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університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

 

Відомо, що регулярні заняття музикою можуть мати позитивний вплив на 

когнітивні функції людини. Зокрема виявлено, що музиканти, порівняно з 

немузикантами, досягають кращих результатів у тестах на пам'ять, візуально-

просторові, математичні здібності, мають вищий IQ тощо. Однак, 

нейрофізіологічна природа подібного «когнітивного посилення» у музикантів 

до кінця не вивчена.  

Метою даної дисертаційної роботи стало з’ясування особливостей 

міжпівкульної взаємодії при обробці інформації у музикантів та немузикантів 

під час здійснення когнітивних завдань на оперативну пам'ять і довільну увагу. 

Припускається, що менший рівень функціональної асиметрії і тісніша 

міжпівкульна взаємодія можуть бути одними із нейрофізіологічних основ 

посилення когнітивних функцій у музикантів, порівняно з немузикантами. 

Для досягнення поставленої мети в роботі було застосовано набір 

психофізіологічних тестів з оцінки розвитку оперативної пам'яті, а також тести 

Струпа (прямий, зворотний, з визначенням локалізації стимулів) для оцінки 

довільної уваги. Під час проходження психофізіологічних тестів обстежувані 

надавали відповіді обома руками, що дозволяло за латентними періодами 

сенсомоторних реакцій оцінити рівень функціональної асиметрії обстежуваних. 

Крім того, застосовувалася методика когнітивних викликаних потенціалів, яка 

дозволяє зареєструвати та оцінити електрофізіологічні кореляти обробки 

інформації в обох півкулях. 
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За результатами психофізіологічних тестів з оцінки розвитку оперативної 

пам'яті та довільної уваги (тести Струпа) було виявлено, що музиканти та 

немузиканти не відрізняються між собою за загальною кількістю допущених 

помилок. Імовірно, це свідчить про однаковий рівень розвитку оперативної 

пам'яті та довільної уваги у представників обох груп.  

Однак, під час виконання психофізіологічних тестів у музикантів 

спостерігалися швидші моторні реакції обох рук, ніж у немузикантів. До того 

ж, музиканти мали менш виражену функціональну асиметрію, порівняно з 

немузикантами. Імовірно, це вказує на більш тісну міжпівкульну взаємодію 

головного мозку у музикантів, а також швидшу обробку стимулів під час 

виконання даних когнітивних завдань. 

За результатами реєстрації 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 стосовно міжпікового інтервалу N2-Р3 за цих же умов. На нашу 

думку, ці дані свідчать про вищу швидкість обробки і аналізу стимулів 

музикантами, порівняно з немузикантами, що опосередковано вказує на 

більший рівень мієлінізації головного мозку і тіснішу міжпівкульну взаємодію 

у музикантів. У стані спокою нами не було виявлено відмінностей між 

обстежуваними обох груп 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. 
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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. In particular, it was found that musicians in comparison to 

non-musicians reach higher results in tests for memory, visual-spatial, mathematical 

abilities, have higher IQ. 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 

musicians and non-musicians have the same level of development of working 

memory and the voluntary attention. 
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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. 
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ВСТУП 

 

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 - немузикантами) мають більший 

об’єм сірої речовини у звивині Гешля [1], мозочку [2, 3], кіркових 

представництвах пальців рук [4], а також більший об’єм передньої частини 

мозолистого тіла [5]. Крім того, дослідження, в яких застосовувалася методика 

слухових викликаних потенціалів, вказують на більшу активацію слухової кори 

у музикантів під час прослуховування акустичних стимулів [6], а також 

випадкових девіантних тонів під час реєстрації негативного відхилення 

неспівпадіння (mismatch negativity) [7]. В такому контексті морфо-

функціональні зміни головного мозку можна розглядати 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, обробка 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 [8], візуально-просторові [9], 
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математичні здібності [10, 11, 12] і навіть вищий IQ [13, 14]. Проте, питання 

своєрідного «музичного підвищення» когнітивних можливостей у музикантів 

залишається дискусійним, як невідомі і механізми, що його опосередковують 

(особливо для дорослої вибірки, адже більшість із згаданих вище досліджень 

проводилася з дітьми в якості обстежуваних). 

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 [15], а регулярні заняття музикою як 

такі приводять до зменшення функціональної асиметрії у музикантів [16]. 

Зазначимо також, що розуміння механізмів впливу занять музикою на 

когнітивну сферу людини 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-дослідної тем ННЦ «Інститут 

біології та медицини»: «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (2011-2015 рр., № 

11БФ036-01, № державної реєстрації 0111U004648) та «Механізми 

функціонування мозку та вісцеральних систем за умов гострого і хронічного 

стресу» (2016-2018 рр., № 16КФ036-04, № державної реєстрації 0116 U006379). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

з’ясування особливостей міжпівкульної взаємодії при обробці інформації у 



15 
 

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 довільної 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. 
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Методи дослідження. Методика когнітивних викликаних потенціалів, 

комп’ютеризоване тестування оперативної памя’ті на літери, цифри і 

геометричні фігури, комп’ютеризований прямий та зворотний тести Струпа, 

тест Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів, статистичні 

методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримано 

психофізіологічні показники тестування оперативної пам’яті музикантів та 

немузикантів 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 представників 

експериментальної групи.  

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 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 працювали в «асиметричному» режимі під час 

виконання тесту, тоді як у музикантів асиметрія виявлялася лише при аналізі не 

конгруентних стимулів, тобто коли завдання ускладнювалося.       

Крім того, за результатами аналізу компонентів когнітивних викликаних 

потенціалів, що реєструвалися за умов бінауральної і моноуральної 

правосторонньої стимуляції, нами було виявлено, що музиканти мають 

коротший латентний період компонентів N2 і Р3 порівняно з немузикантами. 

Однак, при цьому не знайдено міжгрупових відмінностей стосовно 

міжінтервальної різниці N2-Р3. Зазначимо, що попередні дослідження 

розглядали коротший латентний період Р3 у музикантів як прояв раннього 
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оновлення інформації в оперативній пам’яті. Дані нашої роботи дозволяють 

припустити, що власне оновлення інформації в оперативній пам’яті у 

музикантів відбувається раніше не за рахунок більшої швидкості цього 

процесу, а за рахунок більш раннього початку впізнання стимулу, на що вказує 

коротший латентний період 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, 

адже відомо, що мієлінізація приводить до швидшого проведення нервових 

імпульсів, а різноманітні когнітивні порушення пов’язані з дегенерацією 

мієліну [19, 20]. Дані дисертаційної роботи є вагомим підґрунтям для 

подальших наукових праць, які мають пролити світло на механізми впливу 

музики на когнітивну сферу людини з метою 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 людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
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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, а також 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 результати даного 

дослідження були представлені 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 
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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, 

який нараховує 165 посилань. Дисертація викладена на 170 сторінках і 

проілюстрована 41 рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Вплив занять музикою на морфо-функціональні особливості 

головного мозку 

 

Відомо, що досконале володіння музичним інструментом вимагає 

ефективної сенсомоторної координації, що полягає у поєднанні інформації від 

декількох сенсорних систем (слухової, зорової, тактильної тощо) та її подальше 

використання для ефективного планування, моніторингу чи коригування 

рухових реакцій, що власне і приводять до гри. Крім того, виконання музичного 

твору підпорядковується певним часовим характеристикам (темп, ритм), 

передбачає необхідність читання нотних записів і трансляції їх у чітко 

визначену послідовність дій. Таким чином, музична діяльність є досить 

складною і багатокомпонентною, характеризується наполегливими і 

довготривалими тренуваннями, які приводять до адаптивних морфо-

функціональних змін головного мозку.  

 

1.1.1 Тім’яна кора. Виявлено, що музиканти у порівнянні з 

обстежуваними без попереднього музичного досвіду мають збільшений об’єм 

сірої речовини в верхній частині тім’яної кори [2, 3]. Вважається, що в людини 

ця область головного мозку залучена в процеси зорово-просторової уваги, 

орієнтацію в просторі, пошук і визначення візуальних сигналів [21, 22], а в 

музикантів, ймовірно, бере участь також і в читанні нотних записів. Так, 

дослідження, проведені із застосуванням методики фМРТ, вказують на 

активацію верхніх ділянок тім’яної кори у правій півкулі та надкрайової 

звивини у лівій під час виконання музичного твору з нотного запису [23]. Варто 

наголосити, що обстежуваними у цьому дослідженні були не професійні 

музиканти, а музично неосвічені люди, які пройшли короткотривале 15-ти 

тижневе навчання гри на клавішах. З одного боку, ці результати вказують не 
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тільки на те, що читання нот потребує залучення зорово-просторової  системи 

парієтальної кори, але й на те, наскільки швидко відбуваються морфо-

функціональні перебудови головного мозку при опануванні нової навички. Інші 

автори наводять дані про білатеральну активацію тім’яної кори під час 

виконання музикантами музичного твору з пам’яті (без читання нотного 

запису) [24] і навіть протягом завдання з вирізнення тону [25]. Дослідники 

припускають, що в цьому випадку подібна активація, імовірно, відображає 

процес внутрішньої візуалізації нот, який у професійних музикантів може бути 

автоматичним.  

 

1.1.2 Моторна кора. Досконале володіння музичним інструментом 

вимагає складно організованих, високо координованих і тонких рухових 

навичок. За допомогою методик нейровізуалізації було показано, що в 

корковому представництві рук і пальців відбуваються адаптивні зміни у 

відповідь на набуття нових моторних здібностей. Виявлено, що довжина 

передцентральної звивини, яка слугує анатомічним маркером розміру 

первинної моторної кори, у правій півкулі піаністів та скрипалів є довшою, ніж 

у немузикантів, що відображає збільшену кортикальну репрезентацію лівої 

недомінантної руки у професійних музикантів [26]. Крім того, у музикантів, які 

володіють струнними інструментами, виявлено збільшені коркові 

представництва пальців лівої руки порівняно з обстежуваними без музичної 

освіти, що є результатом активного використання дрібної пальцевої моторики в 

процесі професійної діяльності [27, 4]. Ці дані підтверджуються також 

результатами моторних проб, під час яких музиканти  демонструють більш 

амбідекстральні показники [28]. Таким чином, переважаюче використання обох 

рук в процесі гри на більшості музичних інструментів приводить до збільшення 

коркового представництва недомінантної руки за рахунок постійного 

тренування бімануальних навичок у ході музичних занять.  
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1.1.3 Скронева кора. Накопичено велику кількість фактів про виражену у 

музикантів асиметрію в області задньої частини верхньої скроневої звивини – 

planum temporale, що містить зону Верніке – чутливий центр мови. Відомо, що 

ця зона в більшості правшів демонструє чітку лівопівкульну асиметрію [29]. У 

свою чергу, гомолог зони Верніке в правій півкулі бере участь в обробці 

стимулів слухової модальності [30]. Варто зазначити, що у середині минулого 

сторіччя була поширена думка, яка пов’язувала музичне сприйняття з 

функціями скроневої кори правої півкулі. Здавалося б, тривалі заняття музикою 

мали б приводити до збільшення кортикального об’єму в цій області. Однак, 

всупереч цьому було встановлено, що музиканти мають відносно більші об’єми 

сірої речовини лівій півкулі – зоні Верніке, ніж у гомологічній області правої 

півкулі [31-33]. Деякі дослідники наводять дані про те, що більший 

кортикальний об’єм зони Верніке у лівій півкулі музикантів порівняно з правою 

є таким не через те, що зона Верніке є значно збільшеною сама по собі, але 

через те, що об’єм її правопівкульного гомолога зазнає зменшення в процесі 

розвитку музичних здібностей [31]. Цікавим фактом також є те, що подібна 

асиметрія виявлялася переважно у музикантів з абсолютним слухом [32, 33], 

проте результати інших досліджень свідчать, що асиметрія у верхній скроневій 

звивині спостерігається як у музикантів з абсолютним слухом, так і без нього 

[34, 35].  

Роботи останніх років все частіше пов’язують лівопівкульну асиметрію 

зони Верніке з тривалою музичною практикою. Застосування позитронно-

емісійної томографії показало, що під час сприйняття різних за висотою тонів і 

мелодій у немузикантів посилювався кровообіг у правій півкулі, у той час як у 

професійних музикантів спостерігалося зворотне явище: кровообіг і 

метаболічна активність зростали в лівій верхній скроневій звивині [33]. До того 

ж, деякі автори також вважають, що задній відділ лівої верхньої скроневої 

звивини спеціалізується на аналізі частоти (висоти) звукових стимулів [36, 37, 

38]. Усе це наштовхує на думку, що в процесі розвитку музичних здібностей 

сприйняття і аналіз музичної інформації у музикантів ніби «зсувається» в ліву 
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півкулю, у той час як у музично неосвічені люди залучають ресурси правої 

півкулі для обробки музичних стимулів [39-41]. 

Іншою областю скроневої кори, яка зазнає помітних морфо-

функціональних змін у процесі розвитку музичних здібностей, є звивина 

Гешля. Зокрема, Schneider та інші (2002) встановили, що музиканти мають на 

130% більший об’єм сірої речовини в звивині Гешля, ніж немузиканти. Свої 

дані автори підкріпили результатами МЕГ, яка показала на 102% більшу 

відповідь скроневих ділянок у музикантів [1]. Застосування методики ВП, 

зокрема реєстрація негативного відхилення (англ. mismatch negativity – MMN), 

також вказує на сильніше залучення ресурсів слухової кори під час обробки 

акустичних стимулів у музикантів. Парадигма MMN полягає у тому, що 

обстежуваному подається серія тонових сигналів чітко визначеної частоти і 

гучності, яка час від часу переривається неочікуваними девіантними 

стимулами, які відчутно відрізняються від основного контексту, оскільки мають 

іншу частоту звучання. У момент подачі девіантного стимулу в центральних і 

темпоральних відведеннях вдається зареєструвати негативне відхилення, пік 

якого знаходиться в межах від 96 до 250 мс після подавання стимулу [42]. Ця 

хвиля генерується в слуховій корі та відображає виникнення пам’ятного сліду, 

спричиненого щойно поданим девіантними стимулом. Крім того, негативне 

відхилення може бути розцінене як показник вирізнення і диференціації тону, 

що відбувається автоматично на рівнях, які знаходяться нижче центрів 

довільної уваги (англ. preattentive levels) [43]. В межах парадигми MMN було 

встановлено, що музиканти порівняно з немузикантами мають більшу 

амплітуду негативного відхилення при сприйнятті девіантних стимулів в 

мелодіях [7], а також демонструють точніше вирізнення нечистих тонів в 

акордах [44]. В цілому ці дані вказують на більш ефективну обробку 

акустичного матеріалу музикантами, що відображає закономірні морфо-

функціональні зміни, до яких приводить постійна музична практика.    
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1.1.4 Нижня лобна кора. У музикантів у порівнянні з немузикантами 

виявлено більший об’єм сірої речовини в нижній лобній корі, яка в лівій півкулі 

містить зону Брока [2, 45]. Вважається, що окрім регуляції моторики мовлення 

зона Брока бере участь у проектуванні сигналів до префронтальної кори у той 

час, коли людина набуває специфічних рухових навичок, опираючись на певні 

візуальні знаки [46]. У контексті занять музикою подібний процес має місце 

при розучуванні нового твору з нотного запису або безпосередньо під час гри 

по нотам. Таким чином, збільшення об’єму сірої речовини в нижній лобній 

корі, імовірно, пов'язане з частим залученням цієї області до виконання 

музичних творів професійними музикантами. Загалом, дослідження, що 

виявляють кортикальне збільшення у тих ділянках головного мозку, які 

безпосередньо не пов’язані з музичною діяльністю, вказують, що процеси 

нейропластичності, які виникають на тлі певного виду людської діяльності, 

можуть широко охоплювати мозкові структури. Це узгоджується з думкою, що 

заняття музикою може поширюватися й на інші, у тому числі й когнітивні 

домени [14, 47, 48].   

 

1.1.5 Мозочок. Крім ділянок лобної, скроневої та тім’яної кори, виявлено 

також вплив музичних тренувань на анатомічні особливості мозочка. 

Встановлено, що у професійних музикантів об’єм сірої речовини у мозочку є 

більшим порівняно з немузикантами [1, 2, 49]. Крім того, згідно з даними 

фракційної анізотропії, музиканти мають більший ступінь мієлінізації у 

мозочку, ніж обстежувані без музичного досвіду [50]. Також варто відмітити, 

що було отримано дані стосовно участі мозочка у сприйнятті ритму [51], 

впізнанні музичного темпу, тонів (пацієнти з пошкодженнями мозочку не 

могли розрізняти їх висоту), а також короткочасному зберіганні інформації про 

висоту тону [52]. 

 

1.1.6 Мозолисте тіло. Не є дивним, що як цілісне сприйняття музики, так 

і використання обох рук у процесі гри на інструменті потребують тісної 
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взаємодії між півкулями. Тому під час дослідження впливу музичної діяльності 

на структурні зміни головного мозку багато авторів звертає увагу на анатомічні 

особливості мозолистого тіла. Зокрема, Schmithorst і Wilke (2002) за допомогою 

методу фракційної анізотропії виявили потужну мієлінізацію передньої частини 

мозолистого тіла (рострума) [50]. Подібні дані були підтверджені й іншими 

авторами [53]. Дослідження, у яких порівнювалися анатомічні розміри 

мозолистого тіла у немузикантів та музикантів також вказують на збільшення 

рострума в останніх [5, 54]. Відомо, що передня частина мозолистого тіла 

містить тракти, що з’єднують префронтальну і моторну кору [5]. Відповідно, 

збільшення цієї частини мозолистого тіла у музикантів є відображенням 

адаптивних змін, що виникають у процесі розвитку бімануальних моторних 

навичок, які потребують тісної міжпівкульної взаємодії [5]. Варто відмітити, що 

збільшення розмірів мозолистого тіла у професійних музикантів може 

корелювати з високим ступенем міжпівкульної кооперації і сполученості. 

Цікаво, що біла речовина мозолистого тіла закінчує свій розвиток найпізніше 

порівняно з іншими трактами. Показано, що мієлінізація цієї частини головного 

мозку може мати місце навіть в третій декаді життя [55]. Виходячи з цього, 

збільшення розмірів мозолистого тіла у людини під впливом музичних занять 

може відбуватися не тільки в дитячому віці, але й частково в дорослому.    

 

1.2 Функціональна асиметрія головного мозку у музикантів і 

немузикантів 

 

1.2.1 Загальні особливості міжпівкульної асиметрії при сприйнятті мови 

і музики. За допомогою методики дихотичного прослуховування Kimura (1961) 

встановив, що обстежувані-немузиканти пригадують більше вербальних 

стимулів, коли ті подаються у праве вухо, ніж у ліве [56]. Пізніше було 

виявлено аналогічну закономірність і для мелодій, проте у даному випадку 

спостерігалася перевага лівої сторони стимуляції. Kimura пов’язав цей факт з 

різною роллю півкуль головного мозку у сприйнятті інформації – ліва півкуля 
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(праве вухо) спеціалізується на обробці вербальних стимулів, тоді як права 

(ліве вухо) – невербальних [57].    

Дослідження, які застосовували методики нейровізуалізації неодноразово 

наводили дані щодо домінантності правої півкулі під час сприйняття музики 

[58, 59]. Однак, є роботи, результати яких свідчать про білатеральну [60] чи 

лівопівкульну активацію [61] у процесі сприйняття музичної інформації. У 

свою чергу Platel та інші (1997) виявив, що ця латералізація залежить також і 

від того, яка складова музичної інформації аналізується. Застосувавши 

позитронно-емісійну томографію автори встановили, що активація лівої півкулі 

в основному спостерігається під час сприйняття висоти тону та ритму, а правої 

– під час сприйняття тембру [62]. 

Проте, у науковій літературі також наводяться результати когорти 

досліджень, які вказують, що обробка мови і музики забезпечується спільною 

нервовою мережею, а не жорстко розподілена між півкулями [63, 64]. Однією із 

причин, що спонукала до подібних наукових пошуків, є очевидна схожість між 

мовою і музикою в контексті структурно-синтаксичної організації – слова 

складаються з літер і утворюють речення, так само і музичні пасажі 

складаються з нот і формують композицію. Виходячи з цього, автори декількох 

досліджень сфокусувалися на особливостях синтаксичної і семантичної 

обробки музичної і мовної інформації. Зокрема, встановлено, що обробка 

музичного синтаксису активує нижню фронтолатеральну кору, 

вентролатеральну премоторну кору, передню частину верхньої скроневої 

звивини. У свою чергу, аналіз семантичної складової музичної інформації 

приводить до активації задніх відділів скроневої кори. Таким чином, мозкові 

структури, які залучені до сприйняття синтаксису і семантики в музиці, 

частково збігаються з тими, що залучені до сприйняття мови [63]. Крім того, за 

допомогою МЕГ було встановлено, що джерело так званого раннього правого 

переднього негативного відхилення (хвиля ERAN), викликаного порушенням 

музичного синтаксису (наприклад, нотою, що не входить до гамми), 

знаходиться в зоні Брока в лівій півкулі та в гомологічній області в правій [65]. 
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Ці дані також було підкріплено результатами фМРТ-дослідження, що показало 

активацію зони Брока, Верніке і деяких інших скроневих ділянок під час 

прослуховування послідовностей акордів з порушеним синтаксисом [60]. 

 

1.2.2 Міжпівкульна асиметрія у музикантів і немузикантів при 

сприйнятті музичних стимулів. Мозкова обробка висоти тонів, мелодій та 

акордів має свої особливості залежно від наявності чи відсутності музичного 

досвіду. Застосовувалися методики моноурального, бінаурального і 

дихотичного прослуховування тонів, тонових послідовностей (простих 

мелодій) та акордів (співзвуччя трьох і більше тонів) для з’ясування цього 

питання. У музикантів, які дихотично прослуховували акорди, виявлено 

достовірне переважання інформаційного потоку від лівого вуха (права півкуля) 

на відміну від немузикантів [66]. Дослідження сприйняття тонів і простих 

мелодій виявляли дещо іншу тенденцію. Встановлено, що у музично освічених 

обстежуваних впізнання тонових послідовностей відбувається краще, якщо 

стимули подаються в праве вухо (ліва півкуля) [67, 68]. Для немузикантів 

отримано цілком протилежні результати: впізнання простих мелодій 

ефективніше, якщо тонова послідовність подається в ліве вухо. Bever і Chiarello 

(1974) висунули припущення, що тривала музична практика позначається на 

роботі мозку таким чином, що ліва півкуля починає спеціалізуватися на 

розрізненні тону та комплексному аналізі стимулу у музикантів, у той час як 

права півкуля відповідає більше за цілісне сприйняття мелодії [67]. Ці автори 

були першими, хто показав домінантність півкуль в процесі сприйняття мелодії 

і те, як ця домінантність залежить від музичного досвіду обстежуваного. 

