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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Відомо, що гра на музичному інструменті потребує 

не лише складних рухових навичок, але й слухової, зорової та моторної 

координації, відповідних ресурсів уваги та пам’яті для сприйняття й обробки 

комплексної музичної інформації. Ці специфічні якості вдається розвинути 

музикантам шляхом наполегливих і довготривалих занять, які у свою чергу 

приводять до морфо-функціональної реорганізації головного мозку. Зокрема, 

було встановлено, що музиканти у порівнянні з обстежуваними без будь-якого 

музичного чи вокального досвіду (тут і далі - немузиканти) мають більший 

об’єм сірої речовини у звивині Гешля [Schneider P., 2002], мозочку [Gaser C., 

2003], кіркових представництвах пальців рук [Pantev С., 2001], а також більший 

об’єм передньої частини мозолистого тіла [Schlaug G., 1995]. Крім того, 

дослідження, в яких застосовувалася методика слухових викликаних 

потенціалів, вказують на більшу активацію слухової кори у музикантів під час 

прослуховування акустичних стимулів [Baumann S., 2008], а також випадкових 

девіантних тонів під час реєстрації хвилі негативного неспівпадіння (mismatch 

negativity) [Tervaniemi M., 2001]. Такі морфо-функціональні зміни головного 

мозку розглядають як адаптивні, що виникають на тлі постійної музичної 

практики. 

Загалом кількість наукових публікацій, присвячених впливу занять 

музикою на морфо-функціональні особливості головного мозку, досить велика. 

Імовірно, причиною подібного інтересу може бути прагнення з’ясувати 

механізми та межі пластичності нервової системи, розкрити її потенційні 

можливості. Проте у наукових публікаціях досить часто постає питання – чи 

обмежується вплив занять музикою лише тими нервовими процесами, які 

мають до неї безпосереднє відношення (наприклад, обробкою акустичної 

інформації), чи цей вплив може також поширюватися і на інші, «немузичні» 

області? Зокрема, деякі дослідження свідчать, що заняття музикою можуть 

впливати на когнітивну сферу людини. Так, виявлено, що музиканти, порівняно 

з немузикантами, мають кращу вербальну пам'ять [Taylor А.С., 2017], 

візуально-просторові [Anaya E.M., 2016], математичні здібності [Vaughn K., 

2000] і навіть вищий IQ [Schellenberg E., 2011]. Проте, питання своєрідного 

«музичного підвищення» когнітивних можливостей у музикантів залишається 

дискусійним, як невідомі і механізми, що його опосередковують. 

На сьогодні відсутні комплексні дослідження щодо особливостей впливу 

занять музикою на когнітивні функції людини, які б враховували не лише 

показники роботи пам’яті, уваги, швидкості оброблення інформації, але й 

міжпівкульну взаємодію головного мозку, яка виникає при здійсненні 

когнітивних задач. Зазначимо, що більш тісна міжпівкульна взаємодія може 

бути однією із матеріальних основ кращого виконання когнітивних задач 

музикантами у порівнянні з немузикантами. До того ж, відомо, що за певних 

умов півкулі головного мозку працюють узгоджено, і цим досягається більш 

висока ефективність виконання завдання [Weissman D., 2000]. Зазначимо також, 

що розуміння механізмів впливу занять музикою на когнітивну сферу людини 
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може стати основою нових розробок музикотерапевтичних підходів в 

реабілітаційній медицині. Описана вище наукова проблематика і обумовила 

формування мети та постановки задач дослідження даної дисертації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних тем ННЦ «Інститут 

біології та медицини»: «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій» за номером державної 

реєстрації 0111U004648 (2011-2015 рр.) та «Механізми функціонування мозку 

та вісцеральних систем за умов гострого і хронічного стресу» за номером 

державної реєстрації 0116 U006379 (2016-2018 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

з’ясування особливостей міжпівкульної взаємодії при обробці інформації у 

музикантів та немузикантів у стані спокою та під час здійснення когнітивних 

завдань на оперативну пам'ять і довільну увагу. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

1. Оцінити латентні періоди моторних реакцій правої і лівої рук 

музикантів та немузикантів під час тестування оперативної пам’яті на 

літери, цифри та геометричні фігури, оцінити ефективність роботи 

оперативної пам’яті за загальною кількістю допущених помилок. 

2. Оцінити латентні періоди моторних реакцій правої і лівої рук 

музикантів та немузикантів під час виконання прямого і зворотного 

тестів Струпа, оцінити ефективність роботи вибіркової уваги за 

загальною кількістю допущених при проходженні тестів помилок, а 

також прояв ефекту Струпа (інтерференції) в обох групах.  

3. Оцінити швидкість обробки стимулів за мінімальним часом їх 

експозиції у музикантів і немузикантів під час виконання тесту Струпа 

з визначенням просторової локалізації стимулів. Оцінити латентні 

періоди моторних реакцій обох рук, ефективність роботи довільної 

уваги і працездатність головного мозку за загальною кількістю 

допущених помилок, а також прояв ефекту Струпа в обох групах.  

