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Незважаючи на значний прогрес досліджень функціональних систем 

мозку, що забезпечують переробку різноманітної інформації, ще не існує 

чіткого розуміння взаємодії нейрокогнітивних та нейровегетативних процесів 

та їх механізмів. Психофізіологічна природа корково-підкоркової інтеграції 

до кінця не з’ясована. Зокрема виявлено, що успішність переробки 

інформації зв’язана як з посиленням когерентності нейрокогнітивних, так і з 

послабленням взаємодії нейровегетативних регуляторних ланок. Вцілому, 

результати мають суперечливий характер і не дозволяють виділити чіткі 

кореляти міжсистемної взаємодії сенсорної, нейрокогнітивної, моторної та 

вегетативної систем під час переробки інформації різного виду та складності. 

На сьогодні відсутні комплексні дослідження щодо особливостей 

швидкості переробки інформації різної складності та модальності, а також 

впливу такої діяльності на сенсорні, моторні, когнітивні функції людини, 

нейродинамічні, нейрофізіологічні та регуляторні властивості автономної 

нервової системи (АНС). Ще більш складним питанням виявилась проблема 

взаємодії центральної нервової системи (ЦНС) та АНС, яка виникає за умови 

переробки інформації різної модальності та складності. Висловили 

припущення, що успішна переробка інформації можлива за умови 

підвищення рівня функціональних можливостей нейродинамічної та АНС і 

шляхом посилення інтегративних процесів між ними. Передбачали, що 

психофізіологічні механізми взаємодії сенсорної, нейрокогнітивної, моторної 

і АНС під час переробки інформації будуть змінюватись в залежності від 



складності завдання, режиму і швидкості пред’явлення сигналів різної 

модальності. 

Мета роботи – з’ясувати особливості функціональної взаємодії 

центральної та автономної нервової систем під час переробки інформації 

різної модальності та складності. 

Для досягнення мети застосовували комплекс психофізіологічних 

методик та тестів. Функціональну взаємодію нейрофізіологічних механізмів 

регуляції та активацію АНС досліджували під час переробки образних і 

вербальних сигналів у різних режимах та поступово зростаючої швидкості їх 

пред’явлення. Обстежувані виконували когнітивне завдання в парадигмі 

go/nogo/go, а моторний тест у режимі go/go. Когнітивне завдання включало 

визначення модальності сигналу (форми фігури чи значення слова) і швидкої 

та безпомилкової реакції диференціювання лівою (gol) чи правою (gor) рукою 

або гальмування рухового акту (nogo). Моторне завдання вимагало швидкої 

та безпомилкової реакції на сигнали різної модальності у режимі go/go. 

Швидкість пред’явлення сигналів поступово зростала у кожному наступному 

завданні і становила 30, 60, 90 та 120 сигналів за хвилину. Для оцінки 

нейрофізіологічних процесів головного мозку та успішності переробки 

інформації використовували показники кількості помилок, часу рухової 

реакції, спектральну потужність ЕЕГ, просторово-часові характеристики та 

показники когерентного аналізу (КоГ), аналізували основі ритми мозку α-

альфа (8-12 Гц), β- бета (13-40 Гц), θ-тета (4-7Гц) та Δ-дельта ритм (6-8 Гц), а 

також методи математичної статистики. За показниками варіабельності 

серцевого ритму (ВСР) (статистичні, варіаційні, спектральні характеристики) 

досліджували активацію  та взаємодію центрального і автономного контуру 

управління серцевим ритмом і механізмів регуляції АНС. 

Наукова новизна результатів полягає у тому, що уперше розвинута 

теорія міжсистемної взаємодії нейрофізіологічної та АНС за умови 

переробки інформації різної складності та модальності. Виявили, що 

інтегративні функції та взаємодія ЦНС і АНС, успішність (кількість 



помилок) та швидкість (час рухової реакції) виконання завдань по переробці і 

диференціювання інформації знаходяться у залежності від модальності 

сигналу, режиму та швидкості пред’явлення сигналів. Вперше встановили 

різні варіанти функціональної інтеграції та інтерференції АНС і 

нейрофізіологічної систем. Під час переробки інформації виявили як 

підвищення, так і зниження кількості помилок та часу рухових реакцій, які 

залежали від модальності, режиму та швидкості пред’явлення сигналів, а 

також рівня функціональної взаємодії нейрофізіологічної і АНС. 

