відділів кори у жінок ставали більшими, ніж у чоловіків.  

Деякі автори [34, 38] вважають, що ЕЕГ-відмінності, пов’язані з рівнем 

оригінальності виконання завдань, у обстежуваних різної статі проявлялися 

тільки в умовах «вільної» творчості, тобто в умовах відсутності мотивації на 

створення оригінальних мислительних продуктів [34, 38]. Мотивація на 

створення оригінального малюнка на основі заданих елементів, на думку 

авторів [38], призводить до уніфікації стратегій вирішення завдання і, як 

наслідок, до «стирання» відмінностей їх кортикального забезпечення. 

В умовах «вільної» творчості чоловіки з високими показниками 

оригінальності відрізнялися від чоловіків з низькими показниками більш 

вираженою десинхронізацією тета-2 [38] і альфа-ритму [34] в парієто-

темпоральних відділах мозку. У жінок такий ефект не проявлявся. На частоті 

бета-ритму під час виконання творчого завдання у високо креативних 

чоловіків спостерігалася десинхронізація, а в жінок – синхронізація. 

В той же час зміна мотивації до творчої діяльності не призводить до 

зникнення статевих відмінностей в стратегіях діяльності. Мотивація на 

оригінальність, яка спонукає до більш критичного відбору варіантів рішення, 

проявляється змінами коркової активності в діапазоні альфа-2-ритму 

більшою мірою у жінок [147].  

В багатьох роботах були зроблені спроби виділити структури мозку, які 

можна було б розглядати як систему чи частину системи, яка забезпечує 

творче мислення [17; 18; 52, 157; 196]. Практично завжди серед цих структур 

називалася лобна кора [17; 18, 52; 157; 196; 248; 294; 311; 316; 348]. Високі 

показники творчої діяльності пов’язують також з підвищеною внутрішньою 

усвідомлюваністю самого процесу, що проявлялося у високій активності в 

правій префронтальній корі [283; 388].  

Проведене фМРТ-дослідження показало, що переключення зорової 

уваги здійснюється нейрональною сіткою, в яку входять дорсолатеральна 
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префронтальна, нижня тім’яна ділянки, вторинні зони зорової кори, 

додаткова моторна ділянка і коркові відділи мозочка обох півкуль головного 

мозку [99].  

До функцій пре фронтальної кори відносять отримання смислової 

інформації з пам’яті, селекцію інформації, утримання уваги, пошук асоціацій 

[276, 403]. 

В той же час в роботі [239] було показано, що фронтальна альфа-

синхронізація пов’язана не з творчим мисленням зокрема, а з будь-якою 

інтелектуальною діяльністю, яка потребує активної внутрішньої обробки 

інформації. [250] висловлює припущення про те, що легка пре фронтальна 

дисфункція стимулює творчу діяльність. А в роботі [370] висловлюється 

припущення про те, що процес творчості пов’язаний з оптимальним 

балансом між спонтанною і контрольованою обробкою інформації, яка 

відповідно здійснюється у задніх і передніх відділах кори. Високий звязок 

лівої нижньої лобної закрутки з іншими ділянками кори також характерний 

для людей з високими показниками виконання творчих завдань [237].  

Однак, не можна стверджувати, що саме лобні ділянки є «зонами 

творчості», оскільки вони залучені в реалізацію практично всіх видів 

когнітивної діяльності. Лобні ділянки загалом відповідають за планування 

діяльності, забезпечують переключення з однієї розумової операції на другу 

(динамічність мислення), забезпечують контроль утримання цілей діяльності, 

сприйняття інформації [214; 370; 399; 406]; відіграють головну роль в 

селекції інформації і підтриманні уваги до релевантної інформації [406]. Або, 

як казав А. Р. Лурія [105], лобні частки відносяться до блоку програмування і 

контролю дій. [196] активацію лобних ділянок пов’язують зі складністю 

завдання.  

Припускають, що фронтальна кора відіграє особливу роль у 

забезпеченні  вербальної гнучкості [273]. Оскільки було виявлено специфіку 

активності (на основі аналізу показників мозкового кровотоку) передніх 
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ділянок кори, пов’язану з використанням різних стратегій образного 

креативного мислення. Використання зорово-просторової стратегії 

викликало двосторонню активацію префронтальної кори. Якщо обстежувані 

використовували «змішану» (вербальна і зорово-просторова) стратегію, то 

спостерігалася лівопівкулева префронтальна активація. Виходячи з цього 

автори зробили припущення про те, що права фронтальна зона більшою 

мірою залучена до спонтанної генерації невербальних ментальних продуктів, 

а ліва виконує функцію додаткової оцінки і вербального аналізу цих 

продуктів. 

 Ділянки префронтальної кори залучені до процесів уваги та оптимізації 

формування об’єктів пам’яті за рахунок вибору, уточнення та організації 

семантичних та контекстних особливостей епізоду [303; 387; 395; 405; 409; 

443]. 

Активація передніх лобних ділянок свідчить про активне залучення 

робочої пам’яті [262; 285; 337; 401].  

В роботі [262] було показано, що збільшення навантаження на робочу 

пам’ять шляхом додавання до семантичної задачі зорово-просторової 

призводило до посилення двохсторонньої активації дорзолатеральної 

префронтальної кори. 

В той же час в роботі [204] відмічалося показано, що оригінальні 

відповіді під час складання речень із тріад слів з’являлися саме у випадку 

послаблення когерентності біопотенціалів тета-1 і тета-2-ритмів, особливо 

вираженого у фронтальних ділянках кори. А збільшення когерентності 

спостерігалося в окципітальних і парієто-темпоральних ділянках в бета-1-

діапазоні. Автори вважають, що таке функціональне роз’єднання 

фронтальних відділів півкуль у високо оригінальних обстежуваних, 

дозволяло незалежно здійснювати свідому і несвідому обробку інформації, 

що в свою чергу давало їм можливість відходити від стандартних вербальних 

схем із жорсткими семантичними зв’язками. 
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Не менш часто причетними до творчого процесу називалися тім’яні 

ділянки [18; 52; 196; 302; 321; 382; 390], які пов’язують з зоровою уявою 

[291]; які відносяться до неокортикальних систем уваги [216; 218; 299], 

виконують ще й роль «сховища» спеціальних знань [311]. Парієтальні частки 

кори мозку вважають структурами, які беруть участь у контролі ментального 

простору, необхідного для успішного образного мислення [287].  

В роботі [168] було показано, що тім’яні зони є стабільними ланками 

системи мозкового забезпечення вербальної творчості, які беруть участь в 

механізмах вибіркового гальмування обробки зорової інформації під час 

залучення мозкових структур в процеси уяви.  

В ряді обстежень було показано, що парієтальні ділянки в процесі 

творчого мислення проявляють свою активність спільно з центральними 

[379], або скроневими ділянками  [161]. Очевидно, це пов’язано з тим, що 

темпоро-парієтальні ділянки залучаються в складні семантичні процеси, такі, 

наприклад, як об’єднання окремих лексичних одиниць у складні конструкції, 

осмислення намірів виконання самої вербальної задачі [289]. 

 [331] вважають, що для отримання оригінального мислительного 

продукту необхідний високий рівень спеціальних знань та вмінь, які і 

зберігаються в скроневих та тім’яних ділянках. 

На думку Познера [386], в процесі пошуку оригінальних асоціацій у 

креативних осіб особливу роль відіграють центрально-парієтальні ділянки, 

які орієнтовані на селекцію мультимодальних стимулів і процеси 

дискримінації слів. 

Вважать, що творчі завдання з вираженими елементами складності 

реалізуються за активної участі лобних і скронево-тім’яно-потиличних зон 

кори головного мозку [1].  

Dіetrіch M. D. [264] вважає, що, аналізуючи ЕЕГ-патерни творчого 

мислення, потрібно звертати увагу не тільки на особливості латералізації 

інформаційних процесів, але й на взаємодію передніх (фронтальних) і задніх 
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(парієтальних) відділів кори. Саме ці ділянки відповідають за дві важливі 

функції творчого процесу – «критико-ініціюючу» і  «пошукову». Парієтальна 

система відповідає за «пошукову» частину творчого процесу і забезпечує 

генерацію великої кількості ідей за рахунок різноманітних зорових, слухових 

і символічних асоціацій, а фронтальна система виконує «критико-ініціюючу» 

функцію і відповідно до індивідуальних цілей та інтересів здійснює селекцію 

тих ідей, які надходять із парієтальної системи: розвиває «перспективні» і 

пригнічує непотрібні.  

Близьку до цієї точку зору мають Н. Е. Свідерська, А. Г. Антонова, 

Л. С. Бутнєва [183]. Вони вважають, що фронтальні ділянки кори мають 

можливості встановлювати широкі зв’язки з «полімодальними» і 

«супермодальними» елементами скроневої та тім’яної ділянок, в яких 

зберігаються спеціальні знання та уміння [331]. Н. Е. Свідерська, 

А. Г. Антонова, Л. С. Бутнва [183] висловлюють припущення про те, що це 

може бути механізмом запуску дивергентного типу мислення, який може 

вибірково гальмуватися і активуватися, що і модулює процес розвитку 

альтернативних рішень. А в роботі [362] показно, що ліва скронева ділянка є 

частиною нейронної сітки, яка бере участь в оцінці творчого продукту і її 

підвищена активність може перешкоджати творчості. 

В роботі [34] відмічалося, що під час виконання образного креативного 

завдання у обстежуваних з високими досягненнями когерентність в тета-2-

діапазоні зростала, а в обстежуваних з низькими досягненнями – навпаки, 

знижувалася. Автори, опираючись  сучасні уявлення про зв’язок тета-ритму з 

механізмами пам’яті [295; 436; 437], також трактують це як здатність 

висококреативних осіб використовувати ресурси довготривалої пам’яті. 

Творчі особистості на основі перебирання вилучених із пам’яті варіантів 

виконують поточне завдання. Тобто, створюючи образ на основі заданого 

елементу, обстежувані, які показували високу оригінальність, «шукали» в 

своїй пам’яті готові об’єкти, які містять заданий елемент, і звіряли їх із 
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поставленим завданням. Така стратегія більшою мірою характерна для 

чоловіків. Додатковим підтвердженням їхнього припущення стали 

результати, отримані під час порівнювання груп, відмінних за статтю і рівнем 

креативності. Зокрема, було відмічене ослаблення «когнітивної осі», яке 

проявлялося у зменшенні когерентності альфа-2-ритму у напрямку «передні 

відділи лівої півкулі – задні відділи правої півкулі», у низько креативних 

обстежуваних чоловічої статі під час виконання творчого образного завдання 

[34]. У високо креативних чоловіків такий процес не спостерігався.  

Патерни когерентності ЕЕГ з об’єднанням фронтальних і потиличних 

ділянок були виявлені вже у фоновому стані під час аналізу показників 

електричної активності кори головного мозку обстежуваних з врахуванням 

їхніх рівнів інтелекту і креативності [157]. Автори вважають, що фонове 

посилення взаємодії між передньою частиною кори і її віддаленими 

ділянками в осіб, які успішно виконують евристичну задачу і володіють при 

цьому високим інтелектом, може бути свідченням певного «перед 

налаштування» частотно-просторової організації коркової активності на 

ефективну мислительну діяльність. Адже за високого інтелекту оригінальне 

рішення проблеми забезпечується швидкістю і критичністю мислення, що 

дозволяє швидко здійснити селекцію інформації в широкому діапазоні 

семантичних категорій і вибрати нову, нестандартну відповідь. Це, на думку 

автора, потребує об’єднання функцій лобних (контролюючих) і скронево-

тім’яно-потиличних (відповідальних за довгострокову пам’ять) ділянок кори. 

Виявлені в осіб з високим рівнем креативності та інтелекту патерни 

когерентності, очевидно, і відображують індивідуально сформовані  

передумови для такого об’єднання. У випадку низьких показників інтелекту 

оригінальне рішення, очевидно, на тлі спонтанно широкого пошуку ідей, при,  

так званій, «дефокусованій» увазі. Тому послаблення передньо-задніх 

зв’язків може спостерігатися в групі з низьким рівнем інтелекту уже у 

фонових ЕЕГ. 
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В роботах [16; 118] також було показано, що виконання завдання на 

створення власної оригінальної картинки супроводжувалося значною 

активацією лобних, тім’яних і потиличних ділянок, що, на думку авторів, 

свідчить про активну роль в цьому процесі образної пам’яті. 

Говорячи про «зони творчості», варто більш детально зупинитися на 

результатах остежень, отриманих колективом авторів під керівництвом Н. П. 

Бехтерєвої [17; 18; 197]. Ці обстеження були спрямовані на локалізацію зон 

максимальної активності та її зміни, пов’язані, перш за все із складністю 

творчого завдання. Авторським колективом був розроблений і апробований 

тест, призначений для дослідження організації творчого мислення різної 

складності, а також контрольних видів діяльності, які не вимагають або 

вимагають значно меншого використання творчого мислення [18]. З 

використанням цього тесту методом позитронно-емісійної томографії [18] 

були виявлені і локалізовані відносно невеликі ділянки мозку, які змінювали 

свій рівень активації у відповідності з наявністю і мірою вираження творчої 

діяльності. В результаті цього ділянки пре фронтальної кори обох півкуль 

були виділені як мозкова система забезпечення рішення задач на творчу 

спрямованість вербального мислення. Крім того були виділені зони кори 

головного мозку у правій півкулі – ПБ 10, 11, 45 – пов’язані із здійсненням 

складного типу творчої діяльності порівняно з більш простим. Загалом ці 

остеження показали, що творче мислення забезпечується системою із великої 

кількості розподілених в «просторі» мозку ланок, кожна з яких відіграє свою 

особливу роль, демонструючи специфічний патерн активації.   

Зміна критеріїв відбору обстежуваних (студентів-акторів – 

«професіоналів» і студентів-менеджерів «непрофесіоналів») та застосування 

поліметодичного підходу дали можливість цій групі науковців [17] 

окреслити контур трирівневої системи активації, причетної до виконання 

завдань з елементами творчості різної складності. Система першого рівня – 

це генералізована активація за даними потужності хвильових процесів, яка, 
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очевидно, є найменш специфічною для механізмів творчості компонентою. 

Система другого рівня – це активація досить великих зон, переважно в 

лобній частці лівої півкулі. Вона виявляється в результаті співставлення 

ефектів творчих і нетворчих завдань і супроводжується вираженою 

активацією між- та внутрішньопівкулевих зв’язків. І система третього рівня – 

це найбільш специфічна для дослідницької задачі система, яка проявляється в 

результаті співставлення виконання завдань з більш і менш вираженими 

елементами творчості. До неї відносяться ПБ 10, 11, 44, 45, 47, 47 правої 

півкулі. 

У схожих за методичними підходами обстеженнях було показано, що у 

випадку успішного виконання завдання в порівнянні з неуспішним у 

«професіоналів» показники просторової організації біопотенціалів – 

просторова синхронізація біопотенціалів (лінійні процеси) та їх просторова 

невпорядкованість (нелінійні процеси) більше посилюються (по відношенню 

до фону) в лобно-скроневих відділах правої півкулі і тім’яно-потиличних 

лівого. У «непрофесіоналів» величини цих показників збільшуються в 

протилежному напрямку: в лобно-скроневих відділах лівої півкулі і тім’яно-

потиличних правого. У випадку неуспішного виконання завдань у 

«професіоналів» відзначалося зростання просторової невпорядкованості 

біопотенціалів майже у всіх коркових зонах, у «непрофесіоналів» зміни було 

слабкими. Виявлені також міжгрупові відмінності у всіх ситуаціях і за 

показниками когерентності, спектральної потужності біопотенціалів, і 

«інформаційно-енергетичного» Показник, що відображає рівень 

енергетичних витрат мозку на реалізацію інформаційних процесів [176; 179]. 

Також треба зазначити, що саме в роботах Н. П. Бехтерєвої і 

співавторів [16] було показано, що в процесі творчого мислення важлива 

роль належить, так званому, «детектору помилок». Вважається, що в 

здоровому мозку «детектор помилок», який з однієї сторони контролює 

відповідність дій і мислительного процесу певним стереотипам, а з другої – 
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оберігає людину від зайвих роздумів в стереотипних ситуаціях. Тобто 

детектор помилок блокує «вихід в новизну», не дозволяє долати стереотипи, 

тобто стримує творче мислення. Щоб перейти на рівень творчого мислення, 

потрібно пригнітити роботу «детектора помилок».  Це можна зробити 

алкоголем або наркотичними речовинами. Однак, Н.П. Бехтерєва вважала, 

що в творчих людей «детектор помилок» може не просто пригічуватися, а 

ніби набувати нового статусу, відбувається його перебудова. «Детектор 

помилок» починає оберігати людину від тривіальності, тобто відвертати від 

шляху «винайдення велосипеду». 

До схожих висновків прийшли в роботі [352]. Зокрема, було показано, що 

лобні ділянки на частотах альфа-ритму вибірково залучені у процеси 

творчості; підкреслена роль цих ділянок в гальмуванні контролю tоp-dоwn, 

що вважається важливою умовою для генерування творчих ідей. 

Про своєрідний «детектор помилок» йдеться в публікації [70], який 

автор називає «редактором»: «…природно припустити існування якогось 

внутрішнього «редактора» або фільтра, який не допускає позбавлених сенсу 

переходів і об’єднання всього з усім. Якщо цей «редактор» жорсткий, то міра 

креативності системи буде низькою. Якщо він занадто м’який - почнеться 

інформаційний шум. Ці два полюси не вичерпують можливі стани системи, - 

очевидно, що між ними існує континуум, який в популяції, мабуть, має 

нормальний розподіл. У міру пом’якшення «редактора», тобто 

інформаційного фільтра, креативність системи буде наростати, але за 

деякими межею перейде в хаос» [c. 185]. 

Не можна не згадати в даному контексті публікацію [251], в якій автори 

на основі власних результатів висловлюють припущення про те, що 

креативність може бути пов’язана з морфологічними особливостями певних 

ділянок кори головного мозку.  

Загалом можна констатувати те, що творча діяльність реалізується за 

рахунок активності багатьох ділянок кори, кожна з яких відіграє свою 
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особливу роль, демонструючи при цьому специфічний характер активації чи 

взаємодії з іншими ділянками. 

Підсумовуючи аналіз джерел літератури з питання ЕЕГ-корелятів 

творчого мислення, можна сказати, що специфіка функціональних змін 

електричної активності кори головного мозку, пов’язаних з високою і 

низькою креативністю проявляється практично в усіх діапазонах і по-різному 

виражена  у чоловіків і жінок. Від пошуку «центрів творчості» 

нейрофізіологи сьогодні практично відмовилися, оскільки зміни різних 

показників ЕЕГ під час творчого мислення проявляються в різних зонах і 

обумовлюються різними факторами: суб’єктивною складністю завдання [17], 

попереднім досвідом [185], рівнем креативності [248], рівнем інтелекту [316; 

416] статтю обстежуваних [205], концентрацією гормонів [344], яку 

використовують обстежувані під час виконання творчого завдання [52; 164], 

емоційного забарвлення стимулу [220], успішністю самої творчої діяльності 

[155; 201; 202; 433]; ліво-/праворукістю [139; 223; 339; 340; 346]  так, 

зокрема, встановлено, що успішність конвергентного мислення пов’язана 

переважно зі швидкою і точною ідентифікацією інформації на глобальному 

рівні селекції, а дивергентного – із збільшенням часу селективних процесів 

на локальному рівні. Значення ліво- чи правопівкулевої селекції інформації 

для ефективності конвергентного чи дивергентного мислення розрізняється 

залежно від вербальної чи образної природи тестових стимулів [139]. Варто 

також відзначити, що різні ЕЕГ-ефекти у чоловіків і жінок в процесі творчої 

діяльності часто пов’язують з різними стратегіями мислення. Сьогодні мова 

йде про різні стратегії виконання будь-яких поточних завдань, які знаходять 

своє відображення в показниках ЕЕГ [93].  

Загалом, потрібно визнати, що, не дивлячись на досить велику 

зацікавленість науковців проблемою пошуку ЕЕГ-корелятів творчого 

мислення, сьогодні їх ще не можна виділити.  І це пов’язано з цілим рядом 

факторів. Не так багато наукових груп мають вагомий доробок у цьому 
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питанні. Дуже різний віковий контингент обстежуваних. Процедура 

обстеження (тип завдань, їхня суб’єктивна складність, спосіб подачі, 

мотивація до діяльності) дуже сильно відрізняється у різних авторів, що, 

очевидно, відображується на отриманих результатах і вносить дисбаланс в 

їхнє узагальнення та інтерпретацію. Не менш важливою перешкодою до 

розуміння нейрофізіологічних механізмів творчого мислення є недостатня 

кількість обстежень, в яких враховується стать обстежуваних. 

 

1.4. Особливості просторової організації ЕЕГ залежні від 

психологічних характеристик особистості. 

 

Дослідження останніх років вказують на зростання інтересу до пошуку 

нейрофізіологічних корелятів  их характеристик [144; 145; 148; 208; 215; 307; 

392; 394; 420]. Проведені обстеження вказують на те, що психофізіологічні 

характеристики особистості тісно пов’язані з характером просторово-часової 

організації біопотенціалів мозку.  

Аналіз джерел літератури показав, що з рівнем активації кори і 

міжпівкулевою асиметрією найбільше пов’язані екстраверсія-інтроверсія і 

нейротизм [148; 170; 171]. Зокрема, встановлено, що для високих значень 

нейротизму характерна наявність правопівкулевого фронтального фокуса, а  

лівопівкулевий фокус активності, пов’язаний з показниками екстраверсії-

інтроверсії [148; 258]. Автори вважають, що нейротизм і відчуття (інтуїція) 

знаходяться під більшим впливом емоціогенних мозкових структур, а 

екстраверсія (інтроверсія) – переважно під активаційним впливом 

ретикулярної формації і пояснюють це, опираючись на дані про більш тісний 

зв’язок ретикулярної формації з корковими ділянками лівої півкулі, а 

лімбічних структур – правої [188]. Інтроверти в цілому характеризуються 

більш високою частотою альфа-ритму, ніж екстраверти [392]. Цей висновок 

підтверджує гіпотезу Айзенка Г. [274] про більш активований фоновий стан 
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кори мозку в інтровертів, що і зумовлює  їх меншу схильність до 

поведінкової активності, ніж це спостерігається в екстравертів. Для 

інтровертів характерний більший рівень коркової активації, ніж для 

екстравертів, чим і пояснюється більша спрямованість перших на свій 

внутрішній світ, а других – на навколишнє середовище (на активну пошукову 

поведінку). В остеженні [272] з використанням  фМРС нейротизм корелював 

зі збільшенням реактивності в дорсальній частині поясної закрутки. 

Інші автори [345; 419; 429] в своїх ЕЕГ-дослідженнях підтвердили ідею 

про те, що екстраверсія корелює з таким характером альфа-активності, який 

свідчить про більш низький рівень активації кори головного мозку, ніж в 

інтровертів. 

Дослідницьку поведінку вважають важливою для творчих процесів 

[329; 422] Автори опираючись на ідею розвитку творчих здібностей від 

дитинства до зрілого віку, провели вивчення ефективності творчого навчання 

осіб підліткового і зрілого віку. Загалом автори довели, що навчання 

творчому мисленню дає позитивний результат. І що саме молодший 

підлітковий вік 12-13 років) є сприятливим віком для розвитку підвищеної 

гнучкості мислення, що пов’язують це з розвитком функцій керування і 

дослідницької поведінки 

Було встановлено, що для багатьох із яскраво  виражених особистісних 

рис – нейротизму, екстра- та інтроверсії, психотизму, тривожності, 

соціальної конформності – характерний специфічний патерн фонової ЕЕГ 

[145; 68; 149; 170; 171; 208; 232; 423].  

Разумнікова [149] показала, що такі особистісні характеристики як 

екстраверсія, нейротизм, імпульсивність чи раціональні та ірраціональні 

психічні властивості відображуються у фоновій організації нейронних 

ансамблів. А в роботі [68; 81] показано, що психологічні характеристики 

людини значною мірою зумовлюють характер її ЕЕГ-реагування на перебіг 

пролонгованого стану спокою. Особливо це стосується індивідів, у яких 
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процеси збудження превалюють над процесами гальмування – екстравертів і 

нейротиків. 

Деякі автори [81] вважають, що індивідуальний  профіль потужності 

ритмів ЕЕГ може бути використаний не тільки в якості індикатора поточного 

функціонального стану, а й для оцінки глибинних якостей і рис особистості, 

таких як нейротизм, психотизм, ригідність і тривожність.  

В роботі [209] була виявлений прямий взаємозв’язок зниження 

ефективності виконання тесту «Встановлення закономірностей» перед 

екзаменом із збільшенням відносної спектральної потужності дельта-

активність ЕЕГ правих лобної і скроневої ділянок кори, який був найбільш 

вираженим у студентів з високою ситуативною тривожністю.  

Князєв Г. Г. [76], аналізуючи результати численних робіт, пише, що 

природа особистісної тривожності пов’язана з постійним скануванням 

навколишнього середовища в пошуку потенційних загроз. Тому альфа-

система, яка бере участь в процесах сприйняття і розпізнавання патернів 

оточуючого середовища, знаходиться у них в білш активному стані, особливо 

в новій і незвичній ситуації наукової лабораторії.  

У низькотривожних осіб значно сильніше, ніж у високотривожних осіб 

виражене виражене гальмування коркової активності під час звикання до дії 

вербального стимулу, про що свідчать зміни патернів ЕЕГ-активності в корі 

мозку. У низькотривожних обстежуваних під час звикання спостерігалося 

збільшення потужності альфа-ритму в лобних долях кори і потужності тета-

ритму в лобних і центральних ділянках, а у високотривожних ці зміни були 

відсутніми [173].  

В огляді [76] вказується, що ще Г. Айзенк сформулював гіпотезу, 

згідно якої індивідуальні відмінності і поведінці людей залежать від 

притаманного їм рівня активації. В екстравертів рівень активації менший, 

вони намагаються підвищити його за рахунок спрямованої назовні поведінки. 

Інтроверти, у яких рівень активації і так надто високий, намагаються 
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відгородити себе від зовнішніх впливів. Однак, велика кількість робіт, 

проведених з метою перевірки цієї гіпотези давали різні результати.  

Крім того було встановлено, що патерн ЕЕГ, пов’язаний з певною 

особистісною характеристикою, відрізняється в групах у чоловіків і жінок. 

Причому найбільш тісну взаємодію з фактором статі відмічено для 

нейротизму, а найменш  тісну – для екстраверсії. Зв’язок нейротизму з 

когерентністю тета-2 і бета-2-ритмів більшою мірою проявляється в змінах 

активності передніх ділянок кори у чоловіків, але задніх – у жінок. ЕЕГ-

кореляти екстраверсії в тета-діапазоні протилежним чином представлені у 

чоловіків і жінок: в перших відмічено посилення взаємодії коркових ділянок 

при підвищенні показників екстраверсії, а в других – її зниження. У чоловіків 

більшою мірою у взаємозв’язку коркових нейронів відображується рівень 

психотизму, а в жінок – соціальної конформності, причому і в тому, і в 

другому випадку ці особистісні властивості пов’язані з діяльністю переважно 

передньо-фронтальних відділів лівої півкулі, що може відображувати більше 

для них значення соціальних стереотипів в поведінці і когнітивних функціях. 

У жінок підвищення нейротизму супроводжується посиленням взаємодії 

задніх відділів кори в тета-1-діапазоні, а в бета-2 – послабленням. У чоловіків 

найбільш виражені відмінності у фоновій ЕЕГ були виявлені у випадку 

диференціації раціональних та ірраціональних психічних властивостей: 

особи «чуттєвого» типу відрізняються посиленням потужності і 

когерентності низькочастотних ритмів в діапазоні від 4 до 10 Гц порівняно з 

особами «інтуїтивного» типу [149; 162]. 

У осіб з різними показниками сили та функціональної рухливості 

нервових процесів відрізняються показники просторової синхронізації 

основних діапазонів ЕЕГ [130; 131]. Так, зокрема, встановлено, що в стані 

функціонального спокою в групах із більшими показниками сили та 

рухливості нервових процесів більша кількість дистантних кореляційних 

зв’язків, які забезпечують взаємодію фронтальної й задньоасоціативної зон 
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взаємопов’язаної активності. В процесі виконання когнітивних завдань 

простежувалося посилення рівня синхронізації в тета-діапазоні ЕЕГ 

порівняно зі станом спокою, яке зростало із підвищенням рівня сили та 

функціональної рухливості нервових процесів. Виконання математичних 

завдань викликало значну напруженість мозкових процесів, що проявлялося 

в генералізованій синхронізації електричної активності кори мозку в тета-

діапазоні. Причому її рівень зростав в міру збільшення показників 

функціональної рухливості нервових процесів як у чоловіків, так і у жінок. 

В роботі [192] було показано, що динаміка параметрів поширюваних 

хвиль ЕЕГ під час переходу від однієї ситуації обстеження до другої різна у 

екстравертів та інтровертів. У екстравертів залежно від ситуації обстеження 

частіше змінюється коефіцієнт фазового лідерства (локальний показник 

фазового зсуву лабільності напрямку вектора), а в інтровертів – швидкість 

поширення хвиль ЕЕГ. В той же час в інтровертів виявлена міжпівкулева 

асиметрія розподілу фазового лідерства ЕЕГ в лобних відведеннях з 

переважанням ділянок випередження в правій півкулі, що є показником 

підвищеної активації цих відділів і лежить в основі властивої інтровертам 

моделі поведінки. Однак, як показали результати обстежень, врахування статі 

обстежуваних виявляє нові закономірності. Так, зокрема, було встановлено, 

що картина фазового лідерства у чоловіків-інтровертів стійка, а у чоловіків-

екстравертів мінлива в різних ситуаціях обстеження; швидкість поширення 

хвиль ЕЕГ у жінок-інтровертів мінлива, а в жінок-екстравертів стійка в 

різних ситуаціях обстеження.  

Для меланхоліків характерний низький показник співвідношення 

активності і емоційності поряд з низько амплітудною, слабо модульованою 

ЕЕГ з великим вмістом тета-активності [169; 172]. 

 Переважно стабільні розсудливі стратегії поведінки, притаманні 

особам з переважанням відчуття і розсудливості (типу SJ), базуються на 

стійких міжпівкулевих зв’язках фронтальних ділянок кори. Особи з високими 
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значеннями інтуїції і мислення (типу NT) характеризуються більш тісною 

взаємодією в бета-2-діапазоні. Наростання когерентності бета-2-діапазоні в 

групі, виділеній за переважанням розумової функції, трактують як 

попередню модуляцію фонового стану кори для забезпечення ефективної 

когнітивної діяльності [178]. 

 В деяких роботах [44; 151] був показаний позитивний зв’язок між 

параметрами, які характеризують функцію відчуття і потужністю тета-ритму 

в правій півкулі.  

Украінцева Ю. В. і Русалова М. Н. [208] використали інший підхід: 

виділили групи обстежуваних за переважанням в їхніх 

електроенцефалограмах альфа-ритму певної частоти (з переважанням 

низькочастотного, високочастотного та зі слабо вираженим альфа-ритмом) і 

порівняли обстежуваних за особистісними характеристиками, визначеними 

за тестом Кеттела. Ними було встановлено, що групи обстежуваних найбільш 

суттєво відрізнялися за рівнем тривожності та фактором «незалежність-

конформізм». Обстежувані з домінуванням альфа-ритму з частотою 8,5-9,75 

Гц, невисоким рівнем когерентності в передніх відділах мозку і відносно 

низьким вмістом бета-активності характеризувались як низько тривожні і 

конформні. Особи з погано вираженим альфа-ритмом, високим вмістом тета- 

і бета-активності відзначалися високими показниками тривожності і 

конформності. Обстежувані з переважанням альфа-ритму з частотою 10-11 

Гц, високим вмістом бета-активності і високим рівнем когерентності в 

передніх відділах кори характеризувалися високими показниками 

тривожності і незалежності. 

Дані про взаємозв’язок індивідуальних відмінностей інтелекту із 

спектральними характеристиками спонтанної ЕЕГ до цього часу дуже 

суперечливі. Одні автори [199; 355; 384] не виділяють систематичного 

зв’язку між спектральною потужністю ЕЕГ і оцінками інтелекту, інші вчені 

виявляють взаємозв’язки між показниками інтелекту і активністю однієї із 
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півкуль [210], характеристикою окремих  параметрів ЕЕГ [143; 322], або 

взагалі стверджують, що за електрофізіологічними показниками можна 

діагностувати [101] і прогнозувати інтелектуальні здібності [111; 112]. 

В роботі [199] представлені результати вивчення особливостей 

міжпівкулевої взаємодії під час виконання просторово-образної задачі 

лабіринтного типу особами різної статі і з різним рівнем інтелекту. Автори не 

виявили міжгрупових відмінностей в характері міжпівкулевої взаємодії і 

схильні вважати, що особливості взаємодії півкуль головного мозку більшою 

мірою залежать від типу запропонованого завдання, ніж від статі 

обстежуваних та їхнього інтелектуального рівня. 

В огляді [210] наводяться результати обстежень, які свідчать про 

взаємозв’язок високого інтелекту з більш інтенсивним розвитком правої 

півкулі. Цей факт пов’язують із підвищеною кількістю тестостерону. Однак, 

треба враховувати, що мова йде про підвищений вміст тестостерону в 

критичний період онтогенезу, який  викликає більш інтенсивний розвиток 

правої півкулі, а це в свою чергу є запорукою високого інтелекту. 

Однак, відмінності, пов’язані з рівнем інтелекту, як показав аналіз 

джерел літератури, проявляються в різних ЕЕГ-реакціях. В ряді робіт був 

виявлений взаємозв’язок між показниками інтелекту і потужністю альфа- 

ритму [231; 265; 301; 321; 374; 397]. Однак, в роботах [236; 265] цей зв’язок 

був позитивний – вищим показникам інтелекту відповідали вищі показники 

потужності альфа-ритму. А результати, отримані в роботах [321; 397], 

показали, що для осіб з високим рівнем інтелекту характерна більша 

активація кори, тобто менші показники потужності альфа-ритму. Ці 

протилежні результати є підтвердженням протилежних гіпотез. Відповідно 

однієї з них – «нейронної ефективності» [301; 374] – високі інтелектуальні 

здібності зумовлені саме вибірковим залученням «зацікавлених» в даній 

когнітивній діяльності ділянок кори та специфікою взаємодії між ними, що 

не потребує високої активації всієї кори. Хоча можна вважати уже доведеним 
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фактом і те, сприйняття як психічний акт, незалежно від рівня 

інтелектуальних можливостей людини, є складною системою взаємодії між 

окремими структурами мозку, кожна з яких спелізується на певних 

сенсорних чи когнітивних процесах [277]. Згідно іншої гіпотези  [398], особи 

з високими показниками інтелекту характеризуються більшою активацією 

кори, яка забезпечує більш швидку обробку інформації. 

Додатковим підтвердженням гіпотези «нейронної ефективності» 

можуть бути результати, отримані під час аналізу ЕЕГ-показників 

обстежуваних з високим рівнем математичних [47; 48] та літературних [88; 

89; 91] здібностей. Зокрема, в роботі [47; 48], було показано, що підлітки 

чоловічої статі з високими математичними здібностями характеризуються 

більш локальною активацією кори головного мозку з чітко виділеними 

зонами максимальної активності в лівій півкулі, а для обстежуваних з 

середньо статистичним рівнем математичних здібностей була характерною 

деяка «надлишковість» в механізмах залучення різних ділянок кори для 

реалізації мислительних операцій. В обстежуваних з високим рівнем 

літературних здібностей більш локальна активація кори головного мозку 

спостерігалася під час ускладнення творчого завдання [88; 89; 91; 337].   

 Кирой В. Н., Войнов В. Б, Васильев В. В. [75] виявили, що в осіб з 

високими показниками інтелекту висока бета-активність ЕЕГ і низька альфа-

активність.  

В той же час в роботі [58], в якій  інтелектуальні здібності 

обстежуваних оцінювали за швидкістю прийняття рішення, було показано, 

що під час цілеспрямованої розумової діяльності зменшення потужності 

альфа-ритму спостерігалося в усіх обстежуваних. Автори вважають, що для 

виявлення ЕЕГ-особливостей, пов’язаних з рівнем інтелекту, більш 

інформативним є аналіз когерентності, а не потужності альфа-ритму. 

Більш інформативними в вважає показники когерентності і 

Разумнікова О. М. [143]. Вона встановила, що фонова активність кори 
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пов’язана з рівнем креативності та інтелекту. Відмінності в частотно-

просторовій організації ЕЕГ більш виражені для осіб з високим рівнем цих 

мислитель них здібностей і представлені переважно змінами в патернах 

когерентності, а не потужності біопотенціалів. Пов’язані з інтелектом 

відмінності у фоновій когерентності біопотенціалів для групи високо 

креативних осіб були виявлені в широкому діапазоні частот: від тета до бета 

для образного і у високочастотних діапазонах (бета-1 і бета-2) – для  

вербального інтелекту. Також було встановлено, що для осіб з високими 

показниками інтелекту характерна більша інтеграція між лобними ділянками 

кори й їх кооперація з віддаленими ділянками, переважно в лівій півкулі. 

В роботі [428] також було показано, що з метою класифікації осіб по 

групах з високими і низькими показниками інтелекту краще використовувати 

показники когерентності ЕЕГ, а не потужності (абсолютною чи відносної). 

Ще в 1997 році [102] говорили про можливість діагностики 

інтелектуальної обдарованості за показниками електроенцефалограми. 

Пізніше Лебєдєв А. Н., Мишкін И. Ю., Бовін В. Г. [101] методами 

регресійного аналізу показали, що зв’язки між особистісними особливостями 

і параметрами електроенцефалограми, записаної в стані спокою 

обстежуваного із закритими очима, достатньо великі, щоб можна було з 

високою значущістю визначати особистісні характеристики людини тільки за 

параметрами ЕЕГ.   

А в роботах Марютіної Т. М. [111; 112] взагалі було показано, що 

параметри компонентів зорових викликаних потенціалів, зареєстровані у віці 

8 і 11 років, дозволяють прогнозувати показники інтелекту (за тестом 

Векслера) тих же індивідуумів у віці 22-23 років. Автор наголошує, що, 

звичайно, ефективність такого прогнозу залежить від багатьох факторів: 

параметра викликаного потенціалу, виду стимуляції, зони реєстрації і віку 

обстежуваних.  
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Разумнікова О. М. [149] показала, що кожний із видів інтелекту 

(вербальний, арифметичний чи образний) характеризується своїм 

специфічним частоно-просторовим патерном фонової ЕЕГ, який 

відрізняється взаємодією переважно передніх і каудальних відділів кори в 

тета і/або бета-2-діапазоні. 

В іншій роботі [29] було показано, що чим вищий рівень інтелекту, тим 

сильніше виражена синхронізація електричної активності кори головного 

мозку на частоті гамма-ритму. Однак, ці результати були отримані в умовах 

сприйняття коротких часових інтервалів і залежали від етапу і процедури 

оцінки часу.  

Сучасні уявлення про нейрофізіологічні механізми творчих процесів 

дозволяють говорити про зв’язок між деякими психологічними 

характеристиками, функціональною асиметрією півкуль і креативністю. 

Зокрема, О. М. Разумнікова [143], вивчаючи індивідуальні особливості 

фонової ЕЕГ в осіб з різним рівнем креативності та міри прояву раціональних 

та ірраціональних психічних властивостей, встановила, що переважно у 

креативних осіб існує зв’язок цих властивостей з півкулевою активністю 

кори в передньо-задньому напрямку. Раціональні риси більшою мірою 

відображувалися в біопотенціалах кори в діапазоні від 6 до 13 Гц, а 

ірраціональні – у мірі взаємодії коркових зон на частотах альфа- і бета-2-

ритму. Латеральні особливості фонової активності були представлені 

домінуванням лівої півкулі у низько креативних осіб з перевагою 

раціональної функції «почуття» й у високо креативних з більшим значенням 

ірраціональної функції «відчуття». Крім того, була відмічена більша 

варіабельність фонової активації кори, пов’язана із взаємодією креативності і 

особистісних рис «мислення – почуття» і «відчуття – інтуїція», які, на думку 

автора, свідчать про гнучкість стратегій переробки інформації у високо 

креативних індивідів. 
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Разумнікова О. М. [149] встановила, що для забезпечення успішного 

дивергентного мислення згідно його ЕЕГ-корелятів і психометричних даних 

найбільш суттєве значення мають показники інтуїції,  рефлексивності та 

рівня інтелекту. Але найбільше ефективному виконанню творчих завдань 

сприяє високий рівень інтуїції. На основі цих даних автор робить, висновок 

про те, що аналіз особистісного профілю і його цілеспрямована корекція з 

допомогою психолого-педагогічних методів дозволяє створити умови для 

формування оптимального для забезпечення творчого мислення об’єднання 

структур мозку. 

Деякими авторами [9, 10] було показано, що існує зв’язок мі 

індивідуальною частотою максимального піку альфа-ритму і тривалістю 

існування альфа-веретен з однієї сторони та продуктивністю виконання 

невербальних креативних завдань – з другої сторони. 

Ще однією психологічною характеристикою особистості можна 

вважати когнітивний стиль. В когнітивній психології поняття «когнітивний 

стиль» використовується для того, щоб виділити міжіндивідуальні 

відмінності в процесах отримання і переробки інформації [120]. Термін 

«стиль» походить з грецької мови (stylо, stylоs) і буквально означає 

«паличка» – бронзовий стержень, загострений кінець якого використовувався 

для нанесення тексту на дощечку, покриту воском, а плоский – щоб стирати 

написане. Сам термін «когнітивний стиль» був запозичений з англійської 

мови – cоgnіtіve style. В буквальному перекладі cоgnіtіve означає 

пізнавальний. Однак терміни «когнітивний» і «пізнавальний» не є 

синонімами з точки зору понятійного апарату російської психології. 

Найбільш загально під когнітивним стилем прийнято розуміти притаманні 

людині індивідуально-своєрідні способи обробки інформації про своє 

оточення. А більш точно когнітивний стиль – це  індивідуально-своєрідні 

способи обробки інформації про своє оточення у вигляді індивідуальних 
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відмінностей у сприйнятті, аналізі, структуруванні, категоризації, оцінюванні 

того, що відбувається [213; 257; 378].  

В тлумачному психологічному словнику поняття когнітивного стилю 

розкривається як характерний стиль чи спосіб, який використовується в 

підході до вирішення задач [136]. Найповніше визначення подається в 

енциклопедичному словнику: когнітивні стилі – це стійкі структурно-

динамічні особливості пізнавальної діяльності, які відображують 

індивідуальні відмінності у внутрішній організації процесів переробки 

інформації людиною [244]. Когнітивний стиль подається також як комплекс 

когнітивних контролів, які являють собою індивідуальні способи аналізу, 

розуміння і оцінювання того, що відбувається [79]. З позицій диференційної 

психології  визначає когнітивний стиль – це відносно індивідуальний спосіб 

організації уваги, сконцентрованої на рішенні певного типу когнітивних 

задач, і не жорстко обумовлений темперамент [191]. Аллахвердов В. М. [3] 

характеризує когнітивні стилі в якості критеріїв переваги різних моделей 

світу, які включають соціальну практику людей. Фактично в їхньому 

розумінні когнітивні стилі зводилися до стилів мислення, які являють собою 

відкриту систему інтелектуальних стратегій, прийомів, навичок і операцій, до 

якої особистість схильна відповідно до своїх індивідуальних особливостей 

(від системи цінностей і мотивації до характерологічних властивостей). 

Стиль мислення визначає спосіб постановки проблем і підходів до їх 

вирішення і транслюється у вчинки суб’єкта.  Корнилова Т. В., Парамей Г. В. 

[83] визначають когнітивний стиль як способи (форми) сприйняття, мислення 

і дії суб’єкта, які задають індивідуально стійкі і в цьому розумінні 

особистісні характеристики вирішення пізнавальних задач в різних ситуаціях 

(але переважно в ситуаціях невизначеності). Когнітивний стиль 

розглядається як стійка особливість суб’єкта, яка відображує властивості 

його діяльності, особливості організації й динаміки пізнавальних психічних 
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процесів і тому, на думку Маслюк В. В. і Опанасенко В. В. [113], може бути 

ефективним критерієм професійної успішності. 

Не зважаючи на різні підходи у трактуванні когнітивного стилю, можна 

виділити деякі його характерні ознаки. По-перше, когнітивний стиль – це 

процесуальна (інструментальна) характеристика інтелектуальної діяльності, 

яка визначає спосіб отримання того чи іншого когнітивного продукту. По-

друге, когнітивний стиль – це біполярний вимір, тобто кожний когнітивний 

стиль описується за рахунок звертання до двох крайніх форм пізнавального 

реагування. По-третє, когнітивний стиль – стійка в часі характеристика 

суб’єкту в пізнавальному функціонуванні. По-четверте, до стильових 

феноменів не можуть бути застосовані оціночні судження, тобто 

представники кожного стилю мають переваги в тих ситуаціях, де їхні 

індивідуальні пізнавальні якості сприяють ефективній поведінці [120]. 

Аналіз джерел літератури показав, що проблема когнітивних стилів є 

мало вивченою в нейрофізіології. В психології ж інтерес до когнітивних 

стилів в останні роки суттєво зріс [50; 61; 135]. Також можна відмітити, на 

жаль, поки поодинокі свідчення врахування когнітивного стилю, зокрема, під 

час вивчення мови [108]. Поодинокі ЕЕГ-дослідження, пов’язані з виділення 

груп людей за когнітивним стилем, проведені на різних вікових групах, часто 

без врахування статі обстежуваних, з різними методичними підходами. Тому 

отримані дані сьогодні не можна систематизувати і узагальнити. Загалом 

нейрофізіологічними обстеженнями охоплений лише незначний відсоток 

когнітивних стилів. Можна виділити невелику групу найбільш вивчених в 

цьому плані когнітивних стилів. Їх складуть: 

полезалежність/поленезалежність, імпульсивність/рефлективність і 

вузькість/широта категорії (або аналітичність/синтетичність). 