4. Оцінити швидкість когнітивної обробки інформації та роботу 

оперативної пам’яті за латентними періодами та амплітудами 

компонентів когнітивних викликаних потенціалів у музикантів та 

немузикантів на пред’явлення стимулів слухової модальності. Оцінити 

латентні періоди та амплітуди компонентів слухових викликаних 

потенціалів у стані спокою. 

Об’єкт дослідження – вплив занять музикою на психодинамічні- і 

нейрофізіологічні показники когнітивних функцій людини.  

Предмет дослідження – латентні періоди моторних реакцій, кількість 

допущених помилок в психофізіологічних тестах, латентні періоди та амплітуда 

компонентів когнітивних викликаних потенціалів. 

Методи дослідження: методика когнітивних викликаних потенціалів 

(КВП), комп’ютеризоване тестування оперативної пам’яті (ОП) на літери, 

цифри і геометричні фігури, комп’ютеризований прямий та зворотний тести 
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Струпа, тест Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів, 

математичні методи статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримано дані щодо 

стану оперативної пам’яті музикантів та немузикантів, оціненої за методичною 

парадигмою Сперлінга. Було встановлено, що музиканти не відрізнялися від 

немузикантів за ефективністю виконання тесту, критерієм якої була загальна 

кількість помилкових відповідей, однак музиканти мали менший прояв 

функціональної асиметрії, ніж немузиканти, що, ймовірно, вказує на більш 

тісну міжпівкульну взаємодію у музикантів порівняно з немузикантами.  

Вперше отримано дані стосовно особливостей міжпівкульних взаємодій, 

що виникають при тестуванні системи довільної уваги у музикантів та 

немузикантів за допомогою прямого та зворотного тесту Струпа. Виявлено, що 

музиканти демонструють виражену функціональну асиметрію лише під час 

аналізу неконгруентних вербальних стимулів (тобто слів, семантичне значення 

яких не співпадає з кольором, яким воно написане), у той час як немузиканти – 

під час аналізу як неконгруентних, так і конгруентних стимулів. Ці дані 

вказують на те, що півкулі немузикантів зазвичай працюють в 

«асиметричному» режимі, тоді як у музикантів асиметрія виявлялася лише при 

аналізі неконгруентних стимулів, тобто при ускладненні завдання.       

Крім того, за результатами аналізу компонентів КВП за умов 

бінауральної і моноуральної правосторонньої стимуляції нами було виявлено, 

що музиканти мають коротший латентний період (ЛП) компонентів N2 і Р3 

порівняно з немузикантами. Однак, при цьому не знайдено міжгрупових 

відмінностей стосовно міжінтервальної різниці N2-Р3. Зазначимо, що до цього 

дослідники розглядали коротший ЛП Р3 у музикантів як прояв раннього 

оновлення інформації в ОП. Дані нашої роботи дозволяють припустити, що 

власне оновлення інформації в ОП у музикантів відбувається раніше не за 

рахунок більшої швидкості цього процесу, а за рахунок більш раннього початку 

впізнання стимулу, на що вказує коротший ЛП компоненту N2, а також 

відсутність міжгрупової різниці N2-Р3.    

Практичне значення одержаних результатів. Результати даного 

дослідження розширюють теоретичні уявлення про пластичність нервової 

системи в контексті впливу занять музикою на когнітивну сферу людини. 

Отримані експериментальні дані дозволяють припустити, що одним із 

можливих механізмів, який лежить в основі своєрідного «посилення» 

когнітивних функцій музикантів, є більш тісна міжпівкульна взаємодія, що 

ґрунтується на встановленні ефективних міжнейронних зв’язків між системами 

різної модальності в головному мозку (зоровою, слуховою, тактильною тощо) з 

метою забезпечення комплексного інтегрування вхідних сигналів. Ці 

міжмодальні зв’язки розвиваються музикантами шляхом наполегливих і 

довготривалих занять і є необхідною умовою професійного виконання 

музичних творів, трансляції нотного запису в гру, участі в оркестрі. 

Електрофізіологічні і психофізіологічні результати даного дослідження 

вказують також на більш швидку обробку стимулів музикантами, що 

опосередковано підтримує думку стосовно тіснішої міжпівкульної взаємодії, 
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можливо, за рахунок посилення мієлінізації комісуральних волокон. Дані 

дисертаційної роботи є вагомим підґрунтям для подальших наукових пошуків, 

які мають пролити світло на механізми впливу музики на когнітивну сферу 

людини з метою диференційованого застосування цих знань в розробці 

реабілітаційних методик музикотерапевтичної практики та медицини.       

