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SUMMARY
The study has established coherent connections of the alpha rhythm in persons of the selfish-authoritarian

and friendly-altruistic types of social behavior at rest and at cognitive task solving. We have established that
individuals of the selfish-authoritarian psychosocial type have more coherent connections of the alpha rhythm
than those of the friendly-altruistic type at rest and at cognitive task solving.

ОСОБЕННОСТИ КОГЕРЕНТНОСТИ -ДИАПАЗОНА ЭЭГ ИСПЫТУЕМЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМ
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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РЕЗЮМЕ
Исследовались когерентные связи альфа-ритма у лиц с эгоистично-авторитарным и дружески-

альтруистическим типом социального поведения в состоянии покоя и при решении когнитивной задачи.
Установлено, что в исследуемых лиц с эгоистически-авторитарным психосоциотипом отмечается большее
количество когерентных связей в альфа-диапазоне, по сравнению с лицами дружески-альтруистического
типа, как в состоянии покоя, так и при решении когнитивной задачи.
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Аналіз робіт з проблематики соціальної поведі-
нки людини показує, що дослідження поведінкових
стратегій для сучасної психологічної науки не є чи-
мось новим і унікальним. Так, в зарубіжній психо-
логії до середини 80-их років минулого століття ком-
плексне вивчення стратегій поведінки проводилося
в рамках соціальної психології, де стратегії розгля-
далися в контексті міжособистісної взаємодії в си-
туаціях конфлікту [4, 6]. Пізніше з’явилися дослід-
ження, в яких стратегії трактувалися в якості спо-
собів поведінки, які застосовуються індивідами, щоб
впоратися з взаємовідносинами людина-середови-
ще [1, 7]. Зросла кількість робіт, присвячених вив-
ченню копінг-стратегій, тобто безупинно мінливих
когнітивних і поведінкових спроб впоратися зі спе-
цифічними зовнішніми і  внутрішніми вимогами, які
оцінюються індивідом як надмірні або ті, які пере-
вищують власні його ресурси [2]. На сьогоднішній
день все ширше починають вивчатися особливості
електричної активності кори головного мозку різних
ритмів ЕЕГ шляхом когерентного аналізу, чимало
робіт присвячено змінам альфа-активності, які ви-
никають на різні подразники, у тому числі і когні-
тивні [3, 5]. Проте зв’язок електроенцефалографіч-
них корелят з різними типами соціальної поведінки
майже не досліджений.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження проводилося на базі лабораторії