ЕЕГ-відмінності між аналітичним і холістичним (цілісним, 

синтетичними) когнітивними стилями є, мабуть, одним із найбільш вивчених 

стильових аспектів. В різний час такі дослідження проводили Жирмунська 
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Е.А., Бєлий Б.И. [65]; Жирмунська Е.А., Бєлий Б.И., Гончарова И.И. [64]; 

Леушина Л.И., Невська А.А., Павловська М.Б. [103]; Пономарєв Я.А. [129]; 

Разумнікова О.М., Вольф Н.В. [153]; Тарасова И.В., Разумнікова О.М., Вольф 

Н.В. [205]; Glаss А., Rіdіng R.J. [292]; Munrо P., Gоvіer E. [373]; McKаy M.T., 

Fіschler І., Dunn B.R. [366]; Wexler B., Lіpmаn E. [441]. 

В 60-90-х роках ХХ століття було зроблено багато спроб виділення 

типів ЕЕГ. Один із напрямів таких наукових робіт базувався на ідеї зв’язку 

між способом зорового сприйняття та характеру ЕЕГ. Одним із прийомів 

вивчення   способу   зорового   сприйняття   служив  тест  Роршаха,  який є 

тонким інструментом аналізу перцептивних і гностичних процесів. 

Використання тесту Роршаха має ту перевагу, що він не нав’язує 

обстежуваному жорстких конструкцій під час формування образу і надає 

широкі можливості вибору інформації, яка сприймається, стратегії 

сприйняття та інтерпретації, залучаючи до цього фантазію та вільні асоціації. 

В той же час в рамках  вказаного методу розроблена досить диференційована 

і формалізована шкала оцінок, що дозволяє проводити кількісний аналіз 

даних. 

Вивчення зв’язку між характером ЕЕГ і особливостями сприйняття 

плям Роршаха було проведене різними науковцями на різних (за віком і 

статтю) вибірках обстежуваних [64; 65; 325]. Дослідження [325] не дали 

вагомих результатів. Лише невелика кількість із отримуваних коефіцієнтів 

кореляції досягала рівня значимості.  

В роботі Жирмунської Е. А. і колег [64; 65] було виявлено, що у людей 

похилого віку з високо амплітудним альфа-ритмом переважало сприйняття 

всієї плями в цілому (холістичний стиль), в той час як індивіди із слабо 

вираженим альфа-ритмом і присутністю бета-активності частіше виділяють 

окремі фрагменти зображення (аналітичний стиль). В осіб зрілого віку було 

встановлено, що в стані спокою в «аналітичні» групі  переважає тип 
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десинхронізованої активності, а в «холістичні» групі – тип 10-герцової 

альфа-активності.  

В роботі Glаss А. і Rіdіng R.J. [292] в дорослих людей визначали 

когнітивний стиль за двома позиціями: холістичний/аналітичний і 

вербальний/образний. Реєстрацію ЕЕГ здійснювали під час виконання 

когнітивних завдань від  mіdlіne, pаrаmedіаl, lаterаl). Було встановлено, що 

для mіdlіne у «холістиків» потужність була вищою, ніж в «аналітиків» в тета- 

і альфа-діапазоні, але нижчою – в гамма. В pаrаmedіаl у «вербалізаторів» 

потужність була більшою у всіх діапазонах, крім альфа. Крім того загальна 

потужність у фронтальних відділах була більшою справа в «образників» 

порівняно з «вербальниками», а в потиличних навпаки. В латеральних 

відведеннях у «холістиків-вербалізаторів» була більша загальна потужність у 

у лвій передньо-скроневій ділянці порівняно з іншими підгрупами.  

Останні наукові роботи [292; 366] показали, що за патернами ЕЕГ 

зокрема, за показниками альфа-активності, можна прогнозувати стилістичні 

відмінності. Glаss А., Rіdіng R.J. [292], наприклад, вважають, що більш 

низька альфа-активність пов’язана з більш аналітичним стилем. 

На нейрофізіологічному рівні аналітичний та холістичний стилі 

обробки інформації досить часто зводяться авторами до домінування функцій 

лівої і правої півкуль відповідно [129; 153; 205; 270; 373; 441].  

Загалом же можна сказати, що, використовуючи поняття аналітичного і 

холістичного під час вивчення функціональної асиметрії мозку, автори 

вкладають в них дуже різноманітний зміст. Тому на даний момент 

результати, отримані різними авторами, не можна систематизувати і 

узагальнити. В останні роки зріс інтерес нейрофізіологів і до інших 

когнітивних стилів. Так, зокрема Свідерська Н. Е. і Антонов А. Г. [175] 

вивчали вплив різних психофізіологічних характеристик людини на 

швидкість перебігу асоціативних процесів під час реалізації «невербально-

дивергентного» тесту (формування максимального можливої кількості 
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образів на основі двох простих геометричних фігур протягом п’яти хвилин) і 

на просторову організацію біопотенціалів. Авторами було показано, що 

рефлексивність сприяє збільшенню просторової синхронізації і просторової 

невпорядкованості в лобно-скроневих відділах правої півкулі. А така 

психологічна характеристика як поленезалежність сприяє посиленню 

активності задніх відділів лівої півкулі. В роботі [412] було показано, що в 

полезалежних обстежуваних під час виконання пізнавальних завдань більше 

активована ліва півкуля, а в полезалежних обстежуваних була більша 

активація правої півкулі.  

Бетелєва Т. Г і Фарбер Д. А. [14], вивчаючи за показниками зв’язаних з 

подіями потенціалів роль лобних ділянок кори в довільній і мимовільній 

увазі, встановили, що у рефлексивних семирічних дітей в мимовільний аналіз 

зображення залучається переважно ліва лобна зона, а в імпульсивних дітей – 

права лобна зона.  

А McKаy M. T., Fіschler І., Dunn B. R. [366] говорять про те, що 

показники альфа-активності кори головного мозку в стані спокою може 

використовуватись як нейронний корелят холістичного і аналітичного 

когнітивних стилів. Разумнікова О. М. [160] встановила, що така особистісна 

характеристика як імпульсивність також знаходить відображення у фоновій 

організації нейронних ансамблів. 

У роботі [11; 233; 402] було показано, що у обстежуваних з 

абстрактним когнітивним стилем статистично була знижена спектральна 

потужність самого повільного дельта-активність; підвищений індекс 

швидкого верхнього бета-ритму; посилена поздовжня і поперечна 

когерентність в альфа- і верхньому бета-діапазонах; поперечна когерентність 

в діапазоні нижнього бета-ритму. Тобто, обстежувані з абстрактним 

когнітивним стилем мали нейрофізіологічні показники, які свідчили про 

більш високий у них рівень генералізованої активації ЦНС, ніж у 

обстежуваних з конкретним когнітивним стилем. 
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Після аналізу даних літератури зроблено такі висновки: 

1. Актуальність обраної теми зумовлена теоретичною значущістю 

проблеми для як для біологічної, так і психологічної науки, та важливістю 

для практичної психології та педагогіки. 

2. ЕЕГ-особливості, які пов’язані з високим результатом творчого 

мислення в осіб різної статі, значною мірою залежить від типу творчого 

завдання, його складності, результативності виконання та психологічних 

характеристик самих обстежуваних.  

3. Вивченню взаємозв’язку психофізіологічних показників та 

нейрофізіологічних механізмів, які лежать в основі реалізації складних форм 

розумової діяльності людини, зокрема, таких як творче мислення, присвячена 

незначна кількість робіт.  

4. ЕЕГ-дослідження, пов’язані з виділення груп людей за 

когнітивними стилями, взагалі можна віднести до категорії поодиноких. Ці 

обстеження були проведені на різних вікових групах, часто без врахування 

статі обстежуваних; базувалися на різних методичних підходах.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Контингент обстежуваних.  

 

На всіх етапах обстеження участь взяли студенти Східноєвропейського  

національного університету імені Лесі Українки віком 18–21 рік здорові за 

даними соматичного і психоневрологічного обстеження. Особи жіночої статі 

брали участь в остеженнях у фолікулярну фазу менструального циклу. 

Середній вік обстежуваних чоловічої статі складав 19,3±0,9 років, жіночої – 

19,8±0,7 років. 

Всього в обстеженні взяло участь 752 особи (351 особа чоловічої і 401 

особа жіночої статі). 

Учасники обстеження (волонтери) давали добровільну письмову згоду 

на участь в обстеженні.       

Всі ос\бстеження проведені у відповідності до Хельсінської декларації 

(Всесвітня медична асамблея, 1964), Декларації принципів толерантності (28 

сесія ЮНЕСКО, 1995), Універсальної декларації по біоетиці та правах 

людини (ООН, 1997), норм Конвенції про захист прав людини у зв’язку з 

впровадженням нових біомедичних технологій, прийнятою у 1997 році у м. 

Ов’єдо (Іспанія). 

 

2.2. Загальна характеристика етапів обстеження 

 

Для виявлення взаємозв’язку між результативністю дивергентного 

мислення та особливостями його фізіологічного забезпечення, яке 

проявляється в змінах показників електричної активності кори головного 

мозку, та визначення ролі психологічних характеристик обстежуваних у 

цьому процесі нами була розроблена процедура поетапного обстеження. 
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Воно включало психологічне тестування обстежуваних та реєстрацію 

електричної активності кори головного мозку (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Схема етапів обстеження 

 

На етапі психологічного тестування було поставлене завдання оцінити 

рівень вербальної і образної креативності та визначити, які саме психологічні 

характеристики (рівень невербального інтелекту, когнітивні стилі) з нею 

найбільше корелюють. 

На етапі реєстрації електричної активності кори головного мозку було 

проведено два незалежних обстеження, але з участю одних і тих же осіб 

чоловічої та жіночої статі: «Виконання завдань конвергентного і 

дивергентного типу» та «Лабільність інтелектуальних стратегій»  

Під час першого ЕЕГ-дослідження «Виконання завдань конвергентного 

і дивергентного типу» підбір стимульного матеріалу був продиктований 

необхідністю створити умови для багатовекторного (дивергентного) 

мислення та підібрати аналогічне за складністю завдання, але таке, що можна 

вирішити тільки за заданим алгоритмом (конвергентне).  
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Друге ЕЕГ-дослідження «Лабільність інтелектуальних стратегій» було 

проведене з метою визначення ролі стратегії мислення у формуванні 

відповідної системи внутрішньокоркової взаємодії в процесі виконання 

інтелектуальних завдань.  

 

2.3. Психофізіологічне тестування 

 

На цьому етапі обстеження взяли участь 752 особи (351 особа чоловічої 

і 401 особа жіночої статі). Рівень образної і вербальної креативності, 

когнітивні стилі обстежуваних та рівень невербального інтелекту 

визначалися за методиками, які подані у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Психофізіологічні показники, які визначалися  

на першому етапі обстеження 

Показники, які визначались Назва методики 

Рівень образної креативності «Тест Торренса» [23] 

Рівень вербальної креативності «Тест Гілфорда» [23] 

Когнітивний стиль 

«Рефлексивність/імпульсивність» 

«Схожі малюнки» 

[322] 

Когнітивний стиль «Ригідний-гнучкий пізнавальний 

контроль» 

«Тест Струпа» [20] 

Когнітивний стиль «Вузький-широкий діапазон 

еквівалентності» 

«Сортування об’єктів» 

[98] 

Когнітивний стиль «Полезалежність-

поленезалежність» 

«Включені фігури» 

[206] 

Рівень невербального інтелекту «Тест Равенна» [138] 

 

Визначення рівня вербальної і образної креативності проводилося на 

базах біологічного, географічного, хімічного, фізичного, математичного 

факультетів, факультету психології, інституту мистецтв та інституту фізичної 
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культури і здоров’я; визначення рівня інтелекту та когнітивних стилів 

проводилися на кафедрі фізіології людини та тварин Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки з використанням бланкових 

методик за консультаційної підтримки кандидата психологічних наук, 

доцента кафедри загальної та соціальної психології факультету психології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Федотової Тетяни Володимирівни. Процес проведення обстежень не 

порушував закону про біоетику. 

 

2.4. Реєстрація електричної активності кори головного мозку 

 

На другому етапі обстеження було проведено реєстрацію ЕЕГ за двома 

процедурами з різним стимульним матеріалом: «Виконання завдань 

конвергентного і дивергентного типу» (процедура №1) та «Лабільність 

інтелектуальних операцій» (процедура №2).  

 

2.4.1. Методика електроенцефалографії. Реєстрація електричної 

активності кори головного мозку проводилася в світло-звукоізольованій 

екранованій кабіні лабораторії вікової нейрофізіології кафедри фізіології 

людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки.  

Обстежуваний знаходився в положенні сидячи на відстані 1,5 м від 

монітора комп’ютера, на який подавався стимульний матеріал. 

Електричну активність кори головного мозку реєстрували монополярно 

від 19 відведень за міжнародною системою 10/20 (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz, 

C3, C4, Cz, T3, T4, T5, T6, P3, P4, Pz, O1, O2) (рис. 2.2) за допомогою 

апаратно-програмного комплексу «Нейроком», розробленого науково-

технічним центром радіоелектронних медичних приладів і технологій «ХАІ-

Медика» Національного аерокосмічного університету «ХАІ» (свідоцтво про 
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державну реєстрацію № 6038/2007 від 26 січня 2007 року). В якості 

референтних використовувалися вушні електроди А1 і А2. Для покращення 

якості запису використовувалися додаткові реферетні електроди N (nazion) і 

Ref та вмонтована в комплекс система реєстрації ЕКГ. Реєструвалися 60 с 

інтервали ЕЕГ. Під час проведення Фур’є-реалізації епоха аналізу складала 

500 мс. Частота дискретизації аналогового сигналу становила 2 мс; вхідний 

опір для синфазного сигналу – більше 100 МОм. Фільтри високих частот 

встановлювалися на 50 Гц, низьких – 0,1 Гц. Межі можливої відносної 

похибки під час вимірювання напруги та часових інтервалів 

електроенцефалографічних сигналів – ±5%. Для режекції ЕЕГ-артефактів 

використовувалася процедура ICA-аналізу. В подальшому проводилася 

фільтрація ІСА-компонент з артефактним сигналом і композицією 

неартефактних ІСА-компонент у результуючу ЕЕГ. У випадку, коли окремі 

спалахи артефактної активності не вдавалося відфільтрувати за допомогою 

ІСА-обробки артефактні відрізки ЕЕГ вирізали з нативної ЕЕГ в ручному 

режимі.  

 

Рис. 2.2. Схема розміщення електродів.  s − ліва півкуля, d − права 

півкуля. F1, F2 − передньо-лобні; F3, F4 − задньо-лобні; F7, F8 − бічні лобні; 

Т3, Т4 − передньо-скроневі; С3, С4 − центральні; Т5, Т6 − задньо-скроневі; 

Р3, Р4 − тім’яні; О1, О2 − потиличні, Fz, Сz, Рz – центральні відведення 
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2.4.2. Реєстрація ЕЕГ «Виконання завдань конвергентного і 

дивергентного типу». Реєстрація електричної активності кори головного 

мозку проводилася у 206 обстежуваних (102 жінки і 104 чоловіка), які 

пройшли психологічного тестування.  

Процедура реєстрації ЕЕГ «Виконання завдань конвергентного і 

дивергентного типу» №1 представлена в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Процедура реєстрації ЕЕГ «Виконання завдань конвергентного і 

дивергентного типу» 

 

Етап ЕЕГ-обстеження Тривалість  

реєстрації ЕЕГ 

Стан спокою з закритими очима 60 с 

Стан спокою із відкритими очима (споглядання 

гомогенного екрану монітора комп’ютера) 

60 с 

Стан спокою із відкритими очима (споглядання 

гомогенного екрану монітора комп’ютера) з 

установкою налаштування на розумову 

діяльність 

60 с 

Виконання завдання конвергентного типу 150 с 

Пауза 30 с 

Виконання завдання дивергентного типу №1 120 с 

Пауза 15 с 

Виконання завдання дивергентного типу №2 120 с 

Загальний час – 10 хв. 15 с 

Паузи – 45 с 

Тривалість розумової діяльності – 6 хв. 30 c 
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Стимульний матеріал. Завдання дивергентного типу вибиралися з 

книги [4] групою незалежних експертів (студентів психологічного, 

математичного і географічного факультетів):  

1. «В Бангладеш росте 13 млн. фінікових пальм. За сезон кожна пальма 

може дати 240 л соку, з якого потім виготовляють пальмовий цукор. Але для 

збору цього соку необхідно зробити надріз на стовбурі під самою кроною на 

висоті 20 м. Запропонуйте якомога більше способів зробити цей надріз». 

2. «В одному італійському музеї була вкрадена історична цінність – 

етруська ваза. Вивезти її за межі країни без документів неможливо, отримати 

фальшиві документи – теж неможливо. Запропонуйте якомога більше 

варіантів, як вивезти вазу за межі країни».  

Текст завдання подавався на монітор комп’ютера. На виконання 

кожного завдання відводилося 2 хвилини. Завдання виконувалися подумки. 

Результати виконання фіксувались після закінчення реєстрації 

електроенцефалограм. Установка на створення оригінального продукту не 

давалася.  

Для того, щоб урівноважити завдання за їх складністю як конвергентне 

завдання нами був використаний тест Козлової В.Г. [78], який вимагав 

виконання серії простих операцій (підкреслити літеру або цифру, провести 

лінію, написати коротке слово і т.п.), які виконувалися подумки в умовах їх 

швидкої зміни. Інструкція і «бланк» завдання подавалися на монітор 

комп’ютера. Час експозиції інструкції становив 5 секунд, час експозиції 

«бланку» завдання –  3-4 секунди; загальний час виконання завдання – 2,5 

хвилини. Виконавча частина завдань була дуже простою (підкреслити літеру 

або цифру, провести лінію, написати коротке слово і т.п.) (додаток А). Але в 

цілому конвергентне завдання було оцінене його виконавцями як досить 

складне. Складність завдань, на думку учасників обстеження, була пов’язана 

з дефіцитом часу на їх виконання, швидкістю переключення від одних до 

других ментальних операцій та необхідністю утримання в пам’яті інструкції 
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(інструкцію можна було прочитати тільки один раз ізольовано від бланку 

самого завдання). 

Оцінка результативності розумової діяльності. Продуктивність 

виконання конвергентного завдання визначалась самими обстежуваними, 

яких просили після закінчення обстеження сказати, скільки процентів 

завдання вони виконали. З метою ранжування  показників продуктивності 

визначались 25-а та 75-а персентилі для всіх обстежуваних. Ті значення, які 

потрапляли у діапазон від 25-ої персентилі до 75-ої, вважали середніми (від 

30% до 70%).  

Продуктивність  виконання дивергентного завдання оцінювалися за 

кількістю запропонованих відповідей. З метою ранжування  показників 

продуктивності визначалися 25-а та 75-а персентилі для всіх обстежуваних. 

2-3 відповіді – показники продуктивності, які потрапляли у діапазон від 25-ої 

персентилі до 75-ої, вважали середніми. Значення, які виходили за ці межі, 

оцінювалися відповідно як низька і висока продуктивність. 

Оригінальність запропонованих варіантів розв’язання дивергентного 

завдання оцінювалася за формулою 1/(N+1), де N – кількість аналогічних 

відповідей  в базі даних. Коефіцієнти оригінальності визначались окремо для 

кожного дивергентного завдання, а потім ранжувалися шляхом визначення 

25-ої і 75-ої персентилей. Для подальшого аналізу відбирались 

електроенцефалограми тих обстежуваних, у яких коефіцієнти оригінальності 

відповідей не перевищували 0,007 в першому завданні і 0,003 – в другому 

(типові відповіді) і була рівною або більшою 0,5 в першому і в   другому 

завданні (оригінальні відповіді).   

Аналіз результатів. На цьому етапі проводився аналіз середніх значень 

показників потужності біопотенціалів, когерентності біопотенціалів та 

індексів взаємодії для груп, виділених з врахуванням продуктивності 

конвергентного мислення, продуктивності дивергентного мислення, 

оригінальності дивергентного мислення, рівня невербального інтелекту, 
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когнітивних стилів («Рефлексивність/імпульсивність», «Ригідний-гнучкий 

пізнавальний контроль», «Вузький-широкий діапазон еквівалентності», 

«Полезалежність-поленезалежність») (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Групи обстежуваних, для яких аналізувалися ЕЕГ-показники 

«Виконання завдань конвергентного і дивергентного типу» 

 

Критерії, за якими формувалися 

групи 

 

Групи 

обстежуваних 

Обстежувані 

Чоловіки  Жінки 

n 

Продуктивність конвергентного 

мислення 

Низька 

продуктивність 

18 30 

Висока 

продуктивність 

21 14 

Продуктивність дивергентного 

мислення 

Низька 

продуктивність 

18 23 

Висока 

продуктивність 

33 19 

Оригінальність 

дивергентного мислення 

Низька (типові) 13 12 

Висока 

(оригінальні) 

13 12 

Рівень невербального інтелекту Низький 12 7 

Високий 14 9 

 

Когнітивний стиль «Вузький-

широкий діапазон еквівалентності» 

Аналітичний 

когнітивний стиль 

26 24 

Синтетичний 

когнітивний стиль 

16 5 

Змішаний 

когнітивний стиль 

30 32 
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Продовження таблиці 2.3 

Когнітивний стиль «Полезалежність-

поленезалежність» 

Полезалежний 

когнітивний стиль 

13 6 

Поленезалежний 

когнітивний стиль 

13 6 

Когнітивний стиль «Ригідний-

гнучкий пізнавальний контроль» 

Ригідний 

когнітивний стиль 

16 17 

Гнучкий 

когнітивний стиль 

17 19 

Когнітивний стиль 

«Рефлексивність/імпульсивність» 

Рефлексивний 

когнітивний стиль 

36 39 

Імпульсивний 

когнітивний стиль 

37 25 

 

2.4.3. Реєстрація ЕЕГ «Лабільність інтелектуальних стратегій». В 

остеженні взяли участь 142 студенти (79 чоловіків і 63 жінки) з числа тих, 

чию ЕЕГ реєстрували під час виконання завдань конвергентного і 

дивергентного типу. Процедура реєстрації ЕЕГ «Лабільність 

інтелектуальних стратегій» представлена в таблиці 2.4.  

Стимульний матеріал. Обстежуваним пропонувалось виконати 

завдання «Переливання води посудинами різної ємності» [78].  Частину з них 

можна було розв’язати лише одним способом, використовуючи всі три 

посудини (1-а серія завдань); а частину – двома: попереднім і більш 

раціональним, який давав можливість використовувати дві або тільки одну 

посудину (2-а серія завдань). Наприклад, в першій серії пропонувалось таке 

завдання: «Дано три посудини, ємність яких: 37, 21 і 3 літри. Як відміряти 

рівно 10 літрів води?» В другій серії – «Дано три посудини, ємність яких: 27, 

12 і 3 літри. Як відміряти рівно 9 літрів води?»  
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Тести подавалися таким чином: 3 на одному слайді, 2 на другому. 

Пауза між серіями складала 15 с і була зроблена з технічних причин для 

фіксації нової ЕЕГ-проби. Кожна подача завдань аналізувалася як окремий 

відрізок ЕЕГ. Обстежувані не були попереджені про те, що задачі будуть 

подаватись двома серіями і можуть бути розв’язані різним способами. Після 

закінчення обстеження фіксували самозвіти обстежуваних, в яких вони 

повідомляли стратегію рішення задач. 

Таблиця 2.4 

Процедура реєстрації ЕЕГ «Лабільність інтелектуальних стратегій»  

 

Етап обстеження Тривалість  

реєстрації ЕЕГ 

Стан спокою з закритими очима 60 с 

Стан спокою із відкритими очима (споглядання 

гомогенного екрану монітора комп’ютера) 

60 с 

Виконання інтелектуальних завдань 

(арифметичних дій) «тест 1» 

240 с 

Виконання інтелектуальних завдань 

(арифметичних дій) «тест 2» 

60 с 

Загальний час – 7 хв.  

Тривалість розумової діяльності – 5 хв.  

 

Аналіз результатів. Як показали результати виконання завдання 

«Переливання води посудинами різної ємності» обстежувані 

використовували чотири підходи до виконання завдання і за цією 

характеристикою були поділені на групи: 1) виконували завдання одним 

способом; 2) виконували завдання з переключенням з одного способу на 

другий; 3) не виконали завдання; 4) виконали тільки останніх два завдання, 

які можна було робити простим використанням лише однієї посудини. 
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Відповідно до обраних способів (стратегій) виконання завдань та статі були 

сформовані групи обстежуваних (табл. 2.5). На цьому етапі проводився 

аналіз середніх значень показників потужності і когерентності біопотенціалів 

ЕЕГ.   

Таблиця 2.5 

Групи обстежуваних, для яких аналізувалися ЕЕГ-показники 

«Виконання завдань конвергентного і дивергентного типу» 

 

Критерії, за якими формувалися 

групи 

 

Групи 

обстежуваних 

Обстежувані 

Чоловіки  Жінки 

n 

Виконання двох серій завдань одним 

способом 

«однаково» 41 25 

Виконання завдань з переключенням 

з одного способу на другий 

«переключення» 18 14 

Не виконали завдання «не зробили» 11 11 

Виконали тільки останніх двох 

завдань, які можна було робити 

простим використанням лише однієї 

посудини 

 

«тільки останні» 

 

9 

 

13 

 

 

2.5. Електроенцефалографічні показники, які аналізувалися 

 

Для кожного відведення методом швидкого перетворення Фур’є (Fast 

Fourier Transform) були отримані значення потужності (еквівалент квадрату 

дискретних частотних складових сумарного сигналу; розмірність мкВ
2
) і 

когерентності в частотних діапазонах: дельта (0,5-4,0 Гц), тета, альфа-1, 

альфа-2, альфа-3, бета, гамма (35-40 Гц).  
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Визначення частотних меж тета, альфа-1, альфа-2, альфа-3 і бета-ритму 

здійснювалося на основі індивідуальної частоти альфа-ритму кожного 

обстежуваного. Індивідуальна частота визначалась як середнє значення 

показників центру тяжіння діапазону по всіх відведеннях в стані спокою із 

закритими очима (рис. 2.3.).  

9 Гц 9,5 Гц 10 Гц 10,5 Гц

11 Гц 11,5 Гц 12 Гц
 

 Рис. 2.3. Cпіввідношення обстежуваних з різною індивідуальною 

частотою альфа-ритму. 

 

Відповідно до цих значень для кожної однорідної групи 

розраховувалися частотні межі альфа-діапазонів (табл. 2.6) за таким 

принципом: нижня межа альфа-1 – це величина індивідуальної частоти мінус 

4, верхняня межа альфа-1 – індивідуальна частота мінус 2; верхня межа 

альфа-3 – індивідуальна частота плюс 2  [330]. А на основі цих даних 

визначалися частотні межі тета- і бета-ритму.  

2.5.1. Показники, які аналізувалися в ЕЕГ-дослідженні «Виконання 

завдань конвергентного і дивергентного типу». На цьому етапі остеження 

аналізувалися такі ЕЕГ показники: потужність (мкВ
2
): міжгрупові 

відмінності, динаміка протягом обстеження; когерентність (r): міжгрупові 

відмінності, динаміка протягом обстеження, кореляційні зв’язки з 
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психологічними характеристиками на рівнем продуктивності розумової 

діяльності. 

Таблиця 2.6  

Частотні межі ритмів, Гц 

Індивідуальна 

частота альфа-

ритму, Гц 

 

Тета 

 

Альфа-1 

 

Альфа-2 

 

Альфа-3 

 

Бета 

9  4,0-5,0 5,0-7,0 7,0-9,0 9,0-11,0 11,0-35,0 

9,5  4,0-5,5 5,5-7,5 7,5-9,5 9,5-11,5 11,5-35,0 

10  4,0-6,0 6,0-8,0 8,0-10,0 10,0-12,0 12,0-35,0 

10,5  4,0-6,5 6,5-8,5 8,5-10,5 10,5-12,5 12,5-35,0 

11  4,0-7,0 7,0-9,0 9,0-11,0 11,0-13,0 13,0-35,0 

11,5  4,0-7,5 7,5-9,5 9,5-11,5 11,5-13,5 13,5-35,0 

12  4,0-8,0 8,0-10,0 10,0-12,0 12,0-14,0 14,0-35,0 

 

 

2.5.2. Показники, які аналізувалися в ЕЕГ-дослідженні «Лабільність 

інтелектуальних стратегій». На цьому етапі обстеження аналізувалися такі 

ЕЕГ показники: 

- потужність (мкВ
2
): міжгрупові відмінності, динаміка протягом 

обстеження; 

- когерентність (r): міжгрупові відмінності, динаміка протягом 

остеження, кореляційні зв’язки з психологічними 

характеристиками на рівнем продуктивності розумової 

діяльності; 

- кореляційна розмірність (D2): міжгрупові відмінності, динаміка 

протягом обстеження; 

- коефіцієнти втоми (k):  міжгрупові відмінності; 
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Показник кореляційної розмірності (D2) розраховувався для задньо-

лобних (F3, F4), тім’яних (Р3, Р4) та потиличних (О1, О2) відведень. 

Коефіцієнти втоми - відношення суми потужностей альфа-ритму (8-13 

Гц) і тета-ритму (4-8 Гц) до потужності бета-ритму (13-35 Гц) [252; 317] – 

розраховувався для виконання завдань конвергентного і дивергентного типу. 

 

2.6. Методи статистичної обробки даних 

 

Значущість внутрішньогрупових відмінностей отриманих даних 

визначалася за допомогою  t-критерію Стьюдента (у випадку нормального 

розподілу), критерію Вілкоксона (у випадку ненормального розподілу); 

міжгрупових відмінностей – за допомогою t-критерію Стьюдента і критерію 

Манна-Уітні. В порівнянні функціональних станів обстежуваних та груп 

обстежуваних аналізу підлягали тільки значимі відмінності параметрів ЕЕГ; 

не значимі трактувалися як відсутність відмінностей. 

Багатофакторний дисперсійний аналіз ANOVA був проведений для 

показників потужності і когерентності біопотенціалів під час обох ЕЕГ-

досліджень в кожному частотному діапазоні ЕЕГ (дельта, тета, альфа-1, 

альфа-2, альфа-3, бета, гамма) з врахуванням таких факторів: «стать», «етап 

спостереження» (ЕС) (стан спокою із закритими очима, стан спокою з 

відкритими очима, стан спокою з відкритими очима з установкою 

налаштування на розумову діяльність, виконання завдання конвергентного 

типу, виконання завдання дивергентного типу), «оригінальність» 

(оригінальний варіант виконання дивергентного завдання, типовий варіант 

виконання дивергентного завдання), «продуктивність» (І – висока 

продуктивність виконання завдання конвергентного типу, низька 

продуктивність виконання завдання конвергентного типу; ІІ – висока 

продуктивність виконання дивергентного завдання, низька продуктивність 

виконання дивергентного завдання), «рівень інтелекту» (високий, низький), 
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«когнітивний стиль» (І – аналітичний, синтетичний; ІІ – вербальний, 

сенсорний; ІІІ – ригідний, гнучкий; IV – рефлексивний, імпульсивний; V – 

полезалежний, поленезалежний), «відведення» (19 відведень); міра 

виконання завдання «Лабільність інтелектуальних стратегій» («однаково», 

«переключення», «не зробили», «тільки останні»). 

Для показників потужності та когерентності ЕЕГ був проведений 

кластерний аналіз. Отримані дані було оброблено за допомогою ЕОМ та 

програмного забезпечення Octave. Для кластеризації даних за показниками 

потужності і когерентності ЕЕГ використовувався алгоритм k-means (метод 

k-середніх) [115]. 

Для виявлення парних зв’язків між окремими показниками були 

використані методи кореляційного аналізу – розраховувався показник 

рангової кореляції Спірмена [107; 128].   

Під час аналізу багатофакторних залежностей використовувалися 

методи побудови та аналізу багатофакторних статистичних моделей [107]. 

При цьому, одним із основних завдань було зниження розмірності вхідного 

простору факторних ознак, які використовуються для побудови 

діагностичного тесту. Для вирішення цього завдання можуть бути 

використані  методи «покрокового включення» або «покрокового 

виключення» факторних ознак. Однак ці методи часто стають 

неефективними, що може бути пов’язано з  досить сильним (часто 

нелінійним) зв’язком між факторними ознаками [107]. В роботі для 

проведення відбору  факторів, які найбільшою мірою пов’язані з ймовірністю 

високого рівня креативності використовувався метод «генетичного 

алгоритму» (ГА) відбору [107]. Генетичний алгоритм – це оптимізаційний 

метод, що базується на ідеї еволюції популяції «особин» (в даному випадку 

під «особиною» слід розуміти математичну модель класифікації, що 

характеризується своїм набором факторних ознак). Кожна модель 

характеризується «пристосованістю» (в даному випадку під 
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«пристосованістю» слід розуміти підвищення точності прогнозування та 

зниження кількості факторних ознак для даної математичної моделі 

класифікації). Завдання оптимізації полягає в максимізації функції 

пристосованості. Побудова і перебір моделей під час проведення генетичного 

алгоритму, як правило, проводиться з використанням нейронних мереж [107]. 

Застосування такого алгоритму дозволяє істотно поліпшити якість відбору 

факторних ознак, у порівнянні з використанням «покрокового включення» 

або «покрокового виключення» ознак [107].  

  Оптимізація порогу прийняття/відкидання багатофакторних 

математичних моделей [107; 128] проводилася з використанням методів 

побудови кривих операційних характеристик (Receiver Operating 

Characteristic – ROC). Якість побудованих моделей оцінювалася за їх 

чутливістю і специфічністю [128], розраховувався 95% вірогідний інтервал 

(95% ВІ) показників [128]. Для оцінки адекватності багатофакторних 

математичних моделей  прогнозування  використовувалися показники площі 

під ROC-кривою (Area Under Curve – AUC), показники відношення 

правдоподібності (+ LR і -LR) тестів, розраховувався їх 95% вірогідний 

інтервал [107]. 

Для оцінки ступеня впливу факторних ознак на ймовірність високого 

рівня креативності був використаний метод побудови логістичних моделей 

регресії [107]. Для проведення оцінки розраховувався показник відношення 

шансів (ВШ), а також їх 95% ВІ.   

 Побудова  нейромережевих моделей проводилася в статистичному 

пакеті Statistica Neural Networks v.4.0 B (StatSoft Inc., 1996-1999). Побудова 

логістичних моделей регресії, аналіз моделей проводився в статистичному 

пакеті  MedCalc v.14.12.0 (MedCalc SoftWare bvba, 1993-2014). 

Статистична обробка і графічне оформлення отриманих даних 

здійснювалось з використанням програм «Microsoft Office Exсel 2003», 

програмного пакету «STATISTICA-5,5», «CorelDRAW X3». 

 



 94 

РОЗДІЛ 3 

СТАТЕВІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Психофізіологічні особливості прояву креативності студентів 

  

У 752 студентів (460 осіб жіночої статі і 292 особи чоловічої статі) 

віком 18-21 року визначався рівень образної (тест Торренса) і вербальної 

креативності (тест Гілфорда) та їх взаємозв’язок з рівнем невербального 

інтелекту, когнітивними стилями («полезалежність-поленезалежність», 

«ригідний-гнучкий пізнавальний контроль», «вузький-широкий діапазон 

еквівалентності», «імпульсивність-рефлексивність»).   

Встановлено, що серед обстежуваного контингенту переважали особи з 

низькими показниками як образної (64,34%), так і вербальної (90,2%) 

креативності. У обстеженній вибірці виявлено 11,43% людей з високими 

показниками образної креативності і жодної особи з високим рівнем 

вербальної креативності. Треба зазначити, що переважна більшість 

обстежуваних, в яких був визначений високий рівень образної креативності, 

були студентами інституту мистецтв Східноєвропейського національного 

університету Лесі Українки, які навчалися за спеціальністю «Образотворче 

мистецтво». Вступаючи на таку спеціальність, абітурієнти складають 

творчий іспит, тобто цілком очевидно, що всі ці люди розвивали свої 

здібності ще в дитинстві. Опитування показало, що майже всі 

висококреативні чоловіки і жінки (включаючи тих, які не навчалися в 

інституті мистецтв) в дошкільному або шкільному віці відвідували заняття у 

художній школі чи студії або брали уроки у професійних художників.   

Серед обстежуваних чоловічої статі відмічений більший відсоток 

висококреативних (за показниками образної креативності) осіб, ніж серед 

обстежуваних жіночої статі.  
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Цікавим, на нашу думку, є той факт, що жоден із тих, хто брав участь в 

обстеженні, виконуючи субтест 2 Торренса (додат. Б), не об’єднав навіть дві 

незакінчені фігури для створення однієї картинки. В той же час в субтесті 3 

досить частим серед обстежуваних (особливо з високим рівнем образної 

креативності) для створення однієї картинки було використання двох і 

більше пар паралельних ліній. На нашу думку, що такий підхід у виконанні 

субтестів є свідченням того, що великий вплив на творчі здібності має саме 

система навчання – «навчання за алгоритмом».  В субтесті 2 базові елементи 

розміщуються в прямокутниках. Очевидно, саме цей факт обмежує творчий 

процес і не дає можливості обстежуваним вийти за межі прямокутника і 

об’єднати декілька базових елементів в один малюнок.  

Варто зазначити, що у малюнках, які необхідно було створити на 

основі заданих елементів у тесті Торренса, відображувався рід діяльності 

обстежуваних, тобто специфіка того факультету, на якому навчалися 

студенти. Наприклад, студенти-біологи малювали клітини, спіраль ДНК і 

т.п.; студенти педагогічного інституту – дитячі іграшки; студенти інституту 

фізичної культури і здоров’я – спортивні майданчики, велосипедистів і т.д 

(додат. Б.1–Б.6). 

Що ж стосується виконання тесту Гілфорда, то аналізувати його 

результати виявилося недоцільним, оскільки переважна більшість (90,2%) 

обстежуваних показали низький рівень. З’ясувати причини такого результату 

у самих учасників не вдалося, оскільки на першому етапі обстеження ми не 

проводили спеціального опитування.  

Після завершення обстеження ЕЕГ-особливостей дивергентного 

мислення нами був проведений аналіз взаємозв’язку рівнів образної і 

вербальної креативності з рівнем невербального інтелекту, когнітивними 

стилями («полезалежність-поленезалежність», «ригідний-гнучкий 

пізнавальний контроль», «вузький-широкий діапазон еквівалентності», 
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«імпульсивність-рефлексивність») та індивідуальною частотою альфа-ритму 

електроенцефалограми. Цей аналіз показав, що у чоловіків існує статистично 

значущий позитивний кореляційний зв’язок між показниками образної і 

вербальної креативності. Для обстежуваних обох статей (але для чоловіків – 

тісніший) характерний статистично значущий позитивний кореляційний 

зв’язок між рівнем невербального інтелекту та показниками образної та 

вербальної креативності. Також було встановлено, що чим менше виражена 

полезалежність, тим вищий рівень вербальної і образної креативності як у 

чоловіків, так і в жінок. Решта порівнюваних показників виявилися не 

пов’язаними між собою.   

 

3.2. Статеві особливості продуктивності та оригінальності 

розумової діяльності в обстежуваних чоловічої та жіночої статі 

 

На початковому етапі нами були проаналізовані показники 

продуктивності виконання завдань конвергентного і дивергентного типу. 

Порівняння продуктивності виконання завдань у групах, виділених за статтю, 

показало, що у чоловіків продуктивність виконання завдання конвергентного 

типу і першого завдання дивергентного типу вища, ніж у жінок (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Продуктивність виконання завдань 

Стать 

Обстежу-

ваних 

Конвергентне 

завдання, %% 

Дивергентне 

завдання 1, 

кількість 

відповідей 

Дивергентне 

завдання 2, 

кількість 

відповідей 

Дивергентне 

завдання 

(кращий 

результат) 

M±m M±m M±m M±m 

Чоловіки 58,63±2,31* 2,49±0,19*  2,15±0,16 3,09±1,14 

Жінки  50,37±2,21 1,98±0,17 2,29±0,12** 2,83±0,13 

Примітка: * – статистично значущі (р<0,05) статеві відмінності; ** – 

статистично значущі (р<0,05) відмінності у  виконанні першого та другого 

живерегентних завдань. 
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Однак, порівняння зведених показників з врахуванням більшого 

показника продуктивності за результатами виконання двох завдань 

дивергентного типу не виявило статистично значущих статевих 

відмінностей. 

Нами було встановлено, що продуктивність виконання завдання 

конвергентного типу статистично значуще корелювала з продуктивністю 

виконання завдань дивергентного типу. Статистично значуща кореляція 

існувала також між показниками продуктивності виконання двох завдань 

дивергентного типу. Однак, коефіцієнти кореляції суттєво відрізнялися для 

вибірки в цілому і для груп, виділених за статтю (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2  

Коефіцієнти кореляції між показниками продуктивності виконання завдань 

різних типів 

Групи 

обстежуваних 

r 

Конвергентне і 

дивергентне 1 

Конвергентне і 

дивергентне 2 

Дивергентне 1 і 

дивергентне 2  

Загальна група 0,27* 0,24* 0,35* 

Чоловіки 0,20* 0,20* 0,40* 

Жінки  0,30* 0,32* 0,32* 

Примітка: * – статистично значущий (р<0,05) кореляційний зв’язок між 

досліджуваними параметрами. 

 

Очевидно, що у чоловіків продуктивність виконання завдань різних 

типів корелює менше, ніж у жінок, а продуктивність виконання першого і 

другого завдання дивергентного типу – більше, ніж у жінок.  

Аналіз відповідей на запропоновані завдання дивергентного типу 

виявив, перш за все, особливості, пов’язані зі статтю обстежуваних. Так, 

зокрема, встановлено, що обстежувані чоловічої статі загалом пропонували 

більше варіантів відповідей, як на перше, так і на друге завдання. На перше 
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завдання обстежувані чоловічої статі запропонували 33 різних варіанти 

вирішення проблеми, а обстежувані жіночої статі – 29 варіантів; на друге – 

37 і 30 відповідно. 

Під час виконання другого дивергентного завдання було 

запропоновано більше оригінальних відповідей, ніж під час виконання 

першого дивергентного завдання.  

Типовими варіантами вирішення першого завдання для обстежуваних, 

як чоловічої, так і жіночої статі були такі: використати гвинтокрил або літак; 

залізти по стовбуру; залізти з допомогою драбини (драбина пропонувалася 

звичайна, або та, що є на пожежних машинах); залізти по мотузці; вилізти на 

стовбур, використовуючи спорядження альпіністів (або електриків); кинути 

ножем (або списом, або каменем); використати підйомний кран; ставити 

людей один на одного; використати довгу палку з ножем; зробити 

автоматичний пристрій, який буде підлітати до дерева або крокувати по 

стовбуру;  пристрій-ескалатор. 

Оригінальними способами вирішення проблеми, запропонованої у 

першому дивергентному завданні, були, наприклад, такі відповіді: зробити 

виступи в стовбурі пальми, щоб по них можна було легко вилазити; робити 

надрізи за допомогою лазерного пристрою; зробити насип вздовж 

висаджених пальм; використати ходулі; зробити вишку з табуреток і 

запросити циркового артиста; робити надріз за допомогою струменя води, 

який подається шлангом. 

Вирішити проблему, описану у другому завданні, найчастіше 

пропонували таким чином: когось попросити перевезти вазу (або комусь 

підкинути); нелегально перейти кордон; перевезти вазу приватним літаком 

(чи кораблем); дати хабар митникам. 

 А оригінальними, були, наприклад, такі відповіді: замаскувати вазу під 

горб; закопати, а з території іншої країни зробити тунель; зробити акваріум, 



 99 

якщо прозора; перекинути через кордон; переправити вазу морськими 

течіями; прикріпити пташці до ноги. 

Варто зазначити, що на відповіді обстежуваних досить сильно 

впливала, не тільки стать, а й рід діяльності обстежуваних, тобто специфіка 

того факультету, на якому навчалися студенти. Дуже часто відповіді 

обстежуваних на пряму були пов’язані з тими відомостями, які вони 

отримували у період навчання за обраною спеціальністю. Наприклад, 

обстежуваний П-ць, який навчався на географічному факультеті 

запропонував переправити вазу морськими течіями. Обстежуваний П-ей, 

який навчався на хімічному факультеті, запропонував налити у вазу певну 

речовину, і сказати, що її небезпечно зачіпати. Обстежуваний К-юк, який 

навчався на біологічному факультеті, запропонував надкопувати і 

підкопувати пальми, щоб легше було зробити надріз під самою кроною, а 

обстежуваний Б-нь, яка також була студенткою біологічного факультету, 

запропонувала переправити вазу, прив’язавши її пташці до ноги. Однак, 

варто зазначити, що залежність запропонованих відповідей від здобутих 

знань, більшою мірою проявлялася у обстежуваних чоловічої статі. 

Крім того, було відмічено, що жінки пропонували більш реальні для 

реалізації варіанти вирішення проблеми, а чоловіки генерували відповіді за 

принципом «політ ідей», без врахування доцільності, економічності і, взагалі, 

можливості їхньої реалізації. 

Було виявлено ще ряд факторів, які впливають на відповіді. 

Обстежувані, які живуть ближче до кордону, пропонували способи 

вирішення «завдання з вазою», які звучали так: «домовитись з митниками»,  

«дати хабара митникам». Обстежувані пропонували такі розв’язки 

проблемної ситуації, з якими так чи інакше зустрічалися в повсякденному 

житті. 

Ми також провели вибіркове опитування обстежуваних, яке стосувалося 

з’ясування їхніх стратегій вирішення завдань. На жаль, більшість із них не 
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змогли чітко описати свою стратегію виконання завдання. Особливо складно 

це було зробити обстежуваним чоловічої статі. Що ж стосується 

обстежуваних жіночої статі, то з їхніх пояснень стало зрозумілим, що 

використовувався ефект візуалізації умови задачі і самої відповіді. 