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто був проведений 

набір обстежуваних та подальші експериментальні дослідження на базі кафедри 

фізіології та анатомії ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, дисертантом 

було здійснено пошук та обробку літературних джерел, статистичний аналіз 

отриманих даних, обґрунтування результатів дослідження, підготовлено 

матеріал для публікацій у наукових фахових виданнях. Постановка схеми 

обстеження, формулювання висновків, редагування дисертаційної роботи 

здійснено за участю наукового керівника, д.б.н., професора Макарчука М.Ю. та 

к.б.н., доцента Куценко Т.В.  

Здобувач щиро вдячний науковому керівнику та колегам за допомогу та 

сприяння у проведенні обстежень. Їх співучасть була відмічена у спільних 

наукових публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на V конгресі Українського товариства 

нейронаук (м. Київ, 2011 р.), міжнародній конференції молодих науковців 

«Біологія: від молекули до біосфери» (м. Харків, 2011 р.), міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ в біології» (м. Львів, 2012 

р.), міжнародній школі-конференції молодих вчених «Биология - наука ХХІ 

века» (м. Пущино, Росія, 2012 р.), ІІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми біології екології та хімії» (м. Запоріжжя, 2012 

р.), VI міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні та вісцеральні 

функції в нормі і патології» (м. Київ, 2012 р.), VІ міжнародній конференції 

молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція» (м. Одеса, 

2013 р.), ІІ міжнародному симпозіумі молодих дослідників у біологічних науках 

(м. Клуж-Напока, Румунія, 2015 р.), міжнародній конференції молодих 

науковців CYS-2015 (м. Київ, 2015 р.), ІІІ міжнародному симпозіумі молодих 

дослідників у біологічних науках (м. Клуж-Напока, Румунія, 2016 р.), XV 

міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених 

«Шевченківська весна: Досягнення біологічної науки» (м. Київ, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць: 7 

публікацій у наукових фахових виданнях України, серед яких 1 включена до 

міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 1 публікація в іноземному 

науковому виданні, 11 тез у матеріалах міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференцій, конгресів та симпозіумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, чотирьох 

розділів результатів власних досліджень та їх обговорення, узагальнення 

результатів досліджень, висновків, списку використаних літературних джерел, 
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який нараховує 165 посилань. Дисертація викладена на 169 сторінках і 

проілюстрована 41 рисунком. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Як обстежувані у дослідженні взяли участь 69 студентів обох статей 

віком від 17 до 23 років. До обстеження долучалися лише правші (домінантною 

вважалася рука, яка використовувалася під час письма), які за результатами 

опитування не мали психічних чи неврологічних порушень в анамнезі. 

Група музикантів (n=31; 14 чоловіків, 17 жінок) складалася зі студентів-

інструменталістів Київської національної музичної академії ім. П.Чайковського, 

які мали від 10 до 14 років музичного досвіду (музична школа, музичне 

училище, вищий навчальний заклад) і регулярно займалися музикою в рамках 

навчальної програми. Деякі з обстежуваних-музикантів були учасниками 

молодіжних музичних гуртів. Лише 5 музикантів повідомили про наявність 

абсолютного слуху. 

До групи немузикантів (n=38; 20 чоловіків, 18 жінок) ввійшли студенти 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Обов’язковим критерієм відбору до цієї групи 

обстежуваних була повна відсутність будь-якої попередньої музичної чи 

вокальної практики (навіть короткочасної). 

Кожен обстежуваний послідовно проходив три комп’ютерні тести (тест з 

оцінки розвитку оперативної пам’яті (ОП) на літери, цифри і геометричні 

фігури, тест Струпа та тест Струпа з визначенням просторової локалізації 

стимулів), після яких проводилася реєстрація слухових когнітивних викликаних 

потенціалів (КВП). Перед початком реєстрації КВП представники обох груп 

проходили аудіометричне обстеження. Обстежувані з відхиленням більше 15 

дБ від нульової відмітки виключалися з подальшого тестування.  

Для оцінку розвитку ОП та дослідження міжпівкульної взаємодії у 

музикантів та немузикантів застосовували комп’ютеризований тест [Filimonova 

N., 2006]. Реєстрували латентний період (ЛП) правильних реакцій з точністю до 

10 мс, а також середнє значення цього показника. У якості критерію 

ефективності функціонування ОП фіксували кількість помилок.  

Для оцінки довільної уваги використовували комп’ютеризований варіант 

класичного прямого і зворотного тестів Струпа [Kutsenko T., 2009]. Реєстрували 

ЛП правильних реакцій з точністю до 10 мс та кількість помилкових відповідей 

кожною рукою у якості критерію ефективності функціонування довільної 

уваги.  

Для оцінки швидкості і рівня асиметрії моторних реакцій при одночасній 

обробці інформації про колір, семантичне значення і положення стимулів на 

екрані монітору використовували комп’ютеризований тест Струпа з 

визначенням просторової локалізації стимулів. Цей тест є модифікацією 

класичного тесту Струпа [Костенко С., 2000]. Обстежувані послідовно 



6 
 

проходили два субтести. У першому субтесті визначали максимальну 

швидкість обробки стимулів обстежуваним, а у другому – працездатність 

головного мозку, критерієм якої була загальна кількість допущених помилок.     

