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АНОТАЦІЯ 

Застосування теорії ігор в психології 

призвело до розуміння глибоких мотивів 

іраціональної поведінки людини. Останні 20 

років значна увага нейрофізіології 

приділяється мозковим механізмам такої 

поведінки. Структура таких 

нейрофізіологічних експериментів базується 

на оцінці взаємодій суб’єкта із партнерами із 

кількісним визначенням прибутку чи втрат 

суб’єкта в результаті взаємодії. Це, в свою 

чергу, дозволяє поєднати області економіки, 

психології, соціології та нейрофізіології. 

Таким чином, розглядаються соціальні 

взаємодії люди в аспекті як економічному, так 

і нейрофізіологічному із врахуванням впливу 

різноманітних соціальних факторів 

(соціального положення суб’єкта, наявності 

культурних обмежень або традицій при 

здійсненні рішення, вплив фактора статі – 

наспамперед, у соцільному його значенні, 

порушень роботи психіки чи екстремальних 

психоемоційних станів) – на показники 

ефективності людської кооперації взагалі і на 

альтруістичність/егоістичність поведінки 

людини зокрема. Разом із тим, аналіз 

нейроекономічних даних, які 

характеризуються врахуванням великої 

кількості соціальних, фізіологічних, 

економіних даних, вимагає використовувати 

складні математичні та статистичні методи – 

насамперед, методи машинного навчання та 

глибокого навчання. Окрема увага 

приділяється аналізу мікростанів мозку, 

отриманих на основі ЕЕГ – гіпотечних 

«квантів» психічної активності людини. 

Застосування методів машинного навчання, з 

одного боку, дозволяє зменшити розмірність 

даних (зменшити набір факторів в аналізі), з 

іншого боку – класифікувати та 

кластеризувати значимі ефекти в дослідженні. 

В рамках наукової діяльності осередку 

здійснюється дослідження нейрофізіологічних 

механізмів альтруїстичної/егоїстичної 

поведінки людини. Показано, що вибір типу 

поведінки, протилежної психотипу людини – 

наприклад, егоїстична дія з боку 

альтруїстично-спрямованого суб’єкту – 

призводить до гальмування виконавчих 

процесів в корі головного мозку і збільшення 

часу реакції. Такі ефекти є результатом 

збільшення активності насамперед лівого 

дорсолатерального префронтального відділу 

кори. Показано, що метаболітичні зміни в рівні 

активності окремих відділів кори, яким 

приділяється значна увага у дослідженнях із 

використанням методики фЯМР, пов’язані 

насамперед із тривалою зміною ритміки у цих 

відділах, ніж із короткочасною викликаною 

активністю.  

В результаті діяльності осередку вперше в 

Україні були здійснені експерименти із 

використанням методики ERD/ERS та 

розроблене програмне забезпечення для 

обробки нейрофізіологічних даних для цієї 

методики. Також було розроблене програмне 

забезпечення для аналізу фазових взаємодій 

ритмічної електричної активності.  

Разом із закордонними партнерами ведеться 

створення бази даних ЕЕГ для цілей 

машинного навчання.  

Окремим напрямом роботи осередку є 

використання методів машинного навчання 

для аналізу вроджених дефектів нервової 

системи в Поліському регіоні. 
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журналах Scopus. Починаючи з 2014 року при 

університеті щорічно проводиться 
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Представники осередку виграли 6 грантів на 

подорож для представлення результатів 
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Таллінні,  Сан-Дієго, Тбілісі. Було отримано 4 

патенти на корисну модель. Представники 

осередку виграли міжнародний грант на 

співпрацю за програмою ResearchLinsk від 
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активно співпрацюють із такими іноземними 

інститутами: Кавказький університет та 

університет Ілії (Тбілісі, Грузія), університет 

Козьмінського  (Варшава, Польша), 

Королівський технічний університет 

(Стокгольм, Швеція), Технічний університет 

Мюнхена (Мюнхен, Німеччина), університет 
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Ноттігему (Ноттінгем, Велика Британія), 

університет Ілінойса в Урбані-Шампейн, 

університет Еморі в Атланті та 

Каліфорнійський університет в Сан-Дієго (всі 

– США). 
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