У роботі встановлено, що пред’явлення вербальної та образної 

інформації на швидкості 30 та 60 сигналів за хвилину у режимі go/nogo/go 

характеризувалось поступовим підвищенням активності функціонування 

нейрофізіологічної і АНС та їх взаємодії. Виявили поступове підвищення 

ЕЕГ-активності мозку, спектральної потужності β-хвиль, коефіцієнту 

активації (КА), КоГ та узгоджене зростання частоти серцевих скорочень 

(НR), індексу централізації (IC), стрес індексу (SI) регуляторних процесів 

АНС. Вперше доведено, що подальше підвищення швидкості пред’явлення 

вербальної інформації до 90 сигналів за хвилину, а образної – до 120 сигналів 

за хвилину у режимі go/nogo/go приводило до виникнення інтерференції, що 

характеризувало дефіцит активації нейрофізіологічних і автономних 

механізмів регуляції. Різноспрямовані зміни у нейрофізіологічній та АНС 

супроводжувались зниженням НR, загальної потужності (ТР), IC, та 

підвищенням ЕЕГ-активності мозку, спектральної потужності β-хвиль, КА, 

КоГ і зростанням кількості помилок та зменшенням часу рухових реакцій. 

Встановили куполоподібну залежність взаємодії нейрофізіологічної та 

АНС від модальності і швидкості пред’явлення сигналів. Диференціювання 

вербальних сигналів на швидкості 30 і 60, а образних - 90 за хвилину, 

характеризувалось поступовим підвищенням активності когнітивних і 

нейрофізіологічних механізмів регуляції АНС, узгодженою взаємодією 

автономних та центральних контурів управління, симпатичної та 

парасимпатичної ланок, посиленням інтегративних процесів. Це знайшло 



підтвердження у показниках ВСР та спектрального аналізу серцевого ритму 

(САРС), що характеризувались високими значеннями SI, ТР, ІС, LF/НF та 

швидкості рухових реакцій і малою кількістю помилок. Подальше 

підвищення швидкості диференціювання образних сигналів до 120, а 

вербальних до 90 за хвилину супроводжувалось зниженням успішності 

переробки інформації. Виявили значну кількість помилок та різноспрямовані 

зміни у взаємодії нейрофізіологічної та АНС. За таких умов функціональна 

система демонструвала перехід з оптимального стану до дисбалансу між 

центральним і автономним контуром управління і характеризувалась 

розвитком процесів дизрегуляції та вегетокогнітивної інтерференції, а також 

когнітивного дисонансу. Для регуляторних процесів встановили виражене 

домінування центральних механізмів регуляції АНС, високі значення SI, та 

порушення симпато-вагального балансу (LF/НF).  

Вперше з’ясували, що для когнітивних систем мозку за умови 

виконання завдання з переробки вербальної інформації у режимі 

диференціювання go/nogo/gо виявлено інтерференцію та лівопівкулеву 

функціональну асиметрію. В режимі go/nogo/go кількість помилок на слова 

завжди менша, а швидкість реакції вища для правої руки, ніж лівої. 

Асиметрія слабко виражена для завдань на високій швидкості пред’явлення 

інформації з образними сигналами і статистично значима для вербальних 

сигналів на швидкості 30 та 60 сигналів за хвилину. 

З практичної точки зору результати роботи можуть бути використані 

для прогностичної оцінки когнітивної діяльності людей в умовах складних 

інформаційних навантажень, гіперактивних та девіантних форм поведінки, з 

дефіцитом уваги, нейродегенеративних розладів, підвищення розумової 

працездатності і стресостійкості. 

Отримані результати є важливими для перспективних 

фундаментальних досліджень психофізіологічних механізмів переробки 

інформації, мають практичне значення, оскільки розширюють теоретичні 

уявлення і обґрунтовують інтеграцію нейродинамічної, нейрофізіологічної та 



АНС у підвищенні функціональних можливостей головного мозку. 