Нещодавні дослідження теж підтверджують подібну тенденцію, акцентуючись 

на тому, що обробка музичних стимулів і мови у музикантів ніби «зливаються» 

на нейронному рівні саме у лівій півкулі [69]. Встановлено, що музичні 

тренування покращують обробку не тільки тону, але й мовної інформації в 

музикантів [70], а також поліпшують лінгвістичні навички у дітей з дислексією 

[71]. За допомогою методики нейровізуалізації і моноурального 
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прослуховування Mazziotta та інші (1982) виявили переважання лівосторонньої 

активації скроневої кори у музикантів [72]. Пасивне бінауральне  

прослуховування музики з використанням ПЕТ [73] та фМРТ [74] теж 

відображає цю закономірність. Зважаючи на всі ці факти, Bangert та інші (2006) 

зазначив: “Ймовірно, популярне в 70- і 80-ті роки уявлення про те, що 

оброблення музики відбувається переважно в правій півкулі немузикантів, але 

«зміщується» в ліву в ході опановування професійних музичних здібностей… 

має право бути правдою” [45].  

Незважаючи на це, окремі дослідження не відмічають переважаючої 

лівосторонньої активації головного мозку в процесі обробки музичної 

інформації у музикантів. Електрофізіологічні методи дослідження головного 

мозку не виявили переважаючої активації конкретної півкулі під час 

прослуховування музичних стимулів у музикантів [75], демонструючи більший 

рівень функціональної симетричності півкуль. У немузикантів при цьому 

спостерігалася переважна активація правої півкулі. Очевидно, цілісне 

сприйняття музики у музикантів викликає більш складну когнітивну діяльність 

на рівні свідомого досвіду, супроводжується виникненням багатих асоціацій, 

застосуванням системи мовлення, що, відповідно, приводить до активації не 

тільки правої, але й лівої півкулі [16].  

Проте, існують дослідження, в яких отримано дані стосовно 

правопівкульної домінантності у музикантів. Так, Mazzucchi, Parma, Cattelani 

(1981) відмітили переважання лівого вуха під час прослуховування тонових 

послідовностей не тільки у музично освічених обстежуваних, але й у 

немузикантів [76]. При цьому така домінантність була більше виражена для 

музикантів. Дані, які стосуються переважання правої півкулі у музикантів під 

час обробки тонів, були наведені й іншими авторами [25, 77]. 

 

1.2.3 Міжпівкульна асиметрія у музикантів і немузикантів при здійсненні 

візуально-просторових завдань. Відомо, що більш тісна міжпівкульна взаємодія 

може мати позитивний вплив на ефективність виконання завдань, які 
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потребують залучення когнітивних функцій [15]. У свою чергу, дані, наведені 

вище, свідчать про деякі зміни в організації функціональної асиметрії у 

музикантів порівняно з немузикантами, але дослідження цих змін стосувалися в 

основному аналізу і обробки вербальної і невербальної інформації, а праці, 

присвячені вивченню міжпівкульних взаємодій у музикантів і немузикантів під 

час здійснення візуально-просторових завдань, не є численними.  

Одним із підходів, який використовувався для вивчення функціональної 

асиметрії головного мозку музикантів і немузикантів під час візуально-

просторових завдань, є тест з бісекції лінії (англ. line bisection task). Суть цього 

методу полягає у тому, що обстежуваний має розділити намальовану на папері 

лінію навпіл, визначивши графічно її центр. Виявилося, що здорові обстежувані 

(правші), як правило, визначають центр лінії неправильно – з 2%-м 

відхиленням до лівого краю лінії [78, 79, 80]. Це явище є нормою і відображає 

природню домінантність правої півкулі стосовно візуально-просторових 

функцій. Дослідження із застосуванням методик нейровізуалізації 

підтверджують переважаючу активацію правої тім’яної кори, коли 

обстежуваним демонструється попередньо розділена лінія, і ті мають виявити, 

чи вірно визначений центр розподілу [81]. Цікаво, що лівші в більшій мірі 

помиляються з визначенням точного центру лінії, ніж правші, відхиляючись ще 

ближче до лівого краю лінії [82]. Крім того, було виявлено, що обстежувані з 

більшими розмірами мозолистого тіла визначали центр лінії ближче до правого 

краю, що, імовірно, вказує на більш збалансовану і узгоджену роботу півкуль 

[83].  

Patston та інші (2006) виявили, що немузиканти-правші демонструють 

класичний прояв відхилення під час бісекційного тесту: визначений ними центр 

розташований ближче до лівого краю лінії. У той же час, музиканти визначали 

центр з більшим відхиленням до правого краю лінії, але при цьому ступінь 

цього відхилення у музикантів був меншим, ніж у немузикантів [84]. Крім того, 

функціональна асиметрія між групами теж відрізнялася: розділення лінії 

правою рукою у порівнянні з лівою було більш точним серед немузикантів, у 
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той час як у групі музикантів не виявлено відмінностей стосовно хибного 

відхилення від центру для правої і лівої рук. Автори пов’язують отримані ними 

результати з більш тісною міжпівкульною взаємодією у музикантів під час 

виконання даного завдання.     

В іншому дослідженні Patston ті інші (2007) з’ясовували вплив занять 

музикою на тривалість транскалозального перенесення у музикантів і 

немузикантів. Відомо, що в людини передача інформації з правою півкулі в 

ліву здійснюється швидше, ніж з лівої в праву [85]. Імовірно, в основі такого 

явища лежить вище співвідношення між білою і сірою речовиною головного 

мозку у правій півкулі порівняно з лівою, або ж більша кількість аксонів, що 

проектується з правої пікулі, ніж навпаки [86]. За допомогою методики 

реєстрації зорових ВП Patston та інші виявили, що немузиканти демонструють 

швидше транскалозальне перенесення з правої півкулі, ніж з лівої, що цілком 

узгоджується з попередніми даними. У свою чергу, у немузикантів не виявлено 

різниці між швидкістю передачі інформації з правої півкулі в ліву та з лівої 

півкулі в праву. До того ж, транскалозальне перенесення в напрямку правої 

півкулі у музикантів є швидшим, ніж у немузикантів. Таким чином, швидкість 

передачі візуальної інформації у музикантів не залежить від його напрямку, що 

вказує на більш розвинену міжпівкульну коннективність у представників цієї 

групи [87].         

   

 1.3 Вплив занять музикою на когнітивні функції людини 

 

Думка про можливий вплив занять музикою на психофізіологічні функції, 

які виходять за межі тих систем головного мозку, які безпосередньо потрібні 

для успішної гри на музичному інструменті, не є новою. Окремі дослідження 

свідчать про позитивний вплив занять музикою на пам'ять [8, 18], візуально-

просторові [84], математичні [10, 11, 12], лінгвістичні здібності [88], IQ [13, 14]. 

Незважаючи на це, питання впливу занять музикою на когнітивні функції 

людини залишається до цього часу відкритим та неоднозначним, адже у 
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наукових публікаціях автори нерідко наводять суперечливі дані своїх 

досліджень. До того ж, механізми, які б могли опосередковувати можливе 

когнітивне «посилення» у музикантів, невідомі. З цієї позиції з’ясування впливу 

занять музикою на когнітивну сферу (пам'ять, увагу, мислення) людини є 

перспективним напрямком досліджень з точки зору музикотерапевтичної 

практики, педагогіки, розробки нових методик реабілітації в медицині.    

 

1.3.1 Структура і функції оперативної пам'яті (ОП). Під терміном 

«оперативна пам'ять» у когнітивній психології розуміють певну систему з 

обмеженими можливостями, що дозволяє тимчасово зберігати та обробляти 

інформацію, необхідну для розуміння, навчання, міркування, прийняття 

рішення, планування [89], а також для певної цілеспрямованої дії.  

На сьогодні найбільш прийнятною є чотирьохкомпонентна модель ОП 

Бедлі і Хітча [89, 90, 91]. Якщо виходити з цієї моделі, то ОП людини 

складається з зорово-просторового блоку, артикуляційної петлі, центрального 

процесора та епізодичного буферу.  

Роль зорово-просторового блоку полягає в утриманні візуальної і 

просторової інформації. Він є праволатералізованим і пов'язаний з зонами 6, 19, 

40, 47 за Бродманом.   

Артикуляційна петля призначена для утримання вербальної й акустичної 

інформації. Вона використовує тимчасове сховище і артикуляційну 

повторювальну систему, які пов’язані відповідно із зонами 40 і 44 за 

Бродманом. Тимчасове сховище може утримувати інформацію не більше 2 

секунд, після чого вона забувається. Роль повторювального механізму полягає у 

повторенні інформації в циклі, що сприяє її утримуванню в тимчасовому 

сховищі.   

Функція центрального процесора полягає у підтриманні релевантної 

уваги та прийнятті рішень [91]. Вважається, що він пов'язаний з роботою 

лобних часток [89]. 
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Четвертий компонент моделі, епізодичний буфер, функціонує як 

обмежене в об’ємі тимчасове вмістилище, що здатне інтегрувати інформацію 

від різноманітних джерел. Тобто, він формує своєрідний інтерфейс між 

підсистемами оперативної пам’яті, довготривалої пам’яті та центрального 

процесора. Як багатоплановий буфер, він забезпечує взаємодію ряду різних 

підсистем, незважаючи на те, що вони базуються на різних кодах. Його 

головною функцією є зв’язування разом інформації від різних джерел, щоб 

сформувати певну інтегровану «частинку, порцію». Об’єм буфера обмежений 

кількістю епізодів або частинок, порцій, які він може утримувати [90]. Певні 

обмеження на об'єм накладають також обчислювальні вимоги, необхідні для 

забезпечення одночасного доступу до необхідного ряду різних кодів [89]. 

Вважається, що оперативна пам'ять є функцією префронтальної кори. Ці 

дані були отримані на основі результатів вивчення нейронної активності 

префронтальної кори у тварин під час навчання та відтворення умовних 

рефлексів, а також даних, отриманих при обстеженні людини методами 

нейровізуалізації (ПЕТ, МТР тощо). Префронтальна кора функціонує у тісній 

взаємодії зі скроневою та тім’яною корою і виконує роль своєрідного буферу, 

що зчитує інформацію з останніх і використовує її для виконання когнітивної 

задачі чи певної цілеспрямованої діяльності. Досліди, проведені на приматах, 

показали, що префронтальна та тім'яна кора забезпечують збереження 

інформації в оперативній пам’яті за відсутності її сприйняття [92].  

 Проте, деякі дослідження [93] не виявляли активність префронтальної 

кори під час завдань на оперативну пам'ять. Протягом багатьох років 

префронтальна кора вважалась тісно пов’язаною з зберіганням сенсорної 

інформації в оперативній пам’яті. Але останнім часом росте кількість даних, що 

зводять роль префронтальної кори до спрямовування уваги до поведінкового 

релевантного сенсорного сигналу та прийняття рішення стосовно нього. У той 

час вона безпосередньо не підтримує їх зберігання в короткочасній та 

оперативній пам’яті, хоча її роль в забезпеченні функціонування оперативної 

пам’яті не заперечується. Так, наприклад, значне ураження префронтальної 
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кори не призводить до порушення здатності вирішувати прості завдання на 

короткочасну пам’ять [94]. 

Параметри активації мозку під час операцій оперативної пам’яті залежать 

від природи та кількості інформації. Надходження великих обсягів інформації 

спричиняє більшу активації, доки не буде досягнуто обмеження об’єму 

оперативної пам’яті.  

Вважається, що об’єм оперативної пам’яті людини відповідає 

«магічному» числу 7±2. Тобто, вона може запам’ятати і утримувати, як 

правило, 7 одиниць інформації. Проте останні роботи свідчать, що цей 

показник є ближчим до 4 одиниць [95].  

 

1.3.2 Когнітивні викликані потенціали: P300 і ОП. Успішність вивчення 

фізіології мозку, вищої нервової діяльності, діагностування ряду неврологічних 

захворювань у багато чому залежить від нейрофізіологічних методів 

дослідження. Серед них важливе місце належить методу реєстрації викликаних 

потенціалів (ВП), який без перебільшення відкрив нове і незамінне «вікно в 

мозок» [96]. 

Під терміном «викликаний потенціал» розуміють коливання потенціалу в 

будь-якому відділі нервової системи, що виникає внаслідок впливу зовнішнього 

подразника і знаходиться в чіткому часовому зв’язку з ним [96]. 

Уперше реакцію головного мозку у вигляді електричних потенціалів, що 

виникали у відповідь на стимуляцію певного сенсорного органу, показав Р. 

Катон у 1875 р. Проте зареєструвати ці потенціали в ті часи було достатньо 

складно. Їх інтенсивність значно зменшувалася при проведенні поза нервовою 

тканиною і вони майже повністю маскувалися ритмами електроенцефалограми, 

які мали більш високу амплітуду. Наприклад, якщо середній амплітудний 

рівень ЕЕГ складає 50 мкВ, то величини ВП, отриманих на стимули різних 

модальностей, становлять від 0,5 до 25 мкВ. Тому практично жоден із сигналів 

ВП не можливо побачити на звичайному записі ЕЕГ. Для того, щоб 

зареєструвати їх, потрібно, щоб амплітуда ВП перевищувала амплітуду ЕЕГ 
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хоча б у два рази [97]. У кінці ХІХ ст. не існувало науково-методичних 

підходів, які б дозволяли це здійснити, тому впровадження реєстрації та 

дослідження ВП у науково-клінічну практику відбулося набагато пізніше. 

Методика реєстрації викликаних потенціалів з’явилася лише в середині 

ХХ ст. ЇЇ поява пов’язана з іменем англійського вченого Дж. Даусона, який у 

1947 р. запропонував і опублікував методику реєстрації мозкових потенціалів 

людини, викликаних стимуляцією периферичного нерва від поверхні шкіри 

голови. В основі методу Даусона лежала гіпотеза, що ВП з’являються через 

чітко визначений час після подавання стимулу і мають відносно постійну 

хвильову конфігурацію. Через декілька років Даусон створює прилад для 

автоматичного виділення ВП. Але їх реєстрація стала широко застосовуватися 

тільки після появи перших комп’ютерів, які мали можливість працювати за 

принципом сумації і усереднення потенціалів [98].  

Метод сумації і усереднення потенціалів дозволив виділяти ВП за 

рахунок багаторазового подавання стимулів і підсумовування кожної 

попередньої відповіді з наступною. Опорним моментом для такого накопичення 

є момент подавання самого стимулу. У результаті проведеної сумації сигнал 

ВП, що є закономірно пов’язаним зі стимулом, зростає значно швидше, ніж 

шум спонтанної ритмічної активності, який не є пов’язаним зі стимулом і який 

потрапляє у випадкову фазу один з одним. Паралельно з накопиченням 

проводиться і їх усереднення (ділення на число сумацій) [97].         

На сучасному етапі існує велика кількість як спеціалізованих, так і 

універсальних цифрових систем для дослідження і реєстрації ВП у науково-

клінічній практиці [97]. Таким чином, метод ВП здобув загальне поширення і 

наукове визнання.  

Сьогодні методика реєстрації ВП головного мозку дозволяє отримувати 

не лише безпосередні реакції на екзогенні чинники. У мозку виникає велика 

кількість різноманітних ендогенних процесів, пов’язаних з контролем, 

управлінням, підтриманням адекватної рухової активності тощо. Останнім 

часом застосовується велика кількість нейрофізіологічних підходів (у тому 
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числі й методики ВП) для вивчення і кращого розуміння цих процесів, які, 

безумовно, представляють великий науковий і клінічний інтерес. Одним із 

таких методів, що значно розширив уявлення про особливості мозкових 

ендогенних подій, є метод когнітивних ВП (КВП). 

Метод КВП заснований на подаванні у випадковій послідовності серії з 

двох стимулів, які відрізняються між собою за певним параметром. Під час 

звичайного сприйняття для кожного з них реєструється ВП, які майже не мають 

відмінностей по їх формі та характеристиках (латентностях і амплітудах 

компонентів). Але ситуація змінюється, якщо обстежуваному надати 

інструкцію, що один із стимулів буде значимим і його потрібно впізнати, 

вирізнити і, наприклад, порахувати, а інший (незначимий) – проігнорувати. У 

такому випадку характер відповіді на значимий стимул буде різко відрізнятися 

від незначимого появою великої позитивної хвилі в області 300 мс – 

компоненту Р3, або Р300 [99]. Встановлено, що для його виділення можна 

застосувати стимул будь-якої модальності: зорової (на спалах і паттерн) чи 

соматосенсорної. Але найбільш вживаною є фоностимуляція з використанням 

різних за висотою тонів, оскільки вона забезпечує більш надійне виділення 

відповіді [97].  

Таким чином, для відповідей на значимий і незначимий стимули (у 

випадку фоностимуляції) спільним є лише наявність комплексу Р1-N1-Р2. Він є 

довголатентним слуховим ВП, що відображає процес сприйняття стимулу, і 

представляє собою суперпозицію потенціалів ближнього поля від зон 

первинної слухової кори [97]. Крім цього, у реакції на значимий стимул 

виділяється і більш пізня відповідь – власне хвиля Р300, яка разом з 

компонентами N2 і N3 утворює єдиний комплекс N2-Р3-N3. Вважається, що ця 

хвиля є біоелектричним відображенням різних когнітивних процесів, які 

відбуваються в головному мозку. З нею пов’язані впізнання та 

диференціювання стимулу, прийняття рішення, оновлення інформації в 

оперативній пам’яті [97-100]. Крім того, вона пов'язана з рівнем спрямованої 
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уваги та проявом емоційної напруги [101, 102]. Вважається, що компонент N2 у 

комплексі N2-Р3-N3 є маркером впізнання і диференціації стимулу [103]. 

Відсутність хвилі Р300 чи її окремих складових при реєстрації, а також 

аналіз її амплітуди і латентності за умови нормального виділення є потужними 

нейрофізіологічними маркерами, що вказують не тільки на різну ефективність і 

прояв когнітивних процесів в індивідів, а й на можливі неврологічні 

порушення. Так, наприклад, повна відсутність Р300 (так звана «нульова 

відповідь») пояснюється ігноруванням значимого стимулу, відсутністю процесу 

його впізнання та утримання. Наявність лише компоненту N2 в когнітивному 

комплексі свідчить про те, що процеси диференціювання та впізнання 

відбуваються, але мають місце порушення оперативної пам'яті і процесу 

спрямованої уваги [97]. 

Вважається, що амплітуда Р300 відображає мозкову діяльність, яка є 

наслідком роботи оперативної пам’яті [99]. Було показано, що збільшення 

амплітуди Р300 супроводжується кращим зосередженням уваги, підвищеним 

залученням ресурсу оперативної пам’яті у процесі виконання завдань [97, 99, 

101]. Крім того, окремі дослідження виявили позитивні кореляції між 

збільшеною амплітудою Р300 і якіснішим запам’ятовуванням одиниць 

вербальної інформації [104, 105], а її зниження співвідносилося з нижчими 

показниками IQ-тесту в обстежуваних [106].  

Латентність Р300, за думкою деяких авторів, визначається як час, 

необхідний для класифікації стимулу [99] чи його оцінки [107]. Вона 

відображає здатність оперативної пам’яті утримувати щойно оброблену 

інформацію для наступного порівняння з вхідною. Досліджено, що чим вища ця 

здатність, тим коротша латентність Р300 [108]. Подібні дані були отримані і в 

результаті клінічних досліджень хворих з порушеннями пам’яті: обстежувані 

демонстрували довшу латентність Р300 порівняно з контрольною групою [109]. 

У цьому контексті варто відмітити, що латентність Р300, крім того, негативно 

корелює з розумовими здібностями (наприклад, IQ) у здорових індивідів [99, 

110].       
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1.3.3 Вплив занять музики на ОП. George і Coch (2011) запропонували 

припущення, що одним із можливих механізмів, що може лежати в основі 

«посилення» когнітивних функцій у музикантів у порівнянні з немузикантами, 

є позитивний вплив занять музикою на функціонування ОП [18]. Автори 

проведи декілька психофізіологічних тестів з оцінки роботи окремих 

компонентів ОП – артикуляційної петлі, візуально-просторового блоку та 

центрального процесора. Автори виявили, що музиканти перевершують 

немузикантів за показниками поведінкових тестів. До того ж, George і Coch 

підкріпили ці дані електрофізіологічним дослідженням КВП на слухові і зорові 

стимули і з’ясували, що музиканти мають коротший латентний період 

компоненту Р300 при реагуванні на обидва типи стимулів. Ці результати були 

пояснені з позиції швидшого оновленням інформації в оперативній пам’яті у 

музикантів порівняно з немузикантами. Незважаючи на те, що дані про 

коротший ЛП Р300 в музикантів, наводилися і раніше [111-113], George і Coch 

наголошують, що попередні дослідження більше фокусувалися на 

нейрофізіологічних корелятах обробки висоти тону і тембру, і свої дані 

пояснювали в контексті більш розвиненого диференціювання стимулів, але не 

як можливий позитивний вплив занять музикою на ОП.  

Нещодавно Faßhauer та інші (2015) підтвердили результати досліджень 

George і Coch, встановивши, що музиканти мають коротший ЛП Р300 як на 

слухові, так і візуальні стимули. Цікаво, що Faßhauer та інші пояснили власні 

результати більш ефективними механізмами короткострокової когнітивної 

обробки візуальних і слухових стимулів музикантами, але не покращенням 

роботи ОП в останніх, наголосивши, що питання впливу занять музикою на ОП 

є все ще дискусійним [114].  

І дійсно, у науковій літературі немає чіткої позиції стосовно позитивного 

впливу музичних тренувань на ОП. Точніше, цей вплив не можна ані 

спростувати, ні підтримати. Результати декількох психофізіологічних 

досліджень наводять дані про позитивні впливи регулярних занять музикою на 

ефективність функціонування окремих компонентів ОП: артикуляційної петлі 
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[115, 116], візуально-просторового блоку [18] і центрального процесора [115, 

117]. Проте, дослідження інших авторів не виявляють відмінностей між 

музикантами і немузикантами стосовно роботи ОП. Так, наприклад, Lee та інші 

(2007) наводить дані про ефективніше функціонування артикуляційної петлі у 

дорослих музикантів у порівнянні з немузикантами, але не знаходить 

відмінностей у роботі центрального процесора і візуально-просторового блоку 

[116]. Дослідження, яке провели Strait та інші (2010) на вибірці дорослих 

обстежуваних, також не виявило значущої різниці між музикантами і 

немузикантами в завданні із залученням центрального процесора [118]. 

Таким чином, питання впливу занять музикою на ОП залишається 

відкритим, а припущення, що «посилення» когнітивних функцій у музикантів 

опосередковується покращенням роботи ОП [18], потребує подальших 

досліджень. Цілком не виключено, що крім гіпотетичного покращення роботи 

ОП існують й інші механізми, що лежать в основі кращого виконання 

когнітивних тестів музикантами.  