З метою реєстрації слухових КВП використовували електроенцефалограф 

«Нейрон-Спектр 4/ВП» (свідоцтво про державну реєстрацію № 4646 від 

03.03.2000; Нейрософт, Росія). Для кожного обстежуваного КВП реєстрували 

спочатку при бінауральному подаванні тону, а потім при моноуральному 

справа і зліва. Електроди розміщувалися на голові обстежуваного згідно 

міжнародної системи установки електродів 10-20%. Оскільки відповіді КВП 

достатньо широко виражені у лобно-центральній і тім’яній області, то для 

реєстрації КВП було використано відведення С3А1, С4А2, Р3А1, Р4А2 

[Гнездицкий В., 1997]. Референтні електроди встановлювалися на мочках 

іпсилатеральних вух (А1 та А2), а заземлюючий електрод – на правому 

передпліччі.  

Відповіді на значимий і незначимий стимули виділялися окремо. 

Аналізували ЛП компонентів КВП (N2, P3, N3), амплітуду хвилі Р3 (як 

міжпікову амплітуду N2-P3) та міжпікові інтервали N2-P3, N2-N3 окремо при 

бінауральній стимуляції, моноуральному правосторонньому подаванні стимулу, 

моноуральному лівосторонньому подаванні стимулу. Також проводили аналіз 

більш ранніх компонентів відповіді слухової кори під час сприйняття тонів.  

 Статистичний аналіз даних проводили за допомогою пакету STATISTICA 

(StatSoft, USA, 2001). Нормальність розподілів перевіряли за тестом Шапіро-

Вілка. Якщо розподіл даних був відмінний від нормального, то для їх опису 

використовувалася медіана (Ме), а також верхній та нижній квартилі (Ме [25%; 

75%]); якщо дані мали нормальний розподіл, то застосовувалося середнє (M) і 

стандартне відхилення (M±SD). Для порівняння двох груп незалежних даних 

використовувався критерій Мана-Вітні (якщо розподіл був відмінний від 

нормального) та t-критерій Стьюдента для незалежних груп (якщо розподіл 

даних був нормальний). Для порівняння залежних даних використовувався 

критерій Вілкоксона (при розподілі даних, відмінного від нормального) та t-

критерій Стьюдента для залежних груп (при нормальному розподілі). 

Критичний рівень значущості (р) при перевірці статистичних гіпотез приймався 

рівним 0,05 і на графіках позначався як «*» (p<0,01 – «**», р<0,001 – «***»). 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Оцінка стану оперативної пам’яті у музикантів та немузикантів. Виявлено, 

що під час проходження субтесту з запам’ятовування літер музиканти і 

немузиканти відповідали правою рукою швидше, ніж лівою. Однак у групі 

музикантів дана закономірність є менш вираженою, ніж у немузикантів, що 

свідчить про менший рівень функціональної асиметрії у музикантів порівняно з 

немузикантами при виконанні завдання на оперативну пам’ять (рис. 1). 
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Рис. 1. Латентні 

періоди моторних 

реакцій правої і лівої 

руки музикантів і 

немузикантів у 

субтесті із 

запам’ятовування   

літер.  

* - p < 0.05, 

** - р < 0.01,  

*** - p < 0.001 

 

 

 

 

 

Під час тестування оперативної пам’яті на цифри немузиканти також 

відповідали правою рукою швидше, ніж лівою, тоді як у групі музикантів цю 

закономірність виявлено лише для множин із 4-х і 6-ти одиниць інформації 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Латентні 

періоди моторних 

реакцій правої і лівої 

руки музикантів і 

немузикантів у 

субтесті із 

запам’ятовування 

цифр.  

* - p < 0.05, 

** - р < 0.01,  

*** - p < 0.001 

 

  

 

 

 

 

Під час тестування оперативної пам’яті на геометричні фігури, 

функціональна асиметрія була однаковою в обох групах (рис. 3). Імовірно, 

причиною цього може бути висока складність даного субтесту, що посилює 

рівень асиметрії. 
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Рис. 3. Латентні 

періоди моторних 

реакцій правої і лівої 

руки музикантів і 

немузикантів у 

субтесті із 

запам’ятовуванням 

фігур.  

* - p < 0.05, 

** - р < 0.01,  

*** - p < 0.001 

 

 

 

 

 

Крім того, з’ясовано, що у немузикантів послідовне зростання латентних 

періодів реакцій від множини з 2-ма до множини з 7-ма стимулами має 

закономірний ступінчастий характер (рис. 4). Сходинки на рисунку схематично 

відображають статистично значуще збільшення часу, який необхідний для 

відповіді у міру ускладнення завдання. У той же час, у музикантів майже не 

спостерігається значущого зростання латентних періодів моторних реакцій зі 

збільшенням кількості одиниць інформації в множинах. На нашу думку, це 

пов’язано з тим, що музиканти здатні аналізувати стимули як швидше, так і 

більш цілісно, ніж немузиканти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема зростання латентних періодів відповідей немузикантів і 

музикантів під час тестування оперативної пам’яті. Цифрами позначено 

кількість стимулів у множині. На схемі представлені лише статистично значущі 

відмінності. 
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Зазначимо однак, що за загальною кількістю допущених помилок нами не 

було виявлено відмінностей між музикантами і немузикантами, що вказує на 

однаковий рівень розвитку оперативної пам’яті у представників обох груп. 