Результати роботи обгрунтовують системний підхід у реалізації технологій 

управління розумовою діяльністю. 

Ключові слова: центральна та автономна нервова система, інтеграція, 

інтерференція, образна і вербальна інформація, електоренцефалографія, 

кардіоінтервалографія, парадигма go/nogo/go. 
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after Bohdan Khmelnytsky MES of Ukraine, Cherkasy, 2021. National University 

of Physical Education and Sport of Ukraine MES of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Despite significant progress in the study of functional brain systems that 

process a variety of information, there is still no clear understanding of the 

interaction of neurocognitive and neurovegetative regulatory-adaptive processes 

and their mechanisms. The psychophysiological nature of cortical-subcortical 

integration is not fully understood. In particular, it was found that the success of 

information processing is associated with increasing the coherence of 

neurocognitive and increasing the interaction of neurovegetative regulatory units, 

and their reduction. In general, the results are contradictory and do not allow to 

identify clear correlates of intersystem interaction of sensory, neurocognitive, 

motor and autonomic systems during the processing of information of different 

types and complexity. 

To date, there are no comprehensive studies on the features of information 

processing speed of varying complexity and modality and the impact of such 

activities on sensory, motor, cognitive functions, as well as neurodynamic, 



neurophysiological and regulatory properties of the autonomic nervous system. An 

even more complex issue was the problem of intersystem interaction of the 

neurophysiological and autonomic nervous system, which arises during the 

processing of information of different modality and complexity. It has been 

suggested that not only the enhancement of the functionality of the various systems 

that perform the work and those systems that provide it, as well as closer 

intersystem interaction may be the psychophysiological basis for high efficiency of 

information processing. It was predicted that the psychophysiological mechanisms 

of intersystem interaction of sensory, neurocognitive, motor and autonomic 

nervous systems and their functional connection during information processing 

will differ in terms of task complexity, mode and speed of presentation, as well as 

signal modality. 

The aim of the work is to find out the peculiarities of the functional 

interaction of the neurophysiological and autonomic nervous system during the 

processing of information of different modality and complexity. 

To achieve this goal, a set of psychophysiological tests was used. The 

functional interaction of neurophysiological mechanisms of regulation and 

activation of the autonomic nervous system was studied during the processing of 

image and verbal signals in different modes and the gradually increasing rate of 

their presentation. Subjects performed a cognitive task in the go / nogo / go 

paradigm and a motor test in the go / go mode. The cognitive task included 

determining the modality of the signal (shape of the figure, or the meaning of the 

word) and the rapid and error-free reaction of differentiation with the left (gol) or 

right (gor) hand or inhibition of the motor act (nogo). The motor task required a 

quick and error-free response to signals of different modalities in the go / go mode. 

The speed of signaling gradually increased in each subsequent task and was 30, 60, 

90 and 120 stimuli per minute. According to the indicators of heart rate variability 

(HRV), the activation and interaction of the central and autonomic circuit of heart 

rate control and the mechanisms of regulation of the autonomic nervous system 

were studied. To assess the electrophysiological correlate of verbal and figurative 



information processing, we used the method of studying the spectral power of the 

main EEG rhythms, the activation coefficient and their spatio-temporal 

organization according to CoG. In all tasks to assess the neurophysiological 

processes of the brain and the success of information processing used indicators of 

the number of errors and time of motor response. The fewer the subjects made 

mistakes and the faster the motor response, the higher the success rate of 

information processing. 

The scientific novelty of the results is that for the first time the theory of 

intersystem interaction of the neurophysiological and autonomic nervous system 

was developed under the condition of information processing of different 

complexity and modality. According to the results of psychophysiological studies 

found that the integrative functions and interaction of neurophysiological and 

autonomic nervous systems, success (number of errors) and speed (time of motor 

reaction) of tasks for processing and differentiation of information depend on 

signal modality, mode and speed of stimuli . Different variants of functional 

integration and interference of interaction of autonomous neurophysiological, 

cognitive, sensory and motor systems have been established. There was an increase 

and decrease in the success and speed of motor reactions during information 

processing depending on the mode, modality and speed of signal presentation, as 

well as the level of functioning and interaction of the neurophysiological and 

autonomic nervous system. 

