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которые решаются при проведении таких экспертиз: 1) исследование психофизиологического состояния водителя (водителей) с целью установления возможности своевременной
оценки водителем опасной ситуации; 2) исследование психофизиологического состояния и
действий пешехода (если был пострадавший); 3) исследование индивидуально-психологических особенностей личности водителя (пешехода).
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, личность, система «человек –
техническое устройство – среда», психофизиологическое состояние, индивидуальнопсихологические особенности.
ZEMLYANSKAYA E. V. PROBLEMS OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXPERTISE
OF TRAFFIC ACCIDENTS
Road traffic accidents (RTA), which caused the death of the victim, all criminal violations of safety
rules occupy a significant place among other crimes. The main object of forensic psychological expertise in cases related to traffic accident is a personality in the system «man – car – environment» because
of or with the assistance of which the accident has happened, breaking of equipment and loss of life
have occurred. Expert inspection carried out in relation to car drivers when the investigator or the court,
for example, has doubts about the psychological possibilities of man to act as a driver.
The basic tasks to be solved in this case: 1) study of the psycho-physiological condition of the
driver: the evaluation of opportunity for the driver to assess a dangerous situation in time; estimate
of the reaction time of the driver, depending on the particular circumstances of the traffic situation
that preceded the accident; research of the possibility of the driver to commit necessary actions in
emergency situations; determining the possibility of misperception (misunderstanding) by driver
of road conditions that prevailed before the accident; research of the possibility of preventing
crashes by the driver taking into account the impact of variety of psycho-physiological of circumstances; 2) research of psycho-physiological state and activity of pedestrian (if a victim was in accident): estimate of the possibility of pedestrian of assessing hazards; evaluation of time of reaction of pedestrian depending on the specific circumstances of the traffic situation that preceded the
accident; estimate of how a pedestrian should act according to the Highway Code; establishing a
causal link between the actions of the pedestrian and the event; 3) study of individual psychological characteristics of a person of driver (pedestrian), which could significantly affect on the behavior, on performance of certain actions in the situation of an accident (as defined spatio-temporal
situation); reconstruction of a «psychological portrait» of the subject of expertise.
This type of review is one of the most difficult types of forensic psychological expertise which
need further development.
Keywords: traffic accident, the identity, the system «man – car – environment», physiological condition, the individual psychological characteristics.
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ЩО СТОЇТЬ ЗА ЕФЕКТОМ ФЛІННА?
Протягом останнього століття зафіксовано поступове підвищення показників коефіцієнта
інтелекту (IQ) як в окремих країнах, так і в світі в цілому. Ця тенденція отримала назву
«Ефект Флінна». На сьогодні не існує єдиної теорії для інтерпретації цього феномена. Залишається неясним: чи дійсно в людства відбувається підвищення інтелекту або просто з
часом покращується виконання тестів IQ. У цій роботі перевірено версію про можливість
прискорення навчання тварин (щурів лінії Вістар) уникнення аверсивного стимулу в процесі
тривалого експерименту. Встановлено, що тварини, що навчалися в перший рік експерименту,
були менш успішними за тих, яких навчали в другий рік експерименту. Обговорено можливий позитивний зв’язок швидкості навчання з кількістю осіб, що вже опанували цей навик.
Ключові слова: IQ, ефект Флінна, уникнення аверсивного стимулу.