Узагальнюючи результати тестування стану ОП, можна стверджувати, що 

музиканти та немузиканти не мають відмінностей в ефективності 

функціонування ОП на візуально представлені літери, цифри та геометричні 

фігури, критерієм якої була загальна кількість помилок, допущених протягом 

виконання усіх субтестів. Імовірно, це вказує на відсутність впливу занять 

музикою на об’єм ОП, що цілком узгоджується з думкою про те, що ОП 

представляє собою базову когнітивну функцію людини, яка є критично 

важливою для виживання і не може відрізнятися в межах виду [Wynn T., 2004]. 

Крім того, інші дослідники теж не виявили відмінностей між музикантами і 

немузикантами в завданнях на ОП [Strait D.L., 2010]. Однак, під час тестування 

оперативної пам’яті у музикантів спостерігався менший прояв функціональної 

асиметрії порівняно з немузикантами, що може вказувати на більш узгоджену 

роботу півкуль за подібних когнітивних навантажень.  

Вплив занять музикою на ефективність виконання прямого і 

зворотного тестів Струпа. За результатами прямого тесту Струпа у музикантів 

і немузикантів виявлено довші латентні періоди відповідей обох рук на 

неконгруентні стимули (слова, колір яких не збігається із значенням), ніж на 

конгруентні (слова, колір яких збігається із значенням), тобто власне ефект 

Струпа (рис. 5). При цьому, не було виявлено відмінностей між групами за 

кількістю допущених помилок, що, імовірно, вказує на однакову ефективність 

роботи довільної уваги у музикантів і немузикантів.  

 

Рис. 5. Латентні періоди 

відповідей правої (Пр) і 

лівої (Л) руки 

немузикантів та 

музикантів під час 

проходження прямого 

тесту Струпа.  

«+» - реакція на 

конгруентний стимул,  

«-» - реакція на 

неконгруентний стимул.  

* - p < 0.05, 

** - р < 0.01,  

*** - p < 0.001 

  

Крім того, музиканти мали коротші латентні періоди реакцій правої і 

лівої руки порівняно з відповідними показниками немузикантів (див. рис. 5). 

Однак ця закономірність спостерігалася лише під час відповідей на конгруентні 

стимули, що, на нашу думку, свідчить про їх швидшу обробку музикантами 

порівняно з немузикантами. Важливо також відмітити, що у немузикантів 
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виявлялася чітка функціональна асиметрія – відповіді правою рукою 

надавалися швидше, ніж лівою. У групі музикантів права рука була швидшою 

лише час відповідей на неконгруентні стимули, тобто коли завдання ставало 

складнішим (див. рис. 5). Якщо врахувати ці та наведені вище дані, то здається 

можливим, що під час обробки конгруентних стимулів півкулі мозку 

музикантів працюють більш симетрично, а оцінка стимулу проходить швидко. 

У той де час, сприйняття неконгруентного стимулу і формування відповіді на 

нього приводять до появи асиметрії у музикантів. Можливо, подібне 

«переключення» має на меті підвищити ефективність виконання завдання і не 

допустити появу помилки у випадку конфліктного стану між двома потоками 

інформації (власне інтерференції). З іншого боку, у немузикантів організація 

когнітивної системи завжди знаходиться в «асиметричному» режимі, незалежно 

від того, конгруентний чи неконгруентний подразник в даний час сприймається 

і аналізується.      

За результатами оцінки виконання зворотного тесту Струпа було 

виявлено, що у немузикантів ефект Струпа проявляється під час відповідей як 

правою, так лівою рукою, у той час як у музикантів – лише лівою (рис. 6).  

 

Рис. 6. Латентні періоди 

відповідей правої (Пр) і 

лівої (Л) руки 

немузикантів та 

музикантів під час 

проходження зворотного 

тесту Струпа.  

«+» - реакція на 

конгруентний стимул,  

«-» - реакція на 

неконгруентний стимул.  

* - p < 0.05, 

** - р < 0.01,  

 

 

На нашу думку, це пов’язано з сильнішим когнітивним контролем 

виконання даних завдань лівою півкулею музикантів порівняно з правою. 

Оцінка виконання тесту Струпа з визначенням просторової 

локалізації стимулів музикантами та немузикантами. У субтесті з 

визначення мінімального часу експозиції стимулів музиканти демонстрували 

достовірно нижчі показники порівняно з немузикантами, що свідчить про вищу 

швидкість обробки інформації музикантами порівняно з немузикантами (рис. 