 

1.3.4. Вплив занять музикою на показник IQ. Виявлено, що регулярні 

заняття музикою впливають на показники інтелекту, що було відмічено 

декількома дослідженнями, які використовували IQ-тестування. Так, Nering 

(2002) провів дослідження, у якому взяли участь 10 пар монозиготних 

близнюків. Один близнюк із кожної пари, обраний випадковим чином, 

отримував два уроки на тиждень з гри на фортепіано протягом 7 місяців. До 

початку обстеження учасники експерименту не відрізнялися між собою за 

досліджуваними психофізіологічними показниками, проте після закінчення 7-

ми місячного періоду, обстежувані, які отримували регулярні уроки з музики, 

продемонстрували значуще вищі результати у вербальних, математичних 

тестах, тестуванні просторового сприйняття та IQ [13].  

  Costa-Giomi (1999) провела дослідження з залученням дев’ятирічних 

дітей, які отримували уроки з гри на фортепіано кожного тижня протягом трьох 

років. Було виявлено, що після першого і другого року навчання представники 
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експериментальної групи досягали вищих показників в тестуванні розвитку 

загальних і когнітивних здібностей порівняно з контрольною групою. Проте 

після закінчення періоду дослідження (після трьох років), відмінності між 

групами зникли [119]. 

Імовірно, найбільш переконливі докази позитивного впливу занять 

музикою на показники інтелектуального розвитку навів Schellenberg (2004). 

Автор дослідження провів обстеження з залученням чотирьох груп дітей. До 

першої і другої групи ввійшли обстежувані, які отримували уроки з гри на 

фортепіано і уроки співу відповідно протягом 36 тижнів (музиканти). Третю 

групу склали обстежувані, що отримували уроки театральної гри, четверту – 

діти, які не отримували жодних додаткових уроків (немузиканти). У кінці 

періоду дослідження виявилося, що представники групи музикантів 

(клавішники і вокалісти) досягали вищих показників IQ порівняно з 

немузикантами – обстежуваними, що отримували уроки театральної 

майстерності, та тими, що не отримували жодних уроків взагалі [14]. Ідея 

даного дослідження була в тому, щоб хоча б частково взяти під контроль ті 

фактори, які також могли обумовити вищі результати в IQ-тестах: 

мотиваційний фон, що створювався вчителями, їх увага до учнів і т.д. Таким 

чином, вищі показники IQ у групі музикантів можна, імовірно, пояснити 

позитивним впливом музичних тренувань на розвиток інтелектуальних 

здібностей.  

 

1.3.5. Вплив занять музикою на математичні здібності. Накопичено 

деяку кількість наукових фактів про можливий вплив занять музикою на 

математичні здібності. Зокрема виявлено, що діти дошкільного віку (5-7 років), 

які протягом 7 місяців були залучені до спеціальної програми Kodály, 

випередили своїх однолітків в математичних завданнях [10]. В іншому 

дослідженні було виявлено, що студенти, які протягом двох років отримували 

приватні заняття з музики (зокрема, які стосувалися гри на фортепіано і 

супроводжувалися читанням нотних записів), продемонстрували вищі 
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результати в ITBS-тесті [11]. Крім того, мета-аналіз, проведений Vaughn (2000) 

на основі 20-ти кореляційних досліджень, виявив позитивний зв’язок між 

математичними здібностями і музичним досвідом [120].  

Schmithorst і Holland (2003) провели фМРТ-дослідження головного мозку 

музикантів і немузикантів під час ментального вирішення простих 

математичних розрахунків (додавання і віднімання чисел). При цьому, у 

музикантів спостерігалася активація лівої веретеновидної звивини, а також 

префронтальної кори в лівій півкулі. У той самий час, у немузикантів 

спостерігалася переважна активація правої нижньої потиличної звивини, лівої 

середньої потиличної звивини, правої орбітальної звивини, лівої нижньої 

тім’яної часточки [121]. Автори вважають, що збільшена активність в лівій 

веретоновидній звивині у музикантів може відображати процеси обробки 

інформації про форму [122] та семантичну складову візуальної інформації 

[123], які можуть бути результатом розвинутого вміння читати і інтерпретувати 

нотні записи. Все це приводить до того, що музиканти використовують більш 

абстрактні рівні репрезентацій чисел і дробів під час математичних завдань 

[121], що, можливо, позитивно впливає на ефективність і результативність їх 

виконання.         

 

1.3.6 Візуально-просторові здібності. Вважається, що вміння музикантів 

читати нотні записи і транслювати їх в певну моторну послідовність, може 

відображатися у вигляді певних переваг у візуально-просторовому мисленні і 

увазі.   

Brochard та інші (2004) провели дослідження візуально-просторового 

сприйняття і уяви у музикантів і немузикантів. Застосований авторами 

комп’ютерний тест полягав у пред’явленні обстежуваним горизонтальної чи 

вертикальної лінії, після якої з’являлася крапка, що розташовувалася зліва або 

справа відносно вертикальної лінії чи зверху або знизу відносно горизонтальної 

лінії. Обстежувані мали вказати позицію тестової крапки шляхом натискання 

відповідних клавіш на клавіатурі комп’ютера. Було проведено два субтести з 
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визначення візуально-просторових здібностей. У першому субтесті лінія 

залишалася під час сприйняття крапки, а в другому – зникала перед тим, як 

тестова крапка пред’являлася обстежуваному. Автори виявили, що музиканти 

мають швидші відповіді порівняно з немузикантами, як у першому, так і у 

другому субтестах, однак за кількістю допущених помилок обстежувані не 

відрізнялися [124]. Крім того, було встановлено, що музиканти порівняно з 

немузикантами виконували тест краще, коли лінії, що пред’являлися були 

горизонтальними. Автори припустили, що подібна перевага може бути 

відображенням вміння читати нотні записи, де позиція ноти (зверху, знизу чи 

на лінії) має значення для її ідентифікації. Однак, Brochard та інші зазначили, 

що більш швидкі моторні відповіді у музикантів можуть бути результатом 

розвитку бімануальних навичок у процесі довготривалих занять музикою, де 

спритність і швидкість рук є критичними для професійного виконання 

музичного твору. Тому автори прийняли рішення провести дослідження 

латентних періодів простих сенсомоторних реакцій та реакцій вибору, і 

порівняти ці показники між музикантами та немузикантами. ЛП простих 

сенсомоторних реакцій отримувалися під час простого тесту, що полягав у 

натисканні клавіші «Пробіл» при появі на екрані стимулу. Реакції вибору 

визначалися за допомогою тесту з ідентифікації кольорів, під час якого 

обстежувані мали реагувати натисканням на різні клавіші на пред’явлення 

зелених і червоних стимулів. Результати дослідження продемонстрували, що 

латентні періоди простих сенсомоторних реакцій не відрізнялися між 

музикантами і немузикантами, у той час як реакції вибору у музикантів були 

швидшими, ніж у немузикантів. Автори зробили висновок, що коротші ЛП 

реакцій музикантів у випадку диференціювання стимулів, імовірно, є 

відображенням швидшої обробки візуально-просторових сигналів з метою та їх 

подальшої трансляції в певний моторний сценарій [124].  

 Описаний вище експеримент був повторений в дослідженні, яке провела  

Patston та інші (2007). Автори виявили, що музиканти мають швидші моторні 

реакції порівняно з немузикантами під час тесту з визначення позиції крапки 
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стосовно горизонтальної чи вертикальної лінії [9], що узгоджується з 

попереднім дослідженням [124]. Окрім цього, було також встановлено, що 

музиканти мали більший відсоток правильних відповідей, ніж немузиканти, 

чого не виявили Brochard та інші. Імовірно, це пояснюється більшою кількістю 

обстежуваних в дослідженні Patston, у результаті міжгрупова різниця щодо 

правильності/помилковості відповіді досягнула статистичного рівня значущості 

[9].  

 Крім того, Patston (2007) провела дослідження з оцінки візуально-

просторового пошуку (англ. visuospatial search task) у музикантів і немузикантів 

[125]. Варто зазначити, що в цьому експерименті відповіді надавалися не 

мануально, а вголос, що дозволило повністю виключити можливий вплив 

розвинутої моторики у музикантів. Було виявлено, що за одиницю часу 

музиканти у порівнянні з немузикантами встигають надати більшу кількість 

відповідей (опрацювати більше стимульного матеріалу), і при цьому відсоток 

правильних відповідей знову ж таки у музикантів був вищий, ніж у 

немузикантів [125].  

 Таким чином, якщо взяти до уваги результати досліджень, які були 

проведені в рамках з’ясування впливу занять музикою на візуально-просторові 

здібності, то можна зробити висновок не лише про те, що цей вплив схоже є 

позитивним, але й про те, що когнітивна обробка такого типу інформації у 

музикантів відбувається швидше, про що свідчать коротші ЛП моторних 

реакцій.  

 

1.3.7 Тест Струпа і дослідження уваги у музикантів і немузикантів. 

Класичною моделлю для дослідження мимовільної та довільної уваги 

вважається тест Струпа [126], запропонований Р.Струпом в 1935 році [127]. 

Суть цього тесту полягає у поданні обстежуваним слів, що означають назви 

кольорів (наприклад, «ЗЕЛЕНИЙ»). Ці слова можуть бути написані як «своїм» 

кольором (конгруентні подразники), так і мати інше забарвлення, яке не 

співпадає з семантичним значенням пред’явленого слова (неконгруентний 
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подразник). Конгруентні подразники аналізуються швидше і з меншою 

кількістю помилок, ніж неконгруентні. Це явище називається ефектом Струпа, 

або ефектом інтерференції. Не дивлячись на свою простоту, механізми, що 

лежать в основі виникнення даного ефекту, є до кінця нез’ясованими. З 

психофізіологічної точки зору ефект Струпа може бути пояснений 

конкуренцією двох потоків інформації, які призводять до появи конфліктуючих 

відповідей [126]. Щоб невірна відповідь не надалася, необхідна активація 

механізмів пригнічення нерелевантної інформації і посилення впливу 

інформації, необхідної в даний момент для виконання завдання [128, 129]. 

Поява конкуренції між двома потоками інформації активує передню поясну 

звивину, що, в свою чергу, залучає ресурси дорзо-латеральної префронтальної 

кори (передня система уваги). Включення фронтальних нейронних мереж 

підвищує когнітивний контроль над завданням, результатом чого стає 

покращення виконання тесту [130]. 

Методика класичного тесту Струпа передбачає три можливі варіанти:  

 семантичне значення слова і колір, яким воно написано, 

співпадають; 

 семантичне значення слова і колір, яким воно написано, не 

співпадають; 

 слово, що означає колір, має певне нейтральне забарвлення 

(наприклад, біле).  

Виходячи з цього, можна стверджувати, що у першому випадку реакції 

будуть здійснюватися найшвидше (конгруентний стимул), у другому – 

найповільніше (неконгруентний стимул), а у третьому випадку – час реакції 

займатиме проміжне положення між двома попередніми випадками.  

Роботи, у яких описується застосування класичного тесту Струпа з метою 

з’ясування можливого впливу занять музикою на механізми спрямованої уваги, 

а також масштабу ефекту інтерференції, на жаль, не є численними. Boebinger та 

інші (2015) провели дослідження, у якому музикантам і немузикантам 

демонструвалися списки написаних різними кольорами слів. Слова у списках 
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або не мали семантичного значення (наприклад, «ХХХХ»; контрольна проба), 

або означали назву певного кольору (дослідна проба). Застосовувалися лише 

неконгруентні типи стимулів. Обстежувані мали «читати» списки і 

максимально швидко і точно називати вголос кольори, якими були написані 

слова. Ефект інтерференції розраховувався як співвідношення правильних 

відповідей, досягнутих в контрольній і дослідній пробах. Автори виявили, що 

музиканти не відрізнялися від немузикантів стосовно величини цього 

співвідношення, що може свідчити про однаковий рівень інтерференції в 

обстежуваних обох груп [131].  

В іншому дослідженні застосовувався емоційний аудіо-візуальний тест 

Струпа, який використовував нейтральні, позитивні та негативні емоційні 

стимули [132]. Так, музикантам і немузикантам пред’являлися конгруентні і 

неконгруентні комбінації зображень облич та голосових повідомлень, у той час 

як обстежувані, опираючись на зображення обличчя (візуальна проба) чи 

слуховий подразник (слухова проба), мали визначити, який тип емоції 

презентується. Було виявлено, що музиканти мали менший прояв інтерференції 

порівняно з немузикантами в слухових пробах під час аналізу конгруентних і 

неконгруентних стимулів, про що свідчила менша кількість допущених 

помилок музикантами. Крім того, музиканти надавали більше правильних 

відповідей і під час візуальних проб. Автори дослідження припускають, що 

заняття музикою позитивно впливають на обробку інформації слухової і 

зорової модальності [132]. 

Іншою альтернативою класичній моделі тесту Струпа є визначення 

ефекту інтерференції виключно на аудіо-стимули. Так, Amer та інші (2013) 

вимірювали ЛП моторних реакцій музикантів та немузикантів на слова «Low» 

(«низький») і «High» («високий»), які подавалися з частотою 730,47 і 180,44 Гц 

незалежно від семантичного значення слова. У першому субтесті релевантним 

подразником була висота тону – обстежувані мали реагувати шляхом 

натискання відповідних клавіш на клавіатурі комп’ютера на високі і низькі 

звуки (звукова проба). У другому субтесті релевантним подразником ставало 
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семантичне значення слова – обстежуваним потрібно було реагувати на слова 

«Low» і «High», ігноруючи при цьому висоту тону (словесна проба). 

Встановлено, що музиканти порівняно з немузикантами мали коротші ЛП 

моторних реакцій як на конгруентні, так і на неконгруентні стимули в звуковій 

пробі, але автори не виявили міжгрупових відмінностей стосовно ЛП моторних 

реакцій у словесній пробі. Крім того, музиканти допускали значуще менше 

помилок, ніж немузиканти, в обох експериментальних пробах та мали менш 

виражений ефект Струпа (прояв інтерференції) під час звукової проби [133].    
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У якості обстежуваних 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 ОП, тест Струпа та тест Струпа з визначенням просторової 

локалізації стимулів), після яких проводилася реєстрація слухових КВП. Перед 

початком реєстрації слухових когнітивних викликаних потенціалів 

представники обох груп проходили аудіометричне обстеження. До подальшого 

тестування не допускалися обстежувані з відхиленням більше 15 дБ від 

нульової відмітки.  

У цілому, тривалість обстеження становила 1,5 години для одного 

учасника. Обстежуваним повідомлялося, що вони в будь-який момент можуть 
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безперешкодно зупинити процес обстеження, якщо в цьому виникне 

необхідність.  

 

2.1. Методика тестування оперативної пам'яті 

  

З метою оцінки роботи оперативної пам’яті та дослідження міжпівкульної 

взаємодії у музикантів та немузикантів було застосовано комп’ютеризований 

тест, розроблений на кафедрі фізіології людини і тварин [134]. Даний тест 

складається з трьох послідовних субтестів. У першому оцінювалась оперативна 

пам’ять на візуально представлені приголосні літери. Обстежуваний знаходився 

у спеціально відведеній кімнаті перед екраном комп’ютера на відстані 50 см від 

нього. На екрані комп’ютерного монітору пред’являлась множина літер, 

кількість яких послідовно зростала від 2 до 7. Час експозиції кожної множини 

складав 1,5 с, після чого вона згасала, а через 1 с з’являлась тестова літера, і 

потрібно було відповісти, чи була вказана літера в попередній множині чи ні. 

Ствердні відповіді (відповідь «так») надавалися правою рукою шляхом 

натиснення клавіші «/» на клавіатурі комп’ютера, негативні відповіді (відповіді 

«ні») – натисненням лівою рукою клавіші «z». Другий і третій субтести 

організовані за аналогічною схемою. У другому субтесті оцінювалась 

оперативна пам’ять на візуально представлені цифри, в третьому – на 

геометричні фігури (рис. 2.1). 

 

 

 

Рис. 2.1. Типи геометричних фігур, які застосовувалися в однойменному 

субтесті (Філімонова, 2006). 
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В усіх субтестах реєструвався латентний період (ЛП) правильних реакцій 

з точністю до 10 мс, а також середнє значення цього показника. У якості 

критерію ефективності функціонування ОП фіксувалась кількість помилок. 

Важливо відмітити, що зі статистичного аналізу було виключено результати 

тестування двох обстежуваних із групи немузикантів, а також трьох 

обстежуваних з групи музикантів у зв’язку з неналежним записом результатів 

їх тестування на жорсткий диск комп’ютера.    

 

2.2 Методика прямого і зворотного тестів Струпа 

 

Прямий і зворотний тести Струпа, що використовувалися в даному 

дослідженні, є комп’ютеризованими варіантами класичного тесту Струпа, які 

були розроблені на кафедрі фізіології людини і тварин [135]. Обстежувані 

розташовувалися перед монітором комп’ютера, на який послідовно у 

псевдовипадковому порядку подавалися слова «ЗЕЛЕНЫЙ» і «КРАСНЫЙ», 

написані зеленим або червоним кольором, незалежно від семантичного 

значення слів. Загальна кількість подразників – 240. У прямому тесті Струпа 

релевантною інформацією є колір, а семантичне значення слова має 

ігноруватися: обстежувані отримували інструкцію натискати правою рукою 

клавішу «Р» на клавіатурі комп’ютера (англійська розкладка) в якості реакції на 

слова, висвітлені червоним кольором, та клавішу «Q» лівою рукою в якості 

реакції на слова, забарвлені зеленим кольором. В зворотному тесті Струпа 

релевантною інформацією є семантичне значення слова, у той час як 

інформація про колір слова має бути проігнорована. Обстежувані мали 

натискати правою рукою клавішу «Р» на слово «КРАСНЫЙ» та клавішу «Q» 

лівою рукою на слово «ЗЕЛЕНЫЙ».  

В усіх субтестах реєструвався латентні періоди (ЛП) правильних реакцій 

з точністю до 10 мс та кількість помилкових відповідей кожною рукою у якості 

критерію ефективності функціонування системи довільної уваги. Важливо 

відмітити, що зі статистичного аналізу було виключено результати тестування 
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трьох обстежуваних з групи музикантів у зв’язку з неналежним записом 

результатів їх тестування на жорсткий диск комп’ютера.    

 

2.3 Методика тесту Струпа з визначенням просторової локалізації 

стимулів 

 

Тест Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів є 

комп’ютерною модифікацією класичного тесту Струпа, яка була розроблена на 

кафедрі фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» [136]. Даний тест 

дозволяє оцінити швидкість і асиметрію моторних реакцій при одночасній 

обробці трьох типів зорової інформації: про колір, семантичне значення і 

просторову локалізацію стимулів. 

 Стимулами були слова «ЗЕЛЕНЫЙ» і «КРАСНЫЙ», які з’являлися на 

моніторі комп’ютера в його правій чи лівій частині почергово в псевдо-

випадковому порядку в рівному співвідношенні. Обидва слова були написані 

зеленим і червоним кольорами незалежно від їх семантичного значення.    

 Обстежувані повинні були відповідати правою рукою шляхом натискання 

клавіші «Р», що знаходиться в правій частині клавіатури, та лівою рукою за 

допомогою клавіші «Q», яка розміщена в лівій частині клавіатури. Даний 

комп’ютерний тест побудований на принципі складного диференціювання: 

якщо семантичне значення слова співпадало з кольором, яким воно було 

написане, обстежувані мали натискати ту клавішу, на стороні якої з’явилося 

слово; якщо значення слова не співпадало з кольором – реагувати потрібно 

було клавішею, протилежною до сторони пред’явлення стимулу. Наприклад, 

якщо слово «ЗЕЛЕНЫЙ», написане зеленим кольором, з’явиться в правій 

частині монітору, то необхідно натискати клавішу «Р», але якщо це ж саме 

слово написане червоним кольором, то потрібно натискати клавішу «Q».       

 Обстежувані послідовно проходили два субтести. У першому субтесті 

визначалася максимальна швидкість обробки стимулів (тест з визначення 

мінімальної експозиції стимулів – МЕС). Для цього обстежуваним подавалися 
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стимули з початковою експозицією 1500 мс. В процесі проходження субтесту 

час експозиції постійно зменшувався з кроком у 24 мс. Критерієм максимальної 

швидкості обробки стимулів був найменший час експозиції, який не 

зменшувався протягом наступних 30 стимулів і при цьому обстежувані 

допускали більше, ніж 50% помилок. Результати цього тесту служили 

показником стану функціональної рухливості нервових процесів обстежуваних. 

У другому субтесті оцінювалася працездатність головного мозку (тест з 

оцінки ПГМ). Для цього обстежуваним пред’являлися 240 стимулів з часом 

експозиції, визначеному в попередньому субтесті (мінімальним), до якого було 

додано 200 мс.     

У першому субтесті реєструвався мінімальний час експозиції стимулів у 

мілісекундах, а у другому – латентний період вірних реакцій, кількість помилок 

та вираженість функціональної асиметрії, яка обраховувалася як статистично 

значуща відмінність між латентним періодом реакції правої руки і лівої руки 

для конгруентних і неконгруентних стимулів. Крім того, у другому субтесті 

визначалася загальна кількість допущених помилок. Важливо відмітити, що зі 

статистичного аналізу було виключено результати тестування трьох 

обстежуваних з групи музикантів у зв’язку з неналежним записом результатів 

їх тестування на жорсткий диск комп’ютера.    

 

2.4. Методика й умови реєстрації когнітивних викликаних потенціалів 

 

З метою реєстрації слухових КВП використовувався 

електроенцефалограф «Нейрон-Спектр 4/ВП» (свідоцтво про державну 

реєстрацію № 4646 від 03.03.2000; Нейрософт, Росія). Прилад сполучався з 

персональним комп’ютером, на який було встановлено необхідне для виділення 

викликаних потенціалів програмне забезпечення, розробленого вказаним вище 

виробником. 

Особливістю методики слухових КВП є пред’явлення звукових стимулів, 

що відрізняються між собою по частоті (так звана oddball-парадигма). 
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Обстежуваному надавалась інструкція підраховувати число «значимих» 

стимулів (високий тон з частотою 2000 Гц), ігноруючи «незначимі» стимули 

(низький тон з частотою 1000 Гц)  [97]. Для цього обстежуваний розміщувався 

у звукоізольованій камері у положенні сидячи.  

Для кожного обстежуваного КВП реєструвалися спочатку при 

бінауральному подаванні тону, а потім при моноуральному справа і зліва. 

Стимули подавалися через вакуумні навушники «SONY», що створювало 

додаткову звукоізоляцію. При цьому, навіть при моноуральному пред’явленні 

тону контрлатеральний навушник залишався встановленим.   