The existence of a dome-like interaction of the neurophysiological and 

autonomic nervous system from the speed of presentation, modality of signals and 

complexity of the task is proved. Differentiation of verbal signals at speeds of 30 

and 60 per minute, and figurative 90 stimuli was characterized by a gradual 

increase in cognitive and neurophysiological mechanisms of regulation of the 

autonomic nervous system, coordinated interaction of autonomic and central, 

sympathetic and parasympathetic units, strengthening integrative processes. This 

was confirmed in HRV and SARS, which were characterized by high values of SI, 

TR, IC, LF/HF and the speed of motor reactions and a small number of errors. 



It is shown that a further increase in the rate of differentiation of image 

signals to 120 and verbal to 90 per minute leads to a decrease in the success of 

information processing (a significant number of errors) and multidirectional 

changes in the interaction of neurophysiological and autonomic nervous systems. 

This indicated the transition of the functional system from the optimal state of 

autonomous regulation to the imbalance between the central and autonomous 

control circuit of the SR and the development of deregulation and vegetative-

cognitive interference, as well as cognitive dissonance. This is confirmed by the 

pronounced dominance of the central mechanisms of regulation of the autonomic 

nervous system, high values of the stress index (SI) and disturbance of the 

sympathetic-vagal balance (LF/HF) in regulatory processes. 

It is proved that the functional interaction of neurophysiological and 

autonomic nervous, as well as sensory, motor and cognitive systems of the brain, 

as well as the speed of motor reactions and the success of tasks are dependent on 

the choice of information processing mode. In all subjects, the success and speed 

of various tasks in the go/go mode is higher than when differentiating information 

in the go/nogo/go mode. 

Functional interaction of neurophysiological and autonomic nervous, as well 

as sensory, motor and cognitive systems of the brain, as well as the speed of motor 

reactions and the success of tasks are dependent on the modality of the signals 

presented for processing. For all subjects, the results of speed and success of motor 

and cognitive tasks, higher on figurative and lower on verbal signals. 

For the cognitive systems of the brain, under the condition of performing the 

task of processing verbal information in the mode of differentiation go/nogo/go, 

interference and left hemispheric functional asymmetry were detected. In go / nogo 

/ go mode, the number of word errors is always lower, and the reaction rate is 

higher for the right hand than the left. The asymmetry is weak for high-speed 

imaging tasks with image signals and statistically significant for verbal signals at 

30 and 60 signals per minute. 



The presentation of verbal information at a speed of 90, and figurative 120 

signals per minute in the mode of go/nogo/go led to interference, which was 

characterized by a deficiency of activation of neurocognitive and vegetative-

cognitive regulatory mechanisms. Diverse changes in the neurophysiological and 

autonomic nervous system were characterized by a decrease in HR, TP, IC, and 

increased brain EEG activity, spectral power of β-waves, CA, CoG and an increase 

in errors and reduced motor response time during processing of verbal information 

in the task go/nogo/go. 

The results can be used for prognostic assessment of cognitive activity of 

people in conditions of complex information loads, detection of hypofrontality, 

hyperactive and deviant children, with attention deficit, as well as 

neurodegenerative diseases. 

The obtained results are important for perspective fundamental and applied 

researches of psychophysiological mechanisms of information processing and have 

practical value as they expand theoretical ideas and substantiate integration of 

neurodynamic, neurophysiological and autonomic nervous system in increase of 

functional possibilities of a brain. From a practical point of view, the role of the 

central and autonomic nervous system in improving the functionality of the brain 

and heart is shown and the system approach in the implementation of psychomotor 

management technologies is substantiated. The results are a solid basis for the 

feasibility of using a systematic approach to the implementation of mental activity 

management technologies. 

Key words: central and autonomic nervous system, integration, interference, 

figurative and verbal information, electroencephalography, go/nogo/go paradigm, 

heart rate variability. 
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