7).  
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Рис. 7. Мінімальний час 

експозиції стимулів, 

досягнутий музикантами 

і немузикантами під час 

тесту Струпа з 

визначенням локалізації 

стимулів. 

* - p < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, музиканти за результатами даного субтесту відповідали 

правою рукою швидше, ніж немузиканти, хоча сам ефект Струпа проявлявся в 

обох групах однаково. 

У субтесті з визначення працездатності головного мозку, музиканти 

відповідали швидше лівою рукою, ніж немузиканти. Функціональна асиметрія 

в обох групах мала однаковий прояв, що, імовірно, пов’язано із високою 

складністю даного завдання. Крім того, в обох групах спостерігався чітко 

виражений ефект Струпа (рис. 8).  

 

Рис. 8. Латентні періоди 

відповідей правої (Пр) і 

лівої (Л) рук музикантів і 

немузикантів під час 

субтесту з визначення 

працездатності головного 

мозку.  

«+» - конгруентний 

стимул,  

«-» - неконгруентний 

стимул.  

* - p < 0.05, 

** - р < 0.01,  

*** - p < 0.001 

 

Варто відмітити, що за загальною кількістю помилок нами не виявлено 

відмінностей між музикантами і немузикантами, що загалом свідчить про 

однакову працездатність головного мозку та рівень розвитку довільної уваги в 

обстежуваних обох груп. 

Слухові когнітивні викликані потенціали у музикантів і 

немузикантів.  Аналіз основних компонентів КВП при бінауральній подачі 
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тону дозволив виявити, що музиканти мають коротші латентні періоди 

компонентів N2 і Р3 у тім’яних відведеннях та N2 у центральних відведеннях 

правої півкулі (рис. 9).  

 
 

Рис. 9. Слухові когнітивні викликані потенціали у правій півкулі музикантів і 

немузикантів при бінауральній подачі тонів. Р – парієтальні відведення, С – 

центральні відведення. Наведені значення ЛП є медіанами. 

 

У лівій півкулі також спостерігаємо значуще коротші латентні періоди 

компонентів N2 тім'яних відведення та Р3 у центральних відведеннях (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Слухові когнітивні викликані потенціали у лівій півкулі музикантів і 

немузикантів при бінауральній подачі тонів. Р – парієтальні відведення, С – 

центральні відведення. Наведені значення ЛП є медіанами. 

 

При правосторонньому подаванні тону у музикантів латентні періоди 

компонентів Р3 і N3 у правій півкулі були також коротшими (рис. 11). 
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Рис. 11. Слухові когнітивні викликані потенціали у правій півкулі музикантів і 

немузикантів при правосторонній подачі тонів. Р – парієтальні відведення, С – 

центральні відведення. Наведені значення ЛП є медіанами. 

 

У лівій півкулі музикантів було виявлено коротші латентні періоди 

компонентів Р3 і N3 в тім’яних та N2 і Р3 в центральних відведеннях, ніж у 

немузикантів (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Слухові когнітивні викликані потенціали у лівій півкулі музикантів і 

немузикантів при правосторонній подачі тонів. Р – парієтальні відведення, С – 

центральні відведення. Наведені значення ЛП є медіанами. 

 

Підсумовуючи дані щодо ЛП компонентів викликаних потенціалів при 

бінауральній і правосторонній подачі стимулів, ми можемо констатувати, що 

компоненти викликаних потенціалів у музикантів зсуваються в сторону 
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менших значень, хоча при цьому міжпікові інтервали N2-P3 і N2-N3 не 

відрізняються у музикантів і немузикантів. До того ж, не виявлено відмінностей 

за амплітудами викликаних потенціалів між групами та латентних періодів 

відповіді слухової кори. На нашу думку, це свідчить про те, що у музикантів 

процес оцінки стимулу відбувається швидше, ніж у немузикантів, оскільки 

розпочинається раніше. 

Однак, при лівосторонній подачі тону нами не було виявлено 

відмінностей між музикантами і немузикантами за латентними періодами 

компонентів когнітивних викликаних потенціалів. На нашу думку, це 

пояснюється різною міжпівкульною організацією центру оцінки висоти тону. 

Відомо, що контрлатеральний шлях проведення слухової інформації, тобто ліве 

вухо – права півкуля, у правшів є домінуючим. Також відомо, що у музикантів 

аналіз музичної інформації відбувається у лівій півкулі, тоді як у немузикантів 

– у правій. Беручи до уваги ці дані, можемо стверджувати, що у музикантів при 

подачі стимулу у ліве вухо інформація надходить в праву півкулю, але для 

аналізу вона повинна бути переданою до лівої півкулі. У свою чергу, музиканти 

аналізують музичну інформацію у правій півкулі, тому таке перенесення у них 

відсутнє. Іншими словами, необхідність перенесення інформації до лівої 

півкулі у музикантів, яке вимагає певного часу, в цілому, і приводить до 

відсутності відмінностей у загальній швидкості обробки стимулу при його 

лівосторонньому подаванні.   