Електроди розміщувалися на голові обстежуваного згідно міжнародної 

системи установки електродів 10-20%. Перед встановленням електродів шкіра 

на голові знежирювалася спиртом для забезпечення кращого контакту.  

Оскільки відповіді КВП достатньо широко виражені у лобно-центральній 

і тім’яній області, то для реєстрації когнітивних ВП було використано 

відведення С3А1, С4А2, Р3А1, Р4А2 [97]. Референтні електроди 

встановлювалися на мочках іпсилатеральних вух (А1 та А2), а заземлюючий 

електрод – на правому передпліччі. Під час реєстрації КВП обстежувані 

закривали очі. Параметри реєстрації ВП, які використовувалися у даному 

дослідженні,  наведені у таблиці 2.1 [97].   

                 

 Таблиця 2.1 

Параметри стимуляції та реєстрації когнітивних викликаних потенціалів 

(Гнездицкий, 1997) 

 

Параметр Значення 

Параметри стимуляції 

Вірогідність стимулу 20% (значимий), 80% (незначимий)  

Частота тону 2000 Гц (значимий), 1000 Гц 

(незначимий) 
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Інтенсивність тону 75 дБ 

Частота стимуляції 1 Гц 

Тривалість стимулу  50 мс 

Параметри реєстрації 

Чутливість 20 мкВ під час запису, 5 мкВ - після                                                 

усереднення 

Частотна смуга від 0,5 до 35 Гц 

Рівень режекції артефактів 250 мкВ 

Опір електродів Не більше 10 кОм 

Епоха аналізу 1000 мс 

Число усереднень 20 (значимий), 80 (незначимий) 

 

Відповіді на значимий і незначимий стимули виділялися окремо. 

Аналізувалися ЛП компонентів КВП (N2, P3, N3), амплітуда хвилі Р3 (як 

міжпікова амплітуда N2-P3) та міжпікові інтервали N2-P3, N2-N3 окремо при 

бінауральній стимуляції, моноуральному правосторонньому подаванні стимулу, 

моноуральному лівосторонньому подаванні стимулу. Також проводився аналіз 

більш ранніх компонентів відповіді виключно слухової кори під час сприйняття 

тонів у стані спокою. Крім того, аналізувався вплив сторони стимуляції на 

особливості обробки тонового сигналу, які визначалися за згаданими вище 

показниками когнітивних викликаних потенціалів. Важливо відмітити, що зі 

статистичного аналізу було виключено результати тестування 10-ти  

обстежуваних з групи музикантів у зв’язку з низькою якістю запису ЕЕГ. 

Також зазначимо, що до результатів дисертаційної роботи додаються дані 

реєстрації слухових когнітивних викликаних потенціалів окремої групи 

обстежуваних – немузикантів (n = 10) та музикантів-любителів (n = 7), які були 

отримані нами у 2011 році. Усі обстежувані були студентами ННЦ «Інститут 

біології», віком від 17 до 21 року, правші. Немузиканти не мали жодної 

попередньої вокально-інструментальної практики, тоді як музиканти-любителі 

закінчили музичну школу, і продовжували регулярно грати на музичному 
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інструменті. Відмітимо, що для реєстрації когнітивних викликаних потенціалів 

у цієї групи обстежуваних використовувалися ті ж методичні підходи, які були 

описані в даному підрозділі дисертаційної роботи.       

 

2.5. Визначення порогу чутливості слухового аналізатора за допомогою 

методу порогової аудіометрії 

 

Перед початком реєстрації когнітивних викликаних потенціалів в усіх 

учасників обстеження, незалежно від наявності музичного досвіду, визначався 

поріг чутливості слухового аналізатора за допомогою методу порогової 

аудіометрії.   

 За допомогою навушників, які приєднувалися до аудіометра, 

обстежуваному у кожне вухо подавалися чисті тони із заданою частотою. 

Гучність тону поступово підвищувалася експериментатором, починаючи від 

нульової відмітки (0 дБ). Як тільки обстежуваний починав чути тоновий сигнал, 

він повідомляв про це експериментатора усно. Визначення порогу суб’єктивної 

чутливості слухового аналізатора визначалося окремо для правого і лівого вуха. 

Застосовувалися частоти в діапазоні від 750 до 2000 Гц. Така смуга частот була 

обрана нами тому, що під час реєстрації слухових когнітивних викликаних 

потенціалів використовувалися стимули з частотою 1000 і 2000 Гц. За 

протоколом обстеження, учасники, у яких виявлено відхилення порогу 

суб’єктивної чутливості більше 15 дБ від нульової відмітки, не допускалися до 

реєстрації когнітивних викликаних потенціалів. Зазначимо, що нами не було 

виявлено обстежуваних з порушеннями слуху.  

 

2.6. Статистична обробка отриманих даних 

 

 Статистичний аналіз даних проводили за допомогою пакету STATISTICA 

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

Вілка.  
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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 (у випадку, 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 – 

«***»). 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА СТАНУ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ У МУЗИКАНТІВ ТА 

НЕМУЗИКАНТІВ 

   

Розглянемо загальну кількість помилок, допущених музикантами і 

немузикантами у процесі проходження тестування оперативної пам’яті на 

літери, цифри і геометричні фігури (таблиця 3.1). Нагадаємо, що загальна 

кількість помилок може слугувати відображенням ефективності виконання 

даного когнітивного завдання, а також свідчити про об’єм ОП в обстежуваних. 

Виявлено, що музиканти і немузиканти не відрізняються між собою за 

загальною кількістю помилкових відповідей, допущених у всіх субтестах (рис. 

3.1). 

 

 

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Загальна кількість помилок, допущених музикантами (n = 28) і 

немузикантами (n = 36) під час субтестів з оцінки розвитку оперативної пам’яті. 
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Проте було встановлено, що кількість помилкових реакцій залежала від 

типу субтесту: найменшу кількість помилок музиканти та немузиканти 

допускали в субтесті з літерами, а найбільшу – в субтесті з геометричними 

фігурами. За кількістю невірних відповідей субтест з цифрами займав проміжне 

положення (див. рис. 3.1). 

Статистичний аналіз кількості допущених музикантами і немузикантами 

помилок з урахуванням числа стимулів у пред’явленій множині також не 

виявив міжгрупових відмінностей у всіх субтестах (додаток А).  

Не було також виявлено відмінностей між музикантами і немузикантами 

з урахуванням кількості стимулів у множині, а також типу відповіді, тобто в 

залежності від того, права чи ліва рука реагує на подразник (табл. 3.1).  

Внутрішньогруповий статистичний аналіз кількості помилкових 

відповідей правої і лівої рук дозволив виявити їх внесок у загальну кількість 

допущених музикантами і немузикантами помилок. Зокрема, було з’ясовано, 

що лівою рукою помилкові відповіді надавалися частіше, ніж правою в усіх 

субтестах, і при цьому дана закономірність була більш характерною для групи 

немузикантів, ніж для групи музикантів, особливо під час проходження 

субтесту на цифри (див. табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Кількість помилкових реакцій правої і лівої рук в субтестах з оцінки 

розвитку оперативної пам’яті у музикантів і немузикантів з урахуванням 

кількості стимулів у пред’явленій множині. 

  

Примітки: Лт – субтест з літерами, Цф – субтест з цифрами, Фг – субтест з 

геометричними фігурами. Мз – музиканти, Нмз – немузиканти. Л – ліва рука, П 

– права рука. Статистично значущі відмінності позначені між кількістю 

помилок, допущених лівою і правою руками в межах кожної групи.   

 

В результаті статистичного аналізу ЛП реакцій у субтесті з літерами нами 

було з’ясовано, що немузиканти відповідають правою рукою швидше, ніж 

   Кількість стимулів 

   2 3 4 5 6 7 

Лт 

Мз 
Л 0 0 0 0 [0;0.5] 0 [0;1] 0.5 [0;1] 

П 0 [0;1] 0 0 0 0 [0;1] 1 [0;2] 

Нмз 
Л 0 [0;0.5] 0 [0;0.5] 0 0 [0;1]* 0 [0;1] 1 [0;1.5] 

П 0 [0;1] 0 [0;1] 0 [0;1] 0 0 [0;1] 0.5 [0;2] 

Цф 

Мз 
Л 

0 0 [0;1]* 0 [0;1] 1 

[0;1]** 

1 [0;2]* 1.5 [1;3] 

П 0 0 0 0 0 [0;1] 1 [0;2] 

Нмз 
Л 0 [0;1] 0 [0;1]* 0 [0;1]* 1 [0;1]* 1 [1;2]** 2[1;2.5]*** 

П 0 0 0 0 [0;1] 0 [0;1] 1 [0;1] 

Фг 

Мз 
Л 

0 [0;1] 1 [0;1] 1.5 [1;2] 2 [1;2] 3 

[1;3.5]* 

2 [1;3] 

П 0 [0;1] 0 [0;1] 1 [0;2] 2 [1;2] 1.5 [1;2] 1 [1;2] 

Нмз 
Л 

0 [0;1] 0 [0;1] 2 

[1;2.5]* 

2 

[1;3]** 

2 [1;2.5] 2 [1;3] 

П 0 [0;1] 0 [0;1] 1 [0;1.5] 1 [0;2] 1 [0;2] 2 [1;3] 
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лівою, на пред’явлення 4-ох, 5-ти, 6-ти та 7-ми стимулів у множині. У групі 

музикантів подібна закономірність була виявлена на пред’явлення 4-ох, 5-ти та 

6-ти стимулів (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 3.2. Латентні періоди моторних реакцій музикантів (n = 28) і немузикантів 

(n = 36) у субтесті з літерами. 

 

У субтесті з цифрами прояв функціональної асиметрії у немузикантів був 

найбільш вираженим: обстежувані відповідали правою рукою швидше, ніж 

лівою, на пред’явлення множин, що складалися з 2-ох, 3-ох, 5-ти, 6-ти та 7-ми 

стимулів. У той час музиканти демонстрували швидші відповіді правою рукою 

порівняно з лівою лише на пред’явлення 4-ох та 6-ти стимулів у множині (див. 

рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Латентні періоди моторних реакцій музикантів (n = 28) і немузикантів 

(n = 36) у субтесті з цифрами.  

 

Відмінності за ЛП реакцій правої і лівої рук проявилася також і в субтесті 

з геометричними фігурами. Немузиканти демонстрували більш швидкі 

відповіді правою рукою порівняно з лівою на пред’явлення усіх множин, крім 

множини з 3-ма фігурами, у якій асиметрія не була виявлена. Музиканти 

відповідали правою рукою швидше, ніж лівою, лише на пред’явлення 3-ох, 5-

ти, 6-ти та 7-ми стимулів у множині (див. рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Латентні періоди моторних реакцій музикантів (n = 28) і немузикантів 

(n = 36) у субтесті з геометричними фігурами.  

  

 Таким чином, для музикантів та немузикантів було виявлено загальну 

закономірність прояву функціональної асиметрії під час тестування 

оперативної пам’яті: відповіді, надані правою рукою, в цілому, є швидшими, 

ніж відповіді лівої руки. Однак, схоже, що такий патерн функціональної 

асиметрії є більш характерним для немузикантів, особливо у субтесті з 

цифрами (див. рис. 3.3).   

 З іншого боку, за латентними періодами моторних реакцій правої і лівої 

руки не було виявлено статистично значущої різниці між музикантами і 

немузикантами за результатами виконання усіх субтестах (див. рис. 3.2, 3.3, 
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3.4). Імовірно, це свідчить про однакову швидкість надання правильних 

відповідей представниками обох груп.    

Виявлено, що послідовне зростання ЛП реакцій від множини з 2-х 

стимулів до множини з 7-ми стимулів не має лінійного характеру. Зокрема, ЛП 

реакцій немузикантів у субтесті з літерами зростають ступінчасто по мірі 

збільшення кількості стимулів (рис. 3.5). У той же час, у музикантів виявлено 

лише зростання ЛП відповіді правої руки на множину з 3-ма стимулами з 

подальшим зниженням цього показника на множині з 4-ма стимулами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Узагальнена схема зростання ЛП моторних реакцій у немузикантів 

(зліва) і музикантів (справа) у субтесті з літерами.  

Примітки: цифри на рисунку позначають кількість стимулів в множині. «П» – 

права рука, «Л» – ліва рука. Сходинки відображають статистично значуще 

зростання ЛП реакції порівняно з відповідним значенням попередньої 

множини.   

 

У субтестах з цифрами (рис. 3.6) немузиканти також демонструють 

послідовне і багатоступінчасте зростання ЛП відповідей правої і лівої рук, у той 

час як у музикантів спостерігається збільшення ЛП реакції правої руки лише 

протягом останньої множини, що складалася з 7-ми стимулів. 
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Рис. 3.6. Узагальнена схема зростання ЛП моторних реакцій у немузикантів 

(зліва) і музикантів (справа) у субтесті з цифрами.  

Примітки як на рис. 3.5. 

 

 У субтесті з геометричними фігурами зростання ЛП відповідей у 

немузикантів було виявлено на множині з 3-ма стимулами (права рука) та 5-ма 

стимулами (ліва рука) (рис. 3.7). Музиканти у даному субтесті не 

продемонстрували збільшення ЛП реакцій від початкової до кінцевої множини 

стимулів. Нагадаємо, що міжгрупові відмінності ЛП реакцій обох рук між 

музикантами і немузикантами в усіх субтестах не виявлялися.     

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Узагальнена схема зростання ЛП моторних реакцій у немузикантів 

(зліва) і музикантів (справа) у субтесті з геометричними фігурами.  

Примітки як на рис. 3.5. 

 

Узагальнюючи результати даного дослідження, можна стверджувати, що 

музиканти та немузиканти не мають відмінностей в ефективності 

функціонування ОП на візуально представлені літери, цифри та геометричні 
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фігури, критерієм якої була загальна кількість помилок, допущених протягом 

виконання усіх субтестів (див. рис. 3.1, додаток А, табл. 3.1). 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 [137]. Крім того, зазначимо, що нами також не було 

виявлено відмінностей за загальною кількістю помилок при тестуванні ОП на 

літери, цифри та геометричні фігури між немузикантами та музикантами-

любителями, які у свій час закінчили музичну школу, але не використовували 

музичний інструментах для професійної діяльності [138].  

Втім, вказані типи стимулів по зростанню складності запам’ятовування 

утворюють ряд літери –> цифри –> геометричні фігури (див. рис. 3.1). На нашу 

думку, це пов’язано з різними механізмами зберігання кожного типу 

інформації. Наприклад, літери можуть людиною сприймаються як у 

письмовому вигляді, так і в усній формі. У зв’язку з цим, візуально 

представлені літери зберігаються не тільки в візуально-просторовому блоці ОП 

(права півкуля), але й у фонологічній петлі (ліва півкуля), у яку вони 

потрапляють за рахунок перекодування інформації [91]. Отже, одна і та ж 

множина літер, яку необхідно було запам’ятати, отримувала дві репрезентації: в 

якості візуального образу (права півкуля), а також як «озвучена» внутрішнім 

голосом інформація в фонологічній петлі, що постійно повторювалася в циклі 

за рахунок повторювального механізму, щоб не бути забутою (ліва півкуля). 

Більше того, група з декількох літер могла випадково утворити одиницю більш 

високого порядку, яка легко вирізнялася і запам’ятовувалася як одна 

(наприклад, як добре відома абревіатура).  

Сказане вище про літери в певній мірі справедливо і для цифр, які, крім 

візуально-просторового блоку, теж можуть утримуватися в фонологічній петлі 

за рахунок перекодування зорової семантично-значущої інформації. Проте, 

оскільки назви цифр складаються з декількох літер («один», «вісім», «чотири»), 

повний цикл повторення повністю всієї множини в фонологічній петлі потребує 
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більше часу. Враховуючи той факт, що інформація без повторення утримується 

в фонологічній петлі лише 2 секунди [91], то на великих множинах цифр (4-7 

одиниць інформації) повторювальний механізм не буде працювати ефективно, 

адже він не буде вкладатися в ці максимальні часові рамки зберігання 

інформації, що, імовірно, і приводить до збільшення кількості помилок на 

цифри порівняно з літерами.  

У свою чергу, геометричні фігури, найімовірніше, зберігаються лише у 

візуально-просторовому блоці ОП (права півкуля), і майже не отримують 

вербалізації, як літери або цифри. Зважаючи на це, кількість помилок в субтесті 

з геометричними фігурами істотно зростає, адже не відбувається створення 

двох репрезентацій (візуальної і вербальної) для однієї і тієї ж інформації.       

Ряд складності літери –> цифри –> геометричні фігури був характерним 

як для музикантів, так і для немузикантів. Враховуючи факт, що між групами 

не знайдено відмінностей в загальній кількості помилок, можна зробити 

висновок, що всі обстежувані, незалежно від музичного досвіду, мають не 

тільки однакову ефективність роботи ОП в цілому, але й однакові стратегії 

зберігання інформації, а також патерни взаємодій між окремими компонентами 

ОП [139].  

Результати нашого дослідження узгоджуються з даними інших авторів, 

які не знайшли відмінностей у функціонуванні ОП між музикантами і 

немузикантами. Зокрема Strait та інші (2010) використали методику тестування 

ОП, яка залучає фонологічну петлю і центральний процесор. У їх дослідженні 

обстежувані (музиканти та немузиканти) прослуховували послідовність цифр, 

кількість яких при послідовному пред’явленні зростала у кожній наступній 

множині (від двох до семи). Після кожної множини, обстежувані мали назвати 

почуті цифри, але в зворотному порядку. Було виявлено, що музиканти не 

відрізняються від немузикантів за кількістю допущених помилок (правильною 

вважалася відповідь, у якій всі цифри названі вірно) [118].    

Brochard та інші (2004) провели дослідження, у якому музикантам та 

немузикантам на екран комп’ютерного монітору пред’являлася вертикальна чи 
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горизонтальна лінія, яка через 0,5 с зникала, після чого на екрані з’являлася 

тестова крапка, і потрібно було повідомити її позицію відносно лінії (справа, 

зліва, зверху або знизу). Для того, щоб успішно виконати це завдання, 

обстежувані мали тримати ментальний образ лінії в візуально-просторовому 

блоці ОП. Автори виявили, що музиканти і немузиканти не відрізняються за 

кількістю допущених помилок під час проходження тесту, що, імовірно, 

свідчить про однакову ефективність функціонування ОП у представників обох 

груп.      

Втім, як було зазначено вище, деякі дослідники наводять відомості про 

те, що музиканти досягають кращих показників в тестах ОП, ніж немузиканти 

[18, 115-117]. Окремої уваги варте дослідження Lee та ін. (2007), в ході якого 

було застосовано батарею психофізіологічних завдань, направлених на 

тестування усіх компонентів ОП – фонологічну петлю, зорово-просторовий 

блок, а також центральний процесор. Як обстежувані у були залучені 

музиканти – дорослі і діти, а також відповідні контрольні групи немузикантів. 

Автори виявили, що хоча діти, які мали регулярну музичну практику, і 

перевершували своїх однолітків у всіх тестах на ОП, у групі дорослих 

обстежуваних музиканти демонстрували кращий результат порівняно з 

немузикантами лише під час завдань з залученням фонологічної петлі, але не 

зорово-просторового блоку чи центрального процесора [116]. Враховуючи 

незрілість нервової системи дітей, можна зробити припущення, що в цьому 

випадку додаткове тренування у вигляді занять музикою могло надати певні 

когнітивні переваги представникам експериментальної групи (дітям-

музикантам), які в підсумку і продемонстрували кращі результати під час 

тестування ОП. Що стосується дорослих обстежуваних, то автори пояснили 

переваги музикантів над немузикантами, що мали місце при тестуванні 

фонологічної петлі, позитивним впливом регулярних занять музикою на 

розвиток цього компонента ОП, який у даному контексті можна розглядати як 

модально-специфічний. У свою чергу, відсутність статистично значущих  

відмінностей між дорослими музикантами і немузикантами в ефективності 
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функціонування зорово-просторового блоку і центрального процесора на фоні 

того, що такі відмінності виявлені для дитячої вибірки, свідчить, на думку 

авторів, про те, що дорослі обстежувані з обох груп досягнули однакового 

оптимального рівня розвитку згаданих компонентів ОП за рахунок інших видів 

діяльності, не обов’язково музичної практики.  

Таким чином, результати нашого дослідження не узгоджуються з певною 

частиною даних, представлених в інших публікаціях. Зазначимо, що на це, крім 

певних об’єктивних причин, що стосуються реального позитивного чи 

нейтрального впливу занять музикою на ОП, могли вплинути й інші фактори, 

принаймні певні відмінності у методичному підході між нашим дослідженням і 

попередніми. Зокрема, під час нашого обстеження стимули у множині 

подавалися не послідовно один за одним (методика Стернберга [140]), а 

одночасно (так звана парадигма Сперлінга [17]). Наскільки нам відомо, 

психофізіологічні дослідження, які раніше займалися з’ясуванням впливу 

занять музикою на функціонування ОП людини, використовували парадигму 

саме послідовного пред’явлення стимулів у множині, а не одночасного. Крім 

того, у нашому тесті експозиція кожної множини стимулів становила всього 1,5 

с, після чого обстежувані повинні були одразу зреагувати на тестову літеру. 

Враховуючи це, тестування ОП, яке було використане в даному дослідженні, 

мінімізує вірогідність багаторазового повторення інформації перед надаванням 

відповіді. 

У нашому дослідженні було також виявлено, що ліва рука помиляється 

частіше, ніж права (див. табл. 3.1), причому така закономірність більше 

виражена у групі немузикантів. Крім того, ліва рука має довші ЛП реакцій, 

порівняно з правою (див. рис. 3.2-3.4), що було більш характерним для 

немузикантів. Декілька важливих суджень можуть витікати з такого прояву 

функціональної асиметрії. Насамперед, коротші ЛП реакції правої руки 

(відповідь «так»), порівняно з лівою рукою (відповідь «ні»), можуть бути 

виявом більш раннього припинення пошуку в репрезентації множини стимулів 

ОП, якщо тестова літера в ній знайшлася [141]. Однак, автори дослідження 
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[142], які провели аналогічне тестування з залученнями вибірки студентів і 

змінили тип реагування для рук (права рука відповідала «ні», а ліва рука – 

«так»), встановили, що ліва рука має довші ЛП реакцій, ніж права, навіть якщо 

відповідає «так». Імовірно, поясненням подібної закономірності може бути 

лівопівкульна латералізація командного центру моторного контролю. Згідно з 

Derakhshan (2009), команда на здійснення рухової реакції формується в 

домінантній (у 80% населення – у лівій) півкулі [143]. Тому, моторні реакції, 

здійснені правою рукою, будуть швидшими, а лівою – повільнішими за рахунок 

транскалозальної затримки. Враховуючи наведені вище дані та результати 

нашого дослідження, можна стверджувати, що менший прояв функціональної 

асиметрії у музикантів під час тестування ОП пояснюється, імовірно, меншою 

транскалозальною затримкою і більш узгодженою роботою півкуль. І дійсно, 

роботи Patston et al. (2007) частково узгоджуються з нашими даними. Автори 

встановили, що музиканти демонструють менш виражену функціональну 

асиметрію під час бісекційного тесту [84] та не мають міжпівкульних 

відмінностей в латентності компоненту N1 під час реєстрації зорових 

викликаних потенціалів на монокулярно пред’явлені стимули, у той час як у 

групі немузикантів компонент N1 з’являвся раніше у лівій півкулі. Таким 

чином, дані вказують на більш білатеральну коннективність у музикантів 

порівняно з немузикантами [87].  