вікової нейрофізіології кафедри фізіології людини і
тварин Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки. У експерименті взяли
участь 40 осіб різної статі віком 18-24 роки,  право-
руких та здорових за  даними психоневрологічного
та соматичного обстеження. Для оцінки психологі-
чних особливостей досліджуваних, пов’язаних із їх
психосоціальним типом, а також загальних психо-
фізіологічних характеристик, які можуть впливати
на результати дослідження, проводилося психологі-
чне тестування (завдання - розділити досліджувані
групи відповідно до їх психосоціальних характери-
стик). Для цього була використана методика діагно-
стики міжособистісних відносин Т. Лірі.  Як додат-
кові бралися методика визначення структури темпе-
раменту Русалова та егоцентричний асоціативний
тест (ЕАТ) Т. Шустрова. Після розгляду 8 різних
типів соціальної спрямованості особистості і після
аналізу всіх психологічних характеристик на основі
дискримінантного аналізу виділили 2 основних типи
соціальної поведінки: егоїстично-авторитарний та
дружньо-альтруїстичний. Ці експериментальні гру-
пи і бралися за основу при визначенні типу соціаль-
ної поведінки.  Біоелектрична активність кори го-
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ловного мозку досліджувалась за допомогою апа-
ратно-програмного комплексу „НейроКом”, розроб-
леного науково-технічним центром радіоелектрон-
них медичних приладів і технологій „ХАІ-Медика”
Національного аерокосмічного університету. В
якості стимульного матеріалу використовувалася
модель соціальної поведінки – гра «»Міні-баскет-
бол», де досліджуваному пропонувалося виконува-
ти ряд послідовних дій із використанням команд
«Пас» (альтруїстичний стимул) і «Кидок» (егоїстич-
ний стимул). Запис ЕЕГ при цьому тривав 15-20 хв.
Щоб мати можливість зіставити результати викори-
стання оригінальної методики з наявними в літера-
турі даними щодо особливостей електрофізіологіч-
них реакцій в умовах колективної взаємодії, була
використана ще одна тестова ситуація, під час якої
у досліджуваного реєстрували ЕЕГ. Такий стимуль-
ний матеріал подавався у вигляді гри «полювання
на оленя» (stag hunt). Суть гри полягає у виборі од-
ного з представлених стимулів з метою отримання
найбільшої вигоди з урахуванням вибору партнера
(комп’ютера). Досліджуваному на екрані пред’явля-
лося зображення з кроликом і оленем. Суть завдан-
ня зводиться до того, що полювати на кролика мож-
на самому, хоча це менш вигідно, а полювання на
оленя передбачає більший виграш за більшого ри-
зику у втраті очок, що вимагає певного рівня довіри
та орієнтованості на діяльність партнера або коман-
ди. Послідовність виборів за другу сторону була зак-
ладена експериментатором. Ця послідовність була
псевдовипадковою (однаковою для всіх досліджу-
ваних). Таким чином, експериментатор за допомо-
гою такої гри міг відстежити особливості поведінки
досліджуваного, перевіряючи, який вибір він часті-
ше робив. Запис ЕЕГ при цьому тривав 4-5 хв. За
результатами енцефалографічного дослідження ана-

лізувалися показники когерентності для кожного
досліджуваного окремо. Потім вираховувалися се-
редні показники когерентності для альфа-ритму для
кожної групи та для кожного відведення. Статистич-
на обробка даних відбувалася за допомогою комп’-
ютерної програми Excel 2007. За допомогою коефі-
цієнта достовірності t-Стьюдента визначалися дос-
товірні відмінності між показниками. Значення
функції когерентності оцінювали за відповідним
коефіцієнтом (r). До уваги брали значимі (r = 0,5-1)
коефіцієнти когерентності. Значення когерентності
розраховували для всіх пар відведень в усіх тесто-
вих ситуаціях для частотного діапазону альфа-рит-
му (8-13 Гц).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Когерентний аналіз альфа-ритму дозволив

визначити ті пари відведень, в яких прослідковуєть-
ся найвища ступінь взаємозв’язку для різних тесто-
вих ситуацій. Усі показники порівнювалися із фо-
новими для усіх груп досліджуваних осіб. Аналіз
показників альфа-ритму у групи осіб з егоїстично-
авторитарним типом соціальної поведінки у стані
спокою показав значну кількість значимих когерен-
тних зв’язків, що зосереджені по всій корі. Дос-
товірні зміни під час порівняння правої та лівої
півкуль виявилися дещо асиметричними. Так, у лівій
півкулі значимими виявилися зв’язки Fp1-Fp2, Fp1-
F7, Fp1-F3, Fp1-Fz, тоді як у правій півкулі відве-
дення Fp2 не має зв’язку із відведенням Fz. Також
спостерігається міжпівкулева асиметрія у задньоло-
бових-центральних, центральних-тім’яних та фрон-
тальних ділянок кори. Проаналізувавши показники
альфа-ритму у цієї ж групи осіб під час когнітивно-
го навантаження, спостерігаємо значну кількість
значимих когерентних зв’язків у фронтальних, цент-
ральних, тім’яних та скроневих ділянках кори (рис. 1).