Зазначимо також, що нами не виявлено міжгрупових і міжпівкульних 

відмінностей між музикантами і немузикантами за ЛП і амплітудами 

компонентів відповіді слухової кори, що вказує на однаковий рівень 

функціональної асиметрії у стані спокою у осіб, які займаються музикою і тих, 

хто професійно не займається музичною діяльністю. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Музиканти, порівняно з немузикантами, мають більш тісну міжпікульну 

взаємодію при виконанні когнітивних завдань, що дозволяє музикантам 

проводити швидшу обробку інформації за таких умов.  

2. Ефективність виконання тесту з оцінки роботи оперативної пам’яті на 

візуально представлені літери, цифри і геометричні фігури не відрізняється 

між музикантами і немузикантами. Музиканти мали менший прояв 

функціональної асиметрії, ніж немузиканти, що вказує на більш тісну 

міжпівкульну взаємодію під час даного тестування. Немузиканти, на 

відміну від музикантів, потребують більше часу для когнітивної обробки 

інформації і надання відповіді із зростанням кількості стимулів у множині.  

3. За результатами прямого і зворотного тестів Струпа музиканти і 

немузиканти мають однакову ефективність роботи довільної уваги, 

критерієм якої є загальна кількість допущених у процесі тестування 

помилок. Однак музиканти аналізують конгруентні стимули швидше, ніж 

немузиканти, демонструючи при цьому менший рівень функціональної 

асиметрії. Аналіз неконгруентних стимулів у музикантів приводить до 
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посилення когнітивного контролю лівої півкулі і появи асиметрії. Для 

немузикантів прояв асиметрії характерний під час аналізу як 

конгруентних, так і неконгруентних стимулів. 

4. Музиканти мають вищу швидкість когнітивної обробки інформації 

порівняно з немузикантами під час визначення мінімальної експозиції 

стимулів при проходженні тесту Струпа з просторовою локалізацією 

стимулів. Ефективність роботи довільної уваги, працездатність головного 

мозку, які були визначені за загальною кількістю допущених помилок, а 

також прояв функціональної асиметрії не відрізнялися між обстежуваними 

обох груп. 

5. При бінауральній і правосторонній подачі тонів у музикантів процеси 

впізнання починається раніше, що приводить до швидшої обробки стимулу 

порівняно з немузикантами. При лівосторонньому подаванні тонів 

швидкість оброблення стимулів у музикантів і немузикантів не 

відрізняється, імовірно, у зв’язку з транскалозальною затримкою у 

музикантів, що спричинена перенесенням інформації до лівої півкулі, яка у 

музикантів спеціалізується на обробці інформації про висоту тону. Не 

виявлено міжгрупових і міжпівкульних відмінностей між музикантами і 

немузикантами за ЛП і амплітудами компонентів відповіді слухової кори, 

що вказує на однаковий рівень функціональної асиметрії у стані спокою. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Охрей А.Г. Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів та 

немузикантів у стані спокою та при розумовій діяльності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі опубліковано експериментальні дані стосовно 

прояву функціональної асиметрії та швидкості обробки стимулів музикантами і 
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немузикантами під час виконання психофізіологічних тестів з оцінки розвитку 

оперативної пам’яті та тестів Струпа з оцінки довільної уваги. Крім того, 

наведено результати реєстрації слухових когнітивних викликаних потенціалів у 

музикантів і немузикантів при бінауральному та моноуральному пред’явленні 

тону.  

За результатами психофізіологічних тестів було виявлено, що музиканти 

та немузиканти не відрізняються між собою за загальною кількістю допущених 

помилок, однак, у музикантів спостерігалися швидші моторні реакції обох рук, 

ніж у немузикантів. До того ж, музиканти мали менш виражену функціональну 

асиметрію, порівняно з немузикантами.  

За результатами реєстрації слухових когнітивних викликаних потенціалів 

виявлено, що музиканти мають коротші латентні періоди компонентів N2 і Р3, 

ніж немузиканти, під час бінауральної і моноуральної правосторонньої 

стимуляції в обох півкулях. Водночас, не знайдено відмінностей між 

музикантами і немузикантами за міжпіковим інтервалом N2-Р3 за цих же умов. 

У стані спокою не виявлено відмінностей між музикантами і немузикантами за 

показниками слухових викликаних потенціалів.  

У цілому, результати даного дисертаційного дослідження вказують на те, 

що музиканти, порівняно з немузикантами, мають більш тісну міжпікульну 

взаємодію при виконанні когнітивних завдань, що дозволяє музикантам 

проводити швидшу і, не виключено, що й ефективнішу обробку інформації за 

таких умов.  