Не менш цікавим результатом даного дослідження є прояви поетапного 

зростання ЛП реакцій обох рук у музикантів та немузикантів (див. рис. 3.5-3.7). 

Було встановлено, що ЛП реакцій у немузикантів підвищується поступово по 

мірі зростання кількості стимулів у множині. Натомість музиканти майже не 

демонстрували поетапного підвищення ЛП реакцій правої і лівої рук протягом 

ускладнення субтестів. На нашу думку, зростання ЛП реакцій у немузикантів з 

кожним збільшенням кількості стимулів у множині можна пояснити 

зростанням потреб у часовому ресурсі, необхідному для аналізу стимулів і 

надання відповіді. З іншого боку, у музикантів часові потреби для обробки 

множин стимулів в основному знаходилися на одному рівні протягом усіх 
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субтестів. Можливо, це вказує на те, що когнітивна обробка стимулів 

музикантів відбувається швидше, ніж у немузикантів, і не залежить від 

кількості одиниць інформації в репрезентації в ОП. Ці дані частково 

узгоджуються з результатами досліджень інших авторів, які виявили, що 

музиканти мають більш високу швидкість обробки стимульного матеріалу в 

візуально-просторових тестах, ніж немузиканти [9, 124].  
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ МУЗИКОЮ НА ВИКОНАННЯ ПРЯМОГО І 

ЗВОРОТНОГО ТЕСТІВ СТРУПА 

 

4.1. Прямий тест Струпа 

 

Виявлено, що всі обстежувані, незалежно від наявності музичного 

досвіду, мали виражений ефект Струпа (ефект інтерференції) під час прямого 

тесту Струпа, що проявлявся у подовженні латентних періодів реакції обох рук 

у випадках пред’явлення неконгруентних стимулів (рис. 4.1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Латентні періоди реакцій правої і лівої рук немузикантів (n = 38) та 

музикантів (n = 28) під час проходження прямого тесту Струпа. 

Примітки: «+» - конгруентний стимул, «-» - неконгруентний стимул. 
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Під час аналізу і обробки конгруентних стимулів музиканти надавали 

відповіді швидше, ніж немузиканти, що було виявлено як для правої, так і для 

лівої руки. У свою чергу, міжгрупової різниці ЛП реакцій обох рук на 

неконгруентні стимули не було виявлено (див. рис. 4.1). 

 За результатами аналізу моторних реакцій в межах кожної групи було 

встановлено, що ЛП відповідей правої руки у немузикантів є коротшими 

порівняно з лівою, що спостерігалося під час сприйняття і обробки як 

конгруентних, так і неконгруентних стимулів. У свою чергу, у групі музикантів 

подібна закономірність виявлялася лише під час пред’явлення неконгруентних 

стимулів (див. рис. 4.1).     

 За загальною кількістю помилок допущених немузикантами (Me = 2 [1; 

6]; n = 38) та музикантами (Me = 3 [1; 6]; n = 28) під час проходження прямого 

тесту Струпа не було знайдено відмінностей між групами (р = 0,76).  

Проте, виявлено, що немузиканти у випадку сприйняття неконгруентних 

стимулів помилялися правою і лівою рукою більше, ніж під час сприйняття 

конгруентних подразників. У групі музикантів спостерігалася аналогічна 

закономірність, але кількість помилкових відповідей при пред’явленні 

неконгруентних стимулів була більшою лише для лівої руки, але не для правої 

(рис. 4.2).   
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Рис. 4.2. Кількість помилок, допущених музикантами (n = 28) і немузикантами 

(n = 38) під час проходження прямого тесту Струпа.  

Примітки як на рис. 4.1. 

 

 4.2. Зворотний тест Струпа 

 

Під час проходження зворотного тесту Струпа ефект Струпа у групі 

немузикантів виявлявся як для правої, так і лівої руки, а у музикантів – лише 

для лівої (рис. 4.3).   
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Рис. 4.3. Латентні періоди реакцій правої і лівої рук немузикантів (n = 38) та 

музикантів (n = 28) під час проходження зворотного тесту Струпа.  

Примітки як на рис. 4.1. 

  

 За загальною кількістю помилок допущених музикантами (Me = 2 [1; 6]; n 

= 28) та немузикантами (Me = 3 [1; 6]; n = 38) під час проходження зворотного 

тесту Струпа не було знайдено відмінностей між групами (р = 0,5). Крім того, у 

межах груп не виявлено відмінностей стосовно кількості помилок в залежності 

від співпадіння чи неспівпадіння кольору слова і його значення (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Кількість помилок, допущених музикантами (n = 28) і немузикантами 

(n = 38) під час проходження зворотного тесту Струпа.  

Примітки як на рис. 4.1. 

 

 4.3 Обговорення результатів 

 

Таким чином, результати даного дослідження вказують на наявність 

деяких відмінностей в організації когнітивних функцій у музикантів та 

немузикантів під час виконання прямого та зворотного тесту Струпа. Виявлено, 

що ефект інтерференції під час прямого тесту Струпа проявлявся однаково як у 

музикантів, так і в немузикантів для обох рук. При цьому, нами не було 

виявлено відмінностей між латентними періодами реакцій музикантів і 

немузикантів у випадку подачі неконгруентних стимулів та відмінностей у 
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кількості допущених помилок, що вказує на однаковий прояв інтерференції та 

однакову ефективність роботи системи уваги у представників обох груп [144].  

Однак, за результатами зворотного тесту Струпа нами було виявлено, що 

ефект інтерференції у групі немузикантів проявлявся під час надання 

відповідей як правою, так лівою рукою, у той час як у музикантів – лише лівою. 

На нашу думку, цей факт можна пояснити сильнішим когнітивним контролем з 

боку лівої півкулі музикантів порівняно з правою. Примітно, що дана 

закономірність проявилася саме під час зворотного тесту Струпа, у якому 

когнітивні вимоги до лівої півкулі підвищуються порівняно з прямим тестом 

Струпа, оскільки для успішного виконання завдання обстежувані мають 

проводити аналіз слів у вербальній системі лівої півкулі. Можливо, більш 

сильний когнітивний контроль збоку лівої півкулі у музикантів можна 

пояснити позитивним впливом занять музикою на мовні функції людини [8, 70, 

71], адже низка досліджень свідчать, що обробка мови і музики забезпечується 

спільною нервовою мережею [63, 64], а в музикантів вона ніби «зливається» на 

нейронному рівні [69]. Однак відмітимо, що нами не було знайдено 

відмінностей між кількістю помилок, допущених музикантами і немузикантами 

під час виконання зворотного тесту Струпа, що вказує на однаковий рівень 

розвитку довільної уваги. 

Зазначимо, що в публікації Travis та ін. (2011), яка є однією із небагатьох 

робіт, присвячених дослідженню ефекту Струпа у музикантів і немузикантів,  

було виявлено, що ефект інтерференції у професійних музикантів під час 

проходження прямого тесту Струпа є меншим порівняно з музикантами-

любителями [145]. Тобто, ці дані не узгоджується з нашими результатами 

прямого тесту Струпа [144]. На нашу думку, існує декілька причин, які 

обумовлюють подібне розходження. По-перше, у вибірці Travis та ін. не було 

немузикантів – дослідники працювали з вибіркою музикантів-любителів і 

професійних музикантів віком від 27 до 63 років. Зазначимо, що дана вибірка 

не співпадає з нашою за соціо-демографічними показниками. По-друге, у 

нашому дослідженні обстежувані проходили прямий тест Струпа лише один 



75 
 

раз і при цьому відповіді надавалися миттєво шляхом натискання відповідних 

клавіш на клавіатурі комп’ютера, тоді як методика Travis та ін. полягала у 

надаванні відповідей голосом і застосуванні триразового проходження тесту 

(для аналізу були взяті результати останньої проби). На нашу думку, повторні 

проходження прямого тесту Струпа могли активізувати механізми навчання в 

обстежуваних, що на тлі іншого методичного підходу до надання відповідей і 

могло позначитися на кінцевому результаті. Зазначимо, що результати іншого 

дослідження [131], які свідчать, що музиканти і немузиканти мають однаковий 

рівень прояву інтерференції при виконанні тесту Струпа, цілком узгоджуються 

з нашими даними. 

 Крім того, нами було виявлено, що під час проходження прямого тесту 

Струпа немузиканти робили більше помилок на неконгруентні подразники 

порівняно з конгруентними як правою, так і лівою рукою. Музиканти за 

аналогічних умов помилялися більше лише лівою рукою, а кількість помилок 

правої руки не відрізнялася для конгруентних і неконгруентних стимулів (див. 

рис. 4.2). Подібна закономірність уже була виявлена нами раніше за 

результатами попереднього дослідження, у якому обстежувані (музиканти та 

немузиканти) проходили тест Струпа з визначенням просторової локалізації 

стимулів [146]. Ймовірно, ці дані також вказують на те, що музиканти мають 

більш сильний когнітивний контроль з боку лівої півкулі під час виконання 

такого роду завдань. 

Крім того, було виявлено, що під час проходження прямого тесту Струпа 

музиканти мали коротші латентні періоди реакцій як правої, так і лівої руки 

порівняно з відповідними показниками немузикантів (див. рис. 4.1). Однак дана 

закономірність спостерігалася лише під час подачі слів, колір яких співпадав із 

їх значенням. Імовірно, когнітивна оцінка таких конгруентних стимулів у 

музикантів відбувалася швидше, ніж у немузикантів. Проте, під час 

пред’явлення неконгруентних стимулів різниця в ЛП реакцій правої і лівою рук 

музикантів і немузикантів зникає, ймовірно, внаслідок ефекту інтерференції. 

Виявлену закономірність стосовно більш швидкої оцінки конгруентних 
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стимулів музикантами можна було б пояснити також більш тренованим 

моторним компонентом в останніх, а не швидшою обробкою стимулу як такою. 

Однак, результати деяких досліджень спростовують факт внеску розвиненої 

моторики музикантів у ЛП реакцій їх рук. Так, Brochard та інші (2004) виявили, 

що ЛП простих сенсомоторних реакцій не відрізняються між музикантами і 

немузикантами [124]. Проте, якщо в завдання внести когнітивний компонент, 

то ЛП відповідей музикантів стають швидшими, ніж у немузикантів. Більш 

швидкі ЛП реакцій рук під час когнітивних завдань у музикантів у порівнянні з 

немузикантами були описані і в роботі Patston та ін. [9], а також у нашому 

дослідженні з оцінки розвитку ОП на літери, цифри і геометричні фігури [139], 

а також тесту Струпа з визначення просторової локалізації стимулів [146]. На 

нашу думку, це вказує на те, що музиканти порівняно з немузикантами мають 

більш швидку обробку інформації під час здійснення когнітивних завдань, що є 

наслідком довготривалих музичних тренувань. 

Важливо відмітити, що під час проходження прямого тесту Струпа у 

немузикантів виявлялася чітка функціональна асиметрія – відповіді правою 

рукою надавалися швидше, ніж лівою. У групі музикантів така асиметрія 

виявлялася лише під час пред’явлення неконгруентних стимулів, коли завдання 

ставало складнішим. Враховуючи наведені вище дані стосовно більш швидких 

ЛП відповідей музикантів у випадках співпадіння кольору слова і його 

значення, здається можливим, що під час обробки конгруентних стимулів 

півкулі мозку музикантів працюють симетрично, а оцінка стимулу проходить 

швидко. Поява неконгруентного стимулу і подальший його аналіз ніби 

змінюють організацію функціонування когнітивної системи – посилюється 

когнітивний контроль лівої півкулі, що приводить до появи асиметрії. У свою 

чергу, швидкість моторних реакцій не відрізняється від відповідних значень у 

немузикантів. Можливо, подібне «переключення» у музикантів має на меті 

підвищення ефективності виконання завдання і недопущення появи помилки у 

випадку конфліктного стану між двома потоками інформації (власне 

інтерференції). З іншого боку, у немузикантів організація когнітивної системи 
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завжди знаходиться в «асиметричному» режимі, незалежно від того, 

конгруентний чи неконгруентний подразник в даний час сприймається і 

аналізується.      
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РОЗДІЛ 5 

ВИКОНАННЯ ТЕСТУ СТРУПА З ВИЗНАЧЕННЯМ ПРОСТОРОВОЇ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ СТИМУЛІВ МУЗИКАНТАМИ ТА НЕМУЗИКАНТАМИ 

 

Перший субтест тесту Струпа з визначенням просторової локалізації 

стимулів мав на меті з’ясувати, за якої мінімальної експозиції стимулів (МЕС) 

музиканти та немузиканти надають не менше 50% правильних відповідей. 

Нагадаємо, що показник мінімальної експозиції стимулів свідчить про 

функціональну рухливість нервових процесів у обстежуваних, а також 

відображає швидкість обробки стимулів за даних умов.  

Аналіз отриманих результатів показав, що у субтесті з визначення МЕС 

музиканти досягали значуще меншого часу експозиції стимулів (Ме = 700 мс 

[748; 616]), ніж немузиканти (Ме = 748 мс [844; 700]) – p = 0,03.  

 Крім того, за результатами субстесту з визначення МЕС було 

встановлено, що ЛП відповідей правої руки музикантів були швидшими у 

порівнянні з немузикантами. Зазначимо, що дана закономірність проявлялася як 

для конгруентних, так і для неконгруентних стимулів. Що стосується ЛП 

реакцій лівої руки, то міжгрупові відмінності по цьому показнику не були 

виявлені (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Латентні періоди реакцій складного диференціювання у музикантів (n 

= 28) і немузикантів (n = 36) під час субтесту з визначення МЕС.  

Примітки: «Л» - ліва рука (білий колір), «Пр» - права рука (сірий колір); «+» - 

співпадіння значення слова і його кольору (конгруентні стимули), «-» - 

неспівпадіння значення слова і його кольору (неконгруентні стимули). 

 

Аналіз прояву функціональної асиметрії у субтесті з визначення МЕС в 

межах груп дозволив виявити загальну закономірність: у випадку співпадіння 

кольору і значення слова відповіді правою і лівою рукою були швидшими, ніж 

у випадку неспівпадіння. Це було характерним як для музикантів, так і для 

немузикантів (див. рис. 5.1), і є проявом класичного ефекту Струпа 

(інтерференції).  

У субтесті з оцінки ПГМ музиканти теж мали значуще менші ЛП реакцій 

лівої руки, ніж немузиканти, проте дана закономірність була виявлена лише 

при аналізі неконгруентних стимулів (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. Латентні періоди реакцій складного диференціювання у музикантів (n 

= 28) і немузикантів (n = 36) під час субтесту з оцінки ПГМ.  

Примітки як на рис. 5.1. 

 

Крім того, за результатами субтесту з оцінки ПГМ нами також був 

виявлений ефект Струпа, що проявлявся в подовженні ЛП реакцій обох рук на 

неконгруентні стимули. Однак, окрім цього, було виявлено, що вірні відповіді 

на конгруентні стимули здійснювалися швидше правою рукою, ніж лівою, а 

вірні відповіді на неконгруентні стимули – лівою рукою, ніж правою. Такий 

прояв функціональної асиметрії спостерігався як у музикантів, так і в 

немузикантів (див. рис. 5.2).  

За загальною кількістю помилок (табл. 5.1) не виявлено відмінностей між 

музикантами та немузикантами у тесті з визначення МЕС та ПГМ.  
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Таблиця 5.1 

Загальна кількість помилок, допущених музикантами і немузикантами під час 

проходження тесту Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів 

 

Субтест Немузиканти Музиканти 

Визначення МЕС 28 [23; 38] 27 [23; 35,5] 

Оцінка ПГМ 72 [56; 89] 66 [58; 86] 

 

Проте, при виконанні обох субтестів як музиканти, так і немузиканти 

помилялися більше у випадку неспівпадіння кольору і семантичного значення 

слова, ніж у випадку співпадіння, демонструючи таким чином ефект Струпа  

(рис. 5.3, рис. 5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Кількість помилок правої і лівої руки, допущених музикантами (n = 28) 

і немузикантами (n = 36) у субтесті з визначення МЕС.  

Примітки як на рис. 5.1. 
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Рис. 5.4. Кількість помилок правої і лівої руки, допущених музикантами (n = 28) 

і немузикантами (n = 36) у субтесті з оцінки ПГМ.  

Примітки як на рис. 5.1. 

 

Крім того, в обох субтестах музиканти робили більше помилок правою 

рукою, ніж лівою, під час аналізу неконгруентних стимулів (див. рис. 5.3, див. 

рис. 5.4). Виявлено також, що в субтесті з оцінки ПГМ музиканти у випадку 

співпадіння кольору і значення слова помилялися правою рукою менше, ніж 

немузиканти (див. рис. 5.4).  

Узагальнюючи результати даного дослідження, можна стверджувати, що 

музиканти відповідають швидше на пред’явлені стимули, ніж немузиканти. 

Особливо показовим в цьому відношенні є результати проходження субтесту з 

визначення МЕС, в ході якого музиканти досягли більш високої швидкості 

роботи, критерієм якої був значуще менший мінімальний час експозиції 
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стимулів. Крім того, було виявлено, що музиканти, порівняно з немузикантами, 

демонструють менші значення ЛП реакцій правої руки в субтесті з визначення 

МЕС, а також лівої руки в субтесті з оцінки ПГМ. На нашу думку, ці результати 

вказують на швидшу когнітивну обробку й оцінку стимулів музикантами 

порівняно з немузикантами. Однак, отримані дані стосовно швидших 

відповідей у музикантів можна було б пов’язати і з більш тренованим моторним 

компонентом в останніх, а не швидшою обробкою стимулів як такою. 

Насправді ж результати досліджень, у яких оцінювався вплив занять музикою 

на психофізіологічні показники роботи головного мозку (у тому числі й ЛП 

моторних реакцій) під час когнітивних завдань, вказують на те, що більш 

швидкі моторні відповіді у музикантів, скоріше за все, пов’язані з швидшою 

обробкою стимульного матеріалу. Так, Brochard та інші (2004) встановили, що 

ЛП простих сенсомоторних реакцій не відрізняються між музикантами і 

немузикантами [124]. Проте в іншому завданні, де обстежуваним за допомогою 

натискання клавіш комп’ютера варто було вказати сторону пред’явлення 

стимулу, ЛП моторних реакцій музикантів були коротшими, ніж у немузикантів 

[9, 124]. Автори зробили припущення, що швидші відповіді музикантів 

порівняно з немузикантами проявляються у тому випадку, коли завдання 

ускладнюється необхідністю здійснення вибору на основі попереднього 

диференціювання інформації. Враховуючи це, Patston та інші (2007) вирішили 

провести дослідження, у якому обстежувані (музиканти та немузиканти) при 

виконанні певного когнітивного завдання мали б надавати відповіді не 

мануально, а вголос. Автори прагнули повністю виключити імовірний вплив 

моторних реакцій на результати експерименту. Так, обстежуваним було 

запропоновано завдання з візуально-просторового пошуку, що полягало у 

порівнянні двох малюнків з різними геометричними фігурами. Зображення 

були розділені на чотири квадрати, і, на перший погляд, здавалися 

ідентичними, проте відрізнялися за однією ознакою (наприклад, за 

розміщенням певної фігури). Обстежувані мали назвати номер квадрата, у 

якому вони знайшли відмінності між двома малюнками. Виявилося, що 
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музиканти за одиницю часу встигали назвати більше квадратів, ніж 

немузиканти, і, до того ж, з більшим відсотком правильних відповідей [125]. 

Таким чином, результати даного дослідження вказують на те, що обробка 

візуально-просторових стимулів на рівні ЦНС у музикантів дійсно може 

відбувалися швидше, ніж у немузикантів. Варто відмітити, що у нашому 

попередньому дослідженні, у якому використовувався класичний прямий тест 

Струпа, нами також було виявлено, що музиканти мають швидші ЛП 

відповідей на пред’явлення конгруентних стимулів, ніж немузиканти [144], що 

частково узгоджується і підтверджує ці дані. 

Що стосується прояву функціональної асиметрії та залежності ЛП 

реакцій від типу відповіді (співпадіння - неспівпадіння), то вона є подібною у 

музикантів та немузикантів. У субтесті з визначення МЕС було виявлено, що 

відповіді у випадку сприйняття конгруентних стимулів є швидшими, ніж під 

час аналізу неконгруентних стимулів. Ця закономірність є справедливою як для 

правої, так і для лівої руки, і однаково проявлялася в обох групах. На нашу 

думку, певна затримка відповіді у випадку неспівпадіння кольору і значення 

слова викликана інтерференцією між двома потоками інформації. Іншими 

словами, неузгодженість між тим, що слово означає, і його кольором ускладнює 

надання відповіді і потребує більше часу для прийняття правильного рішення. 

Таким чином, у даному контексті можна говорити про класичний ефект Струпа, 

однаковий рівень прояву якого у музикантів та немузикантів був відмічений 

також й у наших попередніх публікаціях [144] та у роботах інших авторів [131]. 

Крім того, вклад у розвиток затримки відповіді у випадку неспівпадіння 

значення слова і його кольору може вносити і транскалозальне перенесення 

інформації, оскільки за такої умови рухова реакція має бути здійснена 

протилежною рукою. 

У субтесті з оцінки ПГМ відповіді на конгруентні стимули також були 

швидшими, ніж на неконгруентні, що також є відображенням ефекту Струпа. 

Проте, було також виявлено, що моторні реакції правої руки є швидшими у 

порівнянні з лівою, коли колір слова і його значення співпадають. У свою 
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чергу, відповіді лівою рукою надаються швидше у порівнянні з правою, коли 

колір слова і його значення не співпадають. Ця закономірність спостерігалася 

однаково як у музикантів, так і в немузикантів. Зазначимо, що така залежність 

функціональної асиметрії від типу відповіді уже була описана в літературі та, 

ймовірно, пояснюється тим, що перенесення інформації від правої півкулі до 

лівої (у випадку неспівпадіння значення слова і кольору) триває довше, ніж від 

лівої до правої [147], і, в свою чергу, не залежить від наявності музичного 

досвіду. Відмітимо, що в субтесті з визначення МЕС така моторна асиметрія не 

проявлялася, оскільки його виконання є більш короткотривалим, а час 

експозиції стимулів постійно змінювався.   