У 1984 році було опубліковано статтю
Джеймса Флінна [1], в якій на основі аналізу
архівних даних було зафіксовано поступове
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підвищення середньостатистичних показників
коефіцієнта інтелекту (IQ) за попередні півстоліття як в окремих країнах, так і в світі в цілому.
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Так, Флінн показав, що з 1934 по 1978 роки
середній IQ жителів США збільшився на 15
пунктів – приблизно на 3 пункти за кожне десятиліття. Ця публікація призвела до сенсації в
ученому світі, а вказана тенденція отримала
назву «Ефект Флінна». У подальші роки на цю
тему було опубліковано ряд робіт, в яких на
матеріалі більше 20 країн світу автори переконливо підтвердили існування ефекту Флінна
[2–4]. Були отримані дані, які свідчили про
приріст як «рухливого» інтелекту (здібність до
навчання, індуктивного, дедуктивного й абстрактного мислення, розпізнавання зв’язків і
закономірностей), так і інтелекту, що «кристалізувався» (об’єм і глибина накопичених знань,
вербальні здібності).
Існує низка версій для пояснення ефекту
Флінна: зменшення кількості дітей в сім’ях,
поступове поліпшення умов харчування і виховання дітей, підвищення якості освіти та інформаційної насиченості середовища в останні
десятиліття, комп’ютеризація тощо [4–5]. Але
жодна з цих версій не є безперечною: педагогічна занедбаність єдиної дитини – не така вже і
рідкість; під час другої світової війни помітне
погіршення харчування й умов виховання дітей спостерігалося навіть у розвинених країнах, але ефект Флінна все ж таки проявлявся; у
багатьох країнах відзначають в останні десятиліття погіршення якості освіти; а що стосується
впливу комп’ютерів – зростання IQ відмічене
Флінном з 1934 року, коли комп’ютерів, інтернету і телебачення ще не було.
Відомо, що в процесі стандартизації складність тестів на коефіцієнт інтелекту і час їх виконання підбираються так, щоб величина IQ = 100
була середнім медіанним значенням. Ефект
Флінна, що полягає в поступовому підвищенні
медіанного значення, приводить до необхідності постійно ускладнювати тести IQ, щоб середній показник тесту, як і раніше, складав
100 балів. Несподіваним побічним наслідком
ускладнення тестів стало виявлене в США в
2003 році погіршення результатів тестування в
категорії населення з пограничною розумовою
відсталістю в середньому на 5,6 балів у порівнянні з попереднім виміром, що виводило їх в
категорію розумово відсталих [5]. У результаті
психологи США рекомендували не спиратися,
оцінюючи інтелект, лише на результати тесту IQ.
Що ж стоїть за ефектом Флінна? Чи дійсно
ми спостерігаємо підвищення інтелекту? А
може бути, що ми маємо справу лише з постійним поліпшенням виконання тестових завдань на IQ? Якщо вірно останнє, чи може це
припущення бути справедливо і для тварин?

Оригінальний експеримент був початий в Гарварді в 1920 році У. Мак-Дугаллом (McDougall),
який сподівався провести ретельну перевірку
можливості спадкоємства придбаних особливостей поведінки, передбачуваних ламаркізмом [6]. Експериментальних білих щурів лінії
Wistar навчали уникання аверсивного стимулу.
Цей експеримент здійснювався впродовж 32
поколінь щурів протягом 15 років. Відповідно
до теорії Ламарка, в послідовних поколіннях
щурів спостерігалася помітна тенденція до збільшення швидкості навчання. Про це свідчило
середнє число помилок, які робили тварини: в
перших восьми поколіннях воно перевищувало
56, а в другій, третій і четвертій групах з восьми поколінь – відповідно 41, 29 і 20 [6]. Проте
Мак-Дугалл виявив також збільшення швидкості навчання і в контрольних щурів, предки
яких не піддавалися навчанню. Теорію Ламарка було таким чином спростовано, але отриманим даним не знайшли пояснення, й експерименти були припинені [6].
Результати описаних експериментів дозволяють припустити, що швидкість учення нових
тварин якимсь чином пов’язана з кількістю
щурів, що вже опанували цей навик. Подібне
припущення було зроблене британським біохіміком і психологом Рупертом Шелдрейком:
«Чим більше кількість щурів, що навчилися
виконувати нове завдання, тим легше буде навчитися його виконувати будь-якому наступному щурові» [6, с. 109]. Якщо це припущення
вірне, то подальші експерименти з його перевірки і підтвердження сприятимуть проясненню природи ефекту Флінна.
У цій роботі наведено результати аналізу
динаміки навчання щурів лінії Wistar уникання
електробольового подразника, отримані раніше під час дворічних експериментів з вивчення
впливу дієти на вікові особливості когнітивних
функцій тварин [7]. Тварин в кількості 76 гол.
розподілили на 2 групи: 1 – щури, в яких виробляли умовний рефлекс активного уникнення
електробольового подразники (УРАУ) в перший рік експерименту; 2 – щури, в яких виробляли УРАУ в другий рік експерименту. Після
виробки УРАУ тварин більше не використовували в експерименті. УРАУ виробляли у човниковій камері, яка має два відділення та електрифіковану підлогу. Умовний стимул (вмикання
електричної лампи 30 Вт) пред’являли за 5 с до
дії безумовного електробольового подразнення
кінцівок (електричний струм силою 0,8–1 мА),
після переходу тварини в інший відсік світло і
струм вимикали. Умовнорефлекторною реакцією
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активного уникнення вважали перехід тварини
в інший відсік, якій був викликаний вмиканням
світла, якщо його латентний період був меншим
за 5 с. Якщо тварина переходила в інший відсік
камери тільки після вмикання струму, таку реакцію вважали безумовною реакцією позбавлення електробольового подразнення кінцівок.
Експериментальний сеанс складався з 30
поєднань умовного сигналу і безумовного подразника, що пред’являлися кожній тварині з
інтервалами 30–90 с; сеанси проводили щодня
протягом п’яти днів. Критерієм вироблення
УРАУ було виконання твариною дев’яти умовнорефлекторних реакцій активного уникнення
на десять пред’явлень умовного сигналу. Щодня реєстрували кількість умовнорефлекторних
реакцій активного уникнення, безумовних реакцій позбавлення і латентні періоди реакцій
позбавлення від аверсивного стимулу [8].