Рис. 1. Когерентні зв’язки альфа-діапазону у різних функціональних станах для групи осіб із
егоїстичним типом поведінки (А – стан спокою, Б – вирішення когнітивного завдання)

Примітка: – – –  середня когерентність (r=0,5-1)

А Б
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У осіб із егоїстично-авторитарним соціотипом
під час когнітивного навантаження спостерігають-
ся міжпівкулеві когерентні зв’язки у передньо- та
задньолобових ділянках кори, між центральними та
тім’яними ділянками. Зв’язки між бічними лобни-
ми, тім’яними та потиличними ділянками відсутні.
В межах кожної півкулі відмічається також значна
кількість зв’язків.

Загалом, при порівнянні показників когерент-
ності альфа-ритму у двох тестових ситуаціях відмічає-
мо більшу кількість когерентних зв’язків у другій те-
стовій ситуації, порівняно із станом спокою.

Проаналізувавши показники альфа-ритму у дос-
ліджуваних осіб із альтруїстичним типом соціаль-
ної поведінки у стані спокою спостерігаємо значну

кількість когерентних зв’язків у фронтальних та  цен-
тральних ділянках. Достовірні зміни виявилися дещо
асиметричними (рис. 2). Найбільш активними є
відведення F3, Fz і Cz. Відведення F3 та Fz мають
зв’язки із лобовими та центральними ділянками, а
відведення Cz – із лобовими, центральними і тім’я-
ними. Найменшу кількість когерентних зв’язків ма-
ють усі скроневі та потиличні відведення. Більша
кількість когерентних зв’язків притаманна лівій
півкулі. Порівнюючи показники альфа-ритму у гру-
пи осіб із альтруїстично-дружелюбною направлені-
стю під час когнітивного навантаження із станом
спокою бачимо значне збільшення  кількості коге-
рентних зв’язків у всіх ділянках кори окрім поти-
личних (рис. 2).

Рис. 2. Когерентні зв’язки альфа-діапазону у різних функціональних станах для групи осіб із
альтруїстичним типом поведінки  (А – стан спокою, Б – вирішення когнітивного завдання)

Примітка: – – – середня когерентність (r=0,5-1)

А Б

Для визначення основних відмінностей елект-
ричної активності кори двох експериментальних
груп був використаний порівняльний аналіз показ-
ників когерентності у різних функціональних ста-
нах. Так, у осіб із альтруїстичним типом соціальної
поведінки, на відміну від осіб з егоїстичним типом
поведінки, відсутні зв’язки F4-C3, F7-Fz, C3-C4, C3-
Pz, T5-Р3, T6-Р4, F7-C3, F8-C4, і наявний зв’язок
F8-Fz. Відмічаємо достовірно більшу кількість зна-
чимих когерентних зв’язків альфа-ритму у стані спо-
кою у осіб, які характеризуються егоїстично-авто-
ритарним психосоціотипом, порівняно із другою
досліджуваною групою. Така ж тенденція притаман-
на і когерентним зв’язкам, які фіксувалися під час
когнітивного навантаження. У егоїстично направле-
них досліджуваних осіб також відмічається достов-
ірно більша кількість значимих когерентних зв’язків
альфа-ритму, а ніж у досліджуваних осіб із альтруї-
стичним типом соціальної поведінки.

ВИСНОВКИ
Досліджувані особи із різним типом соціальної

поведінки відрізняються показниками активності
кори головного мозку. Зокрема, достовірно відмінни-
ми є показники когерентності, які відображають
взаємодію різних ділянок кори правої та лівої
півкулі. У досліджуваних осіб із егоїстично-автори-
тарним психосоціотипом відмічається більша
кількість когерентних зв’язків альфа-ритму, порівня-
но із особами із дружньо-альтруїстичним типом,  як
у стані спокою, так і під час вирішення когнітивно-
го завдання. Когерентний аналіз альфа-ритму
свідчить також про більш щільну взаємодію між
відділами кори лівої півкулі, а ніж правої, що є
спільним для обох експериментальних груп.
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