В умові першої задачі наводились цифри, в яких чоловіки плутались 

набагато частіше, ніж жінки. Очевидно, чоловіки намагалися зрозуміти, чи 

потрібно враховувати всі цифри, для того, щоб розв’язати задачу. Жінки ж, 

судячи, з їхніх відповідей, швидше могли виділити основну для знаходження 

розв’язку, цифру – 20 метрів. Саме на цій висоті потрібно зробити надріз.  

Стосовно складності завдань як конвергентного, так і дивергентного 

типу думки розділились практично порівну. Цікавим, на нашу думку, є той 

факт, що ті хто оцінювали завдання конвергентного типу як просте, 

підкреслювали саме простоту завдань (зовсім не згадуючи про час, який 

відводився на його виконання). А ті, що оцінювали його як складне, 

наголошували на тому, що було дуже мало часу на його виконання.  

 

3.3. Зв’язок психофізіологічних характеристик обстежуваних з 

продуктивністю конвергентного і дивергентного мислення 

 

У чоловіків виявлений статистично значущий позитивний 

кореляційний зв’язок між рівнем образної креативності і продуктивністю 

виконання завдання дивергентного типу. У жінок такий зв’язок встановлений 

між продуктивністю виконання завдання дивергентного типу та показниками 

вербальної креативності.  

Для загальної групи і окремо для груп чоловіків і жінок був проведений 

кореляційний аналіз показників продуктивності виконання конвергентного, 

дивергентного завдання №1, дивергентного завдання №2 та коефіцієнтів 

інтелекту і коефіцієнтів, на основі яких визначалися когнітивні стилі. 

Встановлено, що найменший вплив на показники продуктивності як 
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конвергентного, так і дивергентного завдань мав ригідний-гнучкий 

когнітивний контроль (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Коефіцієнти кореляції між показниками продуктивності виконання 

конвергентного і дивергентних завдань та психологічними 

характеристиками обстежуваних, r 
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Продуктивність виконання конвергентного завдання 

Загальна група -0,04 0,11 0,15 0,04 -0,14 -0,22* 

Чоловіки -0,17 0,18 0,07 -0,05 -0,17 -0,28* 

Жінки  0,11 0,08 0,27* -0,10 0,11 -0,14 

Продуктивність виконання дивергентного завдання 1 

Загальна група 0,16 0,21* 0,21* 0,04 0,10 0,14 

Чоловіки 0,12 0,39* 0,24* 0,04 -0,07 -0,24* 

Жінки  0,19* -0,003 0,12 0,05 -0,12 -0,005 

Продуктивність виконання дивергентного завдання 2 

Загальна група 0,07 0,08 0,13 0,04 -0,005 0,09 

Чоловіки -0,01 0,21* 0,14 -0,05 0,02 -0,22* 

Жінки  0,19* -0,10 0,17 -0,04 -0,03 -0,03 

Примітка: * – статистично значущий (р<0,05) кореляційний зв’язок між 

досліджуваними параметрами. 

  

Статистично значущим був взаємозв’язок показників продуктивності 

виконання конвергентного і дивергентного завдань з часом виконання 



 102 

завдання (методика визначення когнітивного стилю «Імпульсивність-

рефлексивність») та  показників продуктивності виконання дивергентних 

завдань з показниками, на основі яких визначався когнітивний стиль 

«Вузький-широкий діапазон еквівалентності». А у жінок – з рівнем 

невербального інтелекту (див. табл. 3.3). 

Результати цього аналізу дали можливість окреслити ті фактори, які 

потрібно враховувати, аналізуючи ЕЕГ-дані обстежуваних з різною 

продуктивністю виконання завдань конвергентного і дивергентного типу.  

 Результативність виконання дивергентних завдань оцінювалася нами за 

двома показниками: продуктивністю (кількістю запропонованих варіантів 

вирішення завдання) і оригінальністю (спосіб оцінки див. в розділі 2). 

Оскільки сам методичний підхід у визначенні оригінальних відповідей 

виключав доцільність визначення середнього рівня оригінальності 

відповідей, запропонованих одним обстежуваним, ми не змогли провести 

кореляційний аналіз. Ми спробували зробити психологічну характеристику 

обстежуваного, який пропонував оригінальні відповіді. Однак, детальний 

аналіз показав, що як серед осіб, які пропонували оригінальні, так і серед 

осіб, які пропонували типові відповіді, була приблизно однакова кількість 

представників різних когнітивних стилів і різних рівнів інтелекту.  

Єдина закономірність, яку вдалося встановити, пов’язана з тим, що 

оригінальні відповіді в переважної більшості обстежуваних були пов’язані з 

високою продуктивністю дивергентного мислення. Тільки двоє 

обстежуваних чоловічої статі запропонували по одному варіанту вирішення 

проблеми, які і були оцінені як оригінальні.  

Варто також зазначити, що тільки 18% обстежуваних змогли 

придумати оригінальні варіанти вирішення проблеми. Статеві відмінності 

щодо оригінальності виконання завдання дивергентного типу були не 

значними: серед «оригінальних» обстежуваних було 48% жінок і 52% 
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чоловіків. Величина коефіцієнтів оригінальності не відрізнялася у 

обстежуваних чоловічої і жіночої статі.  

 

3.4. Психологічні особливості налаштування на розумову 

діяльність обстежуваних різної статі 

 

В нашому обстеженні на етапі реєстрації ЕЕГ було три ситуації 

спокою: із закритими очима, з відкритими очима (споглядання гомогенного 

екрану монітора комп’ютера), з відкритими очима  з установкою «Сидіть з 

відкритими очима і налаштовуйтесь на розумову діяльність» (монітор 

комп’ютера залишався увімкнутим, як в попередній ситуації). Цілком 

очевидно, що кожен обстежуваний здійснював налаштування на розумову 

діяльність типовим для себе способом. Після закінчення всієї процедури 

обстеження, було проведене опитування всіх обстежуваних про спосіб 

їхнього налаштування на розумову діяльність.  

Як виявилося, обстежуваним було досить складно пояснити, яким 

чином вони налаштовувалися на розумову діяльність. Найбільш типовими 

були такі пояснення: «Заспокоювався», «Розслаблявся», «Ні про що не 

думав», «Думав про хороше», «Чекав завдання», «Абстрагувався», 

«Зосереджувався».  

Деякі пояснення були дещо несподіваними. Наприклад, «Подумки 

співав пісеньки», «Уявляв, які можуть бути завдання», «Згадував цифри, 

дати». 

Варто зауважити, що аналіз відповідей обстежуваних не виявив 

статевих особливостей налаштування.  

З однієї сторони, зрозуміло, що пояснення, які давали обстежувані з 

приводу свого налаштування, дуже загальні, а з другої – свідчать, що на 

даному етапі спостереження ситуації переважна більшість обстежуваних 
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була орієнтована не на зовнішні стимули (екран монітора комп’ютера), а на 

свої думки. 

 

Висновки до розділу: 

1. Чоловіки порівняно з жінками демонстрували вищу продуктивність 

конвергентного мислення. За коефіцієнтами оригінальності та 

кількістю осіб з оригінальними відповідями чоловіки та жінки 

вірогідно не відрізнялися.  Чоловіки порівняно з жінками 

демонстрували стабільніші результати під час виконання двох завдань 

дивергентного типу. У жінок продуктивність виконання дивергентного 

завдання відрізнялася в двох тестах.  

2. З продуктивністю виконання конвергентного завдання корелює 

когнітивний стиль «імпульсивність-рефлексивність» у чоловіків, 

«полезалежність-поленезалежність» в жінок; з продуктивністю 

дивергентного – когнітивні стилі «вузький-широкий діапазон 

еквівалентності» та «імпульсивність-рефлексивність» у чоловіків; 

рівень інтелекту – у жінок.  
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РОЗДІЛ 4 

ВНУТРІШНЬОКОРКОВІ ВЗАЄМОДІЇ В СПОКОЇ ТА ПІД ЧАС 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНВЕРГЕНТНОГО І  

ДИВЕРГЕНТНОГО ТИПУ 

 

 4.1. Внутрішньокоркові взаємодії в стані спокою як прояв реакції 

готовності до розумової діяльності  

 

4.1.1. Динаміка потужності ЕЕГ під час переходу від стану спокою 

із закритими очима до спокійного споглядання у чоловіків і жінок з 

різною продуктивністю дивергентного мислення. Стан спокою із 

закритими і відкритими очима характеризується різною мозковою 

організацією, яка, як показали результати ряду обстежень [25; 53; 255; 358; 

359; 444], зумовлена не тільки наявністю чи відсутніcтю зорової інформації, а 

й зміною загальної спрямованості уваги: від внутрішньо-орієнтованої в 

ситуації із закритими очима до зовнішньо-орієнтованої в ситуації із 

відкритими очима. Бойцова Ю. А. і Данько С. Г. [24] вважають, що зміни в 

картині ЕЕГ під час переходу від стану спокою із закритими очима до стану 

спокою із відкритими очима відображують процес перебудови 

функціональних систем мозку, зумовлений саме переходом від 

інтерорецептивної до екстерорецептивної спрямованості уваги.  

Зміни електричної активності мозку, які відбуваються в результаті 

переходу від стану спокою із закритими очима до стану спокою із 

відкритими очима, на нашу думку, забезпечують певний рівень 

випереджувальної (англ. – anticipatory) уваги, тобто відповідний рівень 

готовності до діяльності. Аналіз отриманих результатів показав, що зміни 

показників потужності ЕЕГ в такій ситуації мали ряд особливостей, 

пов’язаних зі статтю та рівнем продуктивності дивергентного мислення.  
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Перш за все, були відмічені особливості, пов’язані зі статтю: у жінок 

порівняно з чоловіками більша потужність альфа-1, альфа-2 і альфа-3-ритму 

в стані спокою із закритими очима та більша глибина депресії цих ритмів 

внаслідок переходу до спокійного споглядання.  

Крім того, варто зазначити, що групи обстежуваних відрізнялися 

характером реакції депресії альфа-ритму. Так, зокрема, аналіз груп 

обстежуваних, які були сформовані на основі результатів виконання першого 

завдання дивергентного типу, показав, що реакція депресії альфа-ритму в 

групах чоловіків і жінок з середнім рівнем продуктивності дивергентного 

мислення мала генералізований характер в усіх трьох частотних діапазонах 

альфа-ритму (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Зміни (р<0,05) показників потужності біопотенціалів в 

діапазоні альфа-частот  ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі 

станом спокою із закритими очима в групах з різною продуктивністю 

виконання першого завдання дивергентного типу. Трикутник з вершиною 

доверху свідчить про зростання потужності ритму, з вершиною донизу – про 

зниження.  
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Генералізованим можна також назвати характер депресії альфа-ритму в 

трьох його частотних смугах і в групах з високою продуктивністю виконання 

дивергентного завдання. В групах же з низькою продуктивністю депресія 

альфа-ритму проявлялася локально і мала свої топографічні відмінності, як в 

різних частотних діапазонах альфа-ритму, так і в різних групах, виділених за 

статтю  (див. рис. 4.1). 

Оскільки однаковий рівень продуктивності за результатами виконання 

обох дивергентних завдань мали тільки 47,79% чоловіків і 41,67% жінок, 

аналіз ЕЕГ-показників проводився нами окремо для кожного із 

запропонованих завдань дивергентного типу. Тому поіменний склад груп 

обстежуваних формувалися по-різному залежно від рівня продуктивності 

виконання першого і другого завдань дивергентного типу.  

Аналіз показників потужності біопотенціалів в різних частотних 

діапазонах альфа-ритму в групах, виділених за рівнем продуктивності 

виконання другого дивергентного завдання, показав, що в групах з 

середньою продуктивністю депресія альфа-ритму також мала 

генералізований характер. Дещо топографічно вужче була представлена 

депресія альфа-1, альфа-2 і альфа-3-ритму в групах з високою 

продуктивністю дивергентного мислення. В групах з низькою 

продуктивністю дивергентного мислення депресія альфа-ритму була 

найменш вираженою, але на відміну від груп, виділених за рівнем виконання 

першого дивергентного завдання, була більше виражена депресія альфа-2-

ритму.  

Топографія зон, в яких було відмічено статистично значуще зменшення 

потужності біопотенціалів альфа-ритму, змінювалася залежно від того, як 

були сформовані групи (за результатами виконання першого чи другого 

дивергентного завдання). Тому можна було говорити лише про те, що в 

групах з низькою продуктивністю дивергентного мислення депресія альфа-1, 

альфа-2 і альфа-3-ритму була виражена в значно меншій кількості зон, 
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порівняно з групами з високою і середньою продуктивністю. Але ці 

особливості не були топографічно специфічними (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Зміни (p<0,05) показників потужності біопотенціалів в 

діапазоні альфа-частот ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі 

станом спокою із закритими очима в групах з різною продуктивністю 

виконання другого завдання дивергентного типу. Трикутник з вершиною 

доверху свідчить про зростання потужності ритму, з вершиною донизу – про 

зниження.  

 

Глибина депресії альфа-ритму також відрізнялася в різних групах. Як 

показав багатофакторний дисперсійний аналіз, міжгрупові відмінності у 

глибині депресії, пов’язані з продуктивністю виконання і першого, і другого 

дивергентного завдання, більшою мірою були виражені в обстежуваних 

чоловічої статі. За цим показником серед чоловіків чітко виділялася група із 

середнім рівнем продуктивності. Саме в цій групі глибина депресії була 

найбільшою в усіх частотних діапазонах альфа-ритму. У жінок таких 
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відмінностей під час виконання першого завдання дивергентного типу не 

було виявлено (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Глибина депресії альфа-ритму ЕЕГ в групах обстежуваних, 

виділених на основі рівня продуктивності виконання першого дивергентного 

завдання. ЕС – етапи спостереження (1 – стан спокою із закритими очима, 2 – 

стан спокою із відкритими очима). * – статистично значущі (p<0,05) 

відмінності показників в межах однієї групи.  

 

Під час виконання другого завдання дивергентного типу виділялася 

група з високою продуктивністю як така, в якій глибина депресії альфа-

ритму була найменшою (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Глибина депресії альфа-ритму ЕЕГ в групах обстежуваних, 

виділених на основі рівня продуктивності виконання другого дивергентного 

завдання. ЕС – етапи спостереження (1 – стан спокою із закритими очима, 2 – 

стан спокою із відкритими очима). * – статистично значущі (p<0,05) 

відмінності показників в межах однієї групи.  

 

Оскільки групи за рівнем продуктивності виконання дивергентних 

завдань переформовувалися з одного і того ж контингенту обстежуваних, 

необхідно було перевірити виявлені особливості на групах обстежуваних, в 

яких продуктивність була однакового рівня під час виконання двох завдань 

дивергентного типу. Отримані результати показали, що у чоловіків з 

високим, або середнім результатом виконання обох завдань, зменшення 
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потужності альфа-1-, альфа-2- і альфа-3-ритмів завжди відбувалося досить 

широко по скальпу. В той же час нами була відмічена дещо менша глибина 

депресії всіх трьох діапазонів альфа-ритму у чоловіків, які показували 

стабільно низький рівень розумової продуктивності (за результатами 

виконання двох дивергентних завдань). 

Варто зауважити, що, коли критерієм виділення груп чоловіків 

виступала оригінальність дивергентного мислення, характер та рівень 

активації кори головного мозку відрізнявся у різнооригінальних груп. 

Перехід від стану спокою із закритими очима до спокійного споглядання в 

групі обстежуваних, які знаходили оригінальні варіанти рішення, 

супроводжувався більшою депресією альфа-ритму кори головного мозку, ніж 

в групі з типовими відповідями. Крім того, в групі оригінальних чоловіків 

відмічена більша активація правої півкулі за рахунок десинхронізації тета-

ритму, який пов’язують з процесами уваги [330]. Саме права півкуля з її 

симультанним способом обробки інформації дозволяє оперувати більшою 

кількістю інформації і забезпечує можливість бачити нестандартний підхід 

до ситуації [223]. Тобто для обстежуваних, які здатні оригінально мислити 

характерне «передналаштування» мозкових механізмів. Якщо ж врахувати 

той факт, що обстежувані не знали, які саме завдання будуть вирішувати, то, 

очевидно, що така ЕЕГ-реакція не може бути специфічною саме для 

дивергентного мислення. Отже, такий рівень і характер активаційних 

процесів типовий для певної групи людей, які можуть проявляти 

оригінальність у дивергентному мисленні.  Однак, питання про те, вроджена 

вона чи набута в процесі навчання в даному обстеженні залишається без 

відповіді.   

В групі жінок, в яких продуктивність дивергентного мислення 

змінювалася від високої в першому завданні до низької – в другому чи від 

низької в першому до високої в другому депресія альфа-ритму спостерігалася 

переважно в тім’яних і потиличних ділянках. В групі жінок, які за 



 112 

результатами виконання двох дивергентних завдань демонстрували стабільно 

низький результат депресія альфа-1, альфа-2 і альфа-3-ритмів, пов’язана із 

переходом від стану спокою із закритими очима до спокійного споглядання, 

не досягала статистично значущого рівня. Хоча за результатами 

дисперсійного аналізу, який враховував сумарну потужність біопотенціалів 

для кожного етапу спостереження, зниження потужності ЕЕГ було 

статистично значущим. Більш детальний аналіз реакції активації (депресії 

альфа-ритму) показав, що у 66,67% обстежуваних «стабільно низької» групи 

жінок зниження потужності біопотенціалів в усіх частотних діапазонах 

альфа-ритму було слабо виражене, або навіть спостерігалося зростання 

потужності біопотенціалів. Наприклад, у обстежуваної Ш-ти під час 

відкривання очей спостерігалася повна (по всіх відведеннях) інверсія альфа-

ритму в усіх його частотних діапазонах. Варто зазначити, що саме ця 

обстежувана під час самозвіту заявила, що взагалі не має жодного варіанту 

розв’язання запропонованих завдань (як першого, так і другого) і що вона не 

могла зрозуміти суть ні першого, ні другого завдань. 

В групі жінок, які показали низький рівень продуктивності під час 

виконання обох дивергентних завдань, суттєве зниження потужності альфа-1, 

альфа-2 і альфа-3-ритмів було відмічене в окремих зонах і в різних 

комбінаціях у різних обстежуваних. Цікавим, на наш погляд, є те, що 66,67% 

жінок, які входили в групу із стабільно низкою продуктивністю 

дивергентного мислення, показали і низький результат виконання завдання 

конвергентного типу. У чоловіків в такій групі тільки 26,67% осіб виконали і 

конвергентне завдання на низькому рівні. 

У тих жінок, які демонстрували стабільно високу або високу і середню 

продуктивність депресія альфа-ритму мала генералізований, або близький до 

нього характер. 

Нами було встановлено, що у жінок з різним рівнем вербальної 

креативності також різна готовність до сприйняття та обробки інформації. 
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Так, зокрема, у жінок з високим рівнем вербальної креативності вона вища, 

про що свідчать вищі показники потужності альфа-ритму у стані спокою із 

закритими очима та більше виражена його десинхронізація під час 

спокійного споглядання.  

Цілком закономірно, що відмінності в глибині депресії (мірі зниження 

показників потужності біопотенціалів альфа-ритму), пов’язані зі статтю 

обстежуваних проявлялися більшою мірою саме в альфа-1 і альфа-2-

діапазоні, які сьогодні пов’язують з усвідомлюваним очікуванням стимулу, 

тобто з довільною, спрямованою увагою, та з підтримуючою увагою (або 

мимовільною увагою) відповідно [330]. Тобто можна говорити, що рівень 

уваги у чоловіків і жінок суттєво відрізнявся. Саме в альфа-1 і альфа-2-

діапазоні у жінок нами відмічені більші, ніж у чоловіків показники 

потужності біопотенціалів в стані спокою із закритими очима. За даними 

[331] вища потужність альфа-ритму у стані спокою із закритими очима є 

хорошим прогнозом диференціювання зовнішніх стимулів. Жінки в стані 

спокою із закритим зоровим сенсорним каналом мали менший рівень 

активації, ніж чоловіки, і тому прагнули підвищити його за рахунок 

спрямованої назовні уваги. Це і досягалося за рахунок більшої, порівняно з 

чоловіками, глибини депресії альфа-ритму. Отримані нами результати 

підтверджуються такими психологічними характеристиками жінок: 

акцентують увагу на деталях [12; 438] і для прийняття рішення намагаються 

отримати вичерпну інформацію [17; 333; 363]. 

Готовність до діяльності і сама діяльність може забезпечуватися 

зниженням потужності біопотенціалів в різних частотних діапазонах: в альфа 

– для отримання зорової інформації ззовні [389], одночасно в альфа і бета – 

для активної обробки інформації [236], в тета – в очікуванні стимулу [330; 

331]. При чому досить часто достатньо одного і з цих механізмів для 

досягнення оптимального рівня уваги, необхідного для адекватного 

сприйняття стимулів і ефективної розумової діяльності. Виявлена нами 
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динаміка потужності ЕЕГ свідчить про те, що в усіх обстежуваних перехід до 

спокійного споглядання супроводжувався ще й зниженням потужності 

біопотенціалів бета-ритму, яке в групах із середньою і низькою 

продуктивністю дивергентного мислення, було представлене більш широко 

по скальпу (рис. 4.5).   

 

 

Рис. 4.5. Зміни показників потужності біопотенціалів дельта-, тета-, 

бета- і гамма-ритмах ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі 

станом спокою із закритими очима у обстежуваних з різною продуктивністю 

виконання завдань дивергентного типу. Трикутник з вершиною доверху 

свідчить про зростання потужності ритму, з вершиною донизу – про 

зниження.  – дельта-активність,  – тета-ритм,  – бета-ритм,  – гамма-

ритм. 

 

Одночасне зниження потужності біопотенціалів альфа- і бета-ритмів 

вважають відображенням процесів активної обробки інформації [234]. Але 

оскільки в нашому обстеженні таке зниження отримане під час відкривання 

очей і спокійному спогляданні, то, очевидно, його треба сприймати як більшу 

готовність до обробки інформації. Такий же результат був отриманий нами у 

обстежуваних з аналітичним когнітивним стилем, що цілком узгоджується з 

психологічною характеристикою «аналітиків» –  схильністю деталізувати 
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навколишній світ [214]. Спрямованість уваги обстежуваних з високими 

показниками дивергентного мислення на отримання інформації ззовні цілком 

узгоджується з генералізованою депресією альфа-ритму і підтверджує наші 

пояснення. 

Зміни потужності дельта- і тета-активності кори головного мозку були 

виражені значно менше, а їх топографія змінювалася залежно від виділення 

груп: за продуктивністю виконання  першого чи другого завдання 

дивергентного типу. Це, очевидно, слід сприймати як факт «непричетності» 

повільних ЕЕГ-хвиль саме до процесів налаштування на розумову діяльність. 

Варто також звернути увагу на зміни потужності біопотенціалів гамма-

ритму ЕЕГ в обстежуваних з низькою продуктивністю дивергентного 

мислення. Зміни потужності біопотенціалів гамма-ритму ЕЕГ в стані спокою 

із відкритими очима порівняно із станом спокою із закритими очима мали 

досить чітку топографічну  приуроченість тільки в групах із низькою 

продуктивністю дивергентного мислення. Зокрема, спостерігалося 

зменшення потужності гамма-ритму в передньо-лобових ділянках обох 

півкуль, задньо-лобовій ділянці лівої півкулі, центральній ділянці лівої 

півкулі та передньо-скроневій лівої півкулі у чоловіків та в бічній лобовій 

ділянці правої півкулі, центральній ділянці правої півкулі, в тім’яних 

ділянках обох півкуль – у жінок. Більш детальний аналіз показав, що така 

топографія зміни потужності біопотенціалів гамма-ритму спостерігається 

тільки в тих обстежуваних, в кого продуктивність дивергентного мислення 

змінювалася в першому і другому завданнях від середньої до низької чи від 

низької до середньої. Тому, очевидно, ці результати не можна на пряму 

пов’язувати з низькою продуктивністю дивергентного мислення. 

Безумовно, виникає питання: а чи не є певна ЕЕГ-реакція, яка 

проявляється на етапі переходу від стану спокою із закритими очима до 

стану спокою із відкритими очима, маркером високої продуктивності будь-

якого типу мислення – чи конвергентного, чи дивергентного? Щоб дати 



 116 

відповідь на це питання ми провели аналіз ЕЕГ-даних, порівнявши два стани 

спокою (із закритими і відкритими очима) та виділивши групи обстежуваних 

за продуктивністю виконання завдання конвергентного типу. В результаті 

такого аналізу було встановлено, що в альфа-1-діапазоні не має статистично 

значущих відмінностей в показниках потужності біопотенціалів в стані 

спокою із закритими очима в різностатевих і різнопродуктивних (за 

показниками виконання завдання дивергентного типу) групах. 

Було встановлено, що в альфа-2-діапазоні ЕЕГ відмінності динаміки 

показників потужності біопотенціалів, пов’язані з продуктивністю розумової 

діяльності конвергентного типу, були слабо вираженими (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», «стать» 

і «продуктивність конвергентного мислення» в альфа-2-діапазоні ЕЕГ. «─» – 

обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання конвергентного 

типу, «---» – обстежувані з низькою продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу. ЕС – етап спостереження: 1 – спокій із закритими 

очима, 2 – спокій з відкритими очима, 3 – спокій з відкритими очима з 

налаштуванням на розумову діяльність, 4 – виконання завдання 

конвергентного типу, 5 – виконання завдання дивергентного типу.      

    – значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності 

між етапами спостереження.  
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У обстежуваних жінок з низькою продуктивністю виконання 

конвергентного завдання у стані спокою із закритими очима відмічена вища 

сумарна потужність біопотенціалів альфа-2-ритму, ніж у тих жінок, що мали 

високу продуктивність конвергентного мислення. Але ці відмінності не 

досягали рівня статистичної значущості  ні в одному із відведень. Під час 

спокійного споглядання в обох групах жінок, виділених за показниками 

продуктивності конвергентного мислення, спостерігалася генералізована 

депресія біопотенціалів альфа-2-ритму. У чоловіків з високою 

продуктивністю конвергентного мислення на етапі переходу від 

налаштування на розумову діяльність до виконання завдання конвергентного 

типу спостерігалося зменшення потужності альфа-2-ритму. Однак, 

врахування фактора «відведення» показало, що це зниження в жодному із 

відведень не досягало рівня статистичної значимості (див. рис. 4.6). 

В альфа-3-діапазоні відмінності, пов’язані з продуктивністю розумової 

діяльності конвергентного типу, проявилися тільки у обстежуваних чоловічої 

статі. Так, зокрема, встановлено, що у чоловіків з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення більша глибина депресії (більше виражене 

зменшення показників потужності біопотенціалів альфа-3-ритму під час 

переходу від стану спокою із закритими очима до спокійного споглядання), 

ніж у чоловіків з високою продуктивністю конвергентного мислення. Крім 

того було встановлено, що в обстежуваних чоловічої статі з високою 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу в стані спокою із 

відкритими очима  потужність біопотенціалів альфа-3-ритму була 

статистично значуще більшою, ніж в обстежуваних чоловічої статі з низькою 

продуктивністю конвергентного мислення. В обстежуваних жіночої статі з 

різною продуктивністю дивергентного мислення відмінності показників 

сумарної потужності біопотенціалів кори головного мозку не були виявлені 

на жодному із етапів ЕЕГ-дослідження (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», «стать» 

і «продуктивність конвергентного мислення» в альфа-3-діапазоні ЕЕГ. «─» – 

обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання конвергентного 

типу, «---» – обстежувані з низькою продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу. * – значущі (p<0,05) відмінності між етапами 

спостереження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Як показав більш детальний аналіз у чоловіків з низькою 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу зниження 

потужності біопотенціалів альфа-3-ритму мало більш генералізований 

характер – спостерігалося у всіх ділянках кори головного мозку, крім 

передніх лобових.  

В групі ж чоловіків з високою продуктивністю конвергентного 

мислення в стані спокою із відкритими очима зменшення показників 

потужності біопотенціалів альфа-3-ритму відбувалося в задньоасоціативних 

ділянках і продовжувалося під час виконання завдання конвергентного і 

дивергентного типу (рис. 4.8).    
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Рис. 4.8. Зміни (p<0,05) потужності біопотенціалів альфа-3-ритму ЕЕГ 

протягом обстеження в осіб з різною продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу. Чол-ВПрКон – чоловіки з високою продуктивністю, 

Чол-НПрКон – чоловіки з низькою продуктивністю. Трикутник з вершиною 

доверху свідчить про зростання потужності ритму в другому із порівнюваних 

станів, з вершиною донизу – про зниження. 1–5 – етапи спостереження (див. 

рис. 4.6). 

 

Отже, виходячи з аналізу показників потужності біопотенціалів кори 

головного мозку з врахуванням продуктивності виконання завдань 

конвергентного і дивергентного типів, ми можемо сказати, що описаний 

вище патерн змін показників потужності біопотенціалів (в першу чергу в 

діапазоні альфа-частот), який трактувався нам як механізм підготовки до 

розумової діяльності, може бути ЕЕГ-маркером саме ефективності 

дивергентного мислення.  

 

4.1.2. Зміни рівня та характеру просторової синхронізації ЕЕГ під 

час переходу від стану спокою із закритими очима до спокійного 

споглядання у чоловіків і жінок з різною продуктивністю дивергентного 

мислення. Перехід від стану спокою із закритими очима до стану спокою із 
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відкритими очима супроводжувався переважно зменшенням рівня 

просторової синхронізації, яка аналізувалася нами за показниками 

когерентності біопотенціалів. Аналіз коефіцієнтів когерентності показав, що 

найбільше було виражене зниження рівня просторової синхронізації в 

діапазоні від альфа-1- до гамма-частот.  

Аналіз топокарт динаміки показників когерентності біопотенціалів 

дозволив нам виділити деякі особливості, пов’язані зі статтю та 

продуктивністю дивергентного мислення (рис. 4.9; 4.10).  

 

Рис. 4.9. Зміни (p<0,05) когерентності біопотенціалів в діапазоні альфа-

частот ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі станом спокою 

із закритими очима у обстежуваних з різною продуктивністю виконання 

першого завдання дивергентного типу. «---» – зменшення  когерентності, «─»  

– збільшення.  

 

Зокрема, було встановлено, що в альфа-1- і альфа-2-діапазоні ЕЕГ в 

групах з середньою продуктивністю дивергентного мислення більш 

стабільно, порівняно з іншими групами обстежуваних, проявлялося 

зменшення когерентності біопотенціалів між лобовими та між лобовими і 
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центральними ділянками та збільшення когерентності біопотнеціалів між 

здньоасоціативними ділянками кори головного мозку. 

 

Рис. 4.10. Зміни (p<0,05) когерентності біопотенціалів в діапазоні 

альфа-частот ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі станом 

спокою із закритими очима у обстежуваних з різною продуктивністю 

виконання другого завдання дивергентного типу. «---» – зменшення  

когерентності, «─»  – збільшення когерентності.  

 

Під час аналізу зміни рівня просторової синхронізації в бета- і гамма-

діапазоні ЕЕГ ми не виявляли характерних особливостей, пов’язаних з рівнем 

продуктивності дивергентного мислення чоловіків і жінок. Хоча в кожній 

групі обстежуваних, виділених за статтю та продуктивністю дивергентного 

мислення, формувався відмінний патерн просторової синхронізації 

біопотенціалів високочастотних діапазонів ЕЕГ, однак він був різним під час 

виконання першого та другого дивергентних завдань дивергентного, мав 

багато спільних рис у різнопродуктивних і різностатевих групах (рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. Зміни (p<0,05)  когерентності біопотенціалів бета- і гамма-

ритмів ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі станом спокою 

із закритими очима у обстежуваних з різною продуктивністю виконання 

другого завдання дивергентного типу. Групи обстежуваних за рівнем 

продуктивності виконання дивергентних завдань: В – висока; С – середня; Н 

– низька. «---» – зменшення  когерентності, «─»  – збільшення когерентності.  

 

В діапазоні повільних частот ЕЕГ можна виділити тільки групи з 

середнім рівнем продуктивності дивергентного мислення як такі, в яких 

проявилися певні особливості когерентності біопотенціалів. Так, зокрема, у 

жінок з середнім рівнем продуктивності дивергентного мислення 

спостерігалося зменшення коефіцієнтів когерентності між лобовими та між 

лобовими в одній півкулі та центральними та передньо-скроневими – в 

контрлатеральній. У чоловіків з середньою продуктивністю дивергентного 

мислення спостерігалося зменшення рівня взаємодії лівої бічної лобової та 

лівої передньо-скроневої ділянки з іншими лобовими та центральними 

ділянками кори головного мозку (рис. 4.12).    
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 Рис. 4.12. Зміни (p<0,05) когерентності біопотенціалів дельта- і тета-

ритмів ЕЕГ в стані спокою із відкритими очима порівняно зі станом спокою 

із закритими очима у обстежуваних з різною продуктивністю виконання 

завдань дивергентного типу. Групи обстежуваних за рівнем продуктивності 

виконання дивергентних завдань: В – висока; С – середня; Н – низька. «---» – 

зменшення  когерентності, «─»  – збільшення когерентності.  

 

   В групах, виділених за показниками продуктивності виконання 

завдання конвергентного типу, рівень і характер змін просторової 

синхронізації біопотенціалів не мав чітко виражених тенденцій в жодному із 

обстежуваних діапазонів ЕЕГ.  

Отже, підсумовуючи отримані результати, можна сказати, що існує 

певна ЕЕГ-реакція готовності до сприйняття подразників, яка забезпечує або 

дуже високу, або дуже низьку продуктивність дивергентного мислення осіб 

жіночої і чоловічої статі. аналіз ЕЕГ спокою показав, що особливості, 

пов’язані з продуктивністю дивергентного мислення виражені тільки в 

діапазоні альфа-частот в динаміці показників потужності електричної 

активності кори головного мозку і свідчать про те, що краща готовність до 
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сприйняття стимулів значною мірою визначає ефективність розумової 

діяльності дивергентного типу (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Прояв ЕЕГ-реакції переходу від стану спокою із закритими очима до 

спокійного споглядання 

Рівень 

продуктивності 

дивергентного 

мислення 

Стать 

обстежу-

ваних 

Локальна синхронізація ЕЕГ 

глибина депресії 

альфа-ритму 

характер депресії 

альфа-ритму 

Високий чоловіки без особливостей  

генералізована жінки найменша серед 

обстежуваних 

жінок 

Середній чоловіки найбільша серед 

обстежуваних 

чоловіків  

жінки без особливостей 

 

Низький 

чоловіки без особливостей локальна, 

топографічно 

неспецифічна 

жінки без особливостей 

 

Якщо ж говорити про частотні діапазони, то найбільшою уваги 

заслуговує альфа-діапазон ЕЕГ. Альфа-ритм виконує функцію часового 

сканування («зчитування») інформації і тісно пов’язаний з механізмами 

сприйняття і пам’яті [326; 332; 343]. Висловлюється припущення, що альфа-

ритм ЕЕГ відображує реверберацію збуджень, які кодують 

внутрішньомозкову інформацію і створюють оптимальне тло для процесів 

прийому та переробки аферентних сигналів. Його роль полягає у своєрідній 

функціональній стабілізації станів мозку та забезпеченні готовності до 

реагування. Припускається також, що альфа-ритм пов’язаний з дією 

селективних механізмів мозку, які виконують функцію резонансного фільтру, 

і, таким чином, регулюють потік сенсорних імпульсів. Загальна готовність, 

або загальний активаційний стан, який відображується в показниках 

низькочастотного альфа-ритму, у всіх обстежуваних були приблизно 

однаковими. Згідно [330], альфа-1-ритм пов’язаний з усвідомлюваним 
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очікуванням стимулу, тобто довільною, спрямованою увагою. А, оскільки, 

всі обстежувані знали, що вони будуть виконувати інтелектуальні завдання, 

то всі вони перебували в очікуванні цих завдань, тобто в очікуванні стимулів. 

Зміни когерентності біопотенціалів альфа-1-діапазону дають можливість 

диференціювати обробку інформації  різної сенсорної модальності [441].  

 

4.2. Статеві відмінності у показниках когерентності біопотенціалів 

кори головного мозку: зв’язок з ефективністю розумової діяльності 

конвергентного типу 

 

 У всіх обстежуваних частотних діапазонах ЕЕГ фактор 

«продуктивність виконання конвергентного завдання» для показників 

когерентності біопотенціалів був статистично значущим (додат. В.1).  

Встановлено, що в усіх частотних діапазонах ЕЕГ в обстежуваних з 

низькою продуктивністю конвергентного мислення коефіцієнти 

когерентності біопотенціалів були більшими, ніж у обстежуваних з високою 

продуктивністю конвергентного мислення. 

 Що ж стосується взаємодії фактора «продуктивність конвергентного 

мислення» з іншими факторами, то в різних частотних діапазонах вона мала 

свої особливості. Так, наприклад, взаємодія факторів «стать» і 

«продуктивність конвергентного мислення» була значимою в усіх частотних 

діапазонах ЕЕГ; «стать», «продуктивність конвергентного мислення» та 

«етап спостереження» – в усіх, крім бета; а «стать», «продуктивність 

конвергентного мислення» і «тип зв’язків»  – тільки в дельта- і тета-діапазоні 

ЕЕГ (див. додат. В. 1). В різних частотних діапазонах ЕЕГ відрізнялася і міра 

значимості взаємодії цих факторів. 

В дельта-діапазоні ЕЕГ у жінок з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення когерентність була більшою, ніж у жінок з 

високою продуктивністю конвергентного мислення, а чоловіків – навпаки. 

Крім того, у жінок з високою продуктивністю конвергентного мислення 
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когерентність була меншою у чоловіків з високою продуктивністю 

конвергентного мислення, а в жінок з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення – більшою, ніж у чоловіків з низькою 

продуктивністю конвергентного мислення. 

 Нами було встановлено, що у обстежуваних жіночої статі з низькою 

продуктивністю виконання конвергентного завдання середні (за все 

обстеження) значення коефіцієнтів когерентності біопотенціалів ЕЕГ, 

визначені окремо для кожного із трьох типів зв’язків, були найвищими 

порівняно з трьома іншими групами, виділеними за статтю та 

продуктивністю виконання конвергентного завдання (рис. 4.13).  

 

Рис. 4.13. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», 

«стать» і «продуктивність конвергентного мислення» в дельта- (І) і тета-

діапазоні (ІІ) ЕЕГ. «─» – обстежувані жіночої статі, «---» – обстежувані 

чоловічої статі. s – лівопівкулеві зв’язки, d – правопівкулеві зв’язки,  sd – 

міжпівкулеві зв’язки.     – значущі (p<0,05) відмінності зв’язків різних типів в 

обстежуваних жіночої статі;     – значущі (p<0,05) відмінності зв’язків різних 

типів в обстежуваних чоловічої статі. 

 

Крім того тільки в групі жінок з високою продуктивністю 

конвергентного мислення чітко «ранжувалися» (від найтісніших до 
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найслабших) когерентні зв’язки різних типів: правопівкулеві, лівопівкулеві, 

міжпівкулеві (див. рис. 4.14). 

 Аналіз взаємодії факторів «стать», «етап спостереження» та 

«продуктивність конвергентного мислення» показав, що в усіх діапазонах 

ЕЕГ в обстежуваних жіночої статі відмінності коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів, пов’язані з продуктивністю виконання конвергентного 

завдання, були більшими, ніж у обстежуваних чоловічої статі. 

 В дельта- і тета-діапазоні ЕЕГ під час налаштування на розумову 

діяльність відмінності показників когерентності біопотенціалів були слабо 

вираженими; більш чітко вираженими – у жінок для чотирьох інших етапів 

спостереження; у чоловіків – тільки під час виконання завдання 

конвергентного типу (рис. 4.14).  

 

 
  

Рис. 4.14. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в дельта-

діапазоні ЕЕГ у жінок. Суцільної лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші в групі жінок з низькою 

продуктивністю виконання конвергентного завдання; пунктирною ті, які 

менші. 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

  

У жінок характерною особливістю просторової синхронізації, 

біопотенціалів, пов’язаною з продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу, було те, що в осіб з низькою продуктивністю 

виконання конвергентного завдання тіснішими були переважно міжпівкулеві 

і «довгі» (лобово-потиличні і лобово-тім’яні) зв’язки.  
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За результатами багагатофакторного аналізу встановлено, що в чоловіків 

з високою продуктивністю конвергентного мислення в стані спокою із 

відкритими очима та під час виконання завдання конвергентного типу 

когерентність біопотенціалів дельта-діапазону ЕЕГ була більшою, ніж у 

чоловіків з низькою продуктивністю конвергентного мислення. Однак, більш 

детальний аналіз не виявив пар відведень, між якими ці коефіцієнти 

когерентності були більшими статистично значуще. Тобто спостерігалося 

загальне збільшення когерентності біопотенціалів на цьому етапі 

спостереження. 

В тета-діапазоні, як і в дельта-діапазоні ЕЕГ у жінок з низькою 

продуктивністю конвергентного мислення когерентність біопотенціалів була 

більшою, ніж у жінок з високою продуктивністю конвергентного мислення, а 

в чоловіків – навпаки. Співвідношення величин коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів тета-ритму для зв’язків різних типів також практично 

повністю повторювало описане для дельта-активності. Але на відміну від 

дельта-діапазону в тета-діапазоні ЕЕГ в групі жінок з високою 

продуктивністю конвергентного мислення не так сильно відрізнялися 

коефіцієнти когерентності біопотенціалів ліво- і правопівкулевих зв’язків 

(див. рис. 4.14). 

В тета-діапазоні ЕЕГ в жінок з низькою продуктивністю виконання 

конвергентного завдання тіснішими були переважно міжпівкулеві та лобово-

потиличні і лобово-тім’яні зв’язки. Причому ці відмінності були більше 

вираженими в стані спокою із закритими і відкритими очима. У чоловіків, як 

і в дельта-діапазоні ЕЕГ, міжгрупові відмінності, виявлені під час виконання 

завдання конвергентного типу, стосувалися середніх для всього етапу 

спостереження величин когерентності біопотенціалів тета-діапазону, а 

збільшення коефіцієнтів когерентності між окремими відведеннями не 

досягало рівня статистичної значущості (рис. 4.15). 
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В діапазоні альфа-частот ЕЕГ коефіцієнти когерентності для 

міжпівкулевих зв’язків була більшими в обстежуваних з низькою 

продуктивністю конвергентного мислення. В альфа-3- і бета-діапазоні – в   

обстежуваних з низькою продуктивністю конвергентного мислення зв’язки 

всіх трьох типів були щільнішими, ніж в групі обстежуваних з високою 

продуктивністю конвергентного мислення. В гамма-діапазоні ЕЕГ взаємодія 

факторів «тип зв’язків» і «продуктивність конвергентного мислення» не була 

статистично значущою. 

 
Рис. 4.15. Відмінності (p<0,05) когерентності в тета-діапазоні ЕЕГ у 

жінок. Суцільної лінією позначені зв’язки між відведеннями, коефіцієнти 

когерентності між якими більші в групі жінок з низькою продуктивністю 

виконання конвергентного завдання; пунктирною ті, які менші. ЕС: 1– 5  – 

етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

  

 Описані вищі тенденції, які стосувалися взаємодії факторів «стать» і 

«продуктивність конвергентного мислення» для дельта- і тета-активності 

кори головного мозку повторювалися практично повністю в діапазоні альфа-

частот. Однак, в альфа-1-діапазоні ЕЕГ відмінності, пов’язані з 

продуктивністю розумової діяльності конвергентного типу спостерігалися 

тільки в обстежуваних жіночої статі. 

В діапазоні альфа-частот просторова синхронізація біопотенціалів мала 

тенденції, виявлені для дельта- і тета-активності. Зокрема, відмінності, 

пов’язані з продуктивністю виконання завдання конвергентного типу були 

більше вираженими в обстежуваних жіночої статі. Для жінок з низькою 
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продуктивністю конвергентного мислення були характерними більші 

коефіцієнти когерентності біопотенціалів альфа-діапазону. Але крім того 

були виявлені більші, ніж в діапазоні повільних частот ЕЕГ, відмінності 

рівнів когерентності біопотенціалів в обстежуваних чоловічої статі. Ці 

відмінності найбільше проявлялися в альфа-2-діапазоні ЕЕГ. Так, зокрема, 

врахування фактора «відведення» показало, що найбільш «топографічно» 

складна картина відмінностей була характерна для стану спокою із 

відкритими очима. Простежувалася досить цікава, на наш погляд, 

закономірність: в альфа-1-діапазоні ЕЕГ у жінок з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення порівняно з «високопродуктивними» жінками 

коефіцієнти когерентності біопотенціалів між передньо- та 

задньоасоціативними ділянками та між задньоасоціативними були більшими. 

В альфа-2-діапазоні значна частина перших послаблювалася. А в альфа-3-

діапазоні ЕЕГ коефіцієнти когерентності біопотенціалів цих зв’язків 

зрівнювалися з коефіцієнтами когерентності біопотенціалів групи жінок з 

високою продуктивністю конвергентного мислення. Що ж стосується 

частотного діапазону альфа-ритму, в якому відмінності, пов’язані з 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу були виражені 

найбільше, то це, безумовно, альфа-3-ритм.  

В групі жінок з низькою продуктивністю конвергентного мислення в 

цьому частотному діапазоні ЕЕГ в стані спокою із закритими і відкритими 

очима та під час розумової діяльності тіснішими були взаємодії 

задньоасоціативних ділянок. У обстежуваних чоловічої статі відмінності, 

пов’язані з продуктивністю конвергентного мислення, досягали рівня 

статистичної значущості тільки в альфа-2-діапазоні і тільки між окремими 

ділянками: між лівою передньо-лобовою і усіма центральними, між задньо-

скроневим і потиличним в кожній півкулі та між тім’яним і потиличним в 

правій півкулі (рис. 4.16). 
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В бета і гамма-діапазоні ЕЕГ в обстежуваних жіночої статі 

спостерігалися тенденції, відмічені для дельта-активності, тета-ритму і 

всього діапазону альфа-частот: у жінок з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення в стані спокою із закритими і відкритими очима та 

під час розумової діяльності коефіцієнти когерентності біопотенціалів цих 

частотних діапазонів ЕЕГ були більшими, ніж в обстежуваних з високою 

продуктивністю конвергентного мислення. 