Ефективність виконання обох субтестів, критерієм якої була загальна 

кількість помилок, значуще не відрізнялася у музикантів та немузикантів, що 

свідчить про однаковий розвиток довільної уваги, а також працездатність 

головного мозку при такому когнітивному навантаженні.  

Було виявлено, що обстежувані обох груп помилялися більше у випадку 

неспівпадіння кольору стимулу і його значення. На нашу думку, це можна 

пояснити виникненням згаданого вище ефекту інтерференції. У субтесті з 

оцінки ПГМ було виявлено, що у випадку співпадіння кольору і значення слова 

музиканти помилялися значуще менше правою рукою, ніж не музиканти (див. 

рис. 5.4). Ймовірно, це пов’язано з більш сильним когнітивним контролем 

виконання таких завдань збоку лівої півкулі у музикантів.    
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РОЗДІЛ 6 

СПЕЦИФІКА КОГНІТИВНИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У 

МУЗИКАНТІВ І НЕМУЗИКАНТІВ 

 

Нагадаємо, що у даному розділі дисертаційної роботи наводяться 

експериментальні дані двох досліджень. Перше з них представлене 

попередніми результатами реєстрації когнітивних викликаних потенціалів в 

студентів, які закінчили музичну школу, і регулярно займалися музикою у 

вільний час (надалі в межах розділу – музиканти-любителі; n = 7). Друге 

дослідження відображає дані, отримані за участю студентів Національної 

музичної академії імені П. Чайковського, які закінчили музичну школу, 

музичне училище і на момент проведення обстеження регулярно займалися 

музикою в рамках навчальної програми вищого навчального закладу та брали 

участь в діяльності різних музичних колективів (надалі в межах розділу – 

професійні музиканти; n = 31). З метою уникнення непорозумінь, результати 

цих двох дослідженнях наводяться окремо в межах різних підрозділів.    

 

6.1. Бінауральна стимуляція 

 

6.1.1. Слухові КВП у музикантів-любителів. Аналіз отриманих 

результатів показав, що ЛП компоненту Р3 у лівій півкулі музикантів-

любителів за умови бінауральної стимуляції був достовірно (р < 0,01) 

коротшим, ніж у немузикантів (рис. 6.1). У свою чергу, нами не було виявлено 

відмінностей між музикантами-любителями і немузикантами за ЛП компоненту 

Р3 у правій півкулі, а також за ЛП інших компонентів когнітивного комплексу 

– N2 і N3. 
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Рис. 6.1. ЛП компоненту Р3 в групі немузикантів (n = 10) та музикантів-

любителів (n = 7) при бінауральній стимуляції (ліва півкуля; центральні 

відведення). 

 

Зазначимо, що міжпівкульні відмінності між ЛП компонентів N2, P3, N3 в 

межах групи музикантів-любителів нами теж не виявлялися. При цьому у групі  

немузикантів виявлено досить чітку асиметрію: компоненти N2, P3, N3 

когнітивних викликаних потенціалів  у правій півкулі мали значуще коротший 

ЛП, ніж у лівій (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. ЛП компоненту N2, P3, N3 в групі немузикантів (n = 10) при 

бінауральній стимуляції (центральні відведення). 

 

Аналіз амплітуди компонентів КВП у лівій і правій півкулях показав, що 

амплітуда компоненту Р3 у немузикантів у лівій півкулі була вищою 

(М=13,1±6,31 мкВ), ніж у правій (М=10,5±5,21 мкВ), тоді як у музикантів-

любителів така міжпівкульна різниця амплітуди Р3 не спостерігалася. 

Не було виявлено відмінностей між музикантами-любителями і 

немузикантами за тривалістю міжпікового інтервалу N2-P3 та N2-N3. 

Міжпівкульна різниця тривалості зазначених міжпікових інтервалів в межах 

кожної групи теж не була знайдена.  

У стані спокою не було виявлено відмінностей між музикантами-

любителями і немузикантами за ЛП і амплітудами компонентів відповіді 

слухової кори.  
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6.1.2. Слухові КВП у професійних музикантів. Статистичний аналіз 

отриманих результатів показав, що професійні музиканти порівняно з 

немузикантами мають менший ЛП компоненту N2 когнітивних викликаних 

потенціалів у правій (відведення P4A2, C4A2 – рис. 6.3) та у лівій півкулі 

(відведення Р3А1 – рис. 6.4). 

 

 

 

Рис. 6.3. ЛП компонентів N2, Р3, N3 у правій півкулі немузикантів (n = 28) та 

професійних музикантів (n = 31) при бінауральній стимуляції. 

Примітки: N2, P3, N3 – компоненти когнітивних викликаних потенціалів. С4А2 

– праве центральне відведення, Р4А2 – праве парієтальне відведення. 
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Встановлено також, що пік Р3 у професійних музикантів з’являвся 

раніше, ніж у немузикантів як у правій (відведення Р4А2 – див. рис. 6.3), так і у 

лівій півкулі (відведення С3А1 – див. рис. 6.4).    

 

 

Рис. 6.4. ЛП компонентів когнітивного комплексу N2, Р3, N3 у лівій півкулі 

немузикантів (n = 28) та професійних музикантів (n = 31) при бінауральній 

стимуляції. 

Примітки: N2, P3, N3 – компоненти когнітивних викликаних потенціалів. С3А1 

– ліве центральне відведення, Р3А1 – ліве парієтальне відведення.  

  

 Варто відмітити, що не було виявлено міжпівкульних відмінностей між 

латентними періодами компонентів когнітивних викликаних потенціалів в 

межах групи професійних музикантів і немузикантів (Додаток В.1, В.2). 
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 Крім того, нами не було виявлено міжгрупових відмінностей стосовно 

амплітуди когнітивного комплексу (хвилі Р3) у професійних музикантів і 

немузикантів та міжпівкульної різниці між амплітудами піку Р3 в межах кожної 

з цих груп обстежуваних (Додаток Б.1).   

Тривалість міжпікового інтервалу N2-P3 не відрізнялася між 

немузикантами і професійними музикантами (див. табл. 6.1), однак в останніх 

міжпіковий інтервал N2-N3 у правій півкулі (відведення Р4А2) був довшим, ніж 

у немузикантів.  

 

Таблиця 6.1 

Міжпікові інтервали N2-P3 та N2-N3 у професійних музикантів (Мз) та 

немузикантів (Нмз) при бінауральному подаванні стимулу 

 

Міжпівкульної різниці стосовно міжпікових інтервалів N2-P3 та N2-N3 у 

межах обох груп виявлено не було. Проте у групі немузикантів міжпіковий 

інтервал N2-N3, що відображає тривалість когнітивного комплексу N2-P3-N3, в 

правій півкулі є коротшим, ніж у лівій (р = 0,036) (рис. 6.1.2.3). 

 

 

 

  Відведення 

  С3А1 Р3А1 С4А2 Р4А2 

Нмз 

N2-P3 
103  

[96; 128,5] 

111  

[86,5; 130,5] 

107  

[88,5; 122,5] 

106  

[87,5; 129,5] 

N2-N3 
224,5  

[194; 259] 

223  

[195; 260] 

221,5 

[183; 255] 

212  

[180; 243] ** 

Мз 

N2-P3 109 [81; 128] 116 [92; 137] 108 [76; 125] 116 [90; 142] 

N2-N3 
206  

[184; 251] 

233  

[202; 263] 

222  

[195; 250] 

249  

[203; 274] ** 
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Рис. 6.5. Міжпіковий інтервал N2-N3 у правій і лівій півкулі немузикантів (n = 

28) під час бінаурального пред’явлення стимулів (центральні відведення).   

 

Крім того, не було виявлено відмінностей між професійними 

музикантами і немузикантами за ЛП і амплітудами компонентів відповіді 

слухової кори у стані спокою.  

 

 6.2. Правостороння моноуральна стимуляція. 

 

 6.2.1. Слухові КВП у музикантів-любителів. При подаванні тонового 

сигналу до правого вуха не було виявлено відмінностей між музикантами-

любителями і немузикантами за усіма досліджуваними показниками: ЛП 

компонентів КВП (рис. 6.6), амплітудою Р3, міжпіковими інтервалами N2-N3, 

N2-N3, а також компонентами відповідей слухової кори.   
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Рис. 6.6. ЛП компонентів N2, Р3, N3 у правій і лівій півкулі музикантів-

любителів (n = 7) та немузикантів (n = 10) при правосторонньому подаванні 

стимулів (центральні відведення). 

Примітки: П – права півкуля, Л – ліва півкуля.  

 

 Однак, у музикантів-любителів при подаванні тонового сигналу до 

правого вуха спостерігалося зростання міжпікових амплітуд N1-P2, P2-N2, P3-

N3 як у правій, так і у лівій півкулі на значимий стимул; у немузикантів не 

виявлено міжпівкульних відмінностей за амплітудами КВП за цих же умов 

(рис. 6.7).  
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Рис. 6.7. Міжпікові амплітуди компонентів КВП на значимий стимул за умови 

правостороннього подавання тону в музикантів-любителів (зліва) і 

немузикантів (справа) (центральні відведення).  

Примітки: Л – ліва півкуля, П – права півкуля; R – права сторона стимуляції. 

Трикутником позначено міжпікову амплітуду N1-P2, квадратом – P2-N2, колом 

– P3-N3. Розмір геометричних позначок співвідноситься з розміром відповідної 

амплітуди. Міжпівкульні відмінності амплітуд КВП у музикантів є статистично 

значущими (р<0,05). 

 

6.2.2. Слухові КВП у професійних музикантів. Встановлено, що 

професійні музиканти порівняно з немузикантами мають менший ЛП 

компонентів Р3 та N3 КВП у правій півкулі при застосуванні правостороннього 

подавання стимулу (відмінності виявлені в центральних і парієтальних 

відведеннях) (рис. 6.8). Статистично значущої різниці стосовно ЛП компоненту 

N2 між групами не було виявлено, проте у музикантів прослідковується 

тенденція до більш раннього прояву даного компоненту, ніж у немузикантів 

(центральні відведення; р = 0,055) (див. рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. ЛП компонентів N2, Р3, N3 у правій півкулі немузикантів (n = 28) та 

професійних музикантів (n = 31) при правосторонньому подаванні стимулів. 

Примітки як на рис. 6.3.  

  

У лівій півкулі під час правосторонньої стимуляції ЛП компонентів N2 

(центральні відведення), P3 (центральні та парієтальні відведення), N3 

(парієтальні відведення) у професійних музикантів були значуще коротшими, 

ніж у немузикантів (рис. 6.9). Міжгрупова різниця стосовно компонентів N2 

(парієтальні відведення) та N3 (центральні відведення) не досягла 

статистичного рівня значущості, проте у музикантів проявляється чітка 

тенденція до більш коротких ЛП даних компонентів, ніж у немузикантів (див. 

рис. 6.9).  

 



96 
 

 

 

Рис. 6.9. ЛП компонентів когнітивного комплексу N2, Р3, N3 у лівій півкулі 

немузикантів (n = 28) та професійних музикантів (n = 31) при 

правосторонньому подаванні стимулів. 

Примітки як на рис. 6.4. 

  

 Варто відмітити, що нами не було виявлено міжпівкульних відмінностей 

між ЛП компонентів когнітивних викликаних потенціалів в межах групи 

професійних музикантів (Додаток В.4). У групі немузикантів ЛП компоненту 

N3 у лівій півкулі був коротшим, ніж у правій (центральні відведення; Додаток 

В.3). 

 Крім того, нами не було виявлено міжгрупових відмінностей стосовно 

амплітуди когнітивного комплексу (хвилі Р3) та міжпівкульної різниці за 

амплітудами піку Р3 в межах кожної з цих груп обстежуваних (Додаток Б.2).   
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Тривалість міжпікового інтервалу N2-P3 не відрізнялася в обстежуваних 

обох груп (див. табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2 

Міжпікові інтервали N2-P3 та N2-N3 у професійних музикантів (Мз) та 

немузикантів (Нмз) при правосторонньому подаванні стимулів 

 

Міжпівкульної різниці стосовно міжпікових інтервалів N2-P3 та N2-N3 у 

межах групи професійних музикантів виявлено не було. Однак, у групі 

немузикантів міжпіковий інтервал N2-N3 у центральних відведеннях правої 

півкулі є значуще коротшим, ніж у лівій (р = 0,04) (рис. 6.10). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Відведення 

  С3А1 Р3А1 С4А2 Р4А2 

Нмз 

N2-P3 118 [97; 134] 124 [100; 138] 117 [90; 132] 124 [98; 142] 

N2-N3 
234  

[202; 256] 

250 

[218; 277] 

229 

[194; 268] 

268 

[218; 286] 

Мз 

N2-P3 113 [90; 134] 116 [82; 132] 114 [84; 130] 115 [74; 144] 

N2-N3 
217 

[205; 252] 

217 

[201; 265] 

222 

[199; 250] 

228 

[198; 275] 
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Рис. 6.10. Міжпіковий інтервал N2-N3 у правій і лівій півкулі немузикантів (n = 

28) під час правостороннього подавання стимулу (центральні відведення).   

 

Також нами не було виявлено відмінностей між професійними 

музикантами і немузикантами за ЛП і амплітудами компонентів відповіді 

слухової кори у стані спокою.  

 

6.3. Лівостороння моноуральна стимуляція. 

 

6.3.1. Слухові КВП у музикантів-любителів. За умови моноуральної 

стимуляції лівого вуха (центральні відведення) виявлено коротший ЛП 

компонента N2 у правій і лівій півкулі музикантів-любителів, порівняно з 

немузикантами (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. ЛП компонентів N2, Р3, N3 у правій (П) і лівій (Л) півкулі 

музикантів-любителів (n = 7) та немузикантів (n = 10) при лівосторонньому 

подаванні стимулів (центральні відведення). 

Примітки як на рис. 6.6.  

 

 На відміну від правостороннього подавання тонового сигналу, при подачі 

тону в ліве вухо не виявлено статистично значущих міжпівкульних 

відмінностей за амплітудами N1-P2, P2-N2, P3-N3 у правій і у лівій півкулі. 

Дана закономірність однаково проявлялася як у групі музикантів-любителів, 

так і в групі немузикантів (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. Міжпікові амплітуди компонентів КВП на значимий стимул за умови 

лівостороннього подавання тону в музикантів-любителів (зліва) і немузикантів 

(справа) (центральні відведення).  

Примітки як на рис. 6.7. 

 

Зазначимо, що нами не було виявлено відмінностей між музикантами-

любителями і немузикантами за ЛП і амплітудами компонентів відповіді 

слухової кори у стані спокою.  

 

6.3.2. Слухові КВП у професійних музикантів. Статистичний аналіз 

латентних періодів компонентів N2, P3, N3 когнітивних викликаних 

потенціалів, зареєстрованих в правій півкулі, не виявив відмінностей між 

професійними музикантами і немузикантами при лівосторонньому подаванні 

тонового сигналу (рис. 6.3.2.1). 
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Рис. 6.13. ЛП компонентів N2, Р3, N3 у правій півкулі немузикантів (n = 28) та 

професійних музикантів (n = 31) при лівосторонньому подаванні стимулу. 

Примітки як на рис. 6.3. 

 

Окрім цього, статистично значущої різниці стосовно латентних періодів 

компонентів когнітивних викликаних потенціалів між професійними 

музикантами і немузикантами не було виявлено і в лівій півкулі (рис. 6.14). 
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Рис. 6.14. ЛП компонентів N2, Р3, N3 у лівій півкулі немузикантів (n = 28) та 

професійних музикантів (n = 31) при лівосторонньому подаванні стимулу. 

Примітки як на рис. 6.4. 

 

Аналіз міжпівкульних відмінностей латентних періодів компонентів 

когнітивних викликаних потенціалів, проведений окремо у межах кожної 

групи, виявив, що у немузикантів компоненти N2 (центральні відведення) і N3 

(парієтальні відведення) з’являються раніше у правій півкулі, ніж у лівій 

(Додаток В.5). У свою чергу, у професійних музикантів міжпівкульна різниця 

виявлена лише для компонента N3 – його латентний період у лівій півкулі є 

коротшим у порівнянні з правою (Додаток В.6).      

Крім того, нами не було виявлено міжгрупових відмінностей стосовно 

амплітуди когнітивного комплексу (хвилі Р3) у професійних музикантів і 
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немузикантів та міжпівкульної різниці між амплітудами піку Р3 в межах кожної 

з цих груп обстежуваних (Додаток Б.3).   

Тривалість міжпікових інтервалів N2-P3 і N2-N3 не відрізнялася між 

професійними музикантами і немузикантами (див. табл. 6.3).  

 

Таблиця 6.3 

Міжпікові інтервали N2-P3 та N2-N3 у професійних музикантів (Мз) та 

немузикантів (Нмз) при лівосторонньому подаванні стимулів 

 

Міжпівкульної різниці стосовно міжпікових інтервалів N2-P3 та N2-N3 у 

межах групи професійних музикантів виявлено не було. У свою чергу, у групі 

немузикантів міжпіковий інтервал N2-Р3 у правій півкулі є значуще довшим у 

центральних відведеннях, ніж у лівій (р = 0,04) (рис. 6.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Відведення 

  С3А1 Р3А1 С4А2 Р4А2 

Нмз 

N2-P3 113 [94; 128] 125 [112; 138] 120 [104; 144] 132 [108; 144] 

N2-N3 
218 [187; 

265] 

231 [199; 266] 224 [201; 265] 224 [201; 256] 

Мз 

N2-P3 116 [82; 128] 125 [104; 142] 118 [80; 127] 120 [80; 138] 

N2-N3 
210 [196; 

247] 

236 [206; 284] 220 [204; 266] 251 [212; 275] 
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Рис. 6.15. Міжпіковий інтервал N2-Р3 у правій і лівій півкулі немузикантів (n = 

28) під час лівостороннього подавання стимулу (центральні відведення).   

 

Крім того, нами не було виявлено відмінностей між професійними 

музикантами і немузикантами за ЛП і амплітудами компонентів відповіді 

слухової кори у стані спокою.  

 

6.4 Вплив сторони стимуляції на специфіку КВП у професійних 

музикантів і немузикантів  

 

Додатково ми вирішили з’ясувати, як залежить прояв тих чи інших 

компонентів когнітивних викликаних потенціалів від сторони стимуляції. 

Зазначимо, що аналізувалися лише експериментальні дані професійних 

музикантів, а також немузикантів.  
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Виявлено, що у немузикантів і професійних музикантів сторона 

стимуляції значуще не впливає на латентний період компоненту N2, 

зареєстрованого у центральних відведеннях правої і лівої півкулі (рис. 6.16). 

Проте, у немузикантів виявлено чітку тенденцію до більш ранньої появи 

компоненту N2 у правій півкулі при лівосторонньому подаванні тонового 

сигналу порівняно з правостороннім. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.16. Латентні періоди компоненту N2 у правій та лівій півкулі 

професійних музикантів і немузикантів (центральні відведення). 

Примітки: Б – бінауральна стимуляція, Мп – моноуральна правостороння 

стимуляція, Мл – моноуральна лівостороння стимуляція. 

 

 Аналіз латентних періодів компоненту N2 у правій і лівій півкулі, 

зареєстрованого у парієтальній зоні скальпу при бінауральній і моноуральній 

стимуляції, також не виявив впливу сторони стимуляції (рис. 6.17). 
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Рис. 6.17. Латентні періоди компоненту N2 у правій та лівій півкулі 

професійних музикантів і немузикантів (парієтальні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

У групі немузикантів не виявлено значущого впливу сторони стимуляції 

на ЛП центрального компоненту когнітивного комплексу – хвилю Р3 (рис. 

6.18). У той же час, у групі професійних музикантів компонент Р3 у лівій 

півкулі з’являвся раніше при бінауральному подаванні тонового сигналу, ніж 

при лівосторонньому (центральні відведення – див. рис. 6.18). Відмінності між 

ЛП компоненту Р3, зареєстрованого за умов бінауральної і моноуральної 

правосторонньої стимуляції, у музикантів у лівій півкулі не виявлені (див. рис. 

6.18).         
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Рис. 6.18. Латентні періоди компоненту Р3 у правій та лівій півкулі 

професійних музикантів і немузикантів (центральні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 У парієтальних відведеннях компонент Р3 у групі немузикантів мав 

значуще коротший латентний період при бінауральному подаванні стимулу, 

ніж при моноуральній правосторонній (права півкуля) та моноуральній 

лівосторонній (ліва півкуля) стимуляції (рис. 6.19). У групі професійних  

музикантів спостерігалася досить схожа закономірність – латентний період 

компоненту Р3 був коротшим при бінауральному подаванні тонового сигналу 

порівняно з моноуральним правостороннім і лівостороннім як у правій, так і у 

лівій півкулі (див. рис. 6.19). 
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Рис. 6.19. Латентні періоди компоненту Р3 у правій та лівій півкулі 

професійних музикантів і немузикантів (парієтальні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 Статистичний аналіз латентних періодів компоненту N3 у музикантів та 

немузикантів, зареєстрованого у центральних відведеннях, не виявив впливу 

сторони стимуляції на час появи даного піку у правій та лівій півкулях (рис. 

6.20). 
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Рис. 6.20. Латентні періоди компоненту N3 у правій та лівій півкулі 

професійних музикантів і немузикантів (центральні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 У парієтальних відведеннях ЛП компоненту N3 у групі немузикантів був 

значуще довшим при моноуральній правосторонній стимуляції, ніж при 

бінауральному та моноуральному лівосторонньому подаванні стимулу (права 

півкуля). У той же час, у лівій півкулі ЛП компоненту N3 був довшим при 

правосторонній стимуляції, ніж при бінауральній; відмінності між 

моноуральною правосторонньою і моноуральною лівосторонньою стимуляцією 

за латентним періодом N3 у лівій півкулі не виявлялися (рис. 6.21).  
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 У групі професійних музикантів компонент N3 у лівій півкулі був 

значуще коротшим при моноуральній правосторонній стимуляції, ніж при 

лівосторонній (парієтальні відведення) (див. рис. 6.21). 

 

 

 

Рис. 6.21. Латентні періоди компоненту N3 у правій та лівій півкулі 

професійних музикантів і немузикантів (парієтальні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 Вплив сторони стимуляції на амплітуду хвилі Р3 у професійних 

музикантів та немузикантів не був виявлений як у правій, так і у лівій півкулі 

(Додаток Г).   