Ключові слова: міжпівкульна взаємодія, функціональна асиметрія, 

когнітивні викликані потенціали, оперативна пам'ять, довільна увага, 

музиканти, немузиканти. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Охрей А.Г. Межполушарное взаимодействие головного мозга у 

музыкантов и немузыкантов в состоянии покоя и при умственной 

деятельности. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.13 - физиология человека и животных. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 

2017. 

В диссертационной работе опубликованы экспериментальные данные о 

проявлении функциональной асимметрии и скорости обработки стимулов 

музыкантами и немузыканты во время выполнения психофизиологических 

тестов для оценки развития оперативной памяти и тестов Струпа для оценки 

произвольного внимания. Кроме этого, приведены результаты регистрации 

слуховых когнитивных вызванных потенциалов у музыкантов и немузыкантов 

при бинауральном и моноуральном предъявлении тона.  

За результатами психофизиологических тестов было выявлено, что 

музыканты и немузыканты не отличаются между собой по общему количеству 

допущенных ошибок, однако, у музыкантов наблюдались более быстрые 
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моторные реакции обеих рук, чем у немузыкантов. К тому же, музыканты 

имели менее выраженную функциональную асимметрию по сравнению с 

немузыкантами. 

За результатами регистрации слуховых когнитивных вызванных 

потенциалов выявлено, что музыканты имеют более короткие латентные 

периоды компонентов N2 и Р3, чем немузыканты, во время бинауральной и 

моноуральнои правосторонней стимуляции в обоих полушариях. В то же время, 

не выявлено различий между музыкантами и немузыканты по межпиковому 

интервалу N2-Р3 при этих же условиях. В состоянии покоя не выявлено 

различий между музыкантами и немузыканты по показателям слуховых 

вызванных потенциалов. 

В целом, результаты данного диссертационного исследования указывают 

на то, что музыканты, по сравнению с немузыкантами, имеют более тесное 

межполушарное взаимодействие при выполнении когнитивных задач, что 

позволяет музыкантам проводить быструю, и, не исключено, что и более 

эффективную обработку информации при таких условиях. 

Ключевые слова: межполушарная взаимодействие, функциональная 

асимметрия, когнитивные вызванные потенциалы, оперативная память, 

произвольное внимание, музыканты, немузыканты. 

 

SUMMARY 

 

Okhrei A.G. Interhemispheric interaction of the brain of musicians and 

non-musicians in a resting state and during mental activity. - The manuscript. 

A dissertation submitted for acquiring of the degree of Candidate of Science in 

Biology, specialty 03.00.13 – Human and animals physiology. - Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

It is known, that regular musical training might have a positive influence on 

human cognitive abilities. However, the neurophysiological nature of such "cognitive 

enhancement" of musicians has not been fully understood. 

The aim of this dissertation work was to find out the features of 

interhemispheric interaction during the processing of information in musicians and 

non-musicians during fulfillment of cognitive tasks for working memory and 

voluntary attention. It is assumed, that a lower level of functional asymmetry and 

tighter interhemispheric interaction might be one of the neurophysiological bases of 

enhancement of cognitive functions in musicians as compared to non-musicians. 

To achieve this aim a set of psychophysiological tests to assess working 

memory, as well as Stroop tests (direct, reverse and with stimuli localization) for 

voluntary attention were used. Participants provided their responses with both hands, 

which allowed us to track functional asymmetry by latent periods of sensorimotor 

reactions. In addition, the method of cognitive event-related potentials was applied, 

which allows to register and evaluate electrophysiological correlations of information 

processing in both hemispheres. 

We found that musicians and non-musicians do not differ by total number of 

mistakes during working memory and Stroop tests. This finding points out that 
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musicians and non-musicians have the same level of development of working 

memory and the voluntary attention. 

However, during performing of all psychophysiological tests, musicians 

demonstrated faster motor reactions of both hands than non-musicians did. In 

addition, musicians had less pronounced functional asymmetry, compared to non-

musicians. Probably, this finding points out that musicians have tighter 

interhemispheric interaction unlike non-musicians, as well as faster processing of 

stimuli during these cognitive tasks. 

According to the analysis of cognitive event-related potentials, it has been 

found that musicians have shorter latency of N2 and P3 components unlike non-

muscarians during binaural and monaural right-side stimulation in both hemispheres. 

At the same time, there were no differences between musicians and non-musicians 

regarding N2-P3 interval under the same conditions. In our opinion, these data 

indicate a higher speed of processing and analysis of stimuli by musicians, compared 

with non-musicians, which indirectly points to a higher level of myelinization of the 

brain and tighter interhemispheric interaction in musicians. In a state of rest we did 

not find any differences between two groups by auditory event-related potentials. 

In general, the results of the present research indicate that musicians, compared 

to non-musicians, have a tighter interhemispheric interaction when performing 

cognitive tasks, which allows musicians to perform faster and process information 

more efficiently in such conditions. 

Keywords: interhemispheric interaction, functional asymmetry, cognitive 

event-related potentials, working memory, voluntary attention, musicians, non-

musicians. 

 

 

 
 

 

 

 

 