У тварин, яких навчали в другий рік експерименту, встановлено двократне зниження середньої кількості поєднань умовного і безумовного
подразників до появи першої умовнорефлекторної реакції активного уникнення в порівнянні
з тваринами, яких навчали в перший рік експерименту (перши рік дослідження – 24,0 ± 5,2;
другий рік дослідження – 12,22 ± 1,41, Р < 0,05).
Також у другий рік експерименту спостерігалася тенденція до зниження кількості поєднань умовного і безумовного подразників
до досягнення критерію умовного рефлексу
активного уникнення (перший рік дослідження – 70,29 ± 14,86; другий рік дослідження –
55,35 ± 6,13), і скорочення латентних періодів
реакцій позбавлення від електробольового
подразника на 2-й, 3-й і 4-й день тестування
(рис. 1).
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2-й рік експерименту
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Рис. 1. Середня тривалість латентних періодів реакцій позбавлення
від електробольового подразника (у секундах)
Примітка: * – відмінності статистично вірогідні в порівнянні з групою «1-й рік експерименту», р < 0,05.

Отримані дані свідчать про поліпшення розуміння тваринами експериментального завдання і прискорення їх навчання на другий рік експерименту в порівнянні з першим. Іншими
словами, тварини, в яких виробляли УРАУ на
другий рік експерименту, навчалися швидше за
тих, з якими працювали в перший рік.
Підтвердженням цього служить порівняльний аналіз кількості тварин (виражений у %),
що виробили УРАУ в кожен з 5 днів експериментальної серії в перший і другий роки експерименту (рис. 2).
У перший рік експерименту не було тварин,
що виробили рефлекс в перший день тестування, у той час як на другий рік таких вже було
13 %. Відсоткова доля тварин, що виробили

рефлекс за 2, 3 і 4 дні не змінювалася, тоді як
на другий рік експерименту в 3,5 рази скоротилася кількість щурів, котрим на навчання
знадобилося 5 днів – останні виучувалися
швидше (рис. 2).
Таким чином, результати цього експерименту свідчать про те, що тварини, в яких виробляли УРАУ на другий рік експерименту,
навчались швидше за тих, з якими працювали
в перший рік. Ці дані підтверджують результати експериментів Мак-Дугалла і можуть
служити на користь припущення Р. Шелдрейка про позитивний зв’язок між швидкістю
навчання і кількістю осіб, що вже опанували
цей навик [6].
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Рис. 2. Порівняльний аналіз кількості тварин (у %), що виробили УРАУ в кожен
з 5 днів експериментальної серії в 1-й і 2-й роки експерименту
Примітка: * – відмінності статистично вірогідні в порівнянні з групою «1-й рік експерименту», р < 0,05.