 
 

Рис. 4.16. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в альфа-

діапазоні ЕЕГ у жінок. Суцільної лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші в групі жінок з низькою 

продуктивністю виконання конвергентного завдання; пунктирною ті, які 

менші. 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

  В той же час в бета і гамма-діапазонах ЕЕГ у чоловіків значно більша, 

ніж в інших частотних діапазонах, кількість коефіцієнтів когерентності 
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біопотенціалів відрізнялася статистично значуще. Варто зазначити також, що 

в цих частотних діапазонах у чоловіків, як і в жінок більші коефіцієнти 

когерентності біопотенціалів відмічалися у обстежуваних з низькою 

продуктивністю конвергентного мислення.   

В бета-діапазоні ці відмінності стосувалися трьох етапів спостереження 

– спокою із закритими і відкритими очима та налаштування на розумову 

діяльність. У чоловіків і жінок з низькою продуктивністю конвергентного 

мислення в стані спокою із відкритими очима більшими коефіцієнтами 

когерентності біопотенцалів характеризувалася  дуже велика кількість 

зв’язків всіх типів: міжпівкулевих і внутрішньопівкулевих, в межах 

передньоасоціативних і задньоасоціативних ділянок та між ними (рис. 4.17).  

 
 

Рис. 4.17. Відмінності (p<0,05) когерентності в бета-діапазоні ЕЕГ. 

Суцільної лінією позначені зв’язки між відведеннями, коефіцієнти 

когерентності між якими більші в групі з низькою продуктивністю виконання 

конвергентного завдання; пунктирною ті, які менші. 1– 5  – етапи 

спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В стані спокою із закритими очима та під час налаштування на 

розумову діяльність в групі чоловіків з низькою продуктивністю 
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конвергентного мислення тіснішими були в основному зв’язки між 

передніми і задніми асоціативними ділянками.  

У чоловіків і жінок з низькою продуктивністю в стані спокою із 

відкритими очима більшими коефіцієнтами когерентності характеризувалася  

дуже велика кількість зв’язків всіх типів: міжпівкулевих і 

внутрішньопівкулевих, в межах передньоасоціативних і задньоасоціативних 

ділянок та між ними. В стані спокою із закритими очима та під час 

налаштування на розумову діяльність в групі чоловіків з низькою 

продуктивністю тіснішими були в основному зв’язки між передніми і 

задніми асоціативними ділянками. 

 В гамма-діапазоні ЕЕГ статистично значущі відмінності рівнів 

просторової синхронізації «топографічно» більш різноманітно були 

представлені у чоловіків, але тільки на двох етапах спостереження – в стані 

спокою із відкритими очима і під час налаштування на розумову діяльність 

(рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в гамма-

діапазоні ЕЕГ. Позначені  зв’язки між відведеннями, коефіцієнти 

когерентності між якими більші (─) і менші (----) в групі з низькою 

продуктивністю  конвергентного мислення. 1–5 – етапи спостереження (див. 

рис. 4.6). 
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4.3. Просторова організація електричної активності кори головного 

мозку під час дивергентного мислення  

 

Результати багатофакторного аналізу виявили спільну для всіх 

частотних діапазонів ЕЕГ закономірність – в обстежуваних з високою 

продуктивністю були менші коефіцієнти когерентності біопотенціалів, ніж у 

обстежуваних з низькою продуктивністю дивергентного мислення.  

Взаємодія факторів «стать» і «продуктивність дивергентного 

мислення» виявилася значимою для коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів в усіх частотних діапазонах: у чоловіків більше, ніж у жінок 

виражені відмінності коефіцієнтів когерентності, пов’язані з продуктивністю 

дивергентного мислення. У чоловіків з низькою продуктивністю 

дивергентного мислення когерентність біопотенціалів була більшою, ніж у 

чоловіків з високою продуктивністю дивергентного мислення в усіх 

частотних діапазонах ЕЕГ. У жінок ці відмінності досягали рівня 

статистичної значимості в дельта- і гамма-діапазоні. В обох випадках 

показники когерентності біопотенціалів були більшими у жінок з високою 

продуктивністю дивергентного мислення. В дельта-, тета-, альфа-1-, альфа-2- 

і альфа-3-діапазоні статеві відмінності більшою мірою проявилися серед 

обстежуваних з високою продуктивністю: у жінок когерентність 

біопотенціалів була більша, ніж у чоловіків. В бета- і гамма-діапазоні 

характер взаємодії факторів «стать» і «продуктивність дивергентного 

мислення» був іншим. Серед обстежуваних з високою продуктивністю 

дивергентного мислення більша когерентність біопотенціалів була відмічена 

у жінок, а серед обстежуваних з низькою продуктивністю дивергентного 

мислення – у чоловіків. 

Взаємодія факторів «продуктивність дивергентного мислення» і «етап 

спостереження» також виявилася значимою для коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів в усіх частотних діапазонах ЕЕГ, а «стать», «продуктивність 
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дивергентного мислення» і «етап спостереження» – для всіх, крім альфа-3- і 

гамма-діапазонів ЕЕГ.  

Для всіх частотних діапазонів ЕЕГ динаміка коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів в усіх обстежуваних мала загальну спрямованість – різке 

зниження під час переходу від спокійного споглядання до етапу 

налаштування на розумовому діяльність та різке збільшення під час переходу 

від налаштування до виконання завдання конвергентного типу. Ці результати 

узгоджуються з даними Свідерської Н.Є. [179], яка не тільки виявила 

зростання когерентності біопотенціалів під час розумової діяльності, а й 

показала, що міра посилення когерентності залежить від типу виконуваного 

завдання.  

В дельта-діапазоні ЕЕГ аналіз взаємодії факторів «стать», 

«продуктивність дивергентного мислення» і «тип зв’язків» показав, що в усіх 

групах обстежуваних найменші коефіцієнти когерентності біопотенцалів 

були характерними для міжпівкулевих зв’язків (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Особливості взаємодії факторів «тип зв’язків», «стать» і 

«продуктивність дивергентного мислення» в дельта-діапазоні ЕЕГ в 

обстежуваних з високою (─) та низькою (---) продуктивністю дивергентного 

мислення. s – лівопівкулеві, d – правопівкулеві та  sd – міжпівкулеві зв’язки.   

     – значущі (p<0,05) відмінності зв’язків різних типів в обстежуваних з 

високою продуктивністю;   – значущі (p<0,05) відмінності зв’язків різних 

типів в обстежуваних з низькою продуктивністю 
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В той же час група чоловіків з низькою продуктивністю дивергентного 

мислення відзначалася найнижчими коефіцієнтами когерентності 

біопотенціалів всіх трьох типів зв’язків порівняно з трьома іншими групами 

обстежуваних. 

Аналіз взаємодії факторів «етап спостереження», «стать» і 

«продуктивність дивергентного мислення» показав, що серед чоловіків на 

всіх етапах спостереження (крім ситуації налаштування на розумову 

діяльність) когерентність біопотенціалів дельта-діапазону ЕЕГ була вищою в 

групі з низькою продуктивністю, а серед жінок – з високою (за винятком 

спокою із закритими очима і налаштування. 

Більш детальний аналіз показав, що серед чоловіків відмінності 

пов’язані з продуктивністю дивергентного мислення, були виражені більше, 

ніж серед жінок. В стані спокою із закритими і відкритими очима та під час 

виконання завдання дивергентного типу ці відмінності стосувалися в 

основному «довгих» зв’язків (рис. 4.20). 

 

 

Рис. 4.20. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в дельта-

діапазоні ЕЕГ. Позначені зв’язки між відведеннями, коефіцієнти 

когерентності між якими більші в групі жінок (Ж) з високою продуктивністю 

і чоловіків (Ч) з низькою продуктивністю дивергентного мислення дання. 1– 

5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 
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В тета-діапазоні також більш суттєві відмінності, пов’язані з 

продуктивністю виконання дивергентного завдання, спостерігалися у 

чоловіків (рис. 4.21). Виняток становила тільки ситуація налаштування на 

розумову діяльність, де відмінності не спостерігалися. Було встановлено, що 

у обстежуваних чоловічої статі з низькою продуктивністю дивергентного 

мислення в стані спокою із закритими і відкритими очима порівняно з 

обстежуваними чоловічої статі з високою продуктивністю більшими були 

зв’язки задньоасоціативних ділянок та задньоасоціативних з лобними. 

Причому конфігурація цих зв’язків свідчила про їхнє «сходження» в праву 

півкулю.  

 

Рис. 4.21. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в тета-

діапазоні ЕЕГ у чоловіків. Суцільної лінією позначені зв’язки між 

відведеннями, коефіцієнти когерентності між якими більші в групі чоловіків 

з низькою продуктивністю виконання дивергентного завдання. 1– 5  – етапи 

спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Під час виконання конвергентного і дивергентного завдань топографія 

зв’язків, коефіцієнти когерентності між якими статистично значуще 

відрізнялися між групами чоловіків, була відмінною. Під час виконання 

завдання конвергентного типу формувалося три центри «сходження» зв’язків 

– в передню лобову ділянку лівої півкулі, передню скроневу правої півкулі і 

потиличну правої півкулі. Під час виконання завдання дивергентного типу 

зв’язки «сходилися» у бічну лобову і передню скроневу ділянки лівої півкулі 

(див. рис. 4.21).  
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У групі жінок в тета-діапазоні ЕЕГ за даними багатофакторного аналізу 

відмінності просторової синхронізації, пов’язані з продуктивністю виконання 

завдання дивергентного типу, були характерними для стану спокою із 

закритими очима та виконання завдання конвергентного типу. Однак, більш 

детальний аналіз з врахуванням фактора «відведення» не виявив ділянок 

кори головного мозку, коефіцієнти когерентності між якими статистично 

значуще відрізнялися. 

Взаємодія факторів «стать», «етап спостереження» і «продуктивність 

дивергентного мислення» також була значимою в альфа-1-, альфа-2-, бета- і 

гамма-діапазоні. 

Для цих частотних діапазонів ЕЕГ також більш суттєві відмінності, 

пов’язані з продуктивністю виконання завдання дивергентного типу, були 

виявлені для осіб чоловічої статі. Причому в бета- і гамма-діапазоні ці 

відмінності були найбільшими і стосувалися всіх ситуацій обстеження. У 

жінок відмінності були відмічені тільки в трьох діапазонах ЕЕГ – альфа-2, 

бета і гамма – і проявлялися в одній або двох етапів спостереження (див. рис. 

4.21). 

 В альфа-1-діапазоні топографія відмінностей просторової синхронізації 

в різних ситуаціях обстеження суттєво відрізнялася. В стані спокою у 

чоловіків з низькою продуктивністю дивергентного мислення взаємодія між 

задньоасоціативними ділянками була більшою, ніж у чоловіків із високою 

продуктивністю дивергентного мислення. В стані спокою із відкритими 

очима майже всі зв’язки в групі «низькопродуктивних» чоловіків були 

більшими, ніж в групі «високопродуктивних» чоловіків. Під час виконання 

завдання конвергентного типу відмінності просторової синхронізації були 

поодинокими, але з чітко окресленим центром «сходження» в тім’яній 

ділянці правої півкулі. А під час виконання завдання дивергентного типу 

група чоловіків з низькими показниками продуктивності характеризувалася 
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більшими коефіцієнтами когерентності тих зв’язків, які «сходилися» в 

потиличну ділянку правої півкулі (рис. 4.22). 

 

Рис. 4.22. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в альфа-1-

діапазоні ЕЕГ у чоловіків. Суцільної лінією позначені зв’язки між 

відведеннями, коефіцієнти когерентності між якими більші в групі чоловіків 

з низькою продуктивністю виконання дивергентного завдання. 1– 5  – етапи 

спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В альфа-2-діапазоні відмінності, пов’язані з продуктивністю виконання 

дивергентного завдання, згідно результатів багатофакторного аналізу були 

характерні і для жінок, і для чоловіків на трьох етапах спостереження – стан 

спокою із закритими очима, спокійного споглядання та виконання завдання 

конвергентного типу (див. рис. 4.22). 

Однак, тільки в стані спокійного споглядання статистично значущі  

відмінності мали масовий характер і стосувалися при цьому (за невеликим 

винятком) міжпівкулевих зв’язків. В стані спокою із закритими очима ті 

зв’язки, які були більшими в чоловіків з низькою продуктивністю 

дивергентного мислення «сходилися» в тім’яну ділянку правої півкулі; під 

час виконання завдання конвергентного типу – в потиличну ділянку лівої 

півкулі. У жінок тільки в стані спокою із закритими очима були виявлені 

пари зв’язків, коефіцієнти когерентності яких, були статистично значуще 

більшими у жінок з високою продуктивністю дивергентного мислення. 

Однак, ці зв’язки були не численні (рис. 4.23). 
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Рис. 4.23. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в альфа-2-

діапазоні ЕЕГ у жінок. Суцільною лінією позначені зв’язки між 

відведеннями, коефіцієнти когерентності між якими більші в групі жінок з 

високою продуктивністю виконання дивергентного завдання і чоловіків з 

низькою продуктивністю виконання дивергентного завдання. Ч – чоловіки, 

Ж – жінки. 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

  

В бета-діапазоні ЕЕГ на 1-4 етапах спостереження група чоловіків з 

низькою продуктивністю дивергентного мислення характеризувалися 

великою кількістю зв’язків, які були більшими, ніж в групі чоловіків з 

високою продуктивністю дивергентного мислення. Під час виконання 

завдання дивергентного типу тільки окремі зв’язки між лобовими і 

потиличними ділянками кори головного мозку були статистично значуще 

більшими в групі чоловіків з низькою продуктивністю, ніж в групі чоловіків 

з високою продуктивністю дивергентного мислення. У жінок відмінності в 

коефіцієнтах когерентності біопотенціалів досягали рівня значимих тільки 

під час виконання завдання дивергентного типу. Жінки з високою 

продуктивністю виконання завдання дивергентного типу характеризувалися 

тіснішими зв’язками переважно задньоасоціативних ділянок з передньо-

скроневою ділянкою правої півкулі (рис. 4.24).  

 



 141 

 

Рис. 4.24. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в бета-

діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші в групі жінок з високою 

продуктивністю виконання дивергентного завдання і чоловіків з низькою 

продуктивністю виконання дивергентного завдання. Ч – чоловіки, Ж – жінки. 

1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В гамма-діапазоні загалом топографія відмінностей рівня просторової 

синхронізації біопотенціалів повторювала описану вище для бета-діапазону. 

Відмінності стосувалися виконання завдань конвергентного і дивергентного 

типів. Під час виконання конвергентного завдання відмінності були 

поодинокими, а під час виконання дивергентного завдання в обстежуваних 

чоловічої статі з низькою продуктивністю дивергентного мислення більшими 

були міжпівкулеві зв’язки типу «пердньоасоціативні ділянки – 

задньоасоціативні ділянки». Крім того, можна сказати, що в цій групі 

лівопівкулеві зв’язки також були тіснішими, ніж в групі чоловіків з високою 

продуктивністю дивергентного мислення. Жінки з високою продуктивністю 

виконання завдання дивергентного типу характеризувалися тіснішими 

зв’язками переважно задньоасоціативних ділянок з передньо-скроневою 

ділянкою правої півкулі (рис. 4.25).  
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Рис. 4.25. Відмінності (p<0,05) когерентності біопотенціалів в гамма-

діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші в групі жінок з високою 

продуктивністю виконання дивергентного завдання і чоловіків з низькою 

продуктивністю виконання дивергентного завдання. Ч – чоловіки, Ж – жінки. 

1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

4.4. Взаємодія передньо- і задньо-асоціативних ділянок кори 

головного мозку обстежуваних з різною продуктивністю дивергентного 

мислення 

 

Показники когерентності в окремих  ЕЕГ-діапазонах, які вказують на 

ступінь синхронності в роботі різних відділів кори, є достатньо чутливим і 

водночас досить специфічними параметрами для оцінки поточної когнітивної 

активності. Саме цей показник, на думку [209; 316; 319], дає можливість 

оцінити інтенсивність та напрямок обміну інформацією між різними 

нейронними структурами кори, які мають специфічний характер для різних 

типів розумової активності.  

З метою оцінки характеру та рівня взаємодії передньо- і 

задньоасоціативних ділянок кори головного мозку для кожного етапу 

спостереження нами обчислювалася сумарна когерентність електричної 
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активності кори головного мозку для зв’язків трьох типів: між 

передньоасоціативними ділянками, між задньоасоціативними ділянками та 

зв’язків між передньо- і задньоасоціативними ділянками і вираховувалися 

коефіцієнти (табл. 4.2). 

На основі цих показників вираховувалися коефіцієнти взаємодії, які є 

показниками рівня і характеру взаємодії передньо- і задньоасоціативних 

систем:  

ділянкамиіативнимизадньоасоціпередньоміжязківзвдляког

ділянокоціативнихпередньоасдляког
К






'

1  

ділянокіативнихзадньоасоцдляког

ділянокоціативнихпередньоасдляког
К




2  

ділянокіативнихзадньоасоцдляког

ділянкамиіативнимизадньоасоціпередньоміжязківзвдляког
К


 


'

3  

Для всіх обстежуваних (окремо для чоловіків і жінок) проводився 

кореляційний аналіз розрахованих для кожного етапу спостереження 

коефіцієнтів та показників продуктивності виконання завдання 

конвергентного та дивергентного типу.  

Таблиця 4.2 

Типи зв’язків, які враховувалися для розрахунку коефіцієнтів взаємодії 

Когерентні 

зв’язки передньо-

асоціативних  

ділянок 

Когерентні зв’язки між передньо-

асоціативними і 

 задньо-асоціативними  ділянками 

Когерентні 

зв’язки задньо-

асоціативних 

ділянок 

Fp1 – Fp2 Fp1 – T3 T5 – Fz T4 – Fz T3 – T4 T3 – P4 

Fp1 – F3 Fp1 – T4 P4 – Fz C4 – Fz T3 – C3 T3 – Pz 

Fp1 – F4 Fp1 – C3 Fz – Cz P3 – Fz T3 – C4 T3 – Cz 

Fp1 – F7 Fp1 – C4 C3 – Fz O2 – Fz T3 – T5 T3 – O2 

Fp1 – F8 Fp1 – T5 Fp2 – T6 F8 – T5 T3 – T6 T3 – O1 

Fp1 – Fz Fp1 – T6 Fp2 – P3 F3 – Pz T3 – P3 C4 – Cz 

Fp2 – F4 Fp1 – P3 Fp2 – P4 F4 – T3 T4 – C3 C4 – Pz 

Fp2 – F7 Fp1 – P4 Fp2 – O1 F3 – Cz T4 – C4 T5 – T6 

Fp2 – F8 Fp1 – O1 Fp2 – O2 F8 – C3 T4 – T5 T5 – P3 

Fp2 – Fz Fp1 – O2 Fp2 – Cz F4 – C4 T4 – T6 T5 – P4 
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Продовження таблиці 4.2 

F3 – F4 Fp1 – Cz Fp2 – Pz F4 – T5 T4 – P3 T5 – O1 

F3 – F7 Fp1 – Pz F3 – T3 F4 – T6 T4 – P4 T5 – O2 

F3 – F8 Fp2 – T3 F3 – T4 F4 – P3 T4 – O1 T5 – Cz 

F7 – Fz Fp2 – T4 F3 – C3 F4 – P4 T4 – O2 T5 – Pz 

F7 – F8 Fp2 – C3 F3 – C4 F4 – O1 T4 – Cz T6 – P3 

F4 – F7 Fp2 – C4 F3 – T5 F4 – O2 T4 – Pz T6 – P4 

F4 – F8 Fp2 – T5 F3 – T6 F4 – Cz C3 – C4 T6 – O1 

Fp2 – F3 F7 – T3 F3 – P3 F4 – Pz C3 – T5 T6 – O2 

F3 – Fz F7 – T4 F3 – P4 F8 – T6 C3 – T6 P3 – Cz 

F4 – Fz F7 – C3 F3 – O1 F8 – P3 C3 – P3 T6 – Cz 

F8 – Fz F7 – C4 F3 – O2 F8 – P4 C3 – P4 T6 – Pz 

 F7 – T5 F7 – P4 F8 – O1 C3 – O1 P3 – P4 

 F7 – T6 F7 – O1 F8 – O2 C3 – O2 P3 – O1 

 F7 – P3 F7 – O2 F8 – Cz C3 – Cz P3 – O2 

 T3 – Fz F7 – Cz F8 – Pz C3 – Pz P3 – Pz 

 C4 – Fz F7 – Pz F4 – T4 C4 – T5 P4 – O1 

 T6 – Fz F8 – T3 F4 – C3 C4 – T6 P4 – O2 

 O1 – Fz F8 – T4 F8 – C4 C4 – P3 P4 – Cz 

 Fz – Pz   C4 – P4 O1 – Cz 

    C4 – O1 O1 – Pz 

    C4 – O2 O2 – Cz 

    P4 – Pz O2 – Pz 

    O1 – O2 Cz – Pz 

 

Згідно сучасних уявлень мозок розглядається як система із складним 

динамічними функціональними зв’язками. В той же час в загальному можна 

виділити відділи мозку, які спеціалізуються на операціях певного типу. 

Відповідно, можна виділити  задньоасоціативні відділи кори головного мозку 

як структури, що здійснюють первинний аналіз сенсорної інформації, та 

передньоасоціативні (лобові) ділянки, які забезпечують більш загальні 

операції, пов’язані з виконавчими функціями. Виходячи з цього, щільність 

[105] взаємодії між задньоасоціативними, між передньоасоціативними та між 

задньо- та передньоасоціативними ділянками кори головного мозку 

характеризує як різні етапи, так і різні стратегії обробки інформації. Якщо 

більш щільні зв’язки між задньоасоціативними ділянками характеризують 

більш складну (можна сказати, ретельну) обробку сенсорних характеристик 
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інформації [446], що надходить, то посилення зв’язків між 

передньоасоціативними ділянками при послабленні взаємозв’язків між 

задньоасоціативними повинно характеризувати залучення психічних 

(когнітивних) функцій, які, в першу чергу, пов’язані із роботою оперативної 

пам’яті та плануванням дій [431], і відповідно, забезпечують переорієнтацію 

мозкової діяльності з обробки зовнішніх стимулів на внутрішні суб’єктивні 

процеси. В свою чергу посилення взаємозв’язків між задньо- і 

передньоасоціативними відділами повинно характеризувати проміжний етап 

обробки сенсорної інформації, при якій відбувається більш детальний аналіз 

та виділення важливих ознак із зовнішньої інформації для подальшого її 

переходу у робочу пам’ять та вбудовування у систему внутрішніх ідеальних 

уявлень [401]. 

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що коефіцієнти 

взаємодії, розраховані в стані спокою (з відкритими і закритими очима), 

статистично значуще не корелювали з показниками продуктивності 

виконання дивергентного завдання.  

У той же час між коефіцієнтам взаємодії, розрахованими під час 

розумової діяльності, і продуктивністю виконання завдання дивергентного 

типу нами був виявлений статистично значущий кореляційний зв’язок для 

обстежуваних чоловічої статі.  

Так, у чоловіків з високою продуктивністю дивергентного мислення в 

дельта- і тета-діапазоні коефіцієнт-1 і коефіцієнт-2, як під час виконання 

завдання конвергентного, так і дивергентного типу були більшими, ніж у 

чоловіків з низькою продуктивністю дивергентного мислення. Коефіцієнт-3 

статистично значимо не відрізнявся у чоловіків з різною продуктивністю 

дивергентного мислення ні під час виконання завдань дивергентного типу, ні 

під час виконання завдань конвергентного типу. У жінок же навпаки тільки 

значення коефіцієнту-3 відрізнялися у високо- і низькопродуктивних осіб. У 
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високопродуктивних жінок коефіцієнт був більшим, ніж у 

низькопродуктивних (рис. 4.26).  

 
        Рис. 4.26. Коефіцієнти взаємодії (КВ) в дельта-діапазоні ЕЕГ у 

обстежуваних з різною продуктивністю дивергентного мислення.     – 

статистично статистично значущі (р<0,05) відмінності КВ1 в 

різнопродуктивних групах;     - статистично значущі (р<0,05) відмінності КВ2 

в різнопродуктивних групах;    - статистично значущі (р<0,05) відмінності 

КВ3 в різнопродуктивних групах. 

 

В тета-діапазоні під час виконання завдання дивергентного типу 

коефіцієнт-3 у чоловіків з низькою продуктивністю виконання дивергентного 

завдання був більшим, ніж у чоловіків з високою продуктивністю. А 

коефіцієнт-1 і коефіцієнт-2, як і в дельта-діапазоні під час виконання завдань 

обох типів були більшими у чоловіків з високою продуктивністю 

дивергентного мислення. У обстежуваних жіночої статі, як і у випадку 

дельта-діапазону, відрізнялися тільки значення коефіцієнта 3. Однак в тета-
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діапазоні коефіцієнт-3 був більшим у жінок з низькою продуктивністю 

дивергентного мислення. Коефіцієнти-2 і коефіцієнт-3 значуще не 

відрізнялися у жінок з різною продуктивністю дивергентного мислення. Хоча 

можна відмітити тенденцію до дещо більших їх значень в обстежуваних з 

низькою продуктивністю дивергентного мислення (рис. 4.27).  

 

Рис. 4.27. Коефіцієнти взаємодії в тета-діапазоні ЕЕГ в обстежуваних з 

різною продуктивністю дивергентного мислення. Статистично значущі 

відмінності позначені, як на рис. 4.26     

 

В альфа-1-діапазоні коефіцієнт-1 і коефіцієнт-2 були значуще 

більшими у чоловіків з високим рівнем продуктивності дивергентного 

мислення. У високопродуктивних обстежуваних чоловічої статі крім того 

було відмічено ще й збільшення  коефіцієнту-2 під час виконання завдання 

дивергентного типу порівняно з виконанням завдання конвергентного типу. 

Коефіцієнт-3 статистично значуще не відрізнявся ні під час виконання 

завдання конвергентного типу, ні під час виконання завдання дивергентного 
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типу. У жінок в альфа-1-діапазоні статистично значущих відмінностей 

коефіцієнтів не було виявлено (рис. 4.28). 

 
Рис. 4.28. Коефіцієнти взаємодії в альфа-1-діапазоні ЕЕГ в 

обстежуваних з різною продуктивністю дивергентного мислення. 

Статистично значущі відмінності позначені, як на рис. 4.26     

   

В альфа-2-діапазоні коефіцієнт-2 був більшим у чоловіків з високим 

рівнем продуктивності дивергентного мислення порівняно з чоловіками з 

низьким рівнем продуктивності, як під час виконання завдання 

конвергентного типу, так і під час виконання завдання дивергентного типу. 

Для коефіцієнта-1 відмінності, пов’язані з рівнем продуктивності 

дивергентного мислення у чоловіків були виявленні тільки під час виконання 

завдання дивергентного типу. У високопродуктивних чоловіків коефіцієнт-1 

був більшим, ніж у низькопродуктивних чоловіків. Значення коефіцієнта-3 

статистично значуще не відрізнялися у чоловіків з різною продуктивністю 

дивергентного мислення.  
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У жінок значущі відмінності, пов’язані з рівнем продуктивності 

дивергентного мислення, не були виявлені для жодного із коефіцієнтів (рис. 

4.29). 

 

     Рис. 4.29. Коефіцієнти взаємодії в альфа-2-діапазоні ЕЕГ в 

обстежуваних з різною продуктивністю дивергентного мислення. 

Статистично значущі відмінності позначені, як на рис. 4.26     

 

  В альфа-3-діапазоні значущі відмінності були отримані тільки під час 

виконання завдання дивергентного типу у чоловіків. Коефіцієнт-1 і 

коефіцієнт-2 були більшими у осіб з високим рівнем продуктивності 

дивергентного мислення. Під час виконання завдання конвергентного типу у 

чоловіків відмінності були такими ж, однак вони не досягали рівня 

статистичної значущості.  

У жінок значущих відмінностей не було виявлено для жодного із 

коефіцієнтів. Однак, відмічено ряд тенденцій. Зокрема, більше значення 

коефіцієнта-3 під час виконання завдання дивергентного типу у 
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високопродуктивних осіб жіночої статі. Аналогічна тенденція зафіксована 

для коефіцієнту-2. Також встановлено, що коефіцієнт-2 у жінок з високим 

рівнем продуктивності дивергентного мислення під час виконання завдання 

дивергентного типу більший, ніж під час виконання завдання конвергентного 

типу (рис. 4.30). 

 
          Рис. 4.30. Коефіцієнти взаємодії в альфа-3-діапазоні ЕЕГ в 

обстежуваних з різною продуктивністю дивергентного мислення. 

Статистично значущі відмінності позначені, як на рис. 4.26     

 

В бета-діапазоні коефіцієнт-1 був більшим у чоловіків з високою 

продуктивністю дивергентного мислення під час виконання завдань як 

конвергентного, так і дивергентного типу. Коефіцієнт-2 значуще не 

відрізнявся у чоловіків з різною продуктивністю дивергентного мислення. А 

коефіцієнт-3 в обох тестах був більшим у обстежуваних чоловіків з низькою 

продуктивністю дивергентного мислення. У жінок значущих відмінностей, 
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пов’язаних з рівнем продуктивності дивергентного мислення, не виявлено 

(рис. 4.31). 

 

 

Рис. 4.31. Коефіцієнти взаємодії в бета-діапазоні ЕЕГ в обстежуваних з 

різною продуктивністю дивергентного мислення.  Статистично значущі 

відмінності позначені, як на рис. 4.26     

 

В гамма-діапазоні коефіцієнт-1 був більшим у чоловіків з високою 

продуктивністю дивергентного мислення під час виконання завдань обох 

типів. Коефіцієнт-2 значуще не відрізнявся у чоловіків з різною 

продуктивністю дивергентного мислення. А коефіцієнт-3 під час виконання 

завдань обох типів був більшим у чоловіків з низькою продуктивністю 

дивергентного мислення. У жінок значущих відмінностей, пов’язаних з 

рівнем продуктивності дивергентного мислення не виявлено для жодного із 

коефіцієнтів (рис. 4.32). 
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Рис. 4.32. Коефіцієнти взаємодії в гамма-діапазоні ЕЕГ в обстежуваних 

з різною продуктивністю дивергентного мислення. Статистично значущі 

відмінності позначені, як на рис. 4.26     

 

Отже, аналіз отриманих результатів показав, що, чим більші 

коефіцієнт-1 в дельта, тета, альфа-1, бета і гамма-діапазоні, коефіцієнт-2 в 

дельта, тета, альфа-1, альфа-2, і чим менший коефіцієнт-3 в бета і гамма-

діапазоні під час розумової діяльності (під час виконання завдань як 

конвергентного, так і дивергентного типу), тим вища продуктивність 

дивергентного мислення. Однак, така закономірність була характерною 

тільки для обстежуваних чоловічої статі. Проблема статевих відмінностей у 

мозковій організації когнітивних функцій в останній час набула особливої 

актуальності. Причина такої цікавості в тому, що на даний час загально 

визнаним є не тільки існування в осіб різної статі специфічних форм 

поведінки, але і той факт, що за умов  однакових форм поведінки і 

результатів когнітивної діяльності їхня мозкова організація як на 
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нейрофізіологічному, так і на нейрохімічному, і навіть на структурному 

рівнях може мати принципові статеві відмінності [36, 127; 334; 400].  

Однакова ефективність розумової діяльності може досягатися різними 

ментальними стратегіями [158]. А різні стратегії мають різні мозкові 

механізми забезпечення. Саме з різними стратегіями виконання завдань 

дивергентного типу, на нашу думку, і пов’язане те, що розраховані нами 

коефіцієнти можуть бути ЕЕГ-критерієм високої продуктивності 

дивергентного мислення тільки у чоловіків. У ряді робіт було встановлено, 

що існує різниця в принципах селекції інформації чоловіками і жінками: 

перші більшою мірою спираються на самовизначальні способи з 

використанням імпульсивно-глобальних стратегій, тоді як другі – на 

адаптацію до наявних понять з послідовною обробкою інформації та її 

осмисленням, причому для прийняття рішення жінки намагаються отримати 

вичерпну інформацію [333; 363; 368]. Самозвіти наших обстежуваних 

показали, що жінки детально аналізували зміст завдання, виділяли найбільш 

важливу інформацію, а потім візуалізували завдання. Стосовно ж чоловіків 

склалося враження, що завдання оцінювалося поверхнево, в цілому. 

«Чоловіча» стратегія базувалася на пошуку готових схем в пам’яті й 

загальній оцінці  можливості їх використання для вирішення даної проблеми. 

Такі когнітивні стратегії можна певною мірою назвати шаблонними: та 

стратегія, яка забезпечила досягнення позитивного результату декілька разів, 

починає застосуватися кожного разу для вирішення подібних завдань. 

Відповідно «закріплюється» певний варіант внутрішньо коркової взаємодії, 

який дає можливість реалізовувати цю стратегію з оптимальними 

енергетичними затратами. Аналізуючи отримані нами коефіцієнти, можна 

сказати, що для чоловіків, які демонстрували високий результат 

дивергентного мислення, характерна велика тіснота взаємодії саме 

передньоасоціативних (лобових) ділянок та відносно відособлена діяльність 

передньої і задньої систем уваги. Фронтальна кора розглядається як основна 
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структура, яка забезпечує низхідний (top-down) контроль і переробку 

інформації [370]. Лобові ділянки кори забезпечують селекцію варіантів 

рішення [18].  Жінкам же, очевидно,  притаманні більш різноманітні 

ментальні стратегії, які, в свою чергу, забезпечуються більш різноманітними, 

ніж у чоловіків, нейрофізіологічними механізмами, які не знаходять такого 

чіткого відображення в рівні і характері внутрішньокоркової взаємодії, 

оцінюваної за показниками когерентності. В сучасній електрофізіології існує 

думка про те, що у чоловіків і жінок реалізація інтелектуальних операцій 

здійснюється на основі різної тісноти взаємодії ділянок кори головного 

мозку. Зокрема, Разумнікова О. М. [160] вважає, що в основі функціональних 

відмінностей частотно-просторової організації кори головного мозку, які 

проявляються у чоловіків і жінок під час різних видів когнітивної діяльності, 

можуть лежати різні стратегії обробки інформації, які зумовлені тим, що у 

чоловіків більше значення має передня система уваги, а в жінок – задня, яка 

знаходиться у тісній взаємодії з лівопівкулевою частиною фронтального 

контролю. В інших роботах [259] було показано, що у чоловіків і жінок чітко 

проявляється домінування відповідно правої (посилення взаємодії коркових 

ділянок в задній частині кори зі зміщенням фокусів в праву півкулю) і лівої 

півкулі (домінування лівопівкулевих скроневих ділянок). Ці відмінності, на 

думку авторів, пов’язані із стратегіями виконання завдань: переважно 

вербальною в жінок і зорово-просторовою – у чоловіків. Dietrich M. D. [264] 

вважає, що, аналізуючи ЕЕГ-патерни творчого мислення, потрібно звертати 

увагу не тільки на особливості латералізації інформаційних процесів, але й на 

взаємодію передніх (фронтальних) і задніх (парієтальних) відділів кори. Саме 

ці ділянки відповідають за дві важливі функції творчого процесу – «критико-

ініціюючу» і  «пошукову». Парієтальна система відповідає за «пошукову» 

частину творчого процесу і забезпечує генерацію великої кількості ідей за 

рахунок різноманітних зорових, слухових і символічних асоціацій, а 

фронтальна система виконує «критико-ініціюючу» функцію і відповідно до 
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індивідуальних цілей та інтересів здійснює селекцію тих ідей, які надходять 

із парієтальної системи, розвиваючи «перспективні» і пригнічуючи 

непотрібні. Близьку до цієї точку зору має ряд авторів [183], які вважають, 

що фронтальні ділянки кори мають можливості встановлювати широкі 

зв’язки з «полімодальними» і «супермодальними» елементами скроневої та 

тім’яної ділянок, в яких зберігаються спеціальні знання та вміння [311]. Інші 

автори [183] висловлюють припущення про те, що це може бути механізмом 

запуску дивергентного типу мислення, який може вибірково гальмуватися й 

активуватися, що й модулює процес розвитку альтернативних рішень. 

Специфіка функціональних змін електричної активності кори головного 

мозку, пов’язаних з високою і низькою креативністю, й за нашими даними в 

проявляється практично в усіх діапазонах і по-різному виражена у чоловіків і 

жінок. Частотно-просторова організація біопотенціалів кори свідчить, на 

думку авторів [160; 433], про те, що запам’ятовування семантично значимої 

вербальної інформації здійснюється у жінок із залученням полімодальних 

стратегій, а в чоловіків – більш специфічних. Отже, отримані нами 

результати дозволяють зробити висновок, що розраховані для стану спокою з 

закритими і відкритими очима КВ1–КВ3, не виявили достовірних кореляцій з 

показниками продуктивності творчого мислення. У той же час значення КВ, 

розраховані для періодів інтелектуальної діяльності різних типів в 

обстежуваних із різним рівнем продуктивності дивергентного мислення, 

продемонстрували певну специфіку, але тільки в обстежуваних чоловічої 

статі. Аналіз патернів коефіцієнтів взаємодії передніх і задніх ділянок кори 

великих півкуль, визначених у процесі виконання конвергентних і 

дивергентних завдань, свідчить, що у чоловіків із високою продуктивністю 

дивергентного мислення спостерігаються більші КВ1 практично в усіх 

частотних діапазонах ЕЕГ; більші КВ2 – для порівняно низькочастотних 

ритмів (дельта, тета, альфа-1, альфа-2) та менші КВ3 – для високочастотних 

діапазонів (бета та гамма). Дані особливості значною мірою інваріантні щодо 
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когнітивних завдань конвергентного та дивергентного типу, які вимагають 

залучення різних ментальних стратегій. При цьому така закономірність була 

характерною виключно для обстежуваних чоловічої статі, тобто даний аспект 

виявив дуже чітку гендерну специфіку. Однак той факт, що що КВ виявили 

значущу кореляцію з показниками продуктивності дивергентного мислення 

дає нам підстави вважати, що у чоловіків інтегральні патерни когерентності 

для «передньоасоціативних», «задньоасоціативних» та міжзональних зв’язків 

можуть розглядатися як певні кореляти високої або низької продуктивності 

творчого мислення. У жінок подібних особливостей згаданих патернів 

практично не спостерігається.  

Нами був проведений кореляційний аналіз показників продуктивності 

дивергентного мислення та коефіцієнтів когерентності на двох етапах 

спостереження – під час виконання завдання конвергентного типу та під час 

виконання завдання дивергентного типу. Проведений аналіз показав, що у 

чоловіків високі значення коефіцієнта-1 в дельта-, тета-, альфа-1-, бета- і 

гамма-діапазоні були пов’язані, в першу чергу, з низьким показниками 

когерентності між передньо- та задньо-асоціативними ділянками. 

Причому, в дельта- і тета-діапазоні виявлена залежність стосувалася 

більшою мірою зв’язків між лобними та тім’яними і потиличними ділянками 

під час виконання завдань обох типів (рис. 4.33). 

В бета- і гамма-діапазоні висока продуктивність дивергентного 

мислення корелювала з низькими показниками когерентності як передньо-

асоціативних ділянок, так і з низькими показниками когерентності між 

передньо- та задньо-асоціативними ділянками, які під час виконання 

завдання конвергентного типу топографічно були більше вираженими, ніж 

під час виконання завдання дивергентного типу (рис. 4.34).  

Отже, високі значення коефіцієнта взаємодії-1 та низькі значення 

коефіцієнта взаємодії-3 в бета- і гамма-діапазоні визначаються низьким 
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рівнем взаємодії між передньо- та задньо-асоціативними ділянками кори 

головного мозку. 

 

Рис. 4.33. Статистично значущі (p<0,05) обернені кореляційні зв’язки 

між продуктивністю дивергентного мислення та коефіцієнтами когерентності 

біопотенціалів відповідних ділянок неокортексу в дельта- та тета-діапазоні 

ЕЕГ під час виконання конвергентного (зліва) і дивергентного (справа) 

завдань у чоловіків.  

 

Що ж стосується альфа-частот ЕЕГ, то в альфа-1-діапазоні топографія 

взаємозв’язків була практично такою ж, як в діапазоні низьких частот (дельта 

і тета), але тільки під час виконання завдання дивергентного типу. В альфа-2- 

та альфа-3-діапазоні, менш вагомішими для високої продуктивності був 

рівень взаємодії задньоасоціативних зв’язків 

Кореляційний аналіз, проведений для осіб жіночої статі, виявив дуже 

мало пар відведень, коефіцієнти когерентності між якими статистично 

значуще корелювали з показниками продуктивності дивергентного мислення. 

Зокрема, це стосувалося пар відведень Fp1-T5 і Fp1-O1 – в різних 

комбінаціях у всіх обстежуваних діапазонах ЕЕГ (рис. 4.35). 
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Рис. 4.34. Статистично значущі обернені кореляційні зв’язки між 

продуктивністю дивергентного мислення та показниками когерентності 

електричної активності відповідних ділянок кори головного мозку в бета- та 

гамма-діапазоні ЕЕГ під час виконання завдання конвергентного (зліва) і 

дивергентного (справа) завдань у чоловіків.  

   

Варто зазначити, що всі (за винятком трьох) виявлені в групі жінок 

статистично значущі кореляції були позитивними. Крім зазначених вище 

можна також акцентувати увагу на тих, які виявлені в гамма-діапазоні: Fp2-

T5, Fp2-T6, Fp2-P3, Fp2-P4 (під час виконання завдання конвергентного типу) 

та Fp2-T5, Fp2-T6, Fp2-P3, Fp2-P4, T4-T5, T4-T6, T4-P3, T4-P4, T4-O1, T4-O2, 

T4-F8 (під час виконання завдання дивергентного типу).  

Отримані нами результати дозволяють заключити, що у чоловіків 

висока продуктивність дивергентного мислення корелює з підвищеною 

щільністю взаємодії нейронних мереж у передніх та задніх асоціативних 

ділянках кори головного мозку і певною функціональною відособленістю 

цих ділянок одна від одної. Отже у чоловіків інтегральні патерни 
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когерентності для «передньоасоціативних», «задньоасоціативних» та 

міжзональних зв’язків можуть розглядатися як певні кореляти високої або 

низької продуктивності дивергентного мислення. У жінок подібних 

особливостей згаданих патернів практично не спостерігається. Наші дані 

також підтверджують наявність істотної гендерної специфіки внутрішньо- та 

міжзональних когерентних зв’язків ЕЕГ-активності  

 

Рис. 4.35. Статистично значущі обернені кореляційні зв’язки між 

продуктивністю дивергентного мислення та показниками когерентності 

електричної активності відповідних ділянок кори головного мозку в 

піддідапазонах альфа-ритму ЕЕГ під час виконання завдання конвергентного 

(зліва) і дивергентного (справа) завдань у чоловіків.  



 160 

4.5. Особливості потужності ЕЕГ у чоловіків і жінок з різною 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу.  

 

За результатами ANOVA було встановлено, що фактор 

«продуктивність конвергентного мислення» для показників потужності ЕЕГ 

був значимим в тета-, альфа-1, бета- і гамма-діапазонах (дод. В. 2): вищі 

показники потужності біопотенціалів були характерними для обстежуваних з 

низькою продуктивністю виконання конвергентного завдання. Взаємодія 

фактора «продуктивність конвергентного мислення» з іншими факторами 

найбільш значимою була в альфа-3-діапазоні, а найменш значимою – в 

альфа-2-діапазоні. 

 В дельта-діапазоні ЕЕГ значимою для показників потужності 

біопотенціалів була взаємодія трьох факторів: «стать», «продуктивність 

конвергентного мислення» та «етап спостереження». В цьому частотному 

діапазоні ЕЕГ в групі жінок з високою продуктивністю конвергентного 

мислення відмічені найменші показники потужності біопотенціалів (рис. 

4.33).  

 

Рис. 4.33. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», 

«стать» і «продуктивність конвергентного мислення» в дельта-діапазоні ЕЕГ 

в обстежуваних з високою (─) і низькою (---) продуктивністю виконання 

завдання конвергентного типу. * – значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності.  

ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

*

 

*
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Аналіз топографічних особливостей показників потужності 

біопотенціалів дельта-діапазону виявив, що в групі жінок з високою 

продуктивністю конвергентного мислення середньогрупові значення у 

відведеннях F3, T3, T4, T5, P3, P4 і O1 були статистично значуще меншими, 

ніж в групі жінок з низькою продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу.  

Звертає на себе увагу статистично значуще збільшення потужності 

дельта-активності під час виконання завдання конвергентного типу в жінок з 

низькою продуктивністю конвергентного мислення.  

Як показав більш детальний аналіз збільшення потужності дельта-хвиль було 

характерне для всіх зон кори головного мозку, але тільки в бічних лобових, 

передньо-скроневих, центральних, тім’яних в обох півкулях та передньо-

лобових і задньо-скроневій в правій півкулі воно досягало рівня статистичної 

значущості (рис. 4.34). 

 
 

Рис. 4.34. Зміни (p<0,05) потужності дельта-активності ЕЕГ протягом 

обстеження в осіб з різною продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу. Жін-ВПрКон, Чол-ВПрКон – обстежувані з високою 

продуктивністю, Жін-НПрКон, Чол-НПрКон – обстежувані з низькою 

продуктивністю. Трикутник з вершиною доверху свідчить про зростання 

потужності ритму в другому із порівнюваних станів, з вершиною донизу – 

про зниження. 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 
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 В тета-діапазоні ЕЕГ характерною особливістю обстежуваних з 

низькою продуктивністю конвергентного мислення було зниження 

потужності біопотенціалів в стані спокою з налаштуванням на розумову 

діяльність і збільшення потужності біопотенціалів під час виконання 

завдання конвергентного типу. Ця тенденція не мала особливостей, 

пов’язаних зі статтю обстежуваних (рис. 4.35). 

 

Рис. 4.35. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«продуктивність конвергентного мислення» в тета- і альфа-1-діапазоні ЕЕГ. 

Суцільна лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу, пунктирна – обстежувані з низькою продуктивністю 

виконання завдання конвергентного типу. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження 

(див. рис. 4.6).       – значущі (p<0,05) відмінності між етапами 

спостереження. * – значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності. 

 

 В альфа-1-діапазоні нами було відмічене збільшення потужності 

біопотенціалів під час налаштування на розумову діяльність та її зменшення 

під час виконання завдання конвергентного типу в обстежуваних з високою 

продуктивністю конвергентного мислення (див. рис. 4.35). 

В альфа-2-діапазоні відмінності динаміки показників потужності 

біопотенціалів, пов’язані з продуктивністю розумової діяльності, проявилися 

тільки в жінок на початковому етапі обстеження. В обстежуваних з низькою 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*
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продуктивністю виконання конвергентного завдання у стані спокою із 

закритими очима відмічена вища потужність біопотенціалів альфа-2-ритму 

(рис. 4.36).  

 

Рис. 4.36. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», 

«стать» і «продуктивність конвергентного мислення» в альфа-2-діапазоні 

ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання 

завдання конвергентного типу, пунктирна – обстежувані з низькою 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу. ЕС: 1–5  – етапи 

спостереження. Статистично значущі відмінності позначені, як на рис. 4.35. 

 

Але ці відмінності не досягали рівня статистичної значущості ні в 

одному із відведень. Під час спокійного споглядання в обох групах 

спостерігалася генералізована депресія альфа-2-ритму. У чоловіків з високою 

продуктивністю конвергентного мислення на етапі переходу від 

налаштування на розумову діяльність до виконання завдання конвергентного 

типу спостерігалося зменшення потужності біопотенціалів альфа-2-ритму. 

*

 

*
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Однак, врахування фактора «відведення» показало, що це зниження в 

жодному із відведень не досягало рівня статистичної значущості. 

В альфа-3-діапазоні ЕЕГ відмінності, пов’язані з продуктивністю 

розумової діяльності, проявилися тільки у обстежуваних чоловічої статі. Так, 

зокрема, встановлено, що у чоловіків з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення була більша глибина депресії (більше виражене 

зменшення показників потужності біопотенціалів під час переходу від стану 

спокою із закритими очима до спокійного споглядання) (рис. 4.37). 

 

Рис. 4.37. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», 

«стать» і «продуктивність конвергентного мислення» в альфа-3-діапазоні 

ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання 

завдання конвергентного типу, пунктирна – обстежувані з низькою 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу. ЕС: 1–5  – етапи 

спостереження. Статистично значущі відмінності позначені, як на рис. 4.35. 

 

Як показав більш детальний аналіз, у чоловіків з низькою 

продуктивністю виконання завдання конвергентного типу зниження 

*

 

*

 

*

 

*
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потужності біопотенціалів альфа-3-ритму мало більш генералізований 

характер – спостерігалося в усіх відведеннях, крім передніх лобових. У групі 

ж чоловіків з високою продуктивністю конвергентного мислення в стані 

спокою із відкритими очима зменшення показників потужності 

біопотенціалів альфа-3-ритму спостерігалося в задньоасоціативних ділянках 

кори головного мозку і продовжувалося під час виконання завдання 

конвергентного і дивергентного типу (рис. 4.38).    

 
 

Рис. 4.38. Зміни (p<0,05) потужності біопотенціалів альфа-3-ритму ЕЕГ 

протягом обстеження в осіб з різною продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу. Чол-ВПрКон – обстежувані з високою продуктивністю, 

Чол-НПрКон – обстежувані з низькою продуктивністю. Трикутник з 

вершиною доверху свідчить про зростання потужності ритму в другому із 

порівнюваних станів, з вершиною донизу – про зниження. ЕС: 1–5  – етапи 

спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В бета-діапазоні ЕЕГ в обстежуваних з високими і низькими 

показниками продуктивності виконання завдання конвергентного типу саме 
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на етапі його виконання спостерігалися найбільш суттєві відмінності. У 

обстежуваних з низькими показниками продуктивності конвергентного 

мислення спостерігалося зростання потужності біопотенціалів бета-ритму, а 

в обстежуваних з високими показниками продуктивності конвергентного 

мислення – зниження (рис. 4.39). Ці відмінності не були пов’язані зі статтю. 

 

Рис. 4.39. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«продуктивність конвергентного мислення» в бета-діапазоні ЕЕГ. Суцільна 

лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу, пунктирна – обстежувані з низькою продуктивністю 

виконання завдання конвергентного типу. Однаковими позначеннями  

відмічені показники, які статистично значуще (p<0,05) відрізняються. ЕС: 1– 

5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Динаміка потужності біопотенціалів гамма-ритму, пов’язана з 

продуктивністю виконання конвергентного завдання була відмінною як в 

осіб чоловічої, так і жіночої статі. У жінок з низькою продуктивністю 

конвергентного мислення під час виконання конвергентного завдання 

спостерігалося збільшення потужності біопотенціалів гамма-ритму, а під час 
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виконання дивергентного завдання – зменшення до рівня характерного для 

стану спокою із закритими очима.  

У чоловіків основні відмінності потужності біопотенціалів проявилися 

в тому, що у обстежуваних з низькою продуктивністю конвергентного 

мислення протягом всього обстеження показники потужності біопотенціалів 

були більшими, ніж у обстежуваних з високою продуктивністю 

конвергентного мислення (рис. 4.40).  

 

Рис. 4.40. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«продуктивність конвергентного мислення» в гамма-діапазоні ЕЕГ. Суцільна 

лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання 

конвергентного типу, пунктирна – з низькою. *– значущі (p<0,05) міжгрупові 

відмінності;      – значущі (p<0,05) відмінності між етапами спостереження. 

ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Більш детальний аналіз показав, що у обстежуваних жіночої статі з 

низькими показниками продуктивності конвергентного мислення під час 

виконання завдання конвергентного типу спостерігалося збільшення 

потужності біопотенціалів гамма-ритму в усіх ділянках кори головного мозку 
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за винятком передніх скроневих ділянок, а під час виконання завдання 

дивергентного типу в усіх ділянках, крім передніх лобових відмічалося 

зменшення потужності біопотенціалів гамма-ритму.  

 

4.6. Аналіз змін потужності ЕЕГ, пов’язаних з продуктивністю 

виконання завдання дивергентного типу  

 

Результати багатофакторного аналізу показали, що для показників 

потужності фактор «продуктивність дивергентного мислення» та його 

взаємодія з іншими факторами мали різну значимість в різних частотних 

діапазонах ЕЕГ (додат. В.3). Найбільш значимим фактор «продуктивність 

дивергентного мислення » був в альфа-1-діапазоні, найменш – в альфа-3-

діапазоні. Взаємодія факторів «продуктивність дивергентного мислення» і 

«стать» була значимою в усіх діапазонах ЕЕГ крім дельта, але найбільше – в 

альфа-1. Взаємодія факторів «продуктивність дивергентного мислення», 

«стать» та «етап спостереження» була значимою тільки в двох частотних 

діапазонах ЕЕГ – дельта і бета. 

 В дельта-діапазоні в осіб з високою продуктивністю дивергентного 

мислення показники потужності біопотенціалів були вищими, ніж у 

обстежуваних з низькою продуктивністю дивергентного мислення. Також 

було встановлено, що потужність дельта-активності у жінок була більшою, 

ніж у чоловіків. Аналіз взаємодії факторів «стать», «продуктивність 

дивергентного мислення» та «етап спостереження» показав, що в групі жінок 

з високою продуктивністю дивергентного мислення і чоловіків з низькою 

продуктивністю дивергентного мислення зміни показників потужності 

електричної активності протягом обстеження були статистично значущими. 

Однак, у в групі жінок ці зміни були більше виражені. Варто зазначити, що у 

високопродуктивних жінок зміни показників потужності дельта-активність 

протягом всього обстеження мали різну спрямованість (рис. 4.41). 
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Врахування фактора «відведення» показало, що зміни показників 

потужності дельта-активності спостерігалися практично в усіх відведеннях, 

але рівня статистичної значимості досягали тільки в частині відведень і 

тільки під час виконання завдання конвергентного і дивергентного типу (рис. 

4.42). 

 

Рис. 4.41. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«продуктивність дивергентного мислення» в дельта-діапазоні ЕЕГ. Суцільна 

лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання 

дивергентного типу, пунктирна – з низькою.      – значущі (p<0,05) 

відмінності між етапами спостереження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження 

(див. рис. 4.6). 

 

В тета, альфа-1, альфа-2 і альфа-3-діапазоні взаємодія факторів «стать», 

«продуктивність» та «етап спостереження» була не значимою. Значимою 

була взаємодія двох факторів – «стать» і «продуктивність». Аналіз цієї 

взаємодії показав, що в тета-діапазоні у жінок показники потужності не 

відрізнялися в осіб з різною продуктивністю, а в чоловіків з високою 

продуктивністю були дещо вищими, ніж у чоловіків з низькою 

продуктивністю дивергентного мислення. В альфа-1-діапазоні відмінності 

показників потужності, пов’язані з продуктивністю дивергентного мислення, 
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проявилися тільки у обстежуваних жіночої статі: у високопродуктивних осіб 

потужність була менша, ніж у низькопродуктивних. В альфа-2-діапазоні 

тільки в групі низькопродуктивних проявлялися статеві відмінності: у жінок 

показники були вищими, ніж у чоловіків.  

 

Рис. 4.42. Зміни (p<0,05) потужності дельта-активності ЕЕГ протягом 

обстеження в осіб жіночої статі з різною продуктивністю виконання завдання 

дивергентного типу. Жін-ВПр, ЧолВПр  – обстежувані з високою, Жін-НПр, 

ЧолНПр – з низькою продуктивністю. Цифрами позначено етапи 

спостереження, які порівнювалися. Трикутник з вершиною доверху свідчить 

про зростання потужності ритму в другому із порівнюваних станів, з 

вершиною донизу – про зниження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 

4.6). 
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В бета-діапазоні ЕЕГ у жінок динаміка показників потужності 

електричної активності кори головного мозку протягом обстеження не була 

пов’язана з продуктивністю їхнього дивергентного мислення. У чоловіків 

відмінності динаміки потужності білпотенціалів бета-ритму, пов’язані з 

продуктивністю дивергентного мислення, проявилися на етапі «спокій з 

налаштуванням» –  «виконання дивергентного завдання». В групі чоловіків з 

високою продуктивністю дивергентного мислення показники потужності 

біопотенціалів бета-ритму практично не змінювалися, а в групі з низькою 

продуктивністю дивергентного мислення поступово зростали і на етапі 

виконання дивергентного завдання ставали вищими, ніж в групі з низькою 

продуктивністю дивергентного мислення (рис. 4.43).  

Рис. 4.43. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«продуктивність дивергентного мислення» в бета-діапазоні ЕЕГ. Суцільна 

лінія – обстежувані з високою продуктивністю виконання завдання 

дивергентного типу, пунктирна – обстежувані з низькою продуктивністю 

виконання завдання дивергентного типу. Суцільна лінія – обстежувані з 

високою продуктивністю виконання завдання дивергентного типу, пунктирна 

– обстежувані з низькою продуктивністю виконання завдання дивергентного 

типу. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 
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Врахування фактора «відведення» у багатофакторному аналізі 

показало, що зміни показників потужності біопотенціалів бета-ритму не були 

прив’язані до певного відведення, а спостерігалося її загальне зниження чи 

підвищення. 

В гамма-діапазоні ЕЕГ тільки в групі чоловіків (на основі взаємодії 

факторів «стать» і «продуктивність дивергентного мислення») нами відмічені 

відмінності показників потужності юіопотенціалів, пов’язані з 

продуктивністю дивергентного мислення:  вищі показники були в 

низькопродуктивних осіб. 

 

4.7. Локальна і просторова синхронізація ЕЕГ, пов’язана з 

оригінальністю дивергентного мислення  

 

Ефективність дивергентного мислення оцінювалася нами за двома 

показниками – продуктивністю (кількістю запропонованих розв’язків) та 

оригінальністю (унікальністю, нестандартністю відповіді). Сьогодні 

електрофізіологи здійснюють численні спроби вивчити мозкові механізми, 

які забезпечують оригінальність мислення, однак систематизувати отримані 

результати поки що дуже важко. Це пов’язано з тим, що мозкова організація 

оригінального (творчого) мислення  виявляє залежність від багатьох 

факторів: мотивації [140] суб’єктивної складності завдання [55],  стратегії 

обробки інформації [177], статі обстежуваних [201]  та ін.  

Згідно гіпотези Мартиндейла К. [356] особи з високими креативними 

здібностями характеризуються більш «гнучкими» процесами активації мозку 

відповідно до характеру й умов вирішення творчої задачі. Виходячи з цього, 

ми припустили, що оригінальні рішення здатні генерувати ті люди, які 

можуть змінювати рівень активації у відповідності з типом завдання 

конвергентними (за заданим алгоритмом) чи дивергентним 

(багатовекторним).  



 173 

Згідно результатів багатофакторного дисперсійного аналізу фактор 

«оригінальність» значимий в тета-, альфа-1-, альфа-3- і гамма-діапазоні ЕЕГ. 

Однак, більш детальний аналіз показав, що найсуттєвіші відмінності, 

пов’язані з цим фактором, проявилися саме в діапазоні альфа-частот (рис. 

4.44). 

 

Рис. 4.44. Динаміка потужності електричної активності кори головного  

мозку в різних діапазонах альфа-ритму ЕЕГ.      - значущі (p<0,05) 

відмінності між етапами спостереження.  

 

На основі аналізу взаємодії факторів «ритм» та «етап спостереження» 

було встановлено, що динаміка показників потужності біопотенціалів  альфа-

1-, альфа-2- і альфа-3-ритму мала спільну тенденцію: зниження під час 

переходу від стану спокою із закритими очима до спокійного споглядання. 

Однак, глибина депресії (міра зниження потужності біопотенціалів) 

відрізнялася в різних частотних діапазонах ЕЕГ (див. рис. 4.44).  

Тільки в альфа-2 і альфа-3-діапазоні ЕЕГ нами були виявлені 

відмінності, пов’язані з оригінальністю дивергентного мислення.  

В альфа-3-діапазоні в «оригінальних» обстежуваних обох статей фонові 

значення потужності біопотенціалів і глибина депресії, пов’язані з переходом 
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до спокійного споглядання, були більшими, ніж в обстежуваних, які 

пропонували стереотипні відповіді (рис. 4.45).  

 

Рис. 4.45. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження (ЕС)»–

«оригінальність відповідей»–«стать» в альфа-3-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія 

– обстежувані з оригінальними відповідями, пунктирна лінія – обстежувані із 

стереотипними відповідями. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В альфа-2-діапазоні ЕЕГ глибина депресії також відрізнялася в 

обстежуваних з різними індексами оригінальності. Так, зокрема, 

встановлено, що в «оригінальних» жінок і чоловіків більша глибина депресії 

альфа-2-ритму досягалася різними механізмами. У жінок – за рахунок 

більших показників потужності біопотенціалів альфа-2-ритму в стані спокою 

із закритими очима, у чоловіків за рахунок менших показників потужності 

біопотенціалів цього частотного діапазону в стані спокійного споглядання 

(рис. 4.46). 
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Результати ANOVA (додат. В. 4) також виявили, що відмінності 

коефіцієнтів когерентності, пов’язані з оригінальністю дивергентного 

мислення характерні тільки для альфа-2- і альфа-3-діапазонів ЕЕГ.  

 

 

Рис. 4.46. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження (ЕС)»–

«оригінальність відповідей»–«стать» в альфа-2-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія 

– обстежувані з оригінальними відповідями, пунктирна лінія – обстежувані з 

стереотипними відповідями. * - значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності;   

        - значущі (p<0,05) відмінності між етапами спостереження. ЕС: 1– 5  – 

етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Аналіз змін когерентності біопотенціалів в альфа-2-діапазоні виявив 

цікаву, на наш погляд, особливість – подібність характеру просторової 

синхронізації біопотенціалів у чоловіків з оригінальними відповідями і жінок 

із стереотипними відповідями. Під час виконання дивергентного завдання в 

цих групах формувався чітко виражений фокус взаємодії в латеральній 

лобовій ділянці лівої півкулі (рис. 4.47).  

*

 

*

 

*

 

*
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[122] вважають, що в фокусах взаємодії відбувається порівнювання і 

синтез різноманітної інформації та функціональне об’єднання «зацікавлених» 

ділянок кори. 

 

Рис. 4.47. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів в альфа-2-

діапазоні ЕЕГ. Групи обстежуваних: Жін-ОрВ – жінки з оригінальними 

відповідями, Чол-ОрВ – чоловіки з оригінальними відповідями; Жін-СтВ – 

жінки із стереотипними відповідями:, Чол-СтВ – чоловіки із стереотипними 

відповідями. І – стан спокою з відкритими очима порівняно зі станом спокою 

із закритими очима; ІІ –  виконання завдання конвергентного типу порівняно 

зі станом спокою з відкритими очима; ІІІ – виконання завдання 

дивергентного типу порівняно з виконанням завдання конвергентного типу. 

Суцільні лінії, які з’єднують відповідні відведення, вказують на статистично 

вірогідно (р≤0,05) більше значення когерентності в першому із порівнюваних 

станів, пунктирні – на менше. 
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Особливості активаційного забезпечення дивергентного мислення 

пов’язані із стратегією досягнення результату. Чоловіки, вирішуючи 

завдання з множинними розв’язками, не враховують можливість та 

доцільність реалізації запропонованих варіантів вирішення проблемної 

ситуації, а орієнтуються на свої внутрішньо закріплені «ментальні схеми» і 

на їхній основі виконують нові завдання. 

Але в одних обстежуваних чоловічої статі така стратегія породжує 

оригінальний ментальний продукт, а в других – стереотипний. На нашу 

думку, це пов’язано з тим наскільки ефективно наявні знання залучаються в 

створення нового інтелектуального продукту. Підтвердженням нашого 

припущення як раз і може бути картина просторової синхронізації, отримана 

в даному обстеженні в альфа-2- і альфа-3-діапазоні під час виконання 

завдання дивергентного типу (рис. 4.48).  

В групі чоловіків з оригінальним відповідями спостерігалась інтеграція 

багатьох ділянок кори головного мозку: всіх ділянок лобової кори, яка 

відіграє головну роль в селекції інформації і підтриманні уваги до 

релевантної інформації [406] та бере участь в контролі як утримання цілей 

діяльності, так і сприйняття інформації [397]; центральних, що відображують 

роботу акцептора результату дії [219; 227]; скроневих, пов’язаних з 

вилученням інформації із пам’яті [311]. Об’єднання цих ділянок саме в 

альфа-2-діапазоні, який згідно сучасних уявлень має відношення до функції 

підтримання уваги [330], та формування фокусу взаємодії в лівій передньо-

скроневій ділянці в альфа-3-діапазоні, який пов’язаний із семантичною 

обробкою інформації [330], дає підстави говорити про те, що в групі 

чоловіків з оригінальними відповідями відбувається процес узгодження 

існуючих когнітивних схем з новою інформацією  

Однак, ми не змогли спростувати чи підтвердити свої припущення, 

опираючись на самозвіти обстежуваних, оскільки лише частина чоловіків  

змогли чітко описати, як вони розв’язували завдання. Непрямим 
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підтвердженням нашого положення про те, що оригінальність мислення у 

чоловіків зумовлена стратегією вбудовування своїх знань в нову когнітивну 

задачу, можуть бути відповіді обстежуваних. Наприклад, студент П-ць, який 

навчався на географічному факультеті запропонував використати  морські 

течії; студент П-ей, який навчався на хімічному факультеті, – хімічну 

речовину; студент К-юк, який навчався на біологічному факультеті,  – 

підкопувати дерева. Отже, цілком очевидно, що в чоловіків важливе значення 

має саме використання знань, які зберігаються в довготривалій пам’яті. 

 

Рис. 4.48. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів в альфа-3-

діапазоні ЕЕГ. Групи обстежуваних: Жін-ОрВ; Чол-ОрВ – обстежувані з 

оригінальними відповідями, Жін-СтВ; Чол-СтВ – обстежувані із 

стереотипними відповідями. І – стан спокою з відкритими очима порівняно зі 

станом спокою із закритими очима; ІІ –  виконання конвергентного завдання 

порівняно зі станом спокою з відкритими очима; ІІІ – виконання 

дивергентного завдання порівняно з виконанням конвергентного завдання. 

Суцільні лінії, які з’єднують відповідні відведення, вказують на статистично 

вірогідно (р≤0,05) більше значення когерентності в першому із порівнюваних 

станів, пунктирні – на менше. 
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В групі жінок, які пропонували стереотипні варіанти вирішення 

завдання, інтеграційні процеси охоплювали значно меншу кількість зон кори 

головного мозку і були зосереджені в основному на лобових і центральних 

ділянках. Опитування жінок цієї групи показало, що переважна більшість із 

них витратили основні зусилля на аналіз змісту завдання і побудову 

логічного ланцюга між його «компонентами». Можливо, саме тому 

оригінальні рішення і не були запропоновані.  

Відсутність змін показників потужності електричної активності кори 

головного мозку в групах жінок, які пропонували оригінальні відповіді, і 

чоловіків із стереотипними відповідями під час переходу від конвергентного 

до дивергентного завдання може свідчити про те, що обстежувані 

пропонували тільки очевидні рішення, а така стратегія не потребувала зміни 

рівня активації.  

Схожісь топографії змін когерентності в альфа-3-діапазоні проявляється 

в інших «різнойменних» групах: жінок з оригінальними відповідями і 

чоловіків із стереотипними відповідями. Звертає на себе увагу активне 

залучення всіх центральних ділянок кори головного мозку, що можна 

трактувати як ефективну роботу акцептора результату дії функціональної 

системи, спрямованої на виконання завдання дивергентного типу [219; 227]. 

На нашу думку, в чоловіків очевидні рішення – це ті, які навіть не 

потребують «звірки» з існуючими енграмами (звіряються тільки з 

акцептором результату дії). За таких умов стають не помітними ще якісь 

рішення. У жінок очевидні рішення не зазнають критичного відбору й, таким 

чином, не відкидаються певні, скажімо, важкі для реалізації варіанти (а такі, 

як правило, і є оригінальними). 

Отже, отримані результати лише частково підтвердили наше 

припущення. Процеси активації кори головного мозку за показниками 

потужності та когерентності біопотенціалів альфа-ритму, які забезпечують 

оригінальність дивергентного мислення, визначаються двома факторами – 
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статтю та стратегією вирішення завдання. Обстежуваним із груп з високою 

оригінальністю мислення властива більша готовність до сприйняття 

інформації, яка проявляється в більш вираженій депресії альфа-2- і альфа-3-

ритмів під час переходу в стан спокою із відкритими очима. Виявлене 

посилення лобових і лобово-центральних зв’язків в альфа-2-діапазоні під час 

виконання завдання дивергентного типу для груп, протилежних за статтю та 

рівнем оригінальності. В альфа-3-діапазоні ЕЕГ відмічено формування 

специфічного для кожної групи патерну змін рівня та характеру 

внтурішньокоркової взаємодії, пов’язаного зі статтю та рівнем 

оригінальності з деякими спільними рисами також для для груп, 

протилежних за статтю та рівнем оригінальності. 

 

4.8. Показники кореляційної розмірності, пов’язані зі статтю та 

рівнем продуктивності виконання завдань дивергентного типу 

 

Аналізувалися показники кореляційної розмірності (D2) в задньо-

лобових (F3, F4), тім’яних (Р3, Р4) і потиличних (О1, О2) відведеннях у 

обстежуваних з різним рівнем продуктивності дивергентного мислення в 

процесі виконання завдання дивергентного типу. Встановлено, що 

відмінності, пов’язані зі статтю обстежуваних, виражалися в більшому 

значенні середнього (для обстежуваних відведень) показника кореляційної 

розмірності у жінок порівняно з чоловіками. 

Кореляційна розмірність є одним із параметрів, який характеризує 

впорядкованість досліджуваної системи. Чим менша кореляційна 

розмірність, тим більш детерміністична поведінка системи. Інакше кажучи, 

чим більший показник кореляційної розмірності, тим складніше організовані 

психофізіологічні процеси в корі головного мозку [310]. Експериментально 

було показано, що більш стохастичну поведінку демонструють ізольовані 

нейронні сегменти [252].  
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Виходячи із отриманих показників кореляційної розмірності, можна 

було припустити, що нейрофізіологічні механізми інтелектуальної діяльності 

у жінок характеризуються більш складною реалізацією, ніж у чоловіків. Але 

врахування фактора продуктивності творчого мислення показало, що більш 

високі значення кореляційної розмірності у жінок порівняно з чоловіками 

спостерігалися тільки у випадку середньої продуктивності (рис. 4.49).  

 

Рис. 4.49. Показники кореляційної розмірності ЕЕГ у чоловіків і жінок 

з різним рівнем продуктивності дивергентного мислення (ПДМ) під час 

виконання дивергентного завдання. Цифрами позначені рівні 

продуктивності: 1 – низький, 2 – середній, 3 – високий. 

 

Як видно з рисунка 4.49, обстежувані різної статі з низькою 

продуктивністю виконання дивергентних завдань не відрізнялися за 

показниками кореляційної розмірності. А серед обстежуваних з високою 

продуктивністю спостерігалася тенденція до більших значень D2 у жінок.  

Отже, можна припустити, що на  нейрофізіологічному рівні 

знаходження двох-трьох варіантів (середня продуктивність) вирішення задачі 

супроводжується більш сильним залученням окремих нейронів у формування 

функціональних систем, встановленням більш жорстких зв’язків між 

нейронами. Більш виражений детермінізм в ЕЕГ, характерний для групи 
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чоловіків із середнім рівнем продуктивності дивергентного мислення, 

виражається в більш сильній генералізації діяльності ділянок кори головного 

мозку.  

Опираючись на роботу [368] та аналіз відповідей і самозвіти учасників 

нашого обстеження, можна сказати, що «чоловіча» стратегія вирішення 

інтелектуальних, в тому числі і творчих (дивергентних), завдань базується на 

пошуку готових схем в пам’яті і загальній оцінці можливості їх використання 

для вирішення даної проблеми. Такі когнітивні стратегії можна певною 

мірою назвати шаблонними: та стратегія, яка забезпечила досягнення 

позитивного результату декілька разів, починає застосовуватися  кожного 

разу для вирішення подібних завдань. Відповідно, «закріплюється» певний 

варіант внутрішньокоркової взаємодії, який дасть можливість реалізовувати 

цю стратегію з оптимальними енергетичними затратами.  

Непрямим показником енергетичних затрат можна вважити індекс 

втоми. І хоча початково використаний нами індекс втоми був отриманий  

[252; 317] саме для тривалого когнітивного навантаження, ми вважаємо за 

доцільне використати його в умовах короткочасного, але інтенсивного 

когнітивного навантаження. 

Отримані нами результати показали, що в процесі вирішення 

дивергентного завдання обстежувані обох статей з низькою продуктивністю 

не відрізнялися за показниками втоми. А у обстежуваних з середньою та 

високою продуктивністю дивергентного мислення коефіцієнти втоми були 

більшими у чоловіків порівняно з жінками (рис. 4.50). 

Також варто відмітити, що у  жінок коефіцієнти втоми статистично 

значуще не відрізнялися в групах з різною продуктивністю дивергентного 

мислення. А в чоловіків саме в групі з середньою продуктивністю 

дивергентного мислення коефіцієнти втоми були статистично значуще 

більшими, ніж в двох інших групах 
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Рис. 4.50. Індекс втоми у чоловіків і жінок з різним рівнем 

продуктивності дивергентного мислення (ПДМ) під час виконання 

дивергентного завдання. Цифрами позначені рівні продуктивності: 1 – 

низький, 2 – середній, 3 – високий. 

 

Крім того варто відмітити, що у чоловіків, які демонстрували високі й 

низькі результати дивергентного мислення рівень організації системи 

взаємодії ділянок кори практично один і той же (значення D2 статистично 

значуще не відрізнялися) і енергетична ціна функціонування системи 

практично однакова. Очевидно, при такій загальній подібності рівня 

організації системи забезпечення інтелектуальної діяльності, 

результативність дивергентного мислення у чоловіків визначалося або 

швидкістю мислинєвих операцій, або мірою залучення певних ділянок кори.    

В зв’язку з цим були проаналізовані показники кореляційної 

розмірності в обстежуваних ділянках кори мозку. Були отримані такі 

результати: для обстежуваних обох статей в правому потиличному відведенні 

показники кореляційної розмірності були значуще меншими порівняно з 

обома лобовими відведеннями. Встановлено, що найвищі показники 

кореляційної розмірності були відмічені для передньо-лобових діянок обох 

півкуль (рис. 4.51).  
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Однак, врахування статі та рівня продуктивності не виявило значущих 

відмінностей (рис. 4.52).  

 

Рис. 4.51. Роль фактора «відведення» для показників кореляційної 

розмірності ЕЕГ. Цифрами позначені рівні продуктивності: 1 – низький, 2 – 

середній, 3 – високий. 

 

Рис. 4.52. Показники кореляційної розмірності ЕЕГ в різних ділянках 

кори головного мозку у обстежуваних з різним рівнем продуктивності 

дивергентного мислення (ПДМ) під час виконання дивергентного завдання. 

Цифрами позначені рівні продуктивності: 1 – низький, 2 – середній, 3 – 

високий. 

 

Безумовно, важливим було порівняння аналогічних показників в 

зв’язку з продуктивністю конвергентного мислення. Було встановлено, що у 
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чоловіків складність організації системи забезпечення розумової діяльності 

за заданим алгоритмом (виконання завдання конвергентного типу) практично 

така ж, як і у випадку виконання завдання дивергентного типу. А от у жінок 

нами отримані дещо інші результати, які свідчать про те, що найбільш  

детерміністична система дає найкращий результат (висока продуктивність 

конвергентного мислення) за найменшої втоми (рис. 4.53).  

В той же час варто зауважити, що під час виконання завдання 

конвергентного типу у чоловіків (не залежно від рівня продуктивності 

конвергентного мислення) коефіцієнти втоми були більшими, ніж у жінок. 

Хоча серед обстежуваних з низьким рівнем продуктивності конвергентного 

мислення статеві відмінності були найменше вираженими (рис. 4.54). 

 

 
Рис. 4.53. Показники кореляційної розмірності ЕЕГ у чоловіків і жінок 

з різним рівнем продуктивності конвергентного мислення (ПКМ) під час 

виконання конвергентного завдання. Цифрами позначені рівні 

продуктивності: 1 – низький, 2 – середній, 3 – високий. 

 

На нашу думку, заслуговує уваги і той факт, що у жінок значення 

коефіцієнтів втоми були практично однаковими у групах, виділених, як за 
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показниками продуктивності виконання завдання конвергентного типу (див. 

рис. 4.53), так і за показниками виконання завдання дивергентного типу (див. 

рис. 4.50).  

 

Рис. 4.54. Індекс втоми у чоловіків і жінок з різним рівнем 

продуктивності конвергентного мислення (ПКМ) під чав виконання 

конвергентного завдання. Цифрами позначені рівні продуктивності: 1 – 

низький, 2 – середній, 3 – високий. 

 

Отже, показник кореляційної розмірності ЕЕГ є досить чутливим 

інструментом для оцінки індивідуальних особливостей організації мислення 

людини.  

Однак, отримані відмінності значень цього показника в різних групах 

обстежуваних мають неоднозначний характер, що свідчить про необхідність 

врахування різноманітних характеристик когнітивної діяльності людини під 

час використання кореляційної розмірності для аналізу ЕЕГ. Найбільш 

адекватним для використання D2 в якості оцінки особливостей мислення 

людини є ситуації, пов’язані  з оцінкою статевих відмінностей в ЕЕГ.   
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4.9. Відображення різних стратегій виконання інтелектуальних 

завдань у показниках ЕЕГ 

 

Як стимульний матеріал для дифернціювання обстежуваних за 

способами (стратегіями) виконання інтелектуальних завдань була 

використана методика Лачинса. Як показало опитування, проведене після 

реєстрації ЕЕГ, серед чоловіків і жінок було чотири варіанти виконання 

запропонованих завдань. Перший, який умовно був названий 

«переключення», полягав у тому, що обстежувані, виконавши першу серію 

завдань, помічали, що другу серію завдань можна зробити простішим 

способом. Другий спосіб – «однаково»: виконання двох серій завдань одним 

способом. Третій «не зробили» – це відсутність розв’язків задачі 

(обстежувані не змоги виконати ні першу, ні другу серію завдань). Однак, 

нам важко сказати, чи вони робили спроби виконати завдання, чи просто 

прочитавши умову задачі, взагалі не робили спроби її розв’язати. І четвертий 

варіант «тільки останні» – це виконання тільки останніх двох завдань, тобто 

тих, які вирішуються легшим способом. По суті, цей варіант дуже схожий на 

варіант «переключення», адже обстежувані помічали, що другу серію завдань 

можна вирішити легшим способом. Процентне співвідношення обстежуваних 

з різними стратегіями представлене на рисунку 4.55. 

Серед обстежуваних чоловічої статі порівняно з обстежуваними 

жіночої статі було більше осіб, які виконували всі завдання одним способом. 

Тобто більше тих, хто користувався «заученими» на перших задачах схемами 

вирішення завдання. Цей факт є підтвердженням того, що «чоловіча» 

стратегія мислення базується, в першу чергу, на використанні готових схем 

(алгоритмів) виконання тих чи інших завдань. Серед жінок було більше осіб, 

які або робили тільки два останніх завдання (простіших), чи не виконували 

жодного із завдань. Що ж стосується людей, які знаходили новий спосіб 
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виконання завдання, то їх кількість суттєво не відрізнялася у обстежуваних 

різних статей. 
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 Рис. 4.55. Процентне співвідношення обстежуваних з різними 

стратегіями. 

 

 Аналіз ЕЕГ-показників на цьому етапі обстеження не виявив 

характерних особливостей динаміки показників потужності біопотенціалів, 

пов’язаних з стратегією виконання завдань. Більш інформативними в цьому 

плані виявилися показники когерентності біопотенціалів тета- і альфа-1-

діапазоні. Зокрема, було встановлено, що у жінок в групах «не зробили» і 

«тільки останні» динаміка когерентності біопотенціалів тета-ритму була 

слабо вираженою (рис. 4.56).  

А в групах жінок, які вирішували всі завдання одним (складнішим) 

способом, і жінок, які останні завдання виконували більш простим способом, 

мала протилежну спрямованість. У перших спостерігалося зростання рівня 

просторової синхронізації біопотенціалів тета-ритму, у других – зменшення. 

У чоловіків динаміка когерентності біопотенціалів була яскраво вираженою 

тільки в групі тих обстежуваних, які змогли «переключитися» із складного 

способу вирішення на простий. У них спостерігалося зменшення рівня 

просторової синхронізації. Ці результати, на нашу думку, можна трактувати, 
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як зниження енергозатрат в групах чоловіків і жінок, які вирішували 

завдання різними способами. 

 

Рис. 4.56. Динаміка коефіцієнтів когерентності біопотенціалів в тета-

діапазоні ЕЕГу обстежуваних чоловічої і жіночої статі з різними типами 

вирішення завдань. Однаковими позначеннями    * відмічені показники, які 

статистично значуще (p<0,05) відрізняються.  

  

 В альфа-1-діапазоні ЕЕГ спостерігалася загалом типова для всіх 

обстежуваних ситуація: міжпівкулеві зв’язки були слабшими за ліво- і 

правопівкулеві (рис. 4.57). 

 

Рис. 4.57. Роль зв’язків різних типів в альфа-1-діапазоні ЕЕГ у 

обстежуваних чоловічої і жіночої статі з різними типами вирішення завдань. 

Типи вирішення: 1 – не зробили; 2 – тільки останні; 3 – однаково; 4 – 

переключення. s – лівопівкулеві зв’язки, d – правопівкулеві зв’язки, sd – 

міжпівкулеві зв’язки. Однаковими позначеннями *    відмічені показники, які 

статистично значуще (p<0,05) відрізняються.  
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В той же час чітко виділилася група чоловіків, які виконали останні два 

завдання, тобто ті, до яких можна було застосувати легший спосіб рішення. В 

цій групі спостерігалося явне переважання лівопівкулевих зв’язків над право- 

і міжпівкулевими 

Аналіз взаємодії факторів «тип вирішення», «стать» і «тест» виявив 

чітку динаміку когерентності біопотенціалів тільки в групі чоловіків, які 

виконували першу і другу серію завдань різними способами (рис. 4.58). 

 

 

Рис. 4.58. Динаміка когерентності альфа-1-ритму ЕЕГ у обстежуваних 

чоловічої і жіночої статі з різними типами вирішення завдань. 1 – виконання 

першої серії завдань, 2 – виконання другої серії завдань. *– значущі (p<0,05) 

відмінності між етапами спостереження.  

 

Оскільки всі, хто брав участь в серії обстежень, спрямованих на 

визначення стратегії мислення, перед тим були учасниками обстеження ЕЕГ-

показників дивергентного мислення, нами був проведений аналіз 

переважаючих стратегій у обстежуваних осіб чоловічої і жіночої статі з 

високими показниками дивергентного мислення. Було встановлено, що серед 

чоловіків з високою продуктивністю виконання дивергентних завдань (56% 

*

 

*
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осіб під час виконання першого завдання дивергентного типу і 60% під час 

виконання другого завдання дивергентного типу) під час виконання завдання 

на переливання води використовували однакову стратегію («без 

переключення») для виконання першої і другої серії завдань. У жінок 

високий результат дивергентного мислення забезпечувався двома 

стратегіями – «переключення» (35% в першому завданні і 32% в другому) та 

«тільки останні» (30% в першому завданні і 33% в другому 

 

Висновки до розділу: 

1. Співвідношення сумарної когерентності біопотенціалів для зв’язків 

різних типів: «переднеасоціативних» і «міжзональних» (зв’язки між  

передньо-асоціативними і задньо-асоціативними зонами) (коефіцієнт-

1); «передньо-асоціативні» і «задньо-асоціативні» (коефіцієнт-2); 

«міжзональні» і «задньо-асоціативні» (коефіцієнт-3) може 

використовуватися як ЕЕГ-маркер високої продуктивності 

дивергентного мислення чоловіків. 

2. У чоловіків продуктивність дивергентного мислення тим більша, чим 

більш відносно відособлено функціонують передньо- і задньо-

асоціативні ділянки і чим більший рівень когерентності біопотенціалів 

лобової кори.  

3. Аналіз електричної активності кори головного мозку в стані спокою 

показав, що особливості, пов’язані з продуктивністю дивергентного 

мислення виражені тільки в динаміці показників потужності 

біопотенціалів в альфа-діапазоні і свідчать про те, що краща готовність 

до сприйняття стимулів значною мірою визначає ефективність 

розумової діяльності дивергентного типу.  

4. Процеси активації кори головного мозку за показниками потужності та 

когерентності біопотенціалів альфа-ритму, які забезпечують 

оригінальність дивергентного мислення, визначаються двома 
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факторами – статтю та стратегією вирішення завдання. Обстежуваним 

із груп з високою оригінальністю мислення властива більша готовність 

до сприйняття інформації, яка проявляється в більш вираженій депресії 

альфа-2 і альфа-3-ритмів під час переходу в стан спокою із відкритими 

очима. Виявлене посилення лобових і лобово-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.  

5. Зростання тісноти лобових і лобов-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. 

6. 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 під час розв’язування 

завдань дивергентного типу порівняно з розв’язуванням завдань 

конвергентного типу спостерігається синхронізація біопотенціалів 

альфа-ритму у тім’яних і лівій потиличних ділянках та бета-ритму у 

правій бічній лобовій ділянці. В діапазоні тета-ритму зміни не 

виявлені. 
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7. У жінок при порівнянні дивергентного і конвергентного типів 

мислення статистично значущі відмінності локальної синхронізації 

біопотенціалів не виявлені. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОЯВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЕЕГ-

ПАТЕРНАХ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ЗАВДАНЬ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

  

 В результаті проведеного кластерного аналізу за показниками 

потужності і когерентності ЕЕГ отримані групи (кластери) не мали 

вираженого зв’язку з психофізіологічними характеристиками обстежуваних. 

Але, як показав багатофакторний дисперсійний аналіз в деяких частотних 

діапазонах фактр IQ та когнітивні стилі були значимими для показників ЕЕГ. 

 

5.1. Локальна і просторова синхронізація ЕЕГ у чоловіків і жінок з 

різним рівнем інтелекту 

 

Нами був проведений кореляційний аналіз індивідуальної частоти 

альфа-ритму і коефіцієнтів, які характеризують рівень інтелекту 

обстежуваних. Було встановлено, що для всіх обстежуваних коефіцієнт 

кореляції – 0,46; для чоловіків – 0,037. Всі ці коефіцієнти кореляції свідчать, 

що між обстежуваними параметрами не існує статистично значущого зв’язку. 

Результати ANOVA показали, що для показників потужності ЕЕГ 

фактор рівень інтелекту і його взаємодія з іншими факторами були 

значимими тільки в альфа-1- і альфа-2-діапазоні, а для показників 

когерентності – в усіх трьох діапазонах альфа-ритму (додат. В.5). 

В альфа-1-діапазоні потужність біопотенціалів вища в осіб з низькими 

показниками невербального інтелекту. Однак, взаємодія факторів стать і 

рівень інтелекту показала, що така особливість визначається тільки за 

рахунок відмінностей у обстежуваних жіночої статі.  Крім того, у жінок, як з 

низьким, так і з високим рівнями інтелекту показники потужності 

біопотенціалів альфа-1-ритму вищі, ніж у чоловіків. 
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 Як показав аналіз взаємодії факторів «відведення», «стать» і «рівень 

інтелекту» в загальному «крива», яка ілюструє величини потужності 

біопотенціалів в різних відведеннях дуже подібна в обстежуваних чоловічої і 

жіночої статі. Для всіх обстежуваних характерна загальна тенденція: найвищі 

значення потужності біопотенціалів в центральних, передніх лобових, і 

потиличних, а найнижчі – в скроневих відведеннях. Але в передньо-лобових, 

центральних, задньо-скроневих, тім’яних і потиличних ділянках у жінок 

показники потужності біопотенціалів альфа-1-ритму були вищими, ніж у 

чоловіків.  

В той же час варто зазначити, що у жінок різниця між найвищими і 

найнижчими показниками потужності біопотенціалів була більша, ніж у 

чоловіків. А відмінності потужності біопотенціалів між групами з високим і 

низьким інтелектом проявляються тільки у обстежуваних жіночої статі (рис. 

5.1). 

 

Рис. 5.1. Особливості взаємодії факторів «відведення-стать-рівень 

інтелекту» в альфа-1-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – високий рівень 

інтелекту, пунктирна – низький.  
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 В альфа-2-діапазоні, як і в альфа-1, у обстежуваних з низьким рівнем 

інтелекту нами були відмічені більші показники потужності біопотенціалів. 

Однак, як показав, багатофакторний дисперсійний аналіз з врахуванням 

фактора «стать» вони досягаються за рахунок відмінностей в групі осіб 

чоловічої статі. У обстежуваних жіночої статі відмінності, пов’язані з рівнем 

інтелекту обстежуваних не виявлені. Крім того у жінок як з високим, так і з 

низьким рівнем інтелекту більший розкид даних, ніж в групах чоловіків. 

 Зміни потужності біопотенціалів альфа-2-ритму протягом всього 

обстеження мали однакову тенденцію у обстежуваних з високим і низьким 

рівнем інтелекту – різке зниження потужності в стані спокою з відкритими 

очима. Подальші зміни потужності біопотенціалів не досягали рівня 

статистичної значущості.  

 Однак, у обстежуваних з низьким рівнем інтелекту фонові значення 

потужності біопотенціалів альфа-2-ритму були більшими, ніж в групі 

обстежуваних з високим рівнем інтелекту. Відповідно і глибина депресії у 

них була більшою, ніж в осіб з високими показниками IQ. 

 На інших етапах спостереження показники потужності біопотенціалів 

альфа-2-ритму в осіб з високим і низьким рівнем інтелекту статистично 

значуще не відрізнялися. 

В той же час нами було встановлено, що три групи обстежуваних: 

жінки з високим рівнем інтелекту, жінки з низьким рівнем інтелекту і 

чоловіки з низьким рівнем інтелекту – мали значно вищі показники 

потужності біопотенціалів альфа-2-ритму в стані спокою із закритими очима, 

ніж обстежувані чоловічої статі з високим рівнем інтелекту. Тільки в групі 

обстежуваних чоловічої статі з високим рівнем інтелекту спостерігалося 

статистично значуще зниження потужності біопотенціалів під час виконання 

завдання конвергентного типу (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження (ЕС)-

стать-рівень інтелекту» в альфа-2-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – високий 

рівень інтелекту, пунктирна – низький. Однаковими позначеннями   * 

відмічені показники, які статистично значуще (p<0,05) відрізняються.       

  

Динаміка потужності біопотенціалів альфа-2-ритму суттєво 

відрізнялася у обстежуваних з високим і низьким рівнем інтелекту. У групі 

жінок з високим рівнем інтелекту депресія альфа-2-ритму мала 

генералізований характер (за винятком передньо-лобових ділянок обох 

півкуль). У групі жінок з низьким рівнем інтелекту зниження потужності 

біопотенціалів альфа-2-ритму спостерігалося тільки в задніх і бічних лобових 

та центральних ділянках. Подальша зміна діяльності не викликала у цій групі 

статистично значущих змін потужності біопотенціалів альфа-2-ритму. В 

групі жінок з високим рівнем інтелекту ми спостерігали зміни потужності 

біопотенціалів під час переходу від спокійного споглядання до розумової 

діяльності і під час зміни типу розумової діяльності. Аналізуючи ці зміни, 

*

 

*
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можна сказати, що розумова діяльність конвергентного типу 

супроводжувалася зниженням потужності біопотенціалів альфа-2-ритму у 

тім’яних, лівій передньо-лобових і правій бічній лобовій частках (рис. 5.3). 

 
 

Рис. 5.3. Зміни локальної синхронізації біопотенціалів в альфа-2-

діапазоні ЕЕГ у жінок з високим  (Жін-В) і низьким  (Жін-Н) рівнем 

інтелекту. І – стан спокою з відкритими очима порівняно зі станом спокою із 

закритими очима; ІІ –  виконання завдання конвергентного типу порівняно зі 

станом спокою з відкритими очима; ІІІ – виконання завдання дивергентного 

типу порівняно зі станом спокою з відкритими очима; IV – виконання 

завдання дивергентного типу порівняно з виконанням завдання 

конвергентного типу. Трикутник з вершиною догори на місці відповідного 

відведення означає збільшення (p<0,05) потужності, з вершиною донизу – 

зменшення (p<0,05) . 

 

Під час виконання завдання дивергентного типу спостерігалося 

зростання потужності біопотенціалів альфа-2-ритму в усіх лобових ділянках 

порівняно зі станом спокою із відкритими очима та зростання потужності у 
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центральних, тім’яних і потиличних ділянках порівняно з розв’язуванням 

завдання конвергентного типу. Отже, можна сказати, що уже під час 

виконання завдання конвергентного типу в лобовихх ділянках спостерігалося 

зростання потужності біопотенціалів, яке, однак, не досягало рівня 

статистичної значимості. А під час виконання завдання дивергентного типу 

цей процес посилювався і доповнювався зростанням потужності 

біопотенціалів в центральних, тім’яних і потиличних ділянках обох півкуль. 

Обстежувані чоловічої статі, незалежно від рівня інтелекту, 

характеризувалися досить вираженою динамікою показників потужності 

біопотенціалів альфа-2-ритму. Реакція депресії альфа-2-ритму була більше 

виражена в групі обстежуваних з низьким рівнем інтелекту. Зниження 

потужності біопотенціалів відмічалося в усіх ділянках, крім передньо-

лобових і правої задньо-скроневої (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Зміни локальної синхронізації біопотенціалів в альфа-2-

діапазоні ЕЕГ у чоловіків з високим  (Чол-В) і низьким  (Чол-Н) рівнем 

інтелекту. Трикутник з вершиною догори на місці відповідного відведення 

означає збільшення (p<0,05) потужності, з вершиною донизу – зменшення 

(p<0,05). I-IV етапи спостереження, які порівнюються (див. рис. 5.3). 
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Зміни потужності біопотенціалів, які виявлені під час виконання 

завдання конвергентного типу, мали дуже схожу топографію в групах з 

високим і низьким рівнем інтелекту. Ці зміни охоплювали задньо-скроневі, 

тім’яні і потиличні ділянки. А в групі з високим рівнем інтелекту – ще й 

центральні ділянки. 

Зміни потужності біопотенціалів альфа-2-ритму, пов’язані з 

виконанням дивергентного завдання, у групі чоловіків з низьким рівнем 

інтелекту проявлялися переважно у лівій півкулі (зниження потужності 

біопотенціалів порівняно зі станом спокою з відкритими очима) та в 

потиличних ділянках (зростання потужності порівняно з виконанням 

завдання конвергентного типу). В групі чоловіків з високим рівнем інтелекту 

зміни потужності біопотенціалів альфа-2-ритму під час виконання завдання 

дивергентного типу порівняно зі спокійним спогляданням були виражені 

слабо, а порівняно з виконанням завдання конвергентного типу 

спостерігалося зростання потужності біопотенціалів альфа-2-ритму в 

тім’яних і потиличних ділянках обох півкуль та задньо-скроневій ділянці 

правої півкулі.  

ANOVA (додат. В.6) показав, що в загальному в обстежуваних з 

високим рівнем інтелекту коефіцієнти когерентності біопотенціалів були 

вищими, ніж у обстежуваних з низьким рівнем інтелекту. Однак, аналіз 

взаємодії факторів «стать» та «рівень інтелекту» показав, що для чоловіків 

такі відмінності проявляються з великою різницею у значеннях коефіцієнтів. 

А для жінок – із значно меншою різницею і навпаки: у жінок з високим 

рівнем інтелекту коефіцієнти когерентності менші, ніж у жінок з низьким 

рівнем інтелекту (рис. 5.5).  

Зміни когерентності біопотенціалів протягом всього обстеження 

загалом мали схожі тенденції у обстежуваних з високим і низьким рівнем 

інтелекту. Але у високоінтелектуальних осіб коефіцієнти когерентності 
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біопотенціалів були вищими, а в осіб з низьким інтелектом – більше 

виражене зниження когерентності біопотенціалів протягом обстеження. 

 

 

 

Рис. 5.5. Особливості взаємодії факторів «стать-рівень інтелекту» в 

альфа-1-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані чоловічої статі, 

пунктирна – обстежувані жіночої статі. Однаковими позначеннями * 

відмічені показники, які статистично значуще (p<0,05) відрізняються.  

  

Подальший аналіз виявив, що в жінок з різним рівнем інтелекту 

спрямованість змін була більш схожою, ніж у чоловіків. У жінок 

спостерігалося незначне зниження рівня когерентних зв’язків біопотенціалів 

під час переходу від стану спокою із закритими очима до спокійного 

споглядання. Під час виконання завдання конвергентного типу когерентність 

біопотенціалів альфа-1-ритму статистично значуще знижувалася. А під час 

виконання завдання дивергентного типу знову незначно зростала. 

 В стані спокою із закритими і відкритими очима коефіцієнти 

когерентності біопотенціалів у жінок з низьким рівнем інтелекту були 

вищими, ніж у жінок з високим рівнем інтелекту; під час розумової 

діяльності статистично значуще не відрізнялися. 

 У обстежуваних чоловічої статі рівень когерентності біопотенціалів 

альфа-1-ритму в групах з високим і низьким рівнем інтелекту відрізнявся 

протягом всього обстеження: в осіб з високим IQ когерентність була вищою. 

 

 

*

 

*
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 Крім того і спрямованість змін когерентності біопотенціалів альфа-1-

ритму залежала від рівня інтелекту. У чоловіків з високим інтелектом 

спостерігалося поступове зниження рівня когерентності біопотенціалів 

протягом обстеження, яке на етапі виконання завдання конвергентного типу 

досягало рівня статистичної значимості.  У чоловіків з низьким рівнем 

інтелекту під час переходу до спокійного споглядання когерентність 

біопотенціалів зростала, а потім впродовж обстеження знижувалася (рис. 

5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження (ЕС)-

стать-рівень інтелекту» в альфа-1-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – високий 

рівень інтелекту, пунктирна – низький. Однаковими позначеннями * 

відмічені показники, які статистично значуще (p<0,05) відрізняються.  

  

Більш детальний аналіз показав, що зростання рівня когерентності 

біопотенціалів в групі чоловіків з низьким рівнем інтелекту було пов’язане в 

основному з потиличними і центральними ділянками. В той же час було 

встановлено, що в групі жінок з високим рівнем інтелекту на етапі виконання 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*
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завдання дивергентного типу сформувалися дві топографічно відособлені 

зони з протилежною спрямованістю змін когерентності біопотенціалів (рис. 

5.7).  

Між лобовими та між ними і передньо-скроневими ділянками 

когерентність біопотенціалів альфа-1-ритму порівняно з виконанням 

завдання конвергентного типу збільшувалась, а між тім’яними, 

центральними,  правою потиличною і правою задньо-скроневою – 

зменшувалася. 

 
 

Рис. 5.7. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів в альфа-1-

діапазоні ЕЕГ. Жін-В, Чол-В – обстежувані з високим рівнем інтелекту; Жін-

Н, Чол-Н – обстежувані з низьким рівнем інтелекту. Суцільні лінії, які 

з’єднують відповідні відведення, вказують на більше (p<0,05) значення 

когерентності в першому із порівнюваних станів, пунктирні – на менше 

(p<0,05). I-IV – етапи спостереження, які порівнюються (див. рис. 5.3). 
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В альфа-2-діапазоні спостерігалася така ж тенденція, як і в альфа-1-

діапазоні: у обстежуваних з високим рівнем інтелекту значення коефіцієнтів 

когерентності біопотенціалів були вищими, ніж у обстежуваних з низьким 

рівнем інтелекту. Статеві особливості також повторювали тенденції, виявлені 

в альфа-1-діапазоні. 

В альфа-2-діапазоні у обстежуваних з високим і низьким рівнем 

інтелекту спостерігалося зниження когерентності біопотенціалів на етапі від 

стану спокою із закритими очима до виконання завдання конвергентного 

типу. На етапі виконання завдання дивергентного типу у обстежуваних з 

високим рівнем інтелекту спостерігалося зростання коефіцієнтів 

когерентності біопотенціалів, а в обстежуваних з низьким рівнем інтелекту – 

зменшення (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження (ЕС)-

стать-рівень інтелекту» в альфа-2-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – високий 

рівень інтелекту, пунктирна – низький.      - значущі (p<0,05) відмінності між 

етапами спостереження. * - значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності. 
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В альфа-2-діапазоні відмінності, пов’язані з рівнем інтелекту, були 

відмічені в осіб чоловічої і жіночої статі. Основна з цих відмінностей полягає 

в тому, що в групі жінок з високим рівнем інтелекту під час виконання 

завдання дивергентного типу когерентність біопотенціалів збільшувалась, а в 

групі жінок з низьким рівнем інтелекту – залишалася без змін  

Серед обстежуваних чоловічої статі в осіб з високим рівнем інтелекту 

когерентність біопотенціалів була вищою, ніж в осіб з низьким рівнем 

інтелекту на всіх етапах обстеження. Що ж стосується виконання 

дивергентного завдання, то в обох групах спостерігалося зниження 

когерентності біопотенціалів, яке, однак, досягало рівня статистичної 

значимості тільки у чоловіків з низьким рівнем інтелекту. Найбільш 

цікавими, на нашу думку, були зміни когерентності біопотенціалів в групі 

жінок з високим рівнем інтелекту. В цій групі збільшення когерентності під 

час виконання завдання дивергентного типу відбувалося між лобовими 

ділянками та між лобними і центральними ділянками (рис. 5.9). 

В групі чоловіків з низьким рівнем інтелекту статистично значуще 

зниження когерентності біопотенціалів відмічене тільки в тім’яно-

потиличній зоні.  

В альфа-3-діапазоні рівень когерентності біопотенціалів був вищим в 

осіб з високим рівнем інтелекту. Статеві особливості також повторювали 

тенденції, виявлені в альфа-1- і альфа-2-діапазоні. 

Протягом спостереження в обстежуваних з високим рівнем інтелекту 

когерентність біопотенціалів була вищою, ніж у обстежуваних з низьким 

рівнем інтелекту. В той же час на проміжку від стану спокою із закритими 

очима до виконання завдання конвергентного типу в усіх обстежуваних, 

незалежно від рівня інтелекту, спостерігалося зниження когерентності 

біопотенціалів. Під час переходу до виконання завдання дивергентного типу 

в обстежуваних з високим рівнем інтелекту відмічена тенденція до зростання 
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когерентності біопотенціалів, а в обстежуваних з низьким рівнем інтелекту – 

до зниження. 

 

 
 

Рис. 5.9. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів в альфа-2-

діапазоні ЕЕГ. Жін-В, Чол-В – обстежувані з високим рівнем інтелекту; Жін-

Н, Чол-Н – обстежувані з низьким рівнем інтелекту. Суцільні лінії, які 

з’єднують відповідні відведення, вказують на більше (p<0,05) значення 

когерентності в першому із порівнюваних станів, пунктирні – на менше 

(p<0,05). I-IV – етапи спостереження, які порівнюються (див. рис. 5.3). 

 

Однак, аналіз динаміки когерентності біопотенціалів альфа-3-ритму 

протягом обстеження з врахуванням статі обстежуваних виявив ряд 

особливостей. У жінок відмінності, пов’язані з рівнем інтелекту, проявлялися 
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тільки у стані спокою із закритими очима: у «низько інтелектуальних» 

когерентність біопотенціалів була вищою. Серед обстежуваних чоловічої 

статі в осіб з високим рівнем інтелекту протягом всього обстеження 

показники когерентності біопотенціалів були вищими, ніж в осіб з низьким 

рівнем інтелекту. Тільки в двох групах – у чоловіків з високим рівнем 

інтелекту і в жінок з низьким рівнем інтелекту – спостерігалася вище описана 

динаміка когерентності біопотенціалів під час переходу від стану спокою із 

закритими очима до стану спокою із відкритими очима і далі до виконання 

завдання конвергентного типу.  

А зміни, пов’язані із зміною типу інтелектуального завдання, 

проявлялися тільки в групі жінок з високим рівнем інтелекту (зростання 

когерентності біопотенціалів альфа-3-ритму) і в групі чоловіків з низьким 

рівнем інтелекту (зменшення когерентності біопотенціалів альфа-3-ритму) 

(рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження (ЕС)-

стать-рівень інтелекту» в альфа-3-діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – високий 

рівень інтелекту, пунктирна – низький.     - значущі (p<0,05) відмінності між 

етапами спостереження. * - значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності. 
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Топографія змін когерентності біопотенціалів в альфа-3-діапазоні була 

дуже різною. В усіх групах, за винятком групи жінок з низьким рівнем 

інтелекту, зниження когерентності було найбільше виражене під час 

виконання завдань конвергентного і дивергентного типів у порівнянні зі 

станом спокою із відкритими очима. Порівняння виконання дивергентного і 

конвергентного завдань виявило найбільшу кількість змін когерентності 

біопотенціалів альфа-3-ритму в групі жінок з високим рівнем інтелекту (рис. 

5.11).  

 
 

Рис. 5.11. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів в альфа-3-

діапазоні ЕЕГ. Жін-В, Чол-В – обстежувані з високим рівнем інтелекту; Жін-

Н, Чол-Н – обстежувані з низьким рівнем інтелекту. Суцільні лінії, які 

з’єднують відповідні відведення, вказують на більше (p<0,05) значення 

когерентності в першому із порівнюваних станів, пунктирні – на менше 

(p<0,05). I-IV – етапи спостереження, які порівнюються (див. рис. 5.3). 
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Підсумовуючи аналіз отриманих результатів, доцільно звернути увагу 

на ряд фактів. Оскільки в своїх обстеженнях ми визначали частотні межі 

діапазонів альфа-ритму на основі його індивідуальної частоти, то нас 

цікавило, перш за все, питання: чи є залежність між рівнем невербального 

інтелекту та індивідуальною частотою альфа-ритму обстежуваних. 

Проведений кореляційний аналіз не виявив такого зв’язку.  

За результатами багатофакторного дисперсійного аналізу було 

встановлено, що для показників потужності біопотенціалів фактор «рівень 

інтелекту» був значимим в альфа-1- і альфа-2-діапазоні; для показників 

когерентності біопотенціалів – у трьох діапазонах альфа-ритму.  

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу також показали, 

що відмінності потужності біопотенціалів між групами з високим і низьким 

інтелектом проявляються тільки у обстежуваних жіночої статі. 

Більш інформативними стосовно рівня інтелекту та статі обстежуваних 

були зміни потужності біопотенціалів в альфа-2-діапазоні, який згідно 

сучасних уявлень пов’язують з функцією підтримання уваги [327]. Так, 

зокрема, нами встановлено, що у чоловіків з низьким рівнем інтелекту 

потужність біопотенціалів альфа-2-ритму в стані спокою була вищою, ніж у 

обстежуваних з високим рівнем інтелекту. Це можна трактувати, як меншу 

готовність до сприйняття інформації, яка «компенсується» глибшою 

депресією альфа-ритму у цьому частотному діапазоні. Що ж стосується 

топографічних особливостей депресії альфа-2-ритму, то вони мали 

геренралізований характер і проявлялися у всіх відведеннях за винятком 

передніх лобових. 

У жінок відмінності показників потужності біопотенціалів, пов’язані з 

рівнем інтелекту обстежуваних, були відсутніми. Однак, зональний аналіз 

динаміки показників потужності біопотенціалів альфа-2-ритму дав нам 

можливість виявити деякі топографічні особливості.Стало цілком очевидним, 

що в жінок з низьким рівнем інтелекту більша глибина депресії альфа-2-
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ритму досягалася шляхом зменшення потужності біопотенціалів тільки 

задніх і бічних лобних ділянках та центральних ділянках. А в жінок з 

високим рівнем інтелекту зниження потужності біопотенціалів мало 

генералізований характер.  

У жінок з низьким рівнем інтелекту на етапі переходу від 

конвергентного до дивергентного завдання спостерігалося зростання 

потужності біопотенціалів альфа-2-ритму практично у всіх відведеннях, але 

воно не досягало рівня статистичної значимості. У жінок з високим рівнем 

інтелекту на цьому етапі обстеження спостерігалося статистично значуще 

зростання потужності біопотенціалів в центральних тім’яних і потиличних 

ділянках. 

Звертає на себе увагу те, що характер і топографія депресії альфа-2- 

ритму були однаковими у «протилежних» групах – чоловіків з низьким 

рівнем інтелекту і жінок з високим рівнем інтелекту. А також те, що для 

обстежуваних з високим рівнем інтелекту, незалежно від статі, було 

характерним зростання потужності біопотенціалів альфа-2-ритму в тім’яних і 

потиличних ділянках під час виконання дивергентного завдання. Згідно 

сучасних уявлень тім’яні ділянки відносяться до неокортикальних систем 

уваги [299], а потиличні забезпечують сприйняття зорової інформації та 

пов’язані з функціями уяви [291]. Враховуючи роль альфа-2-ритму в 

механізмах підтримуючої уваги [330] та те, що зростання потужності 

біопотенціалів альфа-ритму пов’язують з переважанням процесів 

концентрації на внутрішніх ментальних схемах [335], можна припустити, що 

ці дві групи обстежуваних орієнтовані на внутрішні «ментальні» схеми.  

Що ж стосується просторової синхронізації біопотенціалів альфа-1-, 

альфа-2- і альфа-3-ритму, то не дивлячись на її яскраво виражену динаміку, 

можна виділити одну характерну особливість. Вона стосується групи жінок з 

високим рівнем інтелекту. Саме для обстежуваних цієї групи було 

характерним зростання рівня просторової синхронізації біопотенціалів 
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альфа-2-ритму під час виконання  дивергентного завдання порівняно з 

конвергентним. 

Звертає на себе увагу ще одна особливість, виявлена у обстежуваних 

жіночої статі в процесі аналізу динаміки показників потужності і 

когерентності біопотенціалів альфа-2-ритму під час виконання дивергентного 

завдання порівняно з конвергентним (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Зміни показників потужності і когерентності біопотенціалів 

альфа-2-ритму ЕЕГ під час виконання дивергентного завдання порівняно з 

конвергентним в групі жінок з високим рівнем інтелекту. Лінії, які з’єднують 

відповідні відведення, вказують на більше (p<0,05) значення когерентності в 

першому із порівнюваних станів. Трикутник з вершиною догори на місці 

відповідного відведення означає збільшення потужності (p<0,05). 

 

Цілком очевидно, що виділилися дві зони з характерною динамікою 

обстежуваних показників: передня (лобово-центральна) і задня (тім’яно-

потилична). Отже, можна припустити, що жінки з високим рівнем інтелекту 

вирішуючи творчі завдання орієнтуються на свої внутрішні ментальні схеми, 

або, можемо  сказати  на свій ментальний досвід (зростання потужності 

біопотенціалів в тім’яно-потиличних ділянках) і здійснюють активний 

контроль і звірку згенерованих варіантів відповідей (зростання когерентності 

в лобово-центральних відведеннях). 
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Загалом же можна сказати, що оскільки групи обстежуваних практично 

не відрізнялися за показниками продуктивності дивергентного мислення, то 

виявленні ЕЕГ-особливості зумовлені саме рівнем інтелекту і статтю 

обстежуваних. 

 

 5.2. Локальна і просторова синхронізація альфа-активності 

обстежуваних з аналітичним і синтетичним когнітивним стилем в 

процесі конвергентного і дивергентного мислення 

 

 Нейрофізіологічні механізми інтелектуальної діяльності ставали 

предметом багатьох наукових робіт. Але варто зазначити, що тільки незначна  

частина робіт була присвячена прояву психофіологічних характеристик у 

нейрофізіологічних механізмах, які лежать в основі реалізації складних форм 

розумової діяльності людини. А роботи, пов’язані з виділенням груп людей 

за когнітивним стилем (індивідуально-своєрідним способом переробки 

інформації [213]), проведені на різних вікових групах, часто без врахування  

статі обстежуваних, з використанням різних методичних підходів. Тому 

отримані дані сьогодні не можна систематизувати і узагальнити. В той же 

час, навіть наявні розрізнені дані свідчать про те, що стиль сприйняття та 

обробки інформації (когнітивний стиль) проявляється в патернах ЕЕГ [160; 

366].  

 Загалом нараховується близько двадцяти різноманітних когнітивних 

стилів. Однак, електроенцефалографічні дослідження, в яких врахована ця 

формально-динамічна характеристика інтелектуальної діяльності найчастіше 

стосувалися аналітичного і синтетичного когнітивного стилю [64; 65; 103; 

129; 153; 205; 292; 366; 374; 441]. Однак, поки що не можна говорити про 

ЕЕГ-кореляти цього когнітивного стилю, оскільки отримані результати дуже 

суперечливі. 
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 В наших обстеженнях аналіз взаємодії факторів «стать», «когнітивний 

стиль – вузький-широкий діапазон еквівалентності» та «етап спостереження» 

показав, що найбільш суттєві відмінності, пов’язані з когнітивним стилем 

спостерігалися в діапазоні дельта- і альфа-частот ЕЕГ.   

 Так, зокрема, в дельта-діапазоні ЕЕГ нами було відмічені значимі 

зміни показників потужності біопотенціалів тільки в групі жінок-

«аналітиків». Однак, і в цій групі найбільш чітко ці зміни проявилися тільки 

при порівнюванні двох етапів спостереження – налаштування на розумову 

діяльність і виконання конвергентного завдання. В останньому відмічене 

збільшення потужності дельта-активності в тім’яних, центральних, передньо-

скроневих ділянках обох півкуль, задньо-скроневій, задньо-лобовій, бічній 

лобовій правої півкулі.  

 Виявлені в альфа-діапазоні відмінності показників потужності 

біопотенціалів, пов’язані з когнітивним стилем, стосувалися тільки жінок і 

проявилися в основному в стані спокою з закритими і відкритими очима і 

характеризували загальний рівень активації кори головного мозку. У жінок з 

аналітичним когнітивним стилем були відмічені найбільші значення 

потужності біопотенціалів альфа-1- і альфа-2-ритму в стані спокою із 

закритими очима та найбільша глибина депресії цих ритмів під час 

спокійного споглядання. Крім того у всіх частотних діапазонах альфа-ритму 

в жінок із синтетичним когнітивним стилем протягом обстеження динаміка 

показників потужності біопотенціалів була найменше вираженою порівняно з 

іншими групами обстежуваних. Цікаво відзначити, що зменшення 

потужності біопотенціалів альфа-1- і альфа-2-ритмів під час переходу від 

стану спокою із закритими очима до спокійного споглядання в п’яти групах 

відбувалося практично в усіх відведеннях. І тільки в групі жінок із 

синтетичним когнітивним стилем депресія альфа-1-ритму була виражена 

слабо; депресія альфа-2-ритму доходила до рівня  статистичної значимості 

приблизно в половині відведень. В альфа-3-діапазоні ЕЕГ в групах жінок і 
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чоловіків з аналітичним та змішаним когнітивним стилем спостерігалося 

генералізоване зменшення показників потужності біопотенціалів, а в групах 

«синтетиків» зменшення потужності біопотенціалів досягало рівня тільки у 

двох відведеннях С3 і Т6. 

Більш інформативними стосовно «аналітичності/синтетичності» 

виявилися коефіцієнти когерентності, які характеризують рівень просторової 

синхронізації біопотенціалів в різних ділянках кори головного мозку. Однак і 

тут найбільш суттєві відмінності проявилися саме в діапазоні альфа-частот 

ЕЕГ. Результати багатофакторного дисперсійного аналізу показали, що 

фактор «когнітивний стиль» та його взаємодія з іншими факторами були 

значимими у всіх трьох діапазонах альфа-ритму. У всіх діапазонах альфа-

ритму для осіб жіночої статі найменші показники когерентності 

біопотенціалів були в обстежуваних із синтетичним когнітивним стилем. В 

альфа-1- і альфа-3-діапазоні коефіцієнти когерентності біопотенціалів у 

жінок з аналітичним і змішаним когнітивним стилем не відрізнялися. В 

альфа-2-діапазоні жінки з аналітичним когнітивним стилем мали менші 

коефіцієнти когерентності біопотенціалів, ніж жінки із змішаним 

когнітивним стилем, але більші, ніж жінки з синтетичним когнітивним 

стилем. У чоловіків близькими до значимих були відмінності в рівні 

когерентності біопотенціалів між обстежуваними з аналітичним і змішаним 

когнітивним стилем. В альфа-1- і альфа-2-діапазоні спостерігалася тенденція 

до більших показників когерентності біопотенціалів в обстежуваних із 

змішаним когнітивним стилем, в альфа-3 – з аналітичним. Крім того 

встановлено, що у всіх альфа-діапазонах у обстежуваних з аналітичним і 

змішаним когнітивним стилем більшими були показники когерентності 

біопотенціалів жінок. Для обстежуваних із синтетичним когнітивним стилем 

статеві відмінності були відмічені тільки в альфа-1-діапазоні: у жінок 

коефіцієнти когерентності біопотенціалів були більшими, ніж у чоловіків. 

Аналіз взаємодії факторів «етап спостереження», «когнітивний стиль» і 
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«стать» показав, що у обстежуваних жіночої статі з синтетичним 

когнітивним стилем в стані спокою із закритими очима показники 

когерентності біопотенціалів альфа-1-, альфа-2- і альфа-3-діапазонів були 

меншими, ніж у обстежуваних з аналітичним і синтетичним когнітивним 

стилем (рис. 5.13).  

 

Рис. 5.13. Зміни когерентності альфа-ритму ЕЕГ у чоловіків і жінок з 

різними показниками вузькості/широти діапазону еквівалентності. Етапи 

спостереження (ЕС): фон – спокій із закритими очима; фон` – спокій з 

відкритими очима; тест1 – виконання конвергентного завдання; тест2 – 

виконання дивергентного завдання. * – значущі (p<0,05) міжгрупові 

відмінності. 
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Крім того в альфа-2-діапазоні ЕЕГ в стані спокою з закритими очима у 

жінок із змішаним когнітивним стилем показники когерентності 

біопотенціалів були більшими, ніж у жінок з аналітичним когнітивним 

стилем.  

Серед чоловіків групою, яка відрізнялася від двох інших, були 

обстежувані з аналітичним когнітивним стилем. В альфа-3-діапазоні у них 

були найбільшими показники когерентності біопотенціалів в стані спокою з 

закритими очима, а в альфа-1- і альфа-2-діапазоні – в стані спокою із 

відкритими очима і під час виконання завдання  дивергентного типу – 

найменшими порівняно з двома іншими групами.  

Варто відмітити, що виявлені відмінності коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів не були пов’язані з типом зв’язків. Тобто нами не виявлено 

перевагу ліво-, право- чи міжпівкулевих зв’язків в осіб з будь-яким із 

когнітивних стилів.    

Оскільки взаємодія факторів «етап спостереження», «когнітивний 

стиль» і «стать» була значимою у всіх трьох діапазонах альфа-ритму, ми 

провели більш детальний аналіз змін коефіцієнтів когерентності 

біопотенціалів з врахуванням топографії зв’язків. В результаті цього аналізу 

було встановлено, що у жінок із синтетичним когнітивним стилем менше 

всього виражена динаміка просторової синхронізації. А в обстежуваних 

чоловічої і жіночої статі з аналітичним когнітивним стилем у всіх діапазонах 

альфа-ритму менше всього виражені зміни показників когерентності 

біопотенціалів під час порівняння виконання завдань дивергентного і 

конвергентного типів. Крім того, варто відмітити, що у обстежуваних 

чоловічої статі при порівнянні інтелектуальної діяльності різних типів більш 

чітко, ніж у обстежуваних жіночої статі були виражені ЕЕГ-особливості, 

пов’язані з когнітивним стилем обстежуваних. В деяких роботах [292; 366] 

було показано, що за патернами ЕЕГ, зокрема, за показниками альфа-

активності можна прогнозувати стилістичні відмінності: більш низька альфа-
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активність пов’язана з більшою вираженістю широти діапазону 

еквівалентності людини, тобто з аналітичністю. 

На нашу думку, варто відзначити таку особливість: під час виконання 

завдання дивергентного типу порівняно з виконанням завдання 

конвергентного типу для обстежуваних чоловічої статі із змішаним 

когнітивним стилем було характерним збільшення рівня просторової 

синхронізації біопотенціалів між лобовими ділянками, а для обстежуваних із 

синтетичним когнітивним стилем – між лобовими і між лобовими і передньо-

скроневими, центральними і тім’яними (рис. 5.14).  

 

Рис. 5.14. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів альфа-ритму 

ЕЕГ під час виконання завдання дивергентного типу порівняно з виконання 

завдання конвергентного типу у чоловіків (зліва) і жінок (справа). А – 

обстежувані з аналітичним когнітивним стилем, З – обстежувані із змішаним 

когнітивним стилем, С – обстежувані з синтетичним когнітивним стилем. 

Суцільні лінії, які з`єднують відповідні відведення, вказують на більше 

(p<0,05) значення когерентності в першому із порівнюваних станів, 

пунктирні – на менше (p<0,05). 
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Ця особливість проявилася в усіх трьох діапазонах альфа-ритму ЕЕГ і, 

виходячи із сучасних уявлень [84], вказує на різні механізми підтримання 

уваги і, очевидно, оперування інформацією робочої пам’яті у обстежуваних з 

різними когнітивними стилями. 

 Виявлені особливості були проаналізовані стосовно продуктивності 

виконання інтелектуальних завдань. Такий аналіз показав, що згадувані вище 

ЕЕГ-особливості пов’язані з продуктивністю виконання завдання 

дивергентного типу (табл. 5.1). 

 Таблиця 5.1 

Ефективність виконання конвергентного і дивергентного завдань 

Групи 

обстежуваних 

Продуктивність виконання  

конвергентного завдання 

(%%) 

Продуктивність виконання  

дивергентного завдання 

(%%) 

висока середня низька висока середня низька 

Чоловіки з 

аналітичним 

стилем  

35 54 11 46 54 - 

Жінки з 

аналітичним 

стилем  

4 80 16 32 56 12 

Чоловіки із  

змішаним 

cтилем  

16 50 34 75 19 6 

Жінки із  

змішаним 

стилем   

20 43 37 26 60 14 

Чоловіки із 

синтетичним 

стилем   

25 56 19 31 38 31 

Жінки із 

синтетичним 

стилем  

- 40 60 20 40 40 

 

Як видно із таблиці 5.1, саме в групі чоловіків із змішаним когнітивним 

стилем було найбільше процентне співвідношення осіб з високою 

продуктивністю. Серед «чоловіків-синтетиків» була приблизно однакова 

кількість обстежуваних з високою, середньою і низькою продуктивністю 
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дивергентного мислення. В групі чоловіків з аналітичним когнітивним 

стилем ні в кого не було зафіксовано низьку продуктивність, а кількість осіб 

з високою і середньою продуктивністю суттєво не відрізнялася. Як показав  

кореляційний аналіз, висока продуктивність дивергентного мислення 

позитивно корелює з мірою прояву аналітичності саме в осіб чоловічої статі. 

Якщо врахувати той факт, що групи «аналітиків» (чоловіків і жінок) 

характеризувалися найменш вираженою динамікою коефіцієнтів 

когерентності біопотенціалів під час переходу від виконання завдання 

конвергентного типу до виконання завдання дивергентного типу, то можна 

припустити, що у них оптимальний рівень взаємодії ділянок кори 

формувався уже на етапі виконання завдання конвергентного типу. Що ж 

стосується групи чоловіків із змішаним когнітивним стилем, то топографія 

зв’язків, які посилюються під час виконання завдання дивергентного типу, 

виходячи із сучасних уявлень про функціональну роль лобових ділянок кори 

головного мозку, свідчить, в першу чергу, про залучення психічних функцій, 

пов’язаних з оперативною пам’яттю та плануванням дій [423; 431], а також з 

селекцією варіантів вирішення [18]. Тобто посилення зв’язків 

передньоасоціативних ділянок кори головного мозку свідчить про 

переорієнтацію мозкової діяльності з обробки зовнішніх стимулів на 

внутрішні суб’єктивні процеси. В той же час посилення взаємодії передньо- і 

задньоасоціативних систем, виявлене під час виконання дивергентного 

завдання в групі чоловіків з синтетичним когнітивним стилем можна вважати 

свідченням додаткової обробки інформації, яка забезпечує більш детальний 

аналіз і виділення найбільш значимих параметрів зовнішньої інформації для 

подальшого її переведення в робочу пам’ять та вбудовування в систему 

внутрішніх ідеальних уявлень [381]. По суті, мова йде про різні 

нейрофізіологічні механізми забезпечення, так званої, «чоловічої», 

імпульсивно-глобальної стратегії вирішення інтелектуальних завдань [330; 

363; 368], яка базується на пошуку готових схем в пам’яті та загальній оцінці 
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можливості її використання для вирішення даного інтелектуального 

завдання. Враховуючи показники продуктивності дивергентного мислення, 

можна говорити, що нейрофізіологічні механізми забезпечення 

дивергентного мислення в групі чоловіків із змішаним когнітивним стилем 

більш оптимальні. 

 Що ж стосується жінок, то їм, очевидно, притаманні більш різноманітні 

інтелектуальні стратегії, які в свою чергу, забезпечуються більш 

різноманітними, ніж у чоловіків, нейрофізіологічними механізмами, які не 

знаходять такого чіткого відображення в рівні і характері 

внутрішньокоркової взаємодії, оцінюваної за показниками когерентності 

біопотенціалів.    

 

5.3. Полезалежність/поленезалежність обстежуваних та її прояв у 

показниках ЕЕГ 

 

Полезалежність-поленезалежність входить до групи когнітивних 

стилів, які складають основу феноменології стильового підходу. У вузькому 

розумінні слова – це здатність виокремлювати просту деталь у складній 

фігурі. В широкому ж значенні – це показник рівня психологічної 

диференціації, а, отже, і характеру пізнавальної спрямованості суб’єкта [159]. 

Такі особливості когнітивної сфери обстежуваних, на нашу думку, можуть 

знаходити відображення в нейрофізіологічному механізмі реалізації певного 

типу розумової діяльності.  

Результати багатофакторного дисперсійного аналізу потужності ЕЕГ 

показали, що фактор «когнітивний стиль» був значимим у всіх частотних 

діапазонах (крім гамма): більшими були показники потужності 

біопотенціалів у полезалежних обстежуваних. Крім того значимою була 

взаємодія факторів «когнітивний стиль» та «етап спостереження»: для 

показників потужності біопотенціалів в діапазоні альфа-3-ритму і дельта-
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активність; для показників когерентності біопотенціалів – в діапазоні гамма- 

і тета-ритму ЕЕГ. 

В стані спокою із закритими очима показники потужності 

біопотенціалів альфа-3-ритму були більшими у полезалежних обстежуваних, 

що згідно сучасних  уявлень може розцінюватися як менша здатність до 

утримання уваги [252]. Але в них була більше виражена депресія цього 

ритму, викликана переходом в стан спокою з відкритими очима. Це 

проявилося, як в більшій глибині депресії (рис. 5.15), так і в її 

генералізованому характері (рис. 5.16). Такий же ефект спостерігався під час 

виконання завдання конвергентного типу.  

 

Рис. 5.15. Динаміка потужності біопотенціалів альфа-3-ритму ЕЕГ 

протягом обстеження в осіб з полезалежним (суцільна лінія) і 

поленезалежним (пунктирна лінія) когнітивним стилем.  – значущі (p<0,05) 

міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між етапами 

спостереження.  

*

 

*
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Рис. 5.16. Зміни потужності біопотенціалів в альфа-3-діапазоні ЕЕГ у 

обстежуваних з полезалежним  (ПЗ) і поленезалежним (ПНЗ) когнітивним 

стилем. Трикутник з вершиною догори на місці відповідного відведення 

означає збільшення (p<0,05) потужності, з вершиною донизу – зменшення 

(p<0,05). I-IV – етапи спостереження, які порівнюються (див. рис. 5.3). 

 

 У обстежуваних з поленезалежним когнітивним стилем статистично 

значущі зміни потужності біопотенціалів проявилися тільки на етапі 

переходу від стану спокою з закритими очима до стану спокою з відкритими 

очима локально – в задньо-скроневих, тім’яних і потиличних ділянках обох 

півкуль. На цьому ж етапі у поленезалежних обстежуваних спостерігалося 

зниження потужності біопотенціалів дельта-активності (рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Динаміка потужності дельта-активності ЕЕГ протягом 

обстеження в осіб з полезалежним (суцільна лінія) і поленезалежним 

(пунктирна лінія) когнітивним стилем. Однаковими позначеннями відмічені 

показники, які статистично значуще (p<0,05) відрізняються.  

*

 

*

 

*
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Більш детальний аналіз показав, що в групі обстежуваних з 

поленезалежним когнітивним стилем зменшення потужності дельта-

активності не досягало рівня статистичної значимості ні в одному із 

відведень, тобто мова йшла про зменшення середнього (по всіх відведеннях) 

значення потужності дельта-активності. 

У полезалежних обстежуваних під час виконання завдання 

конвергентного типу спостерігалося збільшення потужності дельта-

активності порівняно зі станом спокою з відкритими очима, а під час 

виконання завдання дивергентного типу потужність зменшувалася практично 

до рівня спокою з відкритими очима (рис. 5.18).   

 
 

Рис. 5.18. Зміни потужності біопотенціалів в дельта-діапазоні ЕЕГ у 

обстежуваних з полезалежним  (ПЗ) і поленезалежним (ПНЗ) когнітивним 

стилем. Трикутник з вершиною догори на місці відповідного відведення 

означає збільшення (p<0,05) потужності, з вершиною донизу – зменшення 

(p<0,05). Решта умовних позначень, як на рис. 5.3. 
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В діапазоні гамма-ритму взаємодія факторів «когнітивний стиль» і 

«етап спостереження» була значимою для показників когерентності 

біопотенціалів. За період від відкривання очей до виконання завдання 

дивергентного типу спостерігалося зменшення рівня когерентності 

біопотенціалів як полезалежних, так і поленезалежних обстежуваних. На 

етапі переходу від стану спокою із закритими очима до відкривання очей у 

обстежуваних з різними когнітивними стилями зміни рівня взаємодії ділянок 

кори мали різну спрямованість і міру прояву (рис. 5.19). 

 

Рис. 5.19. Динаміка когерентності біопотенціалів гамма-ритму ЕЕГ 

протягом обстеження а осіб з полезалежним (суцільна лінія) і 

поленезалежним (пунктирна лінія) когнітивним стилем. *– значущі (p<0,05) 

відмінності між етапами спостереження.    – значущі (p<0,05) міжгрупові 

відмінності 

 

Що ж стосується топографічних особливостей змін показників 

когерентності  біопотенціалів в цьому частотному діапазоні, то варто 

відзначити, що в групі полезалежних обстежуваних зменшення рівня 

просторової синхронізації біопотенціалів мало, можна сказати, 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*
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генералізований характер  (рис. 5.20). В той же час в цій групі обстежуваних 

на тлі загального зниження внутрішньокоркової взаємодії під час виконання  

конвергентного завдання порівняно зі станом спокою з відкритими очима 

спостерігалося збільшення когерентності біопотенціалів між потиличними, 

тім’яними і центральними ділянками. Саме це, очевидно, забезпечувало в цій 

групі більш високий процент обстежуваних з високими показниками 

продуктивності конвергентного мислення.  

 

 
 

Рис. 5.20. Зміни просторової синхронізації біопотенціалів в гамма-

діапазоні ЕЕГ. ПЗ – чоловіки з полезалежним когнітивним стилем; ПНЗ – 

чоловіки з поленезалежним когнітивним стилем. Суцільні лінії, які з’єднують 

відповідні відведення, вказують на більше (p<0,05) значення когерентності в 

першому із порівнюваних станів, пунктирні – на менше (p<0,05). I-IV – етапи 

спостереження, які порівнюються (див. рис. 5.3). 

 

В тета-діапазоні у полезалежних обстежуваних протягом обстеження 

спостерігалося поступове зменшення показників когерентності 

біопотенціалів. У поленезалежних обстежуваних динаміка показників 
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когерентності біопотенціалів протягом обстеження була слабо вираженою і 

досягала рівня статистичної значимості тільки на етапі переходу від стану 

спокою з закритими очима до виконання завдання конвергентного типу. Крім 

того встановлено, що у полезалежних обстежуваних показники когерентності 

біопотенціалів протягом всього обстеження були вищими, ніж у 

поленезалежних обстежуваних (рис. 5.21). Аналіз топографії зв’язків не 

виявив специфічних особливостей, пов’язаних з когнітивним стилем 

обстежуваних. 

 

Рис. 5.21. Динаміка когерентності біопотенціалів тета-ритму ЕЕГ 

протягом обстеження в осіб з поле залежним (суцільна лінія) і 

поленезалежним (пунктирна лінія) когнітивним стилем.    – значущі (p<0,05) 

міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між етапами 

спостереження. 

 

Згідно сучасних уявлень альфа-3-ритм пов’язують з функцією 

підтримуючої уваги [330]; тета-системи головного мозку – з  процесами 

концентрації уваги, робочої пам’яті та емоційними процесами [295]; гамма-

ритм, який проявляється у випадках посилення свідомого контролю 

*

 

*

 

*

 

*
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мислительних операцій [385]. Враховуючи те, що загальноприйнятих уявлень 

про функціональне значення динаміки дельта-активності немає, ми можемо 

лише припустити, що в нашому випадку зменшення потужності дельта-

активності в процесі дивергентного мислення може бути проявом активації 

зацікавлених зон кори шляхом зняття з них гальмування або підвищення  

мотиваційного компоненту, який пов’язують із зростанням потужності 

дельта-активності [75]. В загальному можна сказати, що успішне виконання 

дивергентного завдання у полезалежних чоловіків базувалося більшою мірою 

на ретельному аналізі самого завдання та пошуку в пам’яті алгоритмів, які 

можуть бути застосовані до даної задачі. А у поленезалежних, скоріше за все 

процес вирішення здійснювався за типом «політ ідей». 

 

5.4. Локальна і просторова синхронізація ЕЕГ під час 

дивергентного мислення у обстежуваних з гнучким/ригідним 

когнітивним стилем 

 

Не дивлячись на те, кореляційний аналіз показав дуже низький (не 

значущий) зв’язок між показниками, за яким визначався полюс 

«гнучкого/ригідного пізнавального контролю», та показниками 

продуктивності дивергентного мислення, результати ANOVA (додат. В.7) 

виявили, що даний когнітивний стиль значимий для показників потужності і 

когерентності ЕЕГ в діапазоні альфа-частот.  

Результати аналізу діапазону альфа-частот ЕЕГ дали підстави  

виділити, перш за все, ряд особливостей, пов’язаних або тільки зі статтю, або 

тільки з гнучким/ригідним когнітивним стилем. Зокрема, було встановлено, 

що в стані спокою із закритими очима у жінок порівняно з чоловіками в 

альфа-1-, альфа-2- і альфа-3-діапазоні вищі показники потужності 

біопотенціалів, що можна трактувати як менший рівень активації кори, і 

нижчі показники когерентності біопотенціалів. Але в альфа-1-діапазоні така 
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особливість була виражена найменше. В той же час, незалежно від статі у 

обстежуваних з гнучким когнітивним стилем порівняно з обстежуваними з 

ригідними когнітивним стилем більші показники як потужності, так і 

когерентності ЕЕГ. 

У всіх групах спостерігалося поступове зниження коефіцієнтів 

когерентності ЕЕГ: стан спокою із закритими очима, стан спокою із 

відкритими очима, виконання завдання конвергентного типу. Під час 

вирішення завдання дивергентного типу зменшення показників 

когерентності порівняно з попереднім етапом спотереження не досягало 

рівня статистичної значущостіі. 

Глибина депресії альфа-ритму в усіх частотних діапазонах була 

більшою у обстежуваних жіночої статі. Очевидно, в жінок та обстежуваних 

чоловічої статі з гнучким когнітивним стилем початкова менша активація є 

причиною прагнення [76] підвищити її за рахунок спрямованості  уваги на 

зовнішню інформацію, що і проявляється в більш вираженому зниженні 

потужності біопотенціалів альфа-ритму під час спокійного споглядання. 

В осіб з гнучким когнітивним стилем не спостерігалася депресія альфа-

1-ритму в тім’яних ділянках, а абсолютні значення потужності біопотенціалів 

залишалися більшими, ніж в осіб з ригідним когнітивним стилем.  

Однак, нам не вдалося за статтю і когнітивним стилем обстежуваних 

виділити чотири типи взаємодії структур кори, які забезпечують високу 

ефективність дивергентного мислення. Але отримані результати показали, 

по-перше, що в процесі дивергентного мислення фактор статі був 

значущішим, ніж фактор гнучкого/ригідного когнітивного стилю. По-друге, 

процеси локальної і просторової синхронізації біопотенціалів, пов’язані з 

когнітивним стилем, у чоловіків виражені більше, ніж у жінок.  

Так, зокрема, у жінок статистично значущими були тільки відмінності, 

пов’язані з рівнем взаємодії скронево-потиличних ділянок (рис. 5.22). 
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Рис. 5.22. Рівень взаємодії ділянок кори жінок під час виконання 

завдання дивергентного типу в альфа-діапазоні ЕЕГ. Лініями з’єднані 

відведення, коефіцієнти когерентності між якими статистично значуще 

(p<0,05) більші в осіб з гнучким когнітивним стилем, ніж в осіб з ригідним 

когнітивним стилем.   

 

У чоловіків же нами було виявлено значно більше ЕЕГ-особливостей, 

пов’язаних з когнітивним стилем. Зокрема, в осіб чоловічої статі з гнучким і 

ригідним когнітивним стилем по-різному проявляється ефект зниження рівня 

просторової синхронізації біопотенціалів під час розумової діяльності: у 

«гнучких» під час виконання конвергентного завдання, у «ригідних» – 

дивергентного (рис. 5.23). 

 

Рис. 5.23. Зменшення (p<0,05) рівня когерентності біопотенціалів 

альфа-ритму ЕЕГ під час виконання завдання конвергентного (К) і 

дивергентного (Д) типу порівняно зі станом спокою з відкритими очима у 

чоловіків. ГКС – група чоловіків з гнучким когнітивним стилем;  РКС – 

група чоловіків з ригідним когнітивним стилем.  



 230 

 Крім того у чоловіків під час виконання завдання дивергентного типу 

порівняно з виконанням завдання конвергентного типу нами було виявлене 

збільшення взаємодії передньоасоціативних ділянок кори в осіб з гнучким 

когнітивним стилем (рис. 5.24). 

 

Рис. 5.24. Зміни коефіцієнтів когерентності біопотенціалів в альфа-

діапазоні ЕЕГ у чоловіків з гнучким (ГКС) і ригідним (РКС) когнітивним 

стилем під час виконання дивергентного завдання порівняно з виконанням 

конвергентного завдання. Суцільними лініями позначено збільшення (p<0,05) 

коефіцієнтів когерентності між відповідними відведеннями, пунктирними – 

зменшення (p<0,05).  

  

 Ще одна особливість була відмічена в альфа-3-діапазоні, який 

пов’язують з семантичною обробкою інформації [330]. Під час виконання 

завдання дивергентного типу в чоловіків з гнучким когнітивним стилем 

спостерігалося збільшення когерентних зв’язків між лобними відведеннями з 

акцентом на лівій півкулі, а в чоловіків з ригідним когнітивним стилем – 

зменшення когерентних зв’язків в задніх відділах переважно правої півкулі. 

Крім того, в осіб з гнучким когнітивним стилем було виявлено зниження 
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активації задніх відділів правої півкулі, яке проявлялося у збільшенні 

потужності (рис. 5.25). 

 

Рис. 5.25. Зміни показників когерентності і потужності біопотенціалів 

альфа-3-ритму ЕЕГ у чоловіків з гнучким (ГКС) і ригідним (РКС) 

когнітивним стилем під час виконання завдання дивергентного типу 

порівняно з виконанням завдання конвергентного типу. Суцільними лініями 

позначене збільшення (p<0,05) коефіцієнтів когерентності між відповідними 

відведеннями, пунктирними – зменшення (p<0,05). Трикутники з вершиною 

доверху вказують на збільшення (p<0,05) потужності, донизу – на зменшення 

(p<0,05).  

 

Виявлені особливості, на нашу думку, спрямовані на забезпечення  

«чоловічої» стратегії – з переважанням активності передньої системи уваги, 

орієнтованої на полегшення селекції інформації та її семантичну обробку 

[381]. Але ця мета, судячи з результатів наших обстежень, досягалася 

різними шляхами: у чоловіків з гнучким когнітивним стилем за рахунок 

посилення взаємодії лобних і центральних ділянок кори; у чоловіків з 

ригідним когнітивним стилем – за рахунок послаблення взаємодії задніх 

відділів кори. 

Також було встановлено, що динаміка локальної і просторової 

синхронізації ЕЕГ в групі ригідних чоловіків відрізнялася від тієї, яка 

спостерігалася в трьох інших групах. Ці особливості ми схильні пов’язувати 
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з результативністю дивергентного мислення. Саме в групі ригідних чоловіків 

відмічена найвища результативність (продуктивність та оригінальність) 

дивергентного мислення (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Результативність виконання завдань конвергентного  

і дивергентного типу 

 

Рівень продуктивності та 

оригінальності мислення 

Групи обстежуваних 

«гнучкі» 

жінки 

«гнучкі» 

чоловіки 

«ригідні» 

жінки  

«ригідні»  

чоловіки  

%% 

Продуктивність  

конвергентного 

мислення 

Висока 15,8 35,3 23,5 25,0 

Середня 68,4 47,1 53,0 58,2 

Низька 15,8 17,6 23,5 18,8 

Продуктивність  

дивергентного 

мислення 

Висока 15,8 52,9 17,6 56,2 

Середня 52,6 29,5 58,9 31,3 

Низька 31,6 17,6 23,5 12,5 

Оригінальність  

дивергентного 

мислення  

Висока 10,5 23,5 5,9 25,0 

Низька  89,5 76,5 94,1 75,0 

 

Якщо врахувати, що характерними особливостями групи «ригідних 

чоловіків були: найменша потужність біопотенціалів альфа-2- і альфа-3-

ритму в стані спокою з закритими очима (тобто більш високий початковий 

рівень активації), найменш виражена динаміка потужності біопотенціалів і 

поступове зменшення рівня когерентності біопотенціалів протягом 

обстеження, то можна припустити, що виконання дивергентного завдання 

було для них просто «зручною» (мається на увазі для властивого їм 

когнітивного стилю) розумовою діяльністю. 
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  Виходячи із отриманих результатів, можна зробити висновок про те, 

що просторова організація біопотенціалів кори в альфа-діапазоні ЕЕГ 

пов’язана з мірою прояву гнучкого/ригідного когнітивного контролю 

більшою мірою в осіб чоловічої статі, ніж жіночої. 

 

5.5. Взаємозв’язок ритмічної активності кори головного мозку з 

проявом імпульсивності/рефлективності 

 

Результати багатофакторного аналізу показали (додат. В.8), що фактор 

«когнітивний стиль – імпульсивність/рефлективність» був значимим для 

показників потужності біопотенціалів дельта-, альфа-2-, альфа-3-, бета- і 

гамма-діапазонів. В дельта-діапазоні більші показники потужності 

біопотенціалів відмічені у обстежуваних з рефлексивним когнітивним 

стилем, в решті згаданих діапазонів ЕЕГ – в імпульсивних.  

В дельта-, тета-, альфа-2-, альфа-3- і бета-діапазоні значимою була 

взаємодія факторів «стать» і «когнітивний стиль». В дельта- і тета-діапазоні 

ЕЕГ в жінок з рефлексивним когнітивним стилем потужність біопотенціалів 

була вищою, ніж у жінок з імпульсивним когнітивним стилем. Серед 

обстежуваних чоловічої статі в цих частотних діапазонах ЕЕГ відмінностей 

показників потужності, пов’язаних з когнітивним стилем, не виявлено.  

В альфа-2-, альфа-3- і бета-діапазоні ЕЕГ відмінності, пов’язані з 

когнітивним стилем, проявилися тільки у обстежуваних чоловічої статі. 

Встановлено, що у чоловіків з імпульсивним когнітивним стилем потужність 

біопотенціалів згаданих діапазонів ЕЕГ була більшою, ніж у чоловіків із 

рефлексивним когнітивним стилем. 

Крім того, нами було виявлено, що в дельта-діапазоні ЕЕГ значимою 

була взаємодія факторів «когнітивний стиль» і «етап спостереження». На 

етапі від спокою із закритими очима до налаштування на розумову діяльність 

у обстежуваних з рефлексивним когнітивним стилем спостерігалося 
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поступове зменшення потужності дельта-активності, а в обстежуваних з 

імпульсивним когнітивним стилем залишалася незмінною. На подальших 

етапах реєстрації ЕЕГ характер змін показників потужності біопотенціалів 

був однаковим для обстежуваних з різними когнітивними стилями, але з 

більшими показниками в групі «рефлексивних» обстежуваних на етапі 

виконання завдань конвергентного і дивергентного типу (див. рис. 5.26).  

 

Рис. 5.26. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«когнітивний стиль – імпульсивність-рефлексивність» в дельта- і тета-

діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані з імпульсивним когнітивним 

стилем, пунктирна – обстежувані з рефлексивним когнітивним стилем.     – 

значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між 

етапами спостереження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В тета-діапазоні нами відмічена різна динаміка показників потужності 

біопотенціалів у обстежуваних з різними когнітивними стилями. Більш 

вираженою була динаміка потужності біопотенціалів тета-ритму в групі 

рефлексивних обстежуваних. Саме у них спостерігалося різке зменшення 

потужності біопотенціалів тета-ритму на етапі переходу від спокійного 

споглядання до етапу мисленого налаштування на розумову діяльність та 

різке збільшення під час виконання завдання конвергентного типу  (див. рис. 

5.29). 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*
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В альфа-1-діапазоні в усіх обстежуваних, незалежно від когнітивного 

стилю, спостерігалося зменшення показників потужності в стані спокійного 

споглядання порівняно зі станом спокою із закритими очима. В 

«імпульсивних» обстежуваних статистично значуще збільшення потужності 

спостерігалося вже на етапі налаштування на розумову діяльність, а в групі 

«рефлексивних»  – на етапі виконання завдання конвергентного типу (рис. 

5.27).  

 

Рис. 5.27. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«когнітивний стиль – імпульсивність-рефлексивність» в альфа-1-діапазоні 

ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані з імпульсивним когнітивним стилем, 

пунктирна – обстежувані з рефлексивним когнітивним стилем.  – значущі 

(p<0,05) міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між етапами 

спостереження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Оскільки, в альфа-2- і альфа-3-діапазоні значимою була, як взаємодія 

факторів «когнітивний стиль» і «етап спостереження», так і взаємодія 

факторів «стать», «когнітивний стиль» і «етап спостереження», більш 

доцільним був аналіз останньої. 
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 Загалом можна виділити три характерні особливості, пов’язані зі 

статтю і когнітивним стилем. По-перше, це більші фонові значення 

потужності біопотенціалів альфа-2 і альфа-3-ритму у чоловіків з 

імпульсивним когнітивним порівняно з чоловіками з рефлексивним 

когнітивним стилем. По-друге, більшу глибину депресії альфа-2-ритму в 

«імпульсивних» чоловіків порівно з «рефлексивними». По-третє, в чоловіків 

з імпульсивним когнітивним стилем порівняно з чоловіками з рефлексивним 

когнітивним стилем були відмічені більші показники потужності альфа-3-

ритму в стані спокою із закритими, відкритими очима та під час 

налаштування на діяльність (рис. 5.28). 

 
Рис. 5.28. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», «стать» 

і «когнітивний стиль – імпульсивність-рефлексивність» в альфа-2 і альфа-3-

діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані з імпульсивним когнітивним 

стилем, пунктирна – обстежувані з рефлексивним когнітивним стилем. . – 

значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між 

етапами спостереження.  

 

Врахування фактора «відведення» показало, що на етапі переходу від 

стану спокою із закритими очима до спокійного споглядання в усіх групах 

обстежуваних спостерігалося генералізоване зменшення потужності 

біопотенціалів альфа-2 і альфа-3-ритму. На етапі переходу від налаштування 

на розумову діяльність до виконання завдання конвергентного типу в 
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обстежуваних з імпульсивним когнітивним стилем спостерігалося зменшення 

потужності біопотенціалів альфа-2 і альфа-3-ритму майже в усіх відведеннях, 

але рівня статистичної значимості воно досягало переважно у центральних і 

пост центральних ділянках. 

 В бета-діапазоні значимою була взаємодія факторів «етап 

спостереження» і «когнітивний стиль». Для обстежуваних з рефлексивним та 

імпульсивним когнітивним стилем характерним було зменшення потужності 

біопотенціалів бета-ритму під час переходу від стану спокою із закритими 

очима до спокійного споглядання. Зростання потужності біопотенціалів бета-

ритму спостерігалося в групі імпульсивних обстежуваних на етапі 

налаштування на розумову діяльність, а в групі рефлексивним когнітивним 

стилем – на етапі виконання завдання конвергентного типу (рис. 5.29). 

 

 
 

Рис. 5.29. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження» і 

«когнітивний стиль – імпульсивність-рефлексивність» в бета-діапазоні ЕЕГ. 

Суцільна лінія – обстежувані з імпульсивним когнітивним стилем, пунктирна 

– обстежувані з рефлексивним когнітивним стилем.  – значущі (p<0,05) 

міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між етапами 

спостереження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 
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 В гамма-діапазоні для всіх груп обстежуваних характерним було 

зменшення потужності біопотенціалів під час виконання завдання 

дивергентного типу порівняно з виконанням завдання конвергентного типу 

(рис. 5.30).  

 

Рис. 5.30. Особливості взаємодії факторів «етап спостереження», 

«стать» і «когнітивний стиль – імпульсивність-рефлексивність» в гамма-

діапазоні ЕЕГ. Суцільна лінія – обстежувані з імпульсивним когнітивним 

стилем, пунктирна – обстежувані з рефлексивним когнітивним стилем.  – 

значущі (p<0,05) міжгрупові відмінності; *– значущі (p<0,05) відмінності між 

етапами спостереження. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

 Зростання потужності біопотенціалів під час переходу від 

налаштування на розумову діяльність до виконання завдання конвергентного 

типу також спостерігалося в усіх групах. Однак, описані вище зміни 

потужності мали топографічні особливості в кожній групі обстежуваних. В 

групі жінок з рефлексивним стилем вони були виражені найбільше і носили 

генералізований характер. У чоловіків з рефлексивним когнітивним стилем 

найбільше порівняно з усіма іншими групами було виражене зменшення 
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потужності біопотенціалів гамма-ритму на етапі переходу від стану спокою із 

закритими очима до стану спокою із відкритими очима. А на етапі виконання 

завдання конвергентного типу  ці зміни показників потужності не досягали 

рівня статистичної значимості. Загалом, саме на етапі виконання завдання 

дивергентного типу порівняно з виконанням завдання конвергентного типу 

статистично значуще зменшення потужності біопотенціалів гамма-ритму 

було відмічене в багатьох ділянках у всіх групах обстежуваних (рис. 5.31). 

 

Рис. 5.31. Зміни потужності біопотенціалів гамма-ритму ЕЕГ протягом 

обстеження. Жін-Імп, Чол-Імп – обстежувані з імпульсивним когнітивним 

стилем, Жін-Реф, Чол-Реф – обстежувані з рефлексивним когнітивним 

стилем. Трикутник з вершиною доверху свідчить про зростання (p<0,05) 

потужності ритму в другому із порівнюваних станів, з вершиною донизу – 

про зниження (p<0,05). I-IV – етапи спостереження, які порівнюються (див. 

рис. 5.3). 
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Результати ANOVA показали, що в дельта, тета, альфа-1, альфа-3 

когерентність біопотенціалів більша в обстежуваних з імпульсивним 

когнітивним стилем, а в бета і гамма – більша в обстежуваних з 

рефлексивним когнітивним стилем (додат. В.9). 

В усіх частотних діапазонах серед обстежуваних жіночої статі більша 

когерентність відмічена в осіб з імпульсивним когнітивним стилем, а серед 

обстежуваних чоловічої статі – у обстежуваних з рефлексивним когнітивним 

стилем. Крім того нами встановлено, що в «імпульсивних» жінок коефіцієнти 

когерентності біопотенціалів більші, ніж в «імпульсивних» чоловіків в усіх 

обстежуваних діапазонах. Що ж стосується «рефлексивних» обстежуваних, 

то у них в різних частотних діапазонах ЕЕГ спостерігалися різні 

співвідношення коефіцієнтів когерентності біопотенціалів у обстежуваних 

чоловічої і жіночої статі. Так, в дельта, тета і альфа-2-діапазоні – коефіцієнти 

когерентності біопотенціалів у обстежуваних чоловічої і жіночої статі з 

рефлексивним когнітивним стилем не відрізнялися; в альфа-1-діапазоні – 

більшими були у жінок; в альфа-3-, бета- і гамма-ритмі – у чоловіків.  

 Аналіз взаємодії факторів «стать», «етап спостереження» та 

«когнітивний стиль» показав, що в діапазоні повільних частот ЕЕГ описані 

вище особливості стосувалися у жінок всіх етапів спостереження,  в 

чоловіків – усіх, крім стану налаштування на розумову діяльність, де 

міжгрупові відмінності в коефіцієнтах когерентності біопотенціалів були 

відсутніми  

Однак, врахування фактора «відведення» показало, що у жінок більше 

пар відведень, коефіцієнти когерентності біопотенціалів між якими 

статистично значуще відрізнялися у обстежуваних з імпульсивним і 

рефлексивним когнітивним стилем. У жінок з імпульсивним когнітивним 

стилем на різних етапах спостереження формувався специфічний рисунок 

більш тісних, ніж в групі рефлексивних жінок, когерентних зв’язків. Так, в 

стані спокою із закритими очима та під час виконання дивергентного 
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завдання тіснішими були зв’язки, які «сходилися» в потиличній ділянці 

правої півкулі; в стані спокою з відкритими очима та під час виконання 

конвергентного завдання – в бічній лобній правої півкулі. Під час 

налаштування на розумову діяльність чітко вираженого центру сходження 

зв’язків не було. Спільною ознакою для всіх етапів спостереження було те, 

що основні відмінності між обстежуваними жіночої статі з імпульсивним та 

рефлексивним когнітивним стилем стосувалися міжпівкулевих зв’язків. 

У чоловіків найбільш суттєві відмінності виявлені під час виконання 

завдання дивергентного типу: у обстежуваних з рефлексивним когнітивним 

стилем більш тісними були зв’язки лобних ділянок з потиличними (рис. 

5.32). 

 

Рис. 5.32. Міжгрупові відмінності когерентності біопотенціалів в 

дельта-діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші (p<0,05) в обстежуваних з 

імпульсивним когнітивним стилем; пунктирною – з рефлексивним. Ч – 

чоловіки, Ж – жінки. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

 В тета-діапазоні, як і в дельта-діапазоні ЕЕГ, у жінок більша кількість 

пар відведень, коефіцієнти когерентності біопотенціалів між якими, 

статистично значуще відрізнялися у обстежуваних з різними когнітивними 
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стилями. В стані спокою у жінок з імпульсивним когнітивним стилем більш 

тісними, ніж у жінок з рефлексивним когнітивним стилем, були зв’язки 

лобних ділянок переважно з тім’яними, потиличними і задньо-скроневими. 

На інших етапах спостереження топографія тісніших зв’язків була більш 

хаотичною, без чітко вираженої закономірності (рис. 5.33). 

 

Рис. 5.33. Міжгрупові відмінності когерентності біопотенціалів в тета-

діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші (p<0,05) в обстежуваних з 

імпульсивним когнітивним стилем; пунктирною – з рефлексивним. Ч – 

чоловіки, Ж – жінки. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

 Аналіз взаємодії факторів «стать», «етап спостереження» і 

«когнітивний стиль» в альфа, бета і гамма-діапазоні виявив ті ж самі 

тенденції, що і в діапазоні повільних частот – серед жінок більша 

когерентність спостерігалася в імпульсивних обстежуваних, серед чоловіків 

– в рефлексивних.  

В діапазоні альфа-частот у чоловіків з рефлексивним когнітивним 

стилем середні показники когерентності біопотенціалів були більшими, ніж в 

обстежуваних з імпульсивним когнітивним стилем. Однак, врахування 

фактора «відведення» показало, що у чоловіків значно менша кількість 
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зв’язків статистично значуще відрізнялася між групами з різними 

когнітивними стилями. Найбільше статистично значущих відмінностей було 

виявлено на трьох етапах спостереження ситуаціях: спокій із закритими 

очима, виконання завдання конвергентного типу, виконання завдання 

дивергентного типу (рис. 5.34).  

 
Рис. 5.34. Міжгрупові відмінності когерентності біопотенціалів в 

альфа-діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші (p<0,05) в обстежуваних з 

імпульсивним когнітивним стилем; пунктирною – з рефлексивним. Ч – 

чоловіки, Ж – жінки. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 
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Також встановлено, що в різних діапазонах альфа-ритму кількість 

таких зв’язків суттєво відрізнялася. В альфа-1-діапазоні ЕЕГ їх було 

найбільше.  Для чоловіків з рефлексивним когнітивним стилем альфа-1-

діапазоні в стані спокою із закритими очима більшими були 

внутрішньопівкулеві зв’язки і лівопівкулеві зв’язки; під час виконання 

конвергентного завдання – задньоасоціативні і лівопівкулеві; під час 

виконання дивергентного завдання – задньоасоціативні (див. рис. 5.34). 

В альфа-2- і альфа-3-діапазоні ЕЕГ характер зв’язків і їх кількість не 

дали можливості охарактеризувати певну діяльність. У жінок кількість 

статистично значущих відмінностей була значно більшою і стосувалася 

більшої кількості етапів спостереження. В альфа-1- і альфа-2-діапазоні у 

жінок з імпульсивним когнітивним стилем порівняно з жінками з 

рефлексивним когнітивним стилем тіснішими були зв’язки 

задньоасоціативних ділянок та зв’язки передньоасоціативних ділянок із 

задньоасоціативними. В альфа-3-діапазоні ця тенденція проявилася не так 

чітко (див. рис. 5.39). 

 В бета-діапазоні ЕЕГ в обстежуваних як чоловічої, так і жіночої статі 

була приблизно однакова кількість зв’язків, коефіцієнти когерентності між 

якими статистично значуще відрізнялися у обстежуваних з різними 

когнітивними стилями.  

Загальною тенденцією було те, що у чоловіків з рефлексивним 

когнітивним стилем і в жінок з імпульсивним когнітивним стилем більш 

тісними були зв’язки між передніми і задньоасоціативними зонами. Але в 

чоловіків відмінності в основному проявилися в стані спокою із закритими 

очима та під час розумової діяльності, а в жінок – в стані спокою із 

відкритими і закритими очима та під час виконання конвергентного завдання 

(рис. 5.35). 
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Рис. 5.35. Міжгрупові відмінності когерентності біопотенціалів в бета-

діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші (p<0,05)  в обстежуваних з 

імпульсивним когнітивним стилем; пунктирною – з рефлексивним. Ч – 

чоловіки, Ж – жінки. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

В гамма-діапазоні відмінності, пов’язані з когнітивним стилем, 

топографічно проявилися найбільш обширно. Для чоловіків характерною 

особливістю було «сходження» зв’язків в праву півкулю в усіх ситуаціях 

інтелектуального навантаження. Однак, центр «сходження» на  кожному 

етапі спостереження локалізувався в різних ділянках. Під час виконання 

завдання дивергентного типу група чоловіків з рефлексивним когнітивним 

стилем характеризувалася тим, що мала більш тісні зв’язки в двох зонах – 

передньо- і задньоасоціативних – та між ними (представлені слабше). 

 У обстежуваних жіночої статі в осіб з імпульсивним когнітивним 

стилем на всіх етапах спостереження (за винятком налаштування на 

розумову діяльність) тіснішими були переважно зв’язки між передньо- і 

задньоасоціативними ділянками (рис. 5.36). 



 246 

 
 

Рис. 5.36. Міжгрупові відмінності когерентності біопотенціалів в 

гамма-діапазоні ЕЕГ. Суцільною лінією позначені зв’язки між відведеннями, 

коефіцієнти когерентності між якими більші (p<0,05) в обстежуваних з 

імпульсивним когнітивним стилем; пунктирною – з рефлексивним. Ч – 

чоловіки, Ж – жінки. ЕС: 1– 5  – етапи спостереження (див. рис. 4.6). 

 

Отже, між рівнем невербального інтелекту та індивідуальною частотою 

альфа-ритму обстежуваних не існує кореляційного зв’язку. Для показників 

потужності фактор «рівень інтелекту» був значимим в альфа-1- і альфа-2-

діапазоні; для показників когерентності біопотенціалів – у трьох діапазонах 

альфа-ритму. В групі жінок з високим рівнем інтелекту найбільше виражена 

динаміка показників когерентності біопотенціалів, пов’язана з етапом 

спостереження. Зростання потужності альфа-2-ритму в тім’яних і 

потиличних ділянках під час виконання дивергентного завдання порівняно з 

виконанням конвергентного є спільною ознакою для чоловіків і жінок з 

високим рівнем інтелекту. Для груп жінок з високим рівнем інтелекту і 

чоловіків з низьким рівнем інтелекту характерна генералізована депресія 

альфа-2-ритму під час переходу від стану спокою із закритими очима до 

спокійного споглядання. В групі жінок з високим рівнем інтелекту під час 
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виконання  дивергентного завдання порівняно з конвергентним 

спостерігалося зростання рівня просторової синхронізації біопотенціалів в 

альфа-1-, альфа-2- і альфа-3-діапазоні. 

 У полезалежних обстежуваних вищі показники потужності і 

когерентності біопотенціалів ЕЕГ у всіх частотних діапазонах, крім гамма. 

Для поленезалежних порівняно з полезалежними обстежуваних характерна 

менше виражена динаміка потужності біопотенціалів альфа-3 і дельта-

активність та когерентності біопотенціалів гамма і тета-ритму. У 

обстежуваних з полезалежним когнітивним стилем вищі показники 

потужності біопотенціалів альфа-3-ритму у стані спокою із закритими очима 

та показники когерентності біопотенціалів тета-ритму в стані спокою і під 

час розумової діяльності. На тлі загального зниження рівня внутрішньо 

коркової взаємодії в групі полезалежних обстежуваних під час виконання 

конвергентного завдання порівняно із спокійним спогляданням 

спостерігалося підвищення когерентності біопотенціалів між потиличними, 

тім’яними і центральними ділянками. 

 Процеси локальної і просторової синхронізації біопотенціалів, 

пов’язані з гнучким/ригідним когнітивним стилем, у чоловіків виражені 

більше, ніж у жінок. У чоловіків з гнучким і ригідним когнітивним стилем 

по-різному проявлявся ефект зниження рівня просторової синхронізації 

біопотенціалів під час розумової діяльності: у «гнучких» чоловіків під час 

виконання завдання конвергентного типу, у «ригідних» – під час виконання 

завдання дивергентного типу. Під час виконання завдання дивергентного 

типу у чоловіків з гнучким когнітивним стилем спостерігалося збільшення 

когерентних зв’язків між лобними відведеннями з акцентом на лівій півкулі, 

а в чоловіків з ригідним когнітивним стилем – зменшення когерентних 

зв’язків в задніх відділах з акцентом на правій півкулі. Крім того у чоловіків 

з гнучким когнітивним стилем було відмічено зниження активації задніх 

відділів правої півкулі шляхом збільшення показників потужності ЕЕГ. У 
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жінок статистично значущими були тільки відмінності, пов’язані з рівнем 

взаємодії скронево-потиличних ділянок. 

 У обстежуваних чоловічої і жіночої статі з аналітичним когнітивним 

стилем порівняно з обстежуваними з синтетичним та змішаним когнітивними 

стилями у всіх діапазонах альфа-ритму найменше виражена динаміка 

показників когерентності біопотенціалів при порівнянні завдання 

дивергентного і конвергентного типу. Також у всіх діапазонах альфа-ритму 

під час виконання завдання дивергентного типу порівняно з виконанням 

завдання конвергентного типу в обстежуваних чоловічої статі зі змішаним 

когнітивним стилем спостерігалося зростання рівня просторової 

синхронізації між лобними ділянками, а в обстежуваних чоловічої статі з 

синтетичним когнітивним стилем – між лобними, а також між лобними та 

передньо-скроневими, центральними і тім’яними. 

Отримані результати підтверджують те, що чоловіки і жінки 

використовують різні стратегії для досягнення високого результату 

мислення. 

 

Висновки до розділу: 

1. Реактивність потужності біопотенціалів ЕЕГ під час конвергентного і 

дивергентного мислення більше виражена у поленезалежних 

обстежуваних. 

2. У полезалежних обстежуваних дивергентне мислення супроводжується 

зменшенням відносної потужності біопотенціалів ЕЕГ альфа-2-ритму в 

передньо-лобовій і передньо-скроневій ділянках правої півкулі і 

збільшенням потужності біопотенціалів тета-2-ритму в задньо-

скроневій ділянці лівої півкулі.  

3. У поленезалежних обстежуваних під час дивергентного мислення 

спостерігаються різноспрямовані зміни відносної потужності 
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біопотенціалів альфа-1-, альфа-2-, тета-1-, тета-2- і бета-ритму в 

скроневих, тім’яних і потиличних ділянках. 

4. 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 дідапазонах альфа-ритму 

найменше виражена динаміка показників когерентності біопотенціалів 

у випадку порівняння виконання завдань дивергентного і 

конвергентного типів. 

5. У всіх 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 

біопотенціалів між лобовими ділянками, а у обстежуваних чоловічої 

статі із синтетичним когнітивним стилем  – між лобними, а також між 

лобовими та передньо-скроневими, центральними і тім’яними. 

 

 

 



 250 

РОЗДІЛ 6 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ  

ВИСОКОГО РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ 

 

В процесі аналізу ЕЕГ-даних були застосовані декілька підходів 

статистичної обробки даних: порівняння груп обстежуваних; кластерний 

аналіз; рангова кореляція Спірмена; багатофакторний дисперсійний аналіз 

ANOVA/MANOVA. 

Порівняння груп обстежуваних дало можливість виявити нам 

поодинокі ЕЕГ-особливості, які проявлялися під час виконання завдань 

дивергентного типу і були пов’язані або зі статтю, або з психологічними 

характеристиками обстежуваних. Але такий підхід не дав можливості 

виявити якісь закономірності електричної активності кори головного мозку, 

які характерні для процесу виконання творчих завдань. 

Для показників потужності та когерентності ЕЕГ був проведений 

кластерний аналіз. Однак, виділені в результаті цього групи (кластери) не 

мали вираженого зв’язку з ні з психологічними характеристиками 

обстежуваних, ні зі статтю обстежуваних.  

Багатофакторний дисперсійний аналіз виявив, що фактор стать 

найчастіше був значимим у взаємодії з факторами психологічних 

характеристик, але без врахування фактора «продуктивність (креативність)». 

Під час проведення кореляційного аналізу була виявлена наявність 

значимих кореляційних зв’язків окремих психологічних і показників 

продуктивності дивергентного мислення.  

Таким чином, ми прийшли до розуміння того, що застосовані методи  

аналізу не дозволяють встановити надійного зв’язку рівня креативності з 

виміряними показниками. Виходячи з цього для виявлення сукупності 

факторів, пов’язаних з рівнем креативності осіб чоловічої та жіночої статі 

були використані методи побудови та аналізу багатофакторних моделей 
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класифікації [107; 128]. Нейромережеве моделювання порівняно з лінійними 

методами має ряд особливостей, які дають можливість найбільш ефективно 

вирішувати цілий ряд біологічних і медичних. Зокрема, нейронні сітки не 

потребують формулювання будь-яких правил для прийняття рішення, бо 

навчаються на прикладах. Нейронні мережі мають здатність до узагальнення 

(тобто мають здатність «бачити» крізь шум), що особливо актуально у 

випадку аналізу ЕЕГ-даних. Нейронні мережі володіють здатністю до 

абстрагування (здатність виокремлювати ідеальне із недосконалих входів) 

[107; 128; 226; 235; 268; 306; 396].  

Весь проведений раніше аналіз отриманих результатів дав нам 

можливість виділити групу показників, які можна було застосувати як 

факторні ознаки для побудови нейромережевої моделі.  

Як показали результати наших обстежень більш інформативними для 

пояснення механізмів забезпечення високої результативності розумової 

діяльності у чоловіків і жінок є показники когерентності ЕЕГ. Показники 

когерентності в окремих  ЕЕГ-діапазонах, які вказують на ступінь 

синхронності в роботі різних відділів кори, є достатньо чутливим і водночас 

досить специфічними параметрами для оцінки поточної когнітивної 

активності. Саме цей показник, на думку [278; 424; 423], дає можливість 

оцінити інтенсивність та напрямок обміну інформацією між різними 

нейронними структурами кори, які мають специфічний характер для різних 

типів розумової активності.  

Коефіцієнти взаємодії були розраховані нами в процесі аналізу ЕЕГ-

даних з метою оцінки характеру та рівня взаємодії передньо- і 

задньоасоціативних ділянок кори головного мозку для кожного етапу 

спостереження. Вони обчислювалася як сумарна когерентність електричної 

активності кори головного мозку для зв’язків трьох типів: між 

передньоасоціативними ділянками, між задньоасоціативними ділянками та 

зв’язків між передньо- і задньоасоціативними ділянками і вираховувалися 
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коефіцієнти. Як факторну ознаку для побудови нейромережевої моделі було 

відібрано коефіцієнт взаємодії №2 (КВ2) в альфа-2-ритмі. 

Фокуси взаємодії для нейромережевої моделі бралися у 16-ти 

відведеннях ЕЕГ: (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, 

O2) в усіх обстежуваних частотних діапазонах. Таке рішення було викликане 

тим, що специфічне сходження взаємозв’язків було відмічено нами в різних 

ділянках і різних частотних діапазонах, залежно від того, що саме 

враховувалося під час аналізу: продуктивність (креативність), рівень 

інтелекту, когнітивний стиль. Фокуси взаємодії розраховувалися як сума 

когерентних зв’язків даного відведення з іншими 15-ма. 

 Крім того в перелік факторних ознак були включені два когерентних 

зв’язки, які з різним знаком, але досить тісно в різних частотних діапазонах 

корелювали з високими показниками креативності Fp1–T5 і Fp1–O1. 

 Також до переліку факторних ознак були включені стать, рівень 

інтелекту, та когнітивні стилі («Рефлексивність/імпульсивність», «Ригідний-

гнучкий пізнавальний контроль», «Вузький-широкий діапазон 

еквівалентності», «Полезалежність-поленезалежність»). 

Під час проведення кореляційного аналізу була виявлена наявність 

слабких кореляційних зв’язків (||<0,2 при p<0,05) окремих психологічних і 

ЕЕГ-показників з рівнем креативності.  

В процесі побудови моделей, в якості факторних ознак, аналізу були 

піддані 136 показників: стать, рівень креативності (оцінений за показниками 

продуктивності виконання задачі дивергентного типу; сенсорний/вербальний 

когнітивний стиль, гнучкий/ригідний когнітивний стиль, 

синтетичний/аналітичний когнітивний стиль, рівень невербального інтелекту, 

швидкість вибору (показник, який враховувався для визначення когнітивного 

стилю «імпульсивність/рефлективність), та ЕЕГ-показники (глибина депресії 

альфа-1, альфа-2, альфа-3 під час переходу від стану спокою з закритими 

очима до спокійного споглядання; когерентні зв’язки ділянок Fp1 і O1 та Fp1 
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і T5 у всіх частотних діапазонах ЕЕГ; фокуси взаємодії 16-ти відведень ЕЕГ у 

всіх частотних діапазонах, розраховані, як сума когерентних зв’язків даної 

ділянки з усіма іншими. В якості результуючої ознаки під час побудови 

моделі прогнозувався рівень креативності обстежуваного: Y=0 – низький чи 

середній рівень креативності; Y=1 – високий рівень креативності.   

Аналіз проводився на результатах обстежень 193 осіб,  29 з яких мали 

низький рівень креативності, 96 – середній рівень креативності і  68 – 

високий рівень креативності.  

Рівень креативності оцінювався за показниками продуктивності 

(кількості запропонованих варіантів) вирішення задач дивергентного типу. 

На першому етапі обстеження ми визначали рівень образної (тест Торренса) і 

вербальної креативності (тест Гілфорда). Однак застосування цих методик 

виявилося не ефективним до поставлених завдань і не дало можливості 

достатньо чітко диференціювати осіб з високим і низьким рівнем 

креативності.    

Для перевірки якості прогнозування і запобігання перенавчання моделей 

всі випадки (із застосуванням генератора випадкових чисел) були розподілені 

у три множини: навчальна множина випадків (використовувалася для 

побудови моделі, включала 143 особи), контрольна множина випадків 

(використовувалася для контролю перенавчання моделі, включала 30  особи) 

та тестова множина випадків (використовувалася для підтвердження якості 

прогнозування моделі, включала 20 обстежуваних). 

На першому етапі проведення аналізу була побудована лінійна 

нейромережева модель прогнозування вірогідності високого рівня 

креативності, основана на всіх 136 ознаках. Після навчання моделі та вибору 

критичного порогу прийняття/відкидання рішення (з використанням 

контрольної множини випадків), чутливість моделі на навчальній множині 

склала 66,7% (95% ВІ 52,9%–79,1%), специфічність – 69,6% (95% ВІ 59,7%–

78,6%).  
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Для визначення факторів, пов’язаних з рівнем креативності 

обстежуваного було проведено відбір значущих ознак з використанням 

методу ГА. В результаті проведеного аналізу було відібрано 4 показники: час 

прийняття рішення, який був одним із показників, для визначення 

когнітивного стилю «Імпульсивінсть/рефлективність» (імп/рефл.) – (X1); 

когерентний зв’язок  префронтальної лобної та лівої потиличної ділянок в 

альфа-2-діапазоні (α2Fp1–O1) – (X2); фокус взаємодії в правій задньо-

скроневій  ділянці в дельта-діапазоні (∆T6) – (X3); фокус взаємодії в правій 

тім’яній  ділянці в бета-діапазоні (βP4) – (X4). На даному наборі ознак було 

побудовано лінійну нейромережеву модель  прогнозування високого рівня 

креативності. Після навчання моделі було вибрано критичний поріг 

прийняття/відкидання (Ycr=0,3848),  у випадку YYcr  в моделі прогнозується 

високий рівень креативності,  при Y<Ycr – прогнозується низький чи середній 

рівень креативності. Побудовану модель можна виразити рівнянням (1): 

Y = –0,0030X1 –0,75X2 +0,037X3 +0,030X4 + 0,233 (1) 

На рисунку 6.1 наведена архітектура побудованої нейромережевої 

моделі. 

 

Рис. 6.1. Архітектура нейромережевої моделі прогнозування рівня 

креативності (сірими трикутниками позначені нейрони вхідного шару, білим 

квадратом – вихідний нейрон). 

 

Чутливість цієї моделі на навчальній множині склала 60,8% (95% ВІ 

46,8%–73,9%), специфічність – 70,7% (95% ВІ 60,8%–79,6%).  Чутливість і 
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специфічність моделі на навчальній та тестовій множині статистично 

значимо не відрізняються  (p=0,66 та p=0,66, за критерієм 
2
, відповідно), що 

свідчить про адекватність побудованої моделі. 

Для оцінки значущості, обраних для прогнозу рівня креативності 

обстежуваного, змінних було використано метод аналізу ROC-кривих (рис. 

6.2). 

 

Рис. 6.2. ROC-криві моделей прогнозування рівня креативності 

обстежуваного (аналіз проведений на всіх 193 випадках): 1 – лінійна 

нейромережева модель, побудована на 136 вхідних ознаках; 2 – лінійна 

нейромережева модель, побудована на 4 виділених вхідних ознаках.  

 

Під час проведення аналізу встановлено, що площа під ROC-кривою для 

моделі, побудованої на 136 вхідних ознаках AUC1=0,73±0,04, статистично 

значущо (p<0,001) перевищує 0,5.  Для моделі, побудованої на 4 вибраних 

вхідних ознаках AUC2=0,70±0,04, статистично значимо (p<0,001) перевищує 

0,5. Це є свідченням адекватності побудованих моделей. При порівнянні  

ROC-кривих не виявлено статистично значущої відмінності якості 
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побудованих моделей (p=0,50). Таким чином, при проведені аналізу 

виявлено, що зменшення кількості вхідних ознак від 136 до 4 не призводить 

до погіршення прогностичних характеристик моделі (p=0,50), що є 

свідченням високої значущості 4 виділених   показників  

(імпульсивність/рефлексивність, α2Fp1–O1, ∆T6, βP4) для прогнозування 

рівня креативності обстежуваного. 

Для оцінки якості прогнозування  рівня креативності обстежуваного у 

лінійній нейромережевій моделі, побудованій на 4 виділених вхідних ознаках 

(імпульсивність/рефлексивність, α2Fp1–O1, ∆T6, βP4) було розраховано 

показник правдоподібності на всіх 193 випадках. Для обраного порогу 

прийняття рішення значення +LR = 1,5 (95% ВІ 1,2– ,9), –LR = 0,6 (95% ВІ 

0,4–0,8) – модель адекватна. 

Для визначення сили та спрямованості впливу виділених факторних 

ознак на вірогідність високого рівня креативності було побудовано 

логістичну модель регресії, модель адекватна (
2
=23,5, p<0,001). В 

таблиці 6.1  наведені результати аналізу коефіцієнтів моделі. 

Таблиця 6.1 

Коефіцієнти логістичної моделі регресії прогнозування вірогідності 

високого рівня креативності 

Факторна ознака 

Значення 

коефіцієнтів 

моделі  

прогнозування,  

b±m 

Рівень 

значущості 

відмінності 

від 0 

ВШ  

(95% ВІ ВШ) 

Імп/рефл. –0,024±0,014 >0,05 – 

α2Fp1–O1 –4,1±1,4 0,004* 0,017 (0,001–0,27) 

∆T6 0,18±0,06 0,003* 1,2 (1,1–1,3) 

βP4 0,15±0,07 0,044* 1,2 (1,0–1,3) 

 

Проведений аналіз свідчить, що із збільшенням коефіцієнту α2Fp1-O1 

ймовірність високого рівня креативності статистично значимо (p=0,004) 

зменшується, ВШ=0,017 (95% ВІ 0,001–0,27) на кожну одиницю зміни 
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коефіцієнту. Виявлено, що із збільшенням коефіцієнту ∆T6 ймовірність  

високого рівня креативності статистично значимо (p=0,003) зростає, ВШ=1,2 

(95% ВІ 1,1–1,3) на кожну одиницю зміни коефіцієнту. Також встановлено із 

збільшенням коефіцієнту βP4 ймовірність  високого рівня креативності 

статистично значимо (p=0,044) зростає, ВШ=1,2 (95% ВІ 1,0–1,3) на кожну 

одиницю зміни коефіцієнту. 

 

Висновки до розділу: 

1. Встановлено, що ймовірність високого рівня креативності пов’язана із  

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: +LR=1,5 (95% ВІ 1,2–1,9), –LR=0,6 (95% ВІ 0,4–0,8). 

2. Встановлено, що із збільшенням коефіцієнта когерентності в альфа-2-

діапазоні в між передньою лобною і потиличною ділянками в лівій 

півкулі ймовірність високого рівня креативності зменшується 

(p=0,004), ВШ=0,017 (95% ВІ 0,001–0,27) на кожну одиницю зміни 

коефіцієнта, із збільшенням коефіцієнта фокуса взаємодії в дельта-

діапазоні в задньо-скроневій ділянці правої півкулі ймовірність  

високого рівня креативності  зростає (p=0,003), ВШ=1,2 (95% ВІ 1,1–

1,3) на кожну одиницю зміни коефіцієнта, із збільшенням коефіцієнта 

фокусу взаємодії в бета-діапазоні в тім’яній ділянці правої півкулі  

ймовірність  високого рівня креативності зростає (p=0,044), ВШ=1,2 

(95% ВІ 1,0–1,3) на кожну одиницю зміни коефіцієнта. 
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РОЗДІЛ 7 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Актуальність проблеми визначення рівня креативності людини не 

підлягає сумніву. Існуючі психологічні методики дають можливість значимо 

виявляти найбільш креативних осіб. Однак, якщо за психологічними тестами 

діагностуються низькі результати, не можна бути впевненому у відсутності 

креативності в обстежуваного, оскільки творчі прояви спонтанні й не можуть 

регулюватися самою ситуацією [360]. Як стверджує Д. Б. Богоявленська [23] 

творчість – це «ситуативно-нестимульована продуктивна діяльність», тобто 

діяльність, яка розвивається з ініціативи самого суб’єкта і проявляється в 

прагненні вийти за межі заданої проблеми. Саме тому психологічні методики 

діагностики творчих здібностей, які призначені для фактичного виявлення 

креативних осіб в даній вибірці на момент тестування, не можуть 

забезпечити високий рівень діагностування креативних осіб. Цілком 

очевидно, що для більш точного виділення креативних осіб доцільно 

використовувати не тільки психологічні методики. Одним із найбільш 

перспективних напрямів в розробці таких «непсихологічних» критеріїв є 

виділення характерних патернів взаємодії між різними відділами кори 

головного мозку за допомогою методу електроенцефалографії. ЕЕГ-

показники є достатньо чутливими і водночас досить специфічними 

параметрами для оцінки поточної когнітивної активності. В ЕЕГ людини, на 

думку ряду авторів [101; 102], міститься багато інформації про саму людину, 

про її реакції в момент обстеження. ЕЕГ як дзеркало відображує стан людини 

та її особистісні особливості. Респондент не може усвідомлено регулювати 

свою ЕЕГ, «підтасовуючи» її під бажаний результат. Тому на відміну від 

інших методів нейроком’ютерна діагностика виявляє об’єктивне відношення 

людини до сигналів, які вона сприймає.  
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Виходячи з цього мета нашого обстеження полягала в тому, щоб на 

основі визначення ролі психологічних характеристик особистості та 

вивченню особливостей просторової організації електричної активності кори 

головного мозку виділити критерії прогнозу рівня креативності чоловіків і 

жінок. 

Для досягнення цієї мети потрібно було диференціювати людей за 

рівнем їх творчих здібностей. На першому етапі обстеження визначався 

рівень образної (тест Торренса) і вербальної креативності (тест Гілфорда). 

Було встановлено, що серед обстежуваного контингенту переважали особи з 

низькими показниками як образної (64,34%), так і вербальної (90,2%) 

креативності (рис. 7.1).  
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Рис. 7.1. Співвідношення осіб з різними рівнями креативності. 1 – 

образна креативність (за тестом Торренса), 2 – вербальна креативність (тест 

Гілфорда), 3 – креативність, визначена за показниками продуктивності 

виконання завдань дивергентного типу. 