 Виявлено, що тривалість міжпікового інтервалу N2-P3 у групі 

немузикантів проявляла залежність від сторони стимуляції. Так, у правій 
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півкулі немузикантів міжпіковий інтервал N2-P3 був значуще коротшим під час 

бінауральної стимуляції порівняно з правостороннім подаванням стимулу 

(центральні відведення) (рис. 6.22). У групі професійних музикантів не 

виявлено подібної залежності тривалості міжпікового інтервалу N2-P3 від 

сторони стимуляції (див. рис. 6.22).  

 

 

 

Рис. 6.22. Міжпікові інтервали N2-Р3 у правій та лівій півкулі професійних 

музикантів і немузикантів (центральні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 У парієтальних відведеннях тривалість міжпікового інтервалу N2-P3 у 

групі немузикантів була значуще довшою при моноуральній лівосторонній 

стимуляції, ніж при бінауральному подаванні тону (ліва півкуля) (рис. 6.23). У 
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той же час, у групі музикантів залежність міжпікового інтервалу N2-P3 від 

сторони стимуляції за аналогічних умов не була виявлена (див. рис. 6.23).  

 

 

 

Рис. 6.23. Міжпікові інтервали N2-Р3 у правій та лівій півкулі професійних 

музикантів і немузикантів (парієтальні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 Тривалість міжпікового інтервалу N2-N3 у правій півкулі немузикантів 

була значуще довшою при моноуральній правосторонній стимуляції порівняно 

з бінауральним подаванням стимулу (центральні відведення) (рис. 6.24). У 

групі професійних музикантів не було виявлено залежності тривалості 

міжпікового інтервалу N2-N3 від сторони стимуляції за аналогічних умов (див. 

рис. 6.24).   
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Рис. 6.24. Міжпікові інтервали N2-N3 у правій та лівій півкулі професійних 

музикантів і немузикантів (центральні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

 У парієтальних відведеннях міжпіковий інтервал N2-N3 у правій півкулі 

немузикантів був значуще довшим за умов моноуральної правосторонньої 

стимуляції, ніж при бінауральному та лівосторонньому подаванні стимулу (рис. 

6.25). У музикантів міжпіковий інтервал N2-N3 не залежав від сторони 

стимуляції (див. рис. 6.25).  
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Рис. 6.25. Міжпікові інтервали N2-N3 у правій та лівій півкулі професійних 

музикантів і немузикантів (парієтальні відведення). 

Примітки як на рис. 6.16. 

 

6.5 Обговорення результатів 

 

Таким чином, результати даного дослідження вказують на наявність 

певних відмінностей, пов’язаних зі специфікою обробки акустичних стимулів 

музикантами і немузикантами, маркерами якої є довголатентні компоненти 

когнітивного комплексу N2-P3-N3. Зокрема, виявлено, що при бінауральній і 

моноуральній правосторонній стимуляції професійні музиканти порівняно з 

немузикантами мають коротший ЛП компоненту N2 як в правій, так і в лівій 

півкулі (див. рис. 6.3, 6.4, 6.8, 6.9). Враховуючи той факт, що компонент N2 
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відображає процес ідентифікації стимулу [103], то, ймовірно, менші показники 

ЛП цього піку у професійних музикантів пов’язані зі швидшим впізнанням 

тону, тобто процесом, який в даному контексті можна розглядати як 

початковий етап свідомої обробки інформації.  

Крім того, виявлено, що при бінауральній (див. рис. 6.3, 6.4) і 

моноуральній правосторонній стимуляції (див. рис. 6.8, 6.9) професійні 

музиканти в обох півкулях мають коротший ЛП компоненту Р3 – хвилі, яка 

відображає процес оновлення інформації в оперативній пам’яті [100]. 

Примітно, що у групі музикантів-любителів у лівій півкулі теж виявлено більш 

ранній прояв компоненту Р3 порівняно з немузикантами при бінауральному 

подаванні тонового сигналу (див. рис. 6.1). Тобто, можна припустити, що 

загалом музична діяльність приводить до зменшення латентного періоду Р3 в 

слухових пробах. 

Латентний період компоненту Р3, за думкою деяких авторів, визначається 

як час, необхідний для класифікації стимулу [99] чи його оцінки [100] і 

відображає здатність оперативної пам’яті утримувати щойно оброблену 

інформацію для наступного порівняння з вхідною. Відомо, що чим вищою є ця 

здатність, тим коротшим є ЛП Р3 [108]. Враховуючи наведені вище дані 

стосовно більш ранньої появи компоненту N2, можна припустити, що обробка 

стимулу у професійних музикантів, починаючи від етапу його впізнання, і 

закінчуючи власне оновленням інформації в ОП, відбувається швидше, ніж у 

немузикантів.      

Зазначимо, що у попередніх дослідженнях неодноразово наводилися 

експериментальні дані, що свідчать про коротший ЛП піку Р3 у музикантів. 

Зокрема, Crumer та інші (1994) виявили, що музиканти з абсолютним слухом та 

музиканти без абсолютного слуху мають коротші ЛП компоненту Р3, ніж 

немузиканти, під час сприйняття і обробки інформації про тембр [152]. У свою 

чергу, Besson і Faïta (1995) встановили, що компонент Р3 у музикантів 

з’являється раніше, ніж у немузикантів під час впізнання недіатонічних 

невідповідностей при прослуховуванні кінцівок знайомих і незнайомих мелодій 
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[113]. Trainor та інші (1999) також виявили більш ранні компоненти Р3а і Р3b у 

музикантів порівняно з немузикантами під час виконання завдання на впізнання 

інтервалу, що змінював мелодію [112]. Nikjeh та інші (2008) також наводять 

дані стосовно більш короткого ЛП компоненту Р3 у музикантів у порівнянні з 

немузикантами під час завдання з вирізнення нот [111]. 

Зважаючи на результати, що були описані в наведених вище публікаціях, 

George і Coch (2011) приходять до висновку, що попередні дослідження 

застосовували методику когнітивних викликаних потенціалів в основному для 

вивчення нейрофізіологічних особливостей обробки тону і тембру 

немузикантами і музикантами і пояснювали отримані результати стосовно 

коротшого ЛП компоненту Р3 більш розвиненими механізмами вирізнення 

тону, але не когнітивними перевагами, як от швидшим оновленням інформації в 

ОП. У своїй роботі George і Coch навели дані не тільки про коротший ЛП 

компоненту Р3 на слухові і візуальні стимули у музикантів, але й підкріпили 

електрофізіологічні матеріали результатами поведінкових тестів, що вказують 

на позитивний вплив музичного тренування на функціонування ОП. 

Незважаючи на те, що більш ранній пік Р3 на слухові і візуальні стимули у 

музикантів порівняно з немузикантами був відмічений і в інших публікаціях 

[114], Genç та інші (2009) не виявили відмінностей між музикантами і 

немузикантами щодо латентного періоду Р3 при застосуванні класичної 

методики когнітивних викликаних потенціалів [151]. Більш того, деякі 

дослідники не знаходять відмінностей між музикантами і немузикантами за 

результатами поведінкових тестів оперативної пам’яті [116, 118, 139]. Таким 

чином, дані щодо позитивного впливу занять музикою на функціонування ОП 

людини, скоріше за все, не можна вважати однозначними.  

З іншого боку, враховуючи результати нашого дослідження [150], у якому 

у професійних музикантів у порівнянні з немузикантами було виявлено більш 

ранній прояв як компоненту N2, так і Р3, а також не знайдено міжгрупової 

різниці міжпікового інтервалу N2-P3 та N2-N3 (за відведеннями С3А1, Р3А1, 

С4А2; у відведенні Р4А2 тривалість інтервалу N2-N3 є навіть довшою у 
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професійних музикантів при бінауральній стимуляції), ми припускаємо, що 

сама тривалість процесу оцінки стимулу, імовірно, не відрізняється між 

групами, але у музикантів власне процес оцінки розпочинається раніше (більш 

ранній компонент N2). Це, у свою чергу, приводить відповідно і до більш 

ранньої появи хвилі Р3 (оновлення інформації в ОП), і, в кінцевому підсумку, 

до більш швидкої обробки стимулу загалом. Тобто, компоненти когнітивного 

комплексу N2 і P3 ніби «зсуваються» в сторону більш коротких значень ЛП. 

Зазначимо, що в групі музикантів-любителів більш ранній компонент N2 хоча і 

не виявлявся за тих же умов, що і в професійних музикантів (бінауральна і 

моноуральна правостороння подача тонового сигналу), проте виявлено 

коротший ЛП компоненту Р3 у лівій півкулі музикантів-любителів порівняно з 

немузикантами при бінауральній стимуляції [138, 148, 139]. Це частково 

підтверджує припущення про швидшу обробку стимулу у людей з музичною 

освітою. На жаль, враховуючи невеликий розмір вибірки в дослідженні КВП у 

музикантів-любителів (n = 7), важко сказати, чи інші відмінності, зокрема 

стосовно ЛП компоненту N2, не проявилися саме через цю обставину, чи у 

зв’язку з відсутністю багатої музичної практики у представників цієї групи.   

Зазначимо, що George і Coch [18] не наводять у своїй публікації дані про 

компонент N2, а також міжпікові інтервали N2-P3 та N2-N3, тоді як інші автори 

[114] не виявили відмінностей між музикантами і немузикантами за 

латентностями піку N2 в слухових і візуальних пробах (ймовірною причиною 

може бути невелика вибірка дослідження, в результаті чого міжгрупова різниця 

латентності N2 не досягла статистичного рівня значущості). 

Звісно, оскільки застосована нами методика реєстрації когнітивних 

викликаних потенціалів передбачала використання акустичних стимулів, то 

результати даного дослідження можуть бути пояснені більш тренованими 

механізмами сприйняття і обробки слухових стимулів у музикантів. Однак, 

деякі автори наводять дані поведінкових тестів, які вказують на швидшу 

обробку музикантами і візуально-просторової інформації [9, 69, 124]. Імовірно, 

одні з найбільш показових результатів у цьому контексті наводить Brochard та 
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інші (2004). Автори встановили, що ЛП простих сенсомоторних реакцій на 

візуально представлені стимули не відрізняються між музикантами і 

немузикантами. Однак, якщо завдання ускладнити і внести в нього необхідність 

диференційовано реагувати на певні візуальні стимули, то ЛП моторних 

відповідей у музикантів стає значуще коротшим, ніж у немузикантів, що, 

імовірно, пов’язано з більш швидкою обробкою стимулу у музикантів, яка 

передує прийняттю рішення [124]. 

Варто зазначити, що нами не було виявлено різниці між професійними 

музикантами і немузикантами за ЛП компонентів N2, P3, N3 при лівосторонній 

моноуральній стимуляції (див. рис. 6.13, 6.14). Імовірно, ці дані можна 

пояснити різною спеціалізацією півкуль до обробки інформації про висоту тону 

у музикантів і немузикантів. Так, відомо, що аналіз тонових послідовностей у 

музикантів здійснюється в лівій півкулі, а у немузикантів – у правій [67, 68]. 

Вважається, що така функціональна асиметрія пов’язана з використанням 

різних стратегій аналізу акустичного стимулу музикантами та немузикантами. 

Зокрема, музиканти, скоріше за все, аналізують висоту тону комплексно, на 

професійному рівні, який відбувається з залученням нервових мереж лівої 

півкулі і є результатом тривалої музичної практики [67]. У свою чергу, 

немузиканти сприймають й аналізують тонові сигнали цілісно в правій півкулі. 

Mazziotta та інші (1982) підтвердили ці дані результатами фМРТ-дослідження і 

виявили переважно лівопівкульну активацію скроневої кори у музикантів, та 

правопівкульну активацію фронтальних і скроневих ділянок у немузикантів під 

час прослуховування тонових послідовностей [72]. Повертаючись до 

результатів нашого дослідження стосовно відсутності відмінностей між 

професійними музикантами і немузикантами за латентними періодами 

компонентів N2, P3, N3 когнітивних викликаних потенціалів при 

моноуральному лівосторонньому подаванні тону, та беручи до уваги той факт, 

що контрлатеральний шлях надходження слухової інформації (ліве вухо – права 

півкуля) у людини є переважаючим у порівнянні з іпсилатеральним (ліве вухо – 

ліва півкуля), то можна зробити припущення, що при подаванні стимулів у ліве 
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вухо у професійних музикантів виникає деяка затримка в обробці стимулу у 

зв’язку з необхідністю перенесення інформації з правої півкулі до лівої, де і 

відбувається аналіз тону. У свою чергу, у немузикантів лівостороння 

стимуляція безпосередньо приводить до активації правої півкулі, у якій 

здійснюється аналіз тонового сигналу у людей без музичної освіти. На нашу 

думку, транскалозальна затримка у групі професійних музикантів при 

подаванні тонового сигналу у ліве вухо якраз і приводить до того, що за таких 

умов міжгрупова різниця ЛП компонентів N2, P3, N3 у музикантів і 

немузикантів зникає.  

Варто зазначити, що за умови лівосторонньої подачі тонового сигналу у 

музикантів-любителів відмічено більш короткі латентні періоди компонентів 

N2 у правій і лівій півкулі, ніж у немузикантів (див. рис. 6.11). Нагадаємо, 

професійні музиканти не відрізнялися від не музикантів за латентним періодом 

компоненту N2 в обох півкулях за аналогічних умов (див. вище). Можливо, ці 

дані свідчать про те, що хоча в музикантів-любителів впізнання тонового 

сигналу і відбувається швидше, ніж у немузикантів (за значеннями латентного 

періоду N2), проте обробка і аналіз стимулу здійснюється у правій півкулі, а не 

у лівій, як у професійних музикантів. В останніх «зміщення» функції аналізу 

інформації про висоту тону до лівої півкулі і подальша транскалозальна 

затримка, пов’язана з перенесенням інформації з правої півкулі до лівої при 

лівосторонньому подаванні стимулу, що могло вплинути на відсутність 

відмінностей між ними і немузикантами за таких умов.     

Аналіз міжпікового інтервалу N2-N3, який відображає сумарну тривалість 

когнітивного комплексу N2-P3-N3 в обстежуваних, виявив, що у немузикантів 

міжпіковий інтервал N2-N3 у правій півкулі є меншим, ніж у лівій, як при 

бінауральному, так і при моноуральному правосторонньому подаванні стимулу 

(див. рис. 6.5, 6.10 відповідно). Імовірно, ці дані свідчать про те, когнітивна 

обробка тонового сигналу в правій півкулі немузикантів відбувається швидше у 

порівнянні з лівою. Це узгоджується з відомими літературними даними, які 
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свідчать про домінантність правої півкулі обстежуваних без музичної освіти 

при здійсненні аналізу і обробки інформації про тон [72].  

  До того ж, у групі немузикантів було виявлено, що при моноуральній 

лівосторонній стимуляції латентний період компоненту N2 (маркер впізнання 

тону) є коротшим у правій півкулі, порівняно з лівою (див. Додаток В.3). На 

нашу думку, це слугує відображенням описаного вище явища, яке полягає у 

домінуванні контрлатерального слухового шляху, по якому інформація 

надходить у головний мозок. Тобто, якщо звуковий сигнал подається у праве 

вухо, то він переважно буде поданий на обробку в ліву півкулю, якщо у ліве 

вухо – то навпаки. До того ж, це може відображати переважаючу роль правої 

півкулі у сприйнятті тонових сигналів у немузикантів [72]. Зазначимо, що нами 

не було виявлено міжпікульних відмінностей стосовно ЛП компоненту N2 у 

професійних музикантів у залежності від сторони стимуляції (див. Додаток В.4, 

В.6), що, можливо, вказує на більш тісну міжпівкульну взаємодію при обробці 

інформації про висоту тону. 

Розглядаючи результати впливу сторони стимуляції на прояв компонентів 

когнітивних викликаних потенціалів у правій і лівій півкулі професійних 

музикантів і немузикантів, варто згадати алгоритм самого дослідження: 

спочатку обстежуваним стимули пред’являлися бінаурально, а потім 

моноурально (справа та зліва). Це є досить важливим, адже було встановлено, 

що з кожною новою пробою реєстрації когнітивних викликаних потенціалів із 

серії послідовних проб, латентні періоди їх компонентів, зокрема Р3, 

збільшуються [153, 154]. Таким чином, на кінцеві значення латентних періодів 

компонентів когнітивних викликаних потенціалів, а також їх прояв в різних 

півкулях, впливає не тільки фактор сторони стимуляції як такий, але й природні 

нейрофізіологічні особливості, які не можна не враховувати при інтерпретації 

отриманих даних. 

Було виявлено, що ЛП компоненту N2 не залежить від сторони 

стимуляції – час його появи у правій і лівій півкулі у професійних музикантів та 

немузикантів не відрізняється між собою при бінауральному та моноуральному 
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пред’явленні стимулу (див. рис. 6.16, 6.17). Однак, у немузикантів при 

моноуральній лівосторонній стимуляції ЛП компоненту N2 мав тенденцію до 

більш ранньої появи у правій півкулі, порівняно з правостороннім подаванням 

тонового сигналу (див. рис. 6.16). Враховуючи ці та наведені вище результати, 

які вказують на те, що немузиканти при моноуральній лівосторонній стимуляції 

мають значуще коротші латентні періоди компонентів N2 і N3 у правій півкулі 

порівняно з лівою (див. Додаток В.5), можемо знову підтвердити думку про 

домінуючу роль правої півкулі у впізнанні й подальшій обробці тонових 

стимулів у людей без музичної освіти і про те, що інформаційний потік від 

лівого вуха в цьому випадку є переважаючим.  

  Аналіз впливу сторони стимуляції на прояв компоненту Р3 дозволив 

виявити, що його ЛП у правій і лівій півкулях був найбільш коротким при 

бінауральному подаванні тонового сигналу, порівняно з моноуральною 

стимуляцією (див. рис. 6.18, 6.19). Цікаво, що ця закономірність була спільною 

для обох груп обстежуваних – професійних музикантів і немузикантів. 

Можливо, це є проявом своєрідного процесу звикання (англ. «P3 habituation»), 

який полягає у подовженні латентного періоду компоненту Р3 з кожною новою 

пробою із серії послідовних реєстрацій [153, 154]. З іншого боку, оскільки 

компонент Р3 є відображенням функції оперативної пам’яті [97-100], а 

латентний період даного компоненту характеризує якісні показники її роботи 

[108], то можна припустити, що в цьому випадку оновлення інформації в 

оперативній пам’яті буде відбуватися швидше при одночасному залученні як 

лівого, так і правого вух, тобто при залученні двох каналів інформації, при 

якому головний мозок отримує достатній рівень стимульної активації, що і 

спостерігається при бінауральному подаванні тонового сигналу. Зазначимо, що 

подовження ЛП компоненту Р3 при переході від бінауральної до моноуральної 

стимуляції, скоріше за все, вплинуло й на тривалість міжпікового інтервалу N2-

P3, яка у немузикантів є довшою в обох півкулях при лівосторонньому 

подаванні стимулу (див. рис. 6.22, 6.23). 
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 Особливості прояву компоненту N3 також залежали від сторони 

пред’явлення тону. Варто зазначити, що сам по собі компонент N3 є маркером 

закінчення процесу когнітивної обробки стимулу. Враховуючи це, є доцільним 

проаналізувати його латентний період разом з величиною міжпікового 

інтервалу N2-N3 в обстежуваних, який відображає загальну тривалість 

когнітивного комплексу N2-Р3-N3, і величина якого безпосередньо залежить 

від абсолютних значень латентного періоду компоненту N3. Так, було 

виявлено, що у немузикантів латентного періоду компоненту N3 є найдовшим 

як у правій, так і в лівій півкулі при моноуральній правосторонній стимуляції, 

ніж при бінауральній чи лівосторонній (див. рис. 6.21). У той же час, 

міжпіковий інтервал N2-N3 у цієї ж групи обстежуваних був значуще довшим у 

правій півкулі також при правосторонньому подаванні стимулу порівняно з 

бінауральним (див. рис. 6.24, 6.25). У групі професійних музикантів виявлено 

дещо іншу закономірність – відмічено значуще коротший латентний період 

компоненту N3 у лівій півкулі при моноуральній правосторонній стимуляції 

порівняно з лівосторонньою (див. рис. 6.21), а також коротше значення 

латентного періоду даного компоненту у лівій півкулі порівняно з правою при 

подаванні стимулів у ліве вухо (див. Додаток В.6). З іншого боку у групі 

професійних музикантів не знайдено впливу сторони стимуляції на величину 

інтервалу N2-N3. Імовірно, ці дані знову ж таки є відображенням описаної вище 

відмінності між музикантами і немузикантами стосовно різної домінантності 

півкуль головного мозку при сприйнятті тонового сигналу: обробка тону у 

музикантів здійснюється в лівій півкулі, а у немузикантів – у правій [72]. У 

свою чергу, це приводить до іншого висновку і підтвердження того факту, що 

музиканти при оцінці тонового стимулу більше покладаються на 

інформаційний потік від правого вуха, тоді як немузикати – від лівого.    

 Важливо відмітити, що нами не було знайдено відмінностей між 

професійними музикантами і немузикантами стосовно амплітуди компоненту 

Р3. До того ж, не виявлено і міжпівкульних відмінностей амплітуди 

компоненту Р3 в межах кожної з груп обстежуваних, а також впливу сторони 
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стимуляції на величину цього показника. Аналогічні дані отримано в 

дослідженні з залученням музикантів-любителів.  

Слід наголосити, що амплітуда компоненту Р3 є своєрідним маркером 

складності завдання: якщо воно ускладнюється (в межах методики когнітивних 

викликаних потенціалів ускладнення завдання може бути пов’язане з менш 

очевидною різницею між значимим і незначимом стимулом, наприклад, при 

диференціюванні двох близьких за частотою тонів), то амплітуда компоненту 

Р3 зменшується [100, 162]. До того ж, було виявлено, що амплітуда Р3 корелює 

з більшим об’ємом оперативної пам’яті [163]. Враховуючи ці дані, а також 

результати нашого дослідження, можна припустити, що: 

 

 завдання щодо підрахунку кількості значимих стимулів під час 

реєстрації когнітивних викликаних потенціалів, імовірно, є однаковим 

по складності для музикантів і немузикантів за наших умов стимуляції 

(нагадаємо, що як значимий стимул використовувався високий тон з 

частотою 2000 Гц, як незначимий – тон з частотою 1000 Гц); 

 відсутність міжгрупових відмінностей між музикантами і 

немузикантами стосовно амплітуди компоненту Р3 вказує на однаковий 

об’єм оперативної пам’яті у представників обох груп обстежуваних. Це 

знову ж таки підтверджує думку, що розвиток оперативної пам’яті, а 

також її об’єм не залежить від наявності музичного досвіду,  принаймні 

у дорослої частини населення. Ці дані узгоджуються з думкою, що 

оперативна пам'ять є базовою когнітивною функцією людини, яка є 

критично важливою для виживання індивіду, та її об’єм не 

відрізняється в особин одного виду [137].    