Для пояснення таких даних Р. Шелдрейк в
1981 році запропонував свою гіпотезу формативної причинності (або морфічного резонансу), яка викликала активну полеміку, тому що є
альтернативою ортодоксальному механістичному підходу в науці [6; 9]. Ця гіпотеза припускає можливість передачі вивченої поведінки
від однієї тварини до іншої. Як вважає Р. Шелдрейк, навчання новому навику супроводжується утворенням так званого «моторного поля» (про яке говорив ще А. Н. Бернштейн) –
рухового варіанта «морфогенетичних полів»,
відповідальних за характерну форму й організацію систем на всіх рівнях складності. Оригінальність навчання може бути абсолютною:
нове моторне поле може виникнути не лише
перший раз в історії індивіда, але і взагалі вперше. З іншого боку, тварина здатна навчитися
чогось такого, що інші особі цього виду вже
вивчили у минулому. В цьому випадку поява
відповідного моторного поля може полегшуватися дією «морфічного резонансу» від передуючих подібних тварин. Морфічний резонанс є
аналогічним енергетичному резонансу за своєю специфічністю, але не включає передачу
енергії. Якщо моторне поле усе більш міцно
затверджується в результаті повторення у багатьох індивідів, вчення, ймовірно, ставатиме
усе більш легким: утворюється сильна природжена схильність до засвоєння саме таких моделей поведінки. Гіпотезу формативної при-

чинності можливо застосовувати, з точки зору
Р. Шелдрейка, до всіх аспектів поведінки людини, в яких повторюються певні моторні моделі [6; 9].
Якщо розглядати ефект Флінна з точки зору
гіпотези Шелдрейка, то постійне підвищення
середньостатистичних показників IQ свідчить
не про підвищення інтелекту, а лише про поліпшення виконання тестів: чим більша кількість людей навчилася виконувати тести IQ,
тим легше їх виконувати новим респондентам.
І, відповідно, якщо почати використовувати
інші тести інтелекту, то ефект Флінна зростатиме внаслідок збільшення кількості людей,
що опанували нові тести.
Гіпотеза Р. Шелдрейка пропонує інтерпретації багатьох наукових феноменів, що радикально відрізняються від традиційних, і дозволяє
побачити в новому світлі такі добре відомі
проблеми, як співвідношення фізіологічного і
психологічного, походження свідомості, функціонування пам’яті, існування успадкованого
колективного несвідомого Юнга та ін. [9].
Отже, в цій роботі перевіряли гіпотезу про
можливість поліпшення навчання тварин у
процесі тривалого експерименту. Встановлено,
що тварини, що навчалися уникнення аверсивного стимулу в другий рік експерименту були
успішніші за тих, яких навчали в перший рік
експерименту.
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ШАХОВА Е. Г. ЧТО СТОИТ ЗА ЭФФЕКТОМ ФЛИННА?
В течение последнего столетия зафиксировано постепенное повышение показателей коэффициента интеллекта (IQ) как в отдельных странах, так и в мире в целом. Эта тенденция получила название «Эффект Флинна». В настоящее время не существует единой теории для
интерпретации этого феномена. Остаётся неясным: действительно ли у человечества происходит повышение интеллекта или просто с течением времени улучшается выполнение тестов IQ. В данной работе проверена версия о возможности ускорения обучения животных
(крыс линии Вистар) избеганию аверсивного стимула в процессе длительного эксперимента. Установлено, что животные, обучаемые в первый год эксперимента, были менее успешны, чем те, которых обучали во второй год эксперимента. Обсуждена возможная позитивная связь скорости обучения с количеством особей, уже овладевших данным навыком.
Ключевые слова: IQ, эффект Флинна, избегание аверсивного стимула.
SHAKHOVA E. G. WHAT IS BEHIND THE FLYNN EFFECT?
Over the last century there was recorded a gradual increase in measure of intelligence quotient
(IQ), both in individual countries and in the world in general. This tendency was called «The
Flynn Effect». At the present day, there is no single theory for the interpretation of this phenomenon. It remains unclear whether there is an increase of humankind intelligence or just IQ test execution improves over time. In this paper, the version of the possibility of acceleration in training of
animals was checked (Wistar rats) to avoid aversive stimulus in the process of long-term experiment. Among the animals trained in the 2nd year of the experiment, there was found a double reduction in the average amount of combinations of conditioned and unconditioned stimuli before
the first conditioned reflex reaction of active avoidance emerged in comparison with the animals
that were trained in the 1st year of the experiment. Also in the second year of the experiment, there
was a tendency to reduce the number of combinations of conditioned and unconditioned stimuli
before reaching the conditioned reflex criterion of active avoidance.
Thus, it was established that the animals trained in the first year of the experiment were less successful than those who were trained in the second year of the experiment. The possible positive
correlation of training speed and the number of individuals that have already mastered this skill is
being discussed.
Keywords: IQ, the Flynn effect, training, avoidance of aversive stimulus.
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