 

В обстеженній вибірці було виявлено 11,43% людей з високими 

показниками образної креативності і жодної особи з високим рівнем 

вербальної креативності (див. рис. 7.1). 

Треба зазначити, що переважна більшість обстежуваних, в яких був 

визначений високий рівень образної креативності, були студентами інституту 
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мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, які навчалися за спеціальністю «Образотворче мистецтво». Що ж 

стосується виконання тесту Гілфорда, то аналізувати його результати 

виявилося недоцільним, оскільки переважна більшість (90,2%) обстежуваних 

показали низький рівень. 

Уже на першому етапі обстеження стало цілком очевидним, що широко 

використовувані сьогодні методики діагностики креативності, орієнтовані на 

якийсь один тип творчих проявів (найчастіше – образний, або вербальний), 

виявилися не ефективним для вирішення поставлених завдань і не давали 

можливості достатньо чітко диференціювати осіб з високим і низьким рівнем 

креативності. Нас же цікавила креативність як здатність долати стереотипи 

[367], вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях [211]. Тому 

рівень креативності оцінювався за показниками продуктивності вирішення 

задач дивергентного типу (кількості запропонованих варіантів з врахуванням 

гнучкості, тобто різноманітності запропонованих відповідей).  

Співвідношення осіб з різними рівнями креативності, визначене за 

таким критерієм, у обстежуваних чоловічої і жіночої статі представлене на 

рисунку 7.2. 
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Рис. 7.2. Співвідношення осіб з різними рівнями креативності (за 

показниками продуктивності виконання завдань дивергентного типу). 
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Як видно на рисунку 7.2, відсоткове співвідношення обстежуваних з 

різними рівнями креативності в чоловіків і жінок суттєво не відрізнялося. 

Очевидно, коли обстежуваним пропонувалися завдання, які були змішаними 

(потребували прояву як образної, так і вербальної креативності), то чоловіки і 

жінки однаковою мірою були здатні досягати високого результату – здатні 

генерувати креативний інтелектуальний продукт. 

В той же час варто зазначити, що у чоловіків частіше відмічалися 

випадки, так би мовити, невідповідності нового інтелектуального продукту 

контексту, в якому він знаходиться [106].  

Аналіз джерел літератури  показав, що такі фактори як стать та 

психологічні особистісні характеристики знаходять своє відображення в 

динаміці ЕЕГ-показників в процесі досягнення високого результату 

дивергентного мислення [37; 144; 145; 148; 208; 305; 307; 392; 413; 420]. 

Обираючи «діапазон» психологічних характеристик, які могли б мати 

відношення до високої продуктивності дивергентного мислення, ми 

опиралися на відомі в науковій літературі факти. Нами були відібрані такі 

характеристики: рівень невербального інтелекту і чотири когнітивних стилі 

«Вузький-широкий діапазон еквівалентності» 

«Полезалежний/поленезалежний», «Ригідний-гнучкий пізнавальний 

контроль», «Рефлексивність/імпульсивність». 

Проведений кореляційний аналіз виявив, що лише невелика кількість 

обстежуваних психологічних характеристик мали значимий зв’язок з 

показниками продуктивності. Значимі зв’язки у чоловіків, і у жінок були 

виявлені для різних психологічних показників. Так, зокрема, для жінок був 

значимим зв’язок креативності (продуктивності) з рівнем невербального 

інтелекту. У чоловіків креативність значимо корелювала з імпульсивністю та 

вузькістю-широтою діапазону еквівалентності. Як показав подальший аналіз, 

ці кореляції були важливими не стільки для функціональної організації кори 
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головного мозку в процесі виконання творчих завдань, скільки визначали  

стратегії їх виконання (рис. 7.3).  

 

Рис. 7.3. Статистично значимі кореляційні зв’язки між психологічними 

характеристиками обстежуваних та продуктивністю виконання 

конвергентного (А) і дивергентних (В, С) завдань. ВШДЕ – когнітивний 

стиль «Вузький/широкий діапазон еквівалентності», ІР – когнітивний стиль 

«Імпульсивність-рефлексивність», ПЗ/ПНЗ – когнітивний стиль 

«Полезалежність-поленезележність», IQ – рівень інтелекту. 

 

Загалом же проведений аналіз показав, що високо креативним людям 

властиві різні комбінації когнітивних стилів та рівнів невербального 

інтелекту. Але деякі із отриманих результатів дають підстави припустити, що 

висока продуктивність виконання завдань дивергентного типу більш 
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ймовірна в тому випадку, коли обстежувані виконують адекватну до їхніх 

психологічних особливостей діяльність. Варто зауважити, що якщо 

діяльність неадекватна до певного когнітивного стилю, чи інших 

психологічних 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.  

В процесі аналізу ЕЕГ-даних були застосовані декілька методів 

статистичної обробки даних: порівняння груп обстежуваних; кластерний 

аналіз; рангова кореляція Спірмена; багатофакторний дисперсійний аналіз 

ANOVA/MANOVA. Ці методи дали можливість виявити нам поодинокі ЕЕГ-

особливості, які проявилися під час виконання завдань дивергентного типу і 

були пов’язані або зі статтю, або з психологічними характеристиками 

обстежуваних.  

Так, зокрема, виявлено, що існує певна ЕЕГ-реакція готовності до 

сприйняття подразників, яка потім забезпечує або дуже високу, або дуже 

низьку продуктивність дивергентного мислення. Ця реакція пов’язана 

більшою мірою з динамікою показників потужності, а не когерентності ЕЕГ. 

Якщо ж говорити про частотні діапазони, то найбільшої уваги заслуговує 

альфа-діапазон. Альфа-ритм виконує функцію часового сканування 

(«зчитування») інформації і тісно пов’язаний з механізмами сприйняття і 

пам’яті [326; 332; 343]. В літературі висловлюється припущення, що альфа-

ритм відображує реверберацію збуджень, які кодують внутрішньо мозкову 

інформацію і створюють оптимальне тло для процесів прийому та переробки 

аферентних сигналів. Його роль полягає у своєрідній функціональній 

стабілізації станів мозку та забезпеченні готовності до реагування. 
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Припускається також, що альфа-ритм пов’язаний з дією селективних 

механізмів мозку, які виконують функцію резонансного фільтру, і, таким 

чином, регулюють потік сенсорних імпульсів. Отримані нами результати 

показали, що вища активація кори (менші значення показників потужності 

альфа-ритму) в стані спокою та менша глибина його депресії під час 

відкривання очей та спокійного споглядання є хорошим прогнозом високого 

результату творчого мислення.  

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.  

Однак застосовані методи  аналізу не дозволили встановити надійного 

зв’язку рівня креативності з вимірюваними показниками. Тому для 

виявлення сукупності факторів, пов’язаних з рівнем креативності осіб 

чоловічої та жіночої статі був використаний метод побудови та аналізу 

багатофакторних моделей класифікації, зокрема, нейромережеве 

моделювання. Особливості цього методу дають можливість найбільш 

ефективно вирішувати низку біологічних і медичних проблем. Зокрема, 

нейромережеві моделі не потребують формулювання будь-яких правил для 

прийняття рішення, бо навчаються на прикладах. Вони мають здатність до 

узагальнення (тобто мають здатність «бачити» крізь шум), що особливо 

актуально у випадку аналізу ЕЕГ-даних. Нейромережеві моделі володіють 

здатністю до абстрагування (здатністю виокремлювати ідеальне із 

недосконалих входів) [107].  

Весь проведений раніше аналіз отриманих результатів дав нам 

можливість виділити набір показників, які можна було б застосувати як 

факторні ознаки для побудови нейромережевої моделі. В результаті 

проведеного обстеження було встановлено, що ймовірність високого рівня 

креативності пов’язана із швидкістю прийняття рішення; значенням 

коефіцієнта когерентності Fp1–O1 між  в α2-діапазоні; фокусом взаємодії у 
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відведенні T6 в ∆-діапазоні та фокусом взаємодії у відведенні P4 в β-

діапазоні. На основі цих факторних ознак було побудовано лінійну 

нейромережеву модель прогнозування, що дозволяє ефективно оцінювати 

ймовірність високого рівня креативності: +LR=1,5 (95% ВІ 1,2–1,9), –LR=0,6 

(95% ВІ 0,4–0,8). Встановлено, що із збільшенням коефіцієнта когерентності 

в α2-діапазоні між передньою лобною і потиличною ділянками в лівій півкулі 

ймовірність високого рівня креативності зменшується (p=0,004), ВШ=0,017 

(95% ВІ 0,001–0,27) на кожну одиницю зміни коефіцієнта, із збільшенням 

коефіцієнта фокуса взаємодії в ∆-діапазоні в задньо-скроневій ділянці правої 

півкулі ймовірність  високого рівня креативності  зростає (p=0,003), ВШ=1,2 

(95% ВІ 1,1–1,3) на кожну одиницю зміни коефіцієнта, із збільшенням 

коефіцієнта фокусу взаємодії в β-діапазоні в тім’яній ділянці правої півкулі  

ймовірність  високого рівня креативності зростає (p=0,044), ВШ=1,2 (95% ВІ 

1,0–1,3) на кожну одиницю зміни коефіцієнта. 

Для перевірки ефективності прогнозу рівня креативності за 

розробленою нейромережевою моделлю був проведений запис електричної 

активності мозку 10 осіб (5 чоловіків і 5 жінок) віком 19-20 років, які не 

брали участі в основному обстеженні.  

ЕЕГ реєстрували в стані спокою та під час виконання завдань 

дивергентного типу. Завдання були ті ж самі, що й  в основному обстеженні. 

Крім того кожен із учасників пройшов тест на визначення когнітивного 

стилю «Імпульсивність/рефлективність», один із показників якого, а саме, 

час виконання завдання, необхідний був як фактор нейромережевої моделі.  

Значення факторів вносилися в комірки розробленої комп’ютерної 

програми, яка здійснювала прогноз рівня креативності.  

Результати перевірки ефективності прогнозування рівня креативності 

розробленою нейромережевою моделлю представлені в таблиці 7.1. 

Як видно із таблиці 7.1, із 20 випадків (кожен обстежуваний виконував 

по два дивергентних завдання) було 15 правильних прогнозів, що склало 
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75%. Більш детальний аналіз показав, що помилка в прогнозі спостерігалася 

в тих випадках, коли обстежувані показували нестабільний результат 

продуктивності виконання для двох завдань.  

Наприклад, обстежувані Б., А.С., Ю.Ш. і Ю.Я. під час виконання 

першого дивергентного завдання показали високий рівень креативності, а під 

час виконання другого – середній.  

Таблиця 7.1  

Результати перевірки ефективності прогнозування рівня креативності 

розробленою нейромережевою моделлю 

 

 

Обстежувані 

Фактори нейромережевої моделі креативність 

за 

результатами 

виконання 

завдання 

 

Прогноз імп/рефл α2Fp1-

O1 

∆T6 βP4 

Виконня першого завдання дивергентного типу 

Б. чол. 33,2 0,008 3,51 3,85 висока негативний 

А. Я. чол. 34,9 0,006 3,76 4,01 низька негативний 

В. чол. 32,5 0,0008 3,35 2,72 середня негативний 

А. С. чол. 23,45 0,0003 1,55 2,64 висока негативний 

О. чол. 17,1 0,02 6,64 4,97 висока позитивний 

Я. жін. 35,5 0,11 5,49 4,54 середня негативний 

Ю.Ш. жін. 24,1 0,0004 1,94 2,90 середня негативний 

Ю.Я. жін. 55,45 0,005 2,37 2,74 середня негативний 

Т. жін. 22,8 0,02 5,79 6,15 висока позитивний 

Н. жін. 12,55 0,005 3,56 3,73 середня негативний 

  Виконня другого завдання дивергентного типу 

Б. чол. 33,2 0,006 2,79 2,79 середня негативний 

А. Я. чол. 34,9 0,02 4,3 3,0 середня негативний 

В. чол. 32,5 0,0007 3,71 2,79 середня негативний 

А. С. чол. 23,45 0,0003 4,85 2,4 середня позитивний 

О. чол. 17,1 0,006 5,89 4,27 висока позитивний 

Я. жін. 35,5 0,01 3,52 3,39 середня негативний 

Ю.Ш. жін. 24,1 0,02 0,67 3,07 висока негативний 

Ю.Я. жін. 55,45 0,004 2,32 2,35 висока негативний 

Т. жін. 22,8 0,0005 2,02 2,24 середня негативний 

Н. жін. 12,55 0,001 3,58 2,98 середня негативний 

 Примітка: курсивом виділений збіг прогнозу креативності з 

показниками креативності, виділеними на основі продуктивності виконання 

дивергентних завдань  
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 Одним із коефіцієнтів логістичної моделі був фокус взаємодії в 

тім’яній ділянці правої півкулі, сформований в бета-діапазоні ЕЕГ. 

Важливість активності тім’яних ділянок для творчого мислення була 

показана в ряді робіт. Адже саме ці ділянки відносяться до неокортикальної 

системи уваги [310; 386], орієнтовані на селекцію мультимодальних стимулів 

[155; 386], пов’язані з зорово-просторовими уявленнями і увагою [291]. Як 

показали результати наших обстежень, у  креативних осіб (рис. 7.4) важливу 

роль відіграє задня система уваги (центрально-парієтальні ділянки). 

 

Рис. 7.4. Фокуси взаємодії в бета-діапазоні. Позначені когерентні 

зв’язки, які тісніші (p<0,05) у обстежуваних з високим рівнем креативності. 

 

Не дивлячись на те, що функціональне значення бета-ритму не до кінця 

зрозуміле, він відомий як індикатор багатьох когнітивних процесів. Зокрема, 

його пов’язують з процесами «диференційної» уваги, характерними для 

креативного мислення [380; 391; 392]. Зміни бета-активності відмічають 

переважно у випадку складної мислительної діяльності [225]. 

Те, що одним із коефіцієнтів побудованої нейромережевої моделі був 

фокус взаємодії в правій тім’яній ділянці, більше значення якого корелювали 

із зростанням ймовірності високого рівня креативності, на нашу думку, 

свідчить про те, що селекція інформації відіграє вирішальну роль у пошуку 

множинних рішень поставленої в обстеженні творчої задачі.  
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В той же час збільшення ймовірності високого рівня креативності 

корелює зі зменшенням взаємозв’язку між лобною і потиличною ділянкою 

лівої півкулі на частотах альфа-2-ритму, який пов’язують з процесами 

довільної уваги [54]. Це свідчить, очевидно, про те, що для ефективного 

творчого мислення необхідно зменшити зв’язок передньої і задньої системи 

уваги. Особливо важливо створити такі умови саме в лівій півкулі і таким 

чином зменшити її контролюючу і критико-ініціюючу функцію. 

Мачинська Р.І. вважає, що функціональна спеціалазіація  

префронтальних ділянок визначається їх зв’язками з за центральними 

асоціативними зонами, а також особливостями взаємодії з глибинними 

структурами мозку, такими як медіодорзальне ядро таламуса, гіпокамп і 

базальні ганглії. Окремі ділянки префронтальної кори і підкіркових структур 

утворюють функціональні об’єднання, які забезпечують різні аспекти 

керівних функцій мозку [114]. Очевидно, зниження такого контролю і 

«вивільняє» творчі потоки. 

Дещо неочікуваним став для нас фокус взаємодії в правій задній 

скроневій ділянці в дельта-діапазоні ЕЕГ. Цей ритм практично не згадується 

в контексті процесів електричної активності кори головного мозку, які 

забезпечують творче мислення. Якщо врахувати, що повільні дельта-хвилі 

пов’язують з мотиваційним компонентом розумової діяльності, то можна 

припустити, що високий результат творчого мислення ми отримуємо саме за 

умов високої мотивації досягнення успіху. А в даному випадку, очевидно, 

саме висока вмотивованість пошуку в пам’яті подібних задач дає можливість 

швидше знайти варіанти рішення поточного завдання (рис. 7.5). 

Так, наприклад, в роботі [166]  показано, що знайомі цільові стимули 

порівняно з незнайомими словами, спостерігалася більша синхронізація 

електричної активності в дельта-діапазоні близько 400–700 мс після 

пред’явлення стимулів.  
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Ще Martindale [356] акцентував увагу вчених на тому, що для 

ефективного перебігу творчого процессу серед іншого важливою є активація 

багатьох ментальних репрезентацій. Цілком ймовірно, що така активація 

може бути пов’язана з дельта-активністю. Також посилення потужності в 

дельта-діапазоні спостерігалося під час діставання із пам’яті емоційних 

образів [8].  

 

 

Рис. 7.5. Фокуси взаємодії в дельта-діапазоні. Позначені когерентні 

зв’язки, які тісніші (p<0,05) у обстежуваних з високим рівнем креативності. 

 

Психологічні обстеження показали, що попередній досвід може 

відігравати, як позитивну [367] роль, забезпечуючи людину вже знайомими 

їй правилами вирішення та способами аналізу, так і негативну роль в 

мисленні, стаючи  гальмом на шляху вирішення нових завдань, створюючи 

консервативну нераціональну основу рішення [121; 207]. Не однозначне 

ставлення психологів і до ролі попереднього досвіду в творчому мисленні. 

Hayes N. [309] схильний вважати, що попередній досвід позитивно впливає 

на творчий процес. Творчий процес на його думку – це переформування 

асоціативних елементів в нові комбінації, які адекватні до поставленого 

завдання. Делез Ж. і Гватаррі Ф. [57] писали «…в науці, як і в філософії чи в 

мистецтві, творчість присутня. Жодна творчість неможлива без досвіду» [62, 
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С. 57]. В роботі [434] вказувалося, що виявлення нових форм відбувається з 

використанням досвіду минулого. 

В той же час гештальтпсихолог М. Вертгеймер [30] вважав, що 

минулий досвід негативно впливає на творче продуктивне мислення, яке, на 

його думку, і може розцінюватися як істинне мислення. В певних умовах, а 

саме, коли людина в процесі навчання і в практичній діяльності засвоює 

лише обмежену кількість способів рішення різних за складністю завдань, у 

неї можна виявити дуже небажану характеристику – ригідність. Під 

ригідністю мається на увазі деяка складність переключення мислення на нові 

способи і правила, деяка «в’язкість» мислення аж до повної нездатності 

суб’єкта змінити вибрану раніше програму діяльності. Причому, 

М. Вертгеймер [30] вважав, що із трьох видів ригідності – когнітивної 

(пізнавальної), афективної (емоційної) та мотиваційної – для вивчення 

мислення особливе значення має саме когнітивна ригідність. Однак, нам 

вбачається деяка неточність і тлумаченні поняття досвіду в даному контексті 

та заміна понять. Як показали результати наших обстежень, попередній 

досвід є тією основою, яка дає можливість під час вирішення нових завдань 

використовувати ментальні репрезентації. Чим багатший попередній досвід, 

тим більш різноманітна інформація зберігається у пам’яті, тим більші 

можливості для ментальних репрезентацій. В роботі [354] отримані нові дані 

про зв’язок епізодичної пам’яті з творчим мисленням.  

Як показали результати проведених обстежень, чоловіки і жінки 

оданковою мірою можуть продукувати висококреативний інтелектуальний 

продукт. Однак, в осіб різної статі різні стратегії досягнення цього 

результату. В літературі [17; 18; 52; 60; 129; 145; 147; 152; 162; 163; 196; 197] 

описані тільки дві стратегії виконання творчих (дивергентних) завдань: 

«інтелектуальна», яку ще називають «неінсайтною», «послідовною», або 

стратегією «осмислення і роздумів», та «інтуїтивна», яку ще називають  

«інсайтною», або «спонтанною». «Інтелектуальну» стратегію можна 
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охарактеризувати як таку, що базується на широкому категоріальному 

мисленні та правильності прийняття рішення на основі критичного аналізу 

згенерованих варіантів розв’язку. «Інтуїтивній» же стратегії властиве 

прийняття рішення шляхом підсвідомої селекції інформації, а не логічного 

висновку, тобто прийняття рішення як творчого «осяяння».  

Аналіз варіантів виконання завдань дивергентного типу та опитування 

обстежуваних показали, що дійсно виконання дивергентних завдань можливе 

на основі однієї із цих стратегії. Однак, в нашому обстеженні стало цілком 

зрозуміло, що ці стратегії досить чітко узгоджуються зі статтю 

обстежуваних: високо креативним жінкам притаманна «інтелектуальна» 

стратегія, а високо креативним чоловікам – «інсайтна».  

Характер мозкових процесів, який проявлявся в показниках ЕЕГ, аналіз 

варіантів виконання дивергентного завдання та самозвіти обстежуваних 

дозволили нам скласти характеристику стратегій розумової діяльності високо 

креативних чоловіків і жінок (табл. 7.2). Отже, чоловіки і жінки отримують 

однаковий результат, але різними шляхами. «Чоловіча» стратегія базується 

на пошуку готових схем в пам’яті і загальній оцінці на можливість їх 

використання для вирішення даної проблеми. Чоловіки довго шукають, але 

швидко вибирають. «Жіночі» стратегії передбачають ретельний аналіз умови 

задачі. Жінки швидко знаходять декілька варіантів рішення, але потім довго 

вибирають найбільш правильний (тому і відсіюється велика кількість 

варіантів). Жінки крім того можуть «перевіряти» можливість застосування 

запропонованих варіантів вирішення проблеми на практиці.  

 В сучасній електрофізіології існує думка про те, що у чоловіків і жінок 

реалізація розумових операцій здійснюється на основі різної тісноти 

взаємодії ділянок кори головного мозку. Зокрема, Разумнікова О. М. [160] 

вважає, що в основі функціональних відмінностей частотно-просторової 

організації кори, які проявляються у чоловіків і жінок під час різних видів 

когнітивної діяльності, можуть лежати різні стратегії обробки інформації, які 
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зумовлені тим, що у чоловіків більше значення має передня система уваги, а 

в жінок – задня, яка знаходиться у тісній взаємодії з лівопівкулевою 

частиною фронтального контролю. 

Таблиця 7.2 

Характеристика стратегій мислення креативних чоловіків і жінок 
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 В інших роботах [259] було показано, що у чоловіків і жінок чітко 

проявляється домінування відповідно правої (посилення взаємодії коркових 

ділянок в задній частині кори зі зміщенням фокусів в праву півкулю) і лівої 

півкулі (домінування лівопівкулевих скроневих ділянок). Ці відмінності, на 

думку авторів, пов’язані із стратегіями виконання дивергентних завдань: 

переважно вербальною в жінок і зорово-просторовою – у чоловіків. 

Dietrich M. D. [264] вважає, що, аналізуючи ЕЕГ-патерни творчого мислення, 

потрібно звертати увагу не тільки на особливості латералізації 

інформаційних процесів, а й на взаємодію передніх (фронтальних) і задніх 

(парієтальних) відділів кори. Саме ці ділянки відповідають за дві важливі 

функції творчого процесу – «критико-ініціюючу» і  «пошукову». Парієтальна 

система відповідає за «пошукову» частину творчого процесу і забезпечує 

генерацію великої кількості ідей за рахунок різноманітних зорових, слухових 

і символічних асоціацій, а фронтальна система виконує «критико-ініціюючу» 

функцію і відповідно до індивідуальних цілей та інтересів здійснює селекцію 

тих ідей, які надходять із парієтальної системи, розвиваючи «перспективні» і 

пригнічуючи не актуальні. Близьку до цієї точку зору має ряд авторів [183], 

які вважають, що фронтальні ділянки кори мають можливості встановлювати 

широкі зв’язки з «полімодальними» і «супермодальними» елементами 

скроневої та тім’яної ділянок, в яких зберігаються спеціальні знання та 

вміння [310]. Інші автори [183] висловлюють припущення про те, що це може 

бути механізмом запуску дивергентного типу мислення, який може вибірково 

гальмуватися й активуватися, що й модулює процес розвитку альтернативних 

рішень. Як показав аналіз джерел літератури. Специфіка функціональних 

змін електричної активності кори головного мозку, пов’язаних з високою і 

низькою креативністю, проявляється практично в усіх діапазонах і по-

різному виражена у чоловіків і жінок. Частотно-просторова організація 

біопотенціалів кори свідчить, на думку авторів [160; 433], про те, що 

запам’ятовування семантично значимої вербальної інформації здійснюється у 
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жінок із залученням полімодальних стратегій, а в чоловіків – більш 

специфічних.  

Описані особливості, на нашу думку, можна пояснити, користуючись 

відомою схемою, на якій представлені сітки з різними типами з’єднання (рис. 

7.6). 

 

Рис. 7.6. Типи організації сіток із впорядкованим і випадковим 

з’єднанням [439]. 

 

Очевидно, «чоловіча» стратегія реалізується системою впорядкованих 

зв’язків (Regular Network), а «жіноча»  – невпорядкованих зв’язків (Random 

Network) (див. рис. 7.6). Отже, прийняття рішення має важливу роль у 

досягненні високого результату виконання творчих завдань, про що і 

свідчить фактор нейромережевої моделі «імпульсивність/рефлективність». 

Але й чоловіки, й жінки прагнуть оптимізувати систему, яка забезпечує 

досягнення високого результату. Для підвищення результативності розумової 

діяльності чоловікам необхідне вдосконалення механізмів, орієнтованих на 

прискорення пошуку готових схем. Жінкам для оптимізації механізму 

дивергентного мислення потрібно обмежити відбір варіантів. Якщо 

оптимізувати систему (кортикальні механізми) не вдається, то результат 

розумової діяльності погіршується. Однак, інколи оптимізація системи може 

проходити настільки інтенсивно, що переходить у стан протилежної системи. 

В такому випадку стратегія залишається тією ж самою, а механізм 
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переходить на механізм протилежної статі. Тобто «чоловічий» механізм стає 

неадекватним до «жіночої» стратегії, а «жіночий» механізм стає 

неадекватним до «чоловічої» стратегії. Саме це пояснює виявлену в нашому 

обстеженні подібність динаміки ЕЕГ-показників у обстежуваних 

протилежної статі і протилежних рівнів інтелекту. Варто зауважити, що 

подібність ЕЕГ-показників груп, які протилежні за статтю і рівнем 

креативності були отримані і в інших обстеженнях [34]. 

  На основі математичної нейромережевої моделі, результатів 

опитування обстежуваних, аналізу запропонованих обстежуваними 

відповідей нами була сформульована чотирьохкомпонентна концепція 

творчого мислення (рис. 7.7).  

 
  

Рис. 7.7. Чотирьохкомпонентна концепція творчого мислення 

 

Згідно цієї концепції, творче (дивергентне) мислення як процес 

реалізується за рахунок кориткальних нейромереж пам’яті, мотивації та 

критико-ініцюючого контролю.  Отримані нами результати показали, що 

неокортикальні механізми творчого мислення, як у чоловіків, так і жінок 
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сформовані під модулюючим впливом комплексу факторів: когнітивного 

стилю, рівня інтелекту, стратегії мислення. Але не дивлячись на різні 

комбінації когнітивних стилів та різний рівень інтелекту високо креативний 

інтелектуальний  продукт з’являється тоді, коли відбувається активація 

парієтальних (оперування образами) та темпоральних (пошук ментальних 

репрезентацій) зон кори головного мозку на тлі зменшення рівня критико-

ініціюючого впливу лівої фронтальної зони і лівої півкулі в цілому (зниження 

фронтально-окципітальної взаємодії).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлене нове вирішення актуальної 

проблеми фізіології щодо визначення неокотрикальних механізмів 

забезпечення дивергентного (творчого) мислення та прогнозування креативних 

здібностей людини.  В результаті проведеного комплексного нейро- та 

психофізіологічного дослідження встановлено, що неокортикальні механізми 

забезпечення високого результату дивергентного мислення реалізуються 

шляхом посилення взаємодії темпорально-парієтальних ділянок неокртексу 

та зменшення впливу лівої півкулі (її критико-ініціюючої програми). Проте, 

треба зазначити, що модулюючі впливи на дані механізми зі сторони 

нейромереж забезпечення рівня інтелекту, когнітивного стилю та 

інтелектуальних  стратегій мають достатньо виражену специфіку у чоловіків 

і жінок молодого віку. 

1.   Встановлені нейрофізіологічні закономірності неокортикальних 

механізмів забезпечення творчої діяльності чоловіків і жінок 

молодого віку, які реалізуються за рахунок кортикальних нейромереж 

пам’яті, мотивації та критико-ініцюючого контролю.   

2.   У чоловіків висока продуктивність дивергентного мислення корелює з 

підвищеною щільністю взаємодії нейронних мереж у передніх та 

задніх асоціативних ділянках кори і певною функціональною 

відособленістю цих ділянок одна від одної практично в усіх 

діапазонах ЕЕГ. У жінок висока продуктивність дивергентного 

мислення корелює з більш тісною міжпівкулевою взаємодією 

задньоасоціативних ділянок кори головного мозку: тім’яних і 

потиличних обох півкуль та передньо-скроневої ділянок в 

високочастотних ЕЕГ-діапазонах (бета та гамма). 

3.   У чоловіків оригінальні рішення продукуються в результаті 

узгодження існуючих ментальних репрезентацій з новою інформацією 

– про що свідчить інтеграція багатьох лобових, центральних і 
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скроневих ділянок в альфа-2-діапазоні та формування фокусу 

взаємодії в лівій передньо-скроневій ділянці головного мозку в альфа-

3-діапазоні ЕЕГ. Для жінок, порівняно з чоловіками, під час 

виконання як творчих, так і нетворчих завдань характерна більша 

індивідуальна варіабельність динаміки ЕЕГ-показників. 

4.   Локальна депресія альфа-ритму, особливо альфа-1- та альфа-3-ритмів, 

в стані спокою з відкритими очима вказує на низьку ймовірність 

досягнення високої продуктивності дивергентного мислення в осіб 

обох статей. 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. 

5.   Неокортикальні механізми творчого мислення, як у чоловіків, так і в 

жінок знаходяться під модулюючим впливом комплексу факторів: 

когнітивного стилю, рівня інтелекту та використовуваної ментальної 

стратегії. Високий результат творчого мислення найбільш ймовірний 

за умови активного оперування образами (посилення когерентності 

біопотенціалів парієтальних зон кори головного мозку), пошуку 

ментальних репрезентацій (посилення когерентності біопотенціалів 

темпоральних зон кори головного мозку), швидкого прийняття 

рішення та низького рівня критико-ініціюючого впливу лівої півкулі 

(зниження когерентності біопотенціалів між фронтальною та 

окципітальною ділянками лівої півкулі).  

6.   Неокортикальні механізми реалізації дивергентного мислення у 

чоловіків і жінок з високим рівнем вербального інтелекту 

забезпечують реалізацію ментальних репрезентацій, про що свідчить 

зростання потужності біопотенціалів альфа-2-ритму в парієтальних та 

окципітальних ділянках обох півкуль. У жінок така неокориткальна 

система доповнюється залученням системи активного контролю та 
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селекції ментальних репрезентацій (зростання когерентності 

біопотенціалів альфа-2-ритму в лобово-центральних ділянках кори 

головного мозку).  

7.   Висококреативним особам властиві різні комбінації когнітивних 

стилів і  рівнів невербального інтелекту. Проте, ймовірність 

досягнення високого результату творчого мислення у чоловіків 

найбільш пов’язана з високим проявом аналітичності та 

імпульсивності, в той час як у жінок – з високими значеннями рівня 

невербального інтелекту. 

8.   В результаті проведених електроенцефалографічних та 

психофізіологічних  обстежень виявлено, що ймовірність прояву 

високого рівня креативності пов’язана із імпульсивністю та 

показниками когерентності біопотенціалів в альфа-2-діапазоні 

(зменшення дистантної взаємодії між передньою лобовою і 

потиличною ділянками в лівій півкулі), дельта-діапазоні  

(збільшенням рівня взаємодії задньо-скроневої ділянки правої півкулі) 

та бета-діапазоні (збільшенням рівня взаємодії тім’яної ділянки правої 

півкулі).  

9.   Доведено, що створена математична нейромережева модель дозволяє 

ефективно оцінювати рівень креативності за показниками електричної 

активності кори головного мозку та особистісними характеристиками 

чоловіків і жінок.   
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Для практичного використання побудованої нейромережевої моделі 

було створено комп’ютерну програму прогнозування рівня креативності 

(реалізовано в середовищі табличного процесора Excel – «prognose.xls»). 

Інтерфейс системи наведено на рисунку 7.3. 

 

Рис. 7.3. Інтерфейс автоматизованої системи прогнозування рівня 

креативності (побудовано на основі 4-х факторної нейромережевої 

моделі). 

Для оцінки рівня креативності у відповідні комірки програми 

вставляються значення показників обстежуваного. Розрахунки показника 

проводяться на основі запропонованої 4-х факторної моделі (1). У результаті 

виводиться показник Y, який можна інтерпретувати як імовірність високої 

оцінки рівня креативності. На основі проведених розрахунків система видає 

прогноз: «Високий рівень креативності» чи «Негативний прогноз». За 

результатами аналізу чутливість побудованого тесту складає  60,8% (95% ВІ 

46,8%–73,9%), специфічність – 70,7% (95% ВІ 60,8%–79,6%).   

Наведемо приклади прогнозування рівня креативності у рамках 

запропонованої системи. Так, обстежуваний N (стать чоловіча; 
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імп/рефл.=20,55; α2Fp1–O1=0,06;   ∆T6=11,65; βP4=3,72). Розрахунки в 

нейромережевій моделі дають результат Y=0,67 – система прогнозує високий 

рівень креативності (справжня оцінка – 2). 

Обстежуваний M (стать жіноча; імп/рефл.=27,05; α2Fp1–O1=0,31;   

∆T6=1,84; βP4=5,39). Розрахунки в нейромережевій моделі дають результат 

Y=0,15 – система прогнозує негативний результат (справжня оцінка – 0). 

Обстежуваний D (стать чоловіча; імп/рефл.=27,65; α2Fp1–O1=0,20;   

∆T6=1,00; βP4=9,34). Розрахунки в нейромережевій моделі дають результат 

Y=0,31 – система прогнозує негативний результат (справжня оцінка – 1). 
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ДОДАТОК А 

Завдання конвергентного типу 

 

Напишіть першу букву імені Сергій і 

останню букву першого місяця року 

 

 

 

Напишіть слово «ДАР» так, щоб 

будь-яка одна буква була написана в 

трикутнику  

 

 

 
 

 

Розділіть чотирикутник двома 

вертикальними і двома 

горизонтальними лініями  

 

 

 

 

Проведіть лінію від першого кола до 

четвертого так, щоб вона проходила 

під колом № 2 і над колом № 3 

 

 

 

 

Поставте плюс в трикутнику, а цифру 

1 в тому місці, де трикутник і 

прямокутник мають спільну площину 

 

 

 

 

З'єднайте точки прямою лінією і 

поставте плюс в меншому 

трикутнику 

 

 

 
 

 

Продовжте бічні сторони трапеції до 

перетинання і позначте точку 

перетину останньою буквою назви 

Вашого міста 

 

 

 

 

Якщо в слові «СИНОНІМ» шоста 

буква голосна, поставте в 

прямокутнику цифру 1 
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Продовження додатку А 

 

Обведіть велике коло і поставте плюс 

в менше  

 

 

 

 

 

З'єднайте між собою точки 2, 4, 5, 

минувши 1 і 3 

 

 

 
 

 

Якщо число 54 ділиться на 9, опишіть 

колом чотирикутник 

 

 

 
 

 

Закресліть кружечки без цифр, 

кружечки з цифрами підкресліть 

 

 

 
 

 

Напишіть слово «МИР» так, щоб 

перша буква була написана в колі, а 

друга в прямокутнику 

 

 

 

 

Розділіть другу лінію навпіл і 

з'єднайте обидва кінці першої лінії з 

серединою другої  

 

 

 

 

Поставте непарні цифри в квадратні 

дужки, а парні – в круглі 
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ДОДАТОК Б.1 

Виконання тесту Торренса чоловіками (А) і жінками (Б) 

з високим рівнем образної креативності 

  А    

  Б    
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ДОДАТОК Б.2 

Виконання тесту Торренса студентами-біологами 
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 ДОДАТОК Б.3 

Виконання тесту Торренса студентами інституту фізичної культури і 

спорту 

     



 

Додаток C. 1 

Результати MANOVA для показників когерентності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «продуктивність конвергентного мислення», «тип зв’язків»  

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 89 * 26 * 109 * 55 * 52 * 72 * 325 * 

ПК 113 * 173 * 269 * 25 * 96 * 368 * 334 * 

ЕС 2223 * 2983 * 1812 * 1608 * 1436 * 1542 * 1260 * 

Тип зв’язків 1390 * 1975 * 1738 * 1742 * 2004 * 1649 * 970 * 

Стать – ПК 432 * 378 * 393 * 526 * 541 * 95 * 7 0,008 

Стать – ЕС 3 0,039   14 * 8 * 5 0,001 14 * 29 * 

ТЗ – стать  9 *     4 0,029 16 * 4 0,011 3 0,045 

ТЗ – ЕС 11 * 11 * 7 * 6 * 7 * 4 *   

ПК – ЕС  35 * 44 * 59 * 53 * 36 * 35 * 17 * 

ТЗ – ПК  13 * 3 0,0

49 

  5 0,007 3 0,031 4 0,019   

ТЗ – Стать – 

ПК  

10 * 5 0,0

06 

          

ЕС – Стать – 

ПК 

42 * 48 * 38 * 17 * 29 * 29 *   

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, ПК– продуктивність конвергентного мислення С – когнітивний стиль, ТЗ – 

тип зв’язків. * –  р < 0,001. 
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Додаток C. 2 

Результати MANOVA для показників потужності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «продуктивність конвергентного мислення», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать     79,39    5,2 0,023 353,4  84,8  

ПК   5,73 0,017 10,40 0,001     16,1  43,81  

ЕС 7,2  6,79  22,27  106,6  93,34  6,5  8  

Півкуля         5,94      

Стать – ПК         0,015      

Стать – ЕС   4,99 0,001 2,5 0,04   2,67 0,031     

ПК – ЕС  3,41 0,09   3,95 0,003 2,5 0,039 4,83 0,001 3,1 0,015 8,57  

ЕС – Стать – ПК 6,12      2,5 0,035 3,94 0,003     

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, ПК– продуктивність конвергентного мислення С – когнітивний стиль. * –  р 

< 0,001. 
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Додаток C. 3 

Результати MANOVA для показників потужності з врахуванням факторів «стать», 

«етап спостереження», «продуктивність дивергентного мислення», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 38  47,95  162,6  12,6    364,3  133,1  

ПД 9,82 0,002   28,9    5,5 0,019   12,4  

ЕС 12,36  10,12  21,3  134,7  122,9  11,3  19,8  

Півкуля             12,9  

Стать – ПД   5,09 0,024 15,4  8,5 0,004 5,2 0,023 7 0,008 12,4  

Стать – ЕС 5,57    3,3 0,01     2,6 0,033 2,9 0,022 

Півкуля – ПД           4,1 0,043   

ЕС – Стать – ПД 5,01          2,7 0,028   

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, ПД – продуктивність дивергентного мислення. * –  р < 0,001. 
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Додаток C. 4 

Результати MANOVA для показників когерентності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «оригінальність дивергентного мислення», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 1922 * 2300 * 2234 * 1797 * 1083 * 1039 * 619 * 

Рівень оригінальності    65 * 13 * 35 *     30 * 

ЕС 2576 * 2453 * 1904 * 1557 * 1485 * 1911 * 1915 * 

Тип зв’язків 1438 * 2240 * 2076 * 2010 * 2178 * 2058 * 1203 * 

Стать – РО 127 * 36 *   12 * 51 * 46 * 19 * 

Стать – ЕС 93 * 58 * 62 * 46 * 40 * 79 * 121 * 

ТЗ – стать  14 * 14 * 6 0,003 8 * 10 * 6 0,004 4 0,017 

ТЗ – ЕС 16 * 11 * 8 * 6 * 6 * 5    

РО – ЕС  27 * 6 * 4 0,006   4 0,001     

ТЗ – РО  11 *             

ТЗ – Стать – РО  2 0,013             

ТЗ – Стать – ЕС         7 0,001     

ЕС – Стать – РО 44 * 64 * 31 * 13 * 11 * 15 * 22 * 

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, РО – рівень оригінальності, ТЗ – тип зв’язків. * –  р < 0,001. 
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Додаток С.5 

Результати MANOVA для показників потужності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «рівень інтелекту», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 14,96 * 93,53 * 169,1 *     83,49 * 40,48 * 

Рівень інтелекту 19,51 * 11,62 0,001 14,5 * 6,68 0,01   11,65 0,001 7,76 0,005 

ЕС 53,01 * 12,45 * 13 * 60,49 * 54,8 * 8,91 * 13,29 * 

Стать – РІ 90,55 * 74,9 * 12,5 * 8,11 0,004   7,88 0,005 4,08 0,043 

Стать – ЕС 14,58 * 5,88 * 2,7 0,027     4,22 0,002 5,82 * 

РІ – ЕС 8,95 *         7,72 * 5,19 * 

Півкуля – стать            7,54 0,006   

ЕС – Стать – РІ   5,83 * 2,8 0,024 5,76 *   3,6 0,006 2,41 0,047 

Півкуля – стать – РІ            3,93 0,048   

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, РІ – рівень інтелекту. * –  р < 0,001. 
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Додаток С.6 

Результати MANOVA для показників когерентності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «рівень інтелекту», «тип зв’язків»  

 

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 721 * 965 * 956 * 1001 * 652 * 197 * 4,5 * 

Рівень інтелекту 166 * 338 * 225 * 253 * 339 * 136 * 78,8 * 

ЕС 1869 * 1754 * 1563 * 1384 * 1226 * 1325 * 999,5 * 

Тип зв’язків 967 * 1413 * 1246 * 1154 * 1243 * 1147 * 684,8 * 

Стать – РІ 440 * 430 * 562 * 458 * 611 * 771 * 405,1 * 

Стать – ЕС 22 * 32 * 47 * 63 * 78 * 40 * 24,6 * 

ТЗ – стать  10 * 8 * 5 0,004 11 * 15 * 8 * 7,7 * 

ТЗ – ЕС 9 * 8 * 6 * 4 * 4 * 3 0,001   

РІ – ЕС  4 0,002 6 * 3 0,014 8 * 5 * 6 *   

ТЗ – Стать – РІ    5 0,008 7 0,001 7 0,001 3 0,045     

ТЗ – Стать – ЕС 3 0,006             

ЕС – Стать – РІ 59 * 63 *   58 * 67 * 29 * 23,3 * 

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, РІ – рівень інтелекту, ТЗ – тип зв’язків. * –  р < 0,001. 
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Додаток С.7 

Результати MANOVA для показників потужності з врахуванням факторів «стать», 

«етап спостереження», «гнучкий/ригідний когнітивний стиль», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 31,9 * 33 * 299,5 * 16,19 *   396 * 91,21 * 

Когнітивний стиль    5,1 0,023 36,1 * 25,79 * 45,8 * 17,7 *   

ЕС 4,62 * 10,7 * 32 * 71,88 * 60,68 * 9,2 * 17,86 * 

Півкуля 8,99 0,003             

Стать – КС 6,39 0,012   88,7 * 4,85 0,028 12,1 0,001 14,4 *   

Стать – ЕС 8,97 * 10,6 * 11 *       3,78 0,004 

КС – ЕС 8,14 * 15,4 * 7,2 * 7,44 * 12,31 * 6 * 2,54 0,038 

ЕС – Стать – КС 7,11 * 2,6 0,034 9,4 * 2,96 0,019 8,54 * 3,7 0,005   

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, КС – когнітивний стиль. * –  р < 0,001. 
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Додаток С.8 

Результати MANOVA для показників потужності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «імпульсивний/рефлексивний когнітивний стиль», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 43,32 * 4,71 0,03 38,65 *   9,8 0,002 407,4 * 214,9 * 

Когнітивний стиль  22,34 * 6,96 0,008   5,6 0,018 29,9 * 35,6 * 12,8 * 

ЕС 81,56 * 11,22 * 33,25 * 146,6 * 102,5 * 9,2 * 22,9 * 

Стать – КС 13,81 * 14,92 * 10,5 0,001 16,9 * 47,2 * 52,1 *   

Стать – ЕС 11,81 * 3,3 0,01     8,4 * 3,2 0,012 4,5 0,001 

Півкуля – ЕС  3,33 *             

КС – ЕС 8,02 * 4,03 0,003   3,7 0,005 3,7 0,005 3 0,017   

ЕС – Стать – КС       3,8 0,004 5,6 *   4,2 0,002 

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, КС – когнітивний стиль. * –  р < 0,001. 
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Додаток С.9 

Результати MANOVA для показників когерентності з врахуванням факторів «стать»,  

«етап спостереження», «імпульсивний/рефлексивний когнітивний стиль», «тип зв’язків»  

 

 

Фактори 

Ритми ЕЕГ 

дельта тета альфа-1 альфа-2 альфа-3 бета гамма 

F p F p F p F p F p F p F p 

Стать 642 * 490 * 979 * 432 * 240 * 160 *   

Когнітивний стиль  37 * 20 * 61 * 52 * 89 * 8 0,004 28 * 

ЕС 2570 * 2436 * 2062 * 1587 * 1519 * 2134 * 1804 * 

Тип зв’язків 1423 * 2071 * 1833 * 1805 * 2485 * 1520 * 505 * 

Стать – КС 446 * 550 * 613 * 505 * 525 * 914 * 689 * 

Стать – ЕС 49 * 55 * 67 * 29 * 39 * 63 * 64 * 

ТЗ – стать  16 *   4 0,021 13 * 13 * 8 *   

ТЗ – ЕС 23 * 15 * 10 * 11 * 11 * 8 * 2 0,013 

КС – ЕС  11 * 18 * 22 * 9 * 30 * 9 * 8 * 

ТЗ – КС           6 0,002    

ТЗ – Стать – КС  3 0,042             

ТЗ – Стать – ЕС 3 0,008             

ЕС – Стать – КС 12 * 11 * 30 * 25 * 24 * 25 * 14 * 

 

Примітка: ЕС – етап спостереження, КС – когнітивний стиль, ТЗ – тип зв’язків. * –  р < 0,001. 