 

Однак, інші дослідженнях наводять суперечливі дані стосовно амплітуди 

компоненту Р3 когнітивних викликаних потенціалів у музикантів і 

немузикантів. Зокрема, George і Coch (2011) відмічають, що у музикантів 

амплітуда Р3 є більшою, ніж у музикантів. Зазначимо, що у своєму обстеженні 
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автори використовували чисті тони частотою 800 і 840 Гц. Незважаючи на те, 

що George і Coch застосовували дві слухові парадигми, в межах яких ці два 

тони з різними частотами по-черзі були як значимими, так і незначимими 

стимулами, є очевидним, що різниця між ними незначна і становить всього 40 

Гц. Враховуючи це, можна припустити, що для немузикантів вирізнення 

значимого стимулу могло бути дещо проблематичним. І дійсно, з одного боку, 

George і Coch припустили, що більша амплітуда компоненту Р3 у музикантів 

може бути показником легшого диференціювання стимулів в обстежуваних цієї 

групи, а також відображенням більш чутливих до змін частот тону механізмів 

сприйняття у музикантів, порівняно з немузикантами. З іншого боку автори 

наголошують, що менша амплітуда Р3 у немузикантів вказує на те, що 

оновлення інформації в оперативній пам’яті у них здійснюється менш 

ефективно, ніж у музикантів [18].  

Як було зазначено вище, не всі дослідження наводять дані про більшу 

амплітуду компоненту Р3 у музикантів. Зокрема, Genç та інші (2009) 

використали класичну oddball-парадигму для реєстрації когнітивних 

викликаних потенціалів у музикантів і немузикантів. Значимими стимулами 

були чисті тони з частотою 2000 Гц, незначимими – тони з частотою 1000 Гц 

(відмітимо, що у нашому дослідженні були використані такі ж параметри). 

Автори не виявили відмінностей між музикантами і немузикантами за 

амплітудою компоненту Р3 [151]. 

Нещодавнє дослідження, проведене Faßhauer та ін. (2015) також не 

знайшло відмінностей між музикантами та немузикантами за величиною 

амплітуди компоненту Р3 як в слухових, так і у візуальних пробах [114]. У 

якості слухових стимулів авторами були використані чисті тонові сигнали: 

значимий стимул з частотою 600 Гц, незначимий – 325 Гц. 

Rabelo та інші (2015) дослідили ЛП та амплітуду компоненту Р3 у 

музикантів і немузикантів. Значимим стимулом був високий тон з частотою 

1500 Гц, а незначимий – тон з частотою 1000 Гц. Результати їх дослідження 

продемонстрували, що музиканти мають коротший латентний період 
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компоненту Р3, а також більшу амплітуду цього компоненту, ніж немузиканти 

[164].  

Ungan та інші (2013) за допомогою методики когнітивних викликаних 

потенціалів вивчав відмінності між музикантами і немузикантами стосовно 

того, наскільки обстежувані обох груп ідентифікують зміни, що відбуваються в 

ритмі. Стимулами були 3 послідовні і ритмічні удари барабану. Було показано, 

що музиканти у порівнянні з немузикантами мають більшу амплітуду 

компоненту Р3, який викликався зміною ритму. Автори пояснили це певними 

когнітивними і сенсорними перевагами музикантів над немузикантами при 

диференціюванні змін ритму, і що такі переваги проявляються у вигляді змін 

амплітуди компоненту Р3 [160]. 

Отже, беручи до уваги дані, наведені вище, а також наші результати, 

можемо констатувати, що свідчення щодо більшої амплітуди компоненту Р3 у 

музикантів не є однозначними. На перший погляд, причиною цьому може бути 

те, що різні дослідження використовували різні параметри стимуляції, зокрема 

висоту значимих і незначимих стимулів. Враховуючи те, що амплітуда Р3 

обернено пропорційна складності завдання [100, 162], можна припустити, що 

при вирізненні девіантних (значимих) тонів, які по своїй частоті звучання були 

близькими до незначимих, музиканти таки могли мати певні переваги перед 

немузикантами у зв’язку з тренованістю слухового аналізатора. Тобто, за таких 

умов завдання було легшим для музикантів, ніж для немузикантів, що і 

позначилося на відмінностях величини амплітуди Р3. Однак, якщо взяти до 

уваги те, що Faßhauer та інші (2015) не виявили відмінностей між музикантами 

і немузикантами за амплітудою Р3 при різниці у 275 Гц між значимим і 

незначимим стимулом [114], а Rabelo та інші (2015) наводять дані про значуще 

більшу амплітуду у музикантів, ніж у немузикантів, при різниці 500 Гц між 

тоновими сигналами [164], то стає очевидним, що вплив фактору складності на 

величину амплітуди Р3 в даному випадку не можна розглядати як вирішальний. 

Насправді ж, прослідкувати причину суперечливих наукових даних стосовно 

амплітуди Р3 у музикантів і немузикантів, є практично неможливим. Навіть 
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якщо вважати амплітуду Р3 нейрофізіологічним корелятом роботи оперативної 

пам’яті, і пояснити ці дані в контексті відмінностей її функціонування у 

музикантів і немузикантів, то це знову ж таки приведе до протиріч. Це 

підтверджує думку про те, що вплив занять музикою на когнітивні функції 

людини є дискусійним питанням, і необхідні комплексні дослідження з 

застосуванням як поведінкових, так і електрофізіологічних методик для його 

з’ясування.    
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ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 На сьогоднішній день відома значна кількість публікацій, в яких 

наводяться результати наукових досліджень чи обговорюються дані стосовно 

того факту, що регулярні заняття музикою приводять до морфо-

функціональних перебудов головного мозку [1-7]. Дослідження, у яких 

обстежуваним без будь-якої попередньої музичної освіти надавалися приватні 

уроки з гри на музичних інструментах протягом певного періоду, показали, що 

навіть короткотривала музична практика може приводити до позитивних змін у 

функціонуванні ЦНС [13, 14, 119]. Таким чином, це є безперечним доказом 

значних потенційних можливостей головного мозку, за якими стоять процеси 

нейропластичності.  

 Значна частина з існуючих досліджень наводить дані щодо збільшення 

кортикального об’єму певних ділянок головного мозку у музикантів, порівняно 

з обстежуваними без музичної освіти – звивини Гешля [1], ділянок моторної [4, 

26, 27], тім’яної кори [2, 3], зони Верніке [31-33] і Брока [2, 45] тощо. Водночас 

музиканти демонструють певні переваги під час виконання завдань зі 

сприйняття тембру [160], висоти тону [162], у них відмічається значуще більша 

активація слухової кори [6], а також більш розвинені механізми мимовільної 

уваги при прослуховуванні звукових стимулів [44]. Таким чином, наведені дані 

вказують на те, що ці морфо-функціональні перебудови головного мозку 

музикантів, скоріше за все, носять адаптивний характер і є результатом 

регулярної музичної діяльності, яка для багатьох є професійною. Очевидно, що 

ці зміни мають на меті вироблення достатнього рівня сенсомоторної 

координації та інтеграції у музикантів, що лежать в основі досконалого 

володіння музичним інструментом, вміння читати нотні записи, транслювати їх 

в набір моторних команд, узгоджувати свою гру з грою інших учасників 

музичного колективу чи оркестру в умовах жорстко заданих часових 

характеристик (темпу і ритму).  
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 Виходячи з цього, можна уявити, що музична діяльність є своєрідним 

«викликом» для ЦНС, адже потребує одночасного й інтегрованого аналізу 

інформації, яка надходить з декількох сенсорних каналів, і негайного прийняття 

рішення на основі цього аналізу. Можливо, саме усвідомлення цього факту і 

привело дослідників до запитання, чи обмежується вплив регулярних занять 

музикою лише тими ділянками головного мозку, які мають безпосереднє 

відношення до її виконання, чи цей вплив може поширюватися й передаватися 

на інші «немузичні» системи? Напевно, у цьому контексті, найбільш 

перспективним з точки зору медичної реабілітації, музичної терапії та 

педагогіки є з’ясування впливу занять музикою на когнітивні сферу (пам'ять, 

увагу тощо). І дійсно, низка досліджень свідчать про позитивний вплив занять 

музикою на когнітивні функції людини. Зокрема, виявлено, що музиканти, 

порівняно з немузикантами, мають кращу вербальну пам'ять [8], лінгвістичні 

[88], візуально-просторові [9], математичні здібності [10, 11, 12] і навіть вищий 

IQ [13, 14]. Незважаючи на такі позитивні результати, на сьогодні існує дві 

принаймні дві проблеми, пов’язані із впливом занять музикою на когнітивні 

функції людини. Перша проблема пов’язана з тим, що переважна кількість 

досліджень, які вивчали цей вплив, були проведені із залученням дитячої 

вибірки обстежуваних [8, 10, 14, 88, 119]. Враховуючи незрілість нервової 

системи дітей, її потенціал до нейропластичних змін, можна констатувати, що у 

такому випадку розвиток будь-якої додаткової навички (у даному контексті – 

гри на музичному інструменті) дійсно може привести до певних переваг у 

когнітивних функціях тих обстежуваних, які цю навичку у собі розвивали, 

порівняно з тими, хто цього не робив. Коли ж обстежуваними є представники 

дорослої частини популяції, то, імовірно, деякі зміни можуть не виявлятися 

взагалі, а деякі можуть бути не такими очевидними, адже зрілість і 

«тренованість» нервової системи могли бути досягнені через розвиток інших 

навичок, не обов’язково через гру чи володіння певним музичним 

інструментом. Друга проблема пов’язана з відсутністю на сьогодні чітких 

уявлень про механізми і природу позитивного впливу занять музикою на 
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когнітивні функції людини: дослідники констатують позитивний вплив, але що 

лежить в його основі? Виходячи з цього, George і Coch (2011) навели дані про 

те, що музиканти порівняно з немузикантами мають більш розвинену 

оперативну пам'ять за показниками психофізіологічних тестів, а також 

результатами дослідження когнітивних викликаних потенціалів. Автори 

зробили припущення, що якраз покращення роботи оперативної пам’яті і може 

бути тим нейрофізіологічним підґрунтям, на основі якого проявляється 

когнітивне «посилення» у музикантів [18]. Проте, деякі дослідження не виявили 

різниці між музикантами і немузикантами за показниками психофізіологічного 

тестування ОП [116, 118, 139]. Крім того, Faßhauer та інші (2015), які 

досліджували когнітивні викликані потенціали у музикантів та немузикантів та 

отримали результати, схожі на ті, які описали George і Coch, все ж утрималися 

від інтерпретації своїх даних як таких, що вказують на позитивний вплив занять 

музикою на ОП людини, наголосивши, що цей вплив є все ще предметом 

дискусій [114]. Таким чином, думка про те, що покращення роботи ОП лежить 

в основі певних когнітивних переваг у музикантів, потребує уточнень. І цілком 

не виключено, що позитивний вплив занять музикою на когнітивну сферу 

людини обумовлюється не лише покращенням роботи оперативної пам’яті.    

 Повертаючись до результатів нашого дослідження, можемо резюмувати, 

що музиканти протягом декількох психофізіологічних тестів продемонстрували 

коротші ЛП моторних реакцій, ніж немузиканти. Зокрема, виявлено що: 

 

 музиканти при однаковому з немузикантами рівні 

правильних/помилкових відповідей майже не демонструють 

зростання латентних періодів моторних реакцій під час збільшення 

кількості стимулів у множині (ускладнення завдання) при 

тестуванні оперативної пам’яті на літери, цифри і геометричні 

фігури. У той же час, у немузикантів латентні періоди відповідей 

зростають ступінчасто по мірі збільшення кількості стимулів у 

множині (див. рис. 3.5, 3.6, 3.7); 
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 музиканти мають швидші латентні періоди моторних реакцій, ніж 

немузиканти, при аналізі конгруентних стимулів під час прямого 

тесту Струпа (див. рис. 4.1.1); 

 під час комплексного тесту Струпа музиканти визначають 

просторову локалізацію стимулів за значно меншої експозиції 

стимулів, а також мають швидші реакції правої руки в субтесті з 

визначення МЕС (див. рис. 5.1) та лівої руки в субтесті з оцінки 

ПГМ (див. рис. 5.2). 

 

Імовірно, наведені вище дані свідчать про більшу швидкість когнітивної 

обробки стимульного матеріалу у музикантів порівняно з немузикантами. Ці 

дані цілком узгоджуються з даними інших авторів, які також вказують на 

швидшу обробку візуально-просторових стимулів у музикантів [9, 124, 125]. До 

того ж, Brochard та інші (2004) показали, що латентні періоди простих 

сенсомоторних реакцій не відрізняються у музикантів і не музикантів, але 

моторні відповіді музикантів стають швидшими, якщо завдання ускладнити 

необхідністю диференціювання стимулу, тобто коли реакції стають 

результатами попередньо здійсненого вибору. Імовірно, результат цього 

дослідження вказує на те, що більш швидкі ЛП відповідей музикантів пов’язані 

не з більш тренованою моторикою як такою, а з тим, що власне обробка 

інформації на рівні ЦНС у музикантів відбувається швидше, ніж у немузикантів 

[124]. У дослідженні Patston та ін. (2007), яке застосовувало методику 

візуально-просторового пошуку відмінностей між певними зоровими 

патернами, обстежувані-музиканти та немузиканти надавали відповіді не 

мануально, а вголос (тобто вплив моторного компоненту виключений). Автори 

виявили, що музиканти за одиницю часу виявляли більше патернів, ніж 

немузиканти, що знову таки вказує на більш швидку обробку стимулів у 

музикантів [125].  

Однак, за результатами тестування оперативної пам’яті на літери, цифри і 

геометричні фігури нами не було виявлено відмінностей між музикантами і 
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немузикантами за загальною кількістю допущених помилок (див. табл. 3.1). 

Імовірно, це свідчить про однакову ефективність функціонування оперативної 

пам’яті в обстежуваних обох груп. Результати нашого дослідження 

узгоджуються з даними інших авторів, які не знайшли відмінностей між 

музикантами і немузикантами за показниками роботи ОП [118, 124]. Втім, деякі 

дослідники все ж наводять відомості, що музиканти досягають кращих 

показників в тестах на оперативну пам'ять, ніж немузиканти [18, 115, 116, 117]. 

Імовірно, декілька факторів могли обумовити подібне розходження результатів. 

Перший з них пов'язаний з тим, що деякі автори зробили висновки щодо 

позитивного впливу занять музикою на оперативну пам'ять людини на основі 

дослідження роботи цієї когнітивної функції в обстежуваних дитячого віку 

[116], тобто, як було вказано вище, могла зіграти свою роль незрілість нервової 

дітей і той факт, що незначне додаткове тренування у вигляді занять музикою у 

цьому випадку могло надати певні когнітивні переваги дітям-музикантам 

порівняно з немузикантами. Крім того, у нашому дослідженні пред’явлення 

стимулів здійснювалося за методичною парадигмою Сперлінга [17], що полягає 

в одночасній подачі обстежуваному всіх одиниць інформації для сприйняття і 

запам’ятовування. У свою чергу, інші дослідження застосовували підхід 

Стернберга [140], в основі якого лежить не одночасне, а послідовне 

пред’явлення обстежуваному інформації. Крім того, у нашому тесті експозиція 

стимулів була зовсім короткою і становила всього 1,5 с, після чого обстежувані 

мали одразу відповідати шляхом натиснення відповідної клавіші на клавіатурі 

комп’ютера. Враховуючи це, методика тестування оперативної пам’яті, яка 

була застосована в нашій роботі, мінімізує можливість повторення інформації 

перед надаванням відповіді, перехід її у більш довготривалі регістри. Можливо, 

подібні відмінності у методичному підході між нашим дослідженням і 

попередніми також вплинули на результат тестування. 

Крім того, нами не виявлено відмінностей між музикантами і 

немузикантами за загальною кількістю помилок, допущених при виконанні 

прямого і зворотного тестів Струпа, а також тесту Струпа з визначенням 
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просторової локалізації стимулів. До того ж, ефект інтерференції, що 

проявлявся під час сприйняття неконгруентних стимулів при проходженні цих 

тестів, не відрізнявся між групами. Лише під час зворотного тесту Струпа, у 

якому релевантним подразником є семантичне значення слова, музиканти, на 

відміну від немузикантів, не продемонстрували статистично значущого прояву 

інтерференції для правої руки, що, імовірно, пов’язано з більш сильним 

когнітивним контролем лівої півкулі у музикантів та кращими механізмами 

аналізу семантики слова. Ці дані частково підтверджуються позитивним 

впливом занять музики на лінгвістичними здібності людини [71, 88].   

У цілому, оскільки тест Струпа є класичною моделлю, яку протягом 

багатьох років використовують для дослідження довільної уваги [126], то 

можемо припустити, що ефективність її роботи не відрізняється між 

музикантами і немузикантами. Ці дані узгоджуються з відомими нам 

науковими публікаціями [131].   

За результати досліджень когнітивних викликаних потенціалів у 

музикантів і немузикантів було виявлено, що музиканти порівняно з 

немузикантами мають коротші латентні періоди компонентів N2 і Р3 

когнітивних викликаних потенціалів при бі- та моноуральному 

правосторонньому пред’явленні тонового сигналу у правій та лівій півкулях. У 

той же час нами не було виявлено відмінностей між музикантами і 

немузикантами щодо міжпікового інтервалу N2-P3, а також величини 

амплітуди компоненту Р3 за тих же умов. Нагадаємо, що компонент N2 

відображає процес ідентифікації (впізнання) стимулу [103], компонент Р3 є 

маркером оновлення інформації в оперативній пам’яті [100], а його амплітуда 

корелює з її об’ємом [163]. Незважаючи на те, що у попередніх дослідженнях 

уже наводилися дані, що свідчать про коротший латентний період піку Р3 у 

музикантів порівняно з немузикантами [111-113, 152], George і Coch (2011) 

були першими, хто пов’язав більш ранній прояв цього компоненту в музикантів 

не з більш розвиненими механізмами диференціювання акустичних стимулів, а 

з певними когнітивними перевагами, як от кращим функціонуванням 
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оперативної пам’яті [18]. Проте, враховуючи те, що покращення роботи ОП у 

музикантів є на сьогодні предметом дебатів, а також результати нашого 

дослідження, у якому у музикантів у порівнянні з немузикантами було 

виявлено більш ранні компоненти N2 та Р3, але не знайдено міжгрупової 

різниці щодо міжпікового інтервалу N2-P3, ми припускаємо, що сама 

тривалість процесу оцінки стимулу, імовірно, не відрізняється між групами, але 

у музикантів власне процес впізнання й оцінки розпочинається раніше (більш 

ранній компонент N2). Це, у свою чергу, приводить відповідно і до більш 

ранньої появи хвилі Р3 (оновлення інформації в оперативній пам’яті), і, в 

кінцевому підсумку, до більш швидкої обробки стимулу загалом. Ці дані 

узгоджуються з результатами проведених психофізіологічних тестів, у яких 

коротші латентні періоди моторних реакцій у музикантів теж пов’язуються з 

більш швидкою обробкою інформації на рівні ЦНС [9, 124, 125]. 

Однак, на сьогодні до кінця не зрозуміло, чи є подібне «пришвидшення» 

оброблення інформації безпосереднім результатом тривалих музичних занять і 

чи може воно лежати в основі кращого виконання музикантами когнітивних 

завдань, подібно до припущення, яке висунули George і Coch стосовно ролі 

оперативної пам’яті в цьому [18]? Якщо так, то що є матеріальною основою 

подібного «пришвидшення»? Деякі дослідження свідчать, що музиканти мають 

більш мієлінізовані тракти білої речовини в головному мозку, ніж немузиканти 

[50, 53]. До того ж, неодноразово наводилися дані про те, що музиканти 

порівняно з немузикантами мають більші розміри мозолистого тіла [5, 54]. 

Варто зазначити, що ступінь мієлінізації провідних шляхів головного мозку 

може бути пов’язаним зі збільшенням швидкості когнітивної обробки 

інформації. Добре відомо, що мієлінізація аксонів сприяє швидшому 

проведенню збудження, оскільки у цьому випадку нервові імпульси 

передаються стрибкоподібно, викликаючи потенціали дії в перехватах Ранв’є.    

Результати досліджень, які вивчали взаємозв’язок між когнітивними 

функціями  і структурними особливостями білої речовини головного мозку, в 

основному представлені клінічними даними. Незважаючи на це, наводяться 
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дані, що пов’язують порушення нормального функціонування когнітивної 

сфери і дегенерацію мієлінової оболонки. Так, Rovaris та інші (2002) 

застосували цілий набір психофізіологічних тестів та методику магнітно-

резонансної томографії для вивчення когнітивних функцій у пацієнтів з 

рецидивом розсіяного склерозу. Автори виявили помірні кореляційні зв’язки 

між низькими результатами виконання тесту на словесну продуктивність 

(кількість будь-яких слів, які мав назвати обстежуваний за 1 хвилину), а також 

SDMT (Symbol Digit Modalities Test) та об’ємах уражень на Т1 і Т2-скануваннях 

[155]. Дослідження, проведене Edwards та ін. (2001) також виявило подібну 

закономірність: втрата білої речовини у пацієнтів з розсіяним склерозом 

корелює з низькими показниками когнітивного індексу [19]. Цікаво, що 

пацієнти з вродженою глухотою до мелодій (амузією) мають менші об’єми 

білої речовини в правій нижній лобній звивині порівняно зі здоровими 

обстежуваними. Крім того, ця анатомічна аномалія корелювала з ефективністю 

виконання музичних тестів, у яких використовувалися тонові сигнали [156]. 

Добре відомо, що дисфункція білої речовини також пов'язана з хворобою 

Альцгеймера [20], а також погіршенням когнітивних функцій, що є наслідком 

природніх вікових змін [157]. Таким чином, більш посилена мієлінізація 

провідних трактів головного мозку у музикантів та більші розміри мозолистого 

тіла можуть бути пов’язаними з швидшою когнітивною обробкою стимулів. 

Однак, на жаль, на сьогодні відсутні дослідження, які могли б прямо 

підтвердити чи спростувати дане припущення. Імовірно, регулярна музична 

діяльність, розпочата в ранньому дитинстві, коли ЦНС є найбільш пластичною і 

також відбувається дозрівання білої речовини головного мозку, може 

позитивно впливати на процеси мієлінізації, які в дорослому віці можуть навіть 

гальмувати природні вікові зміни, пов’язані з дегенерацією мієлінової 

оболонки. Це відкриває перед музичною терапією широкі можливості з пошуку 

і розробки реабілітаційних практик з метою відновлення і лікування пацієнтів з 

дисфункцією білої речовини. Цікаво, що експерименти, проведені на тваринах 

непрямо підтверджують потенційну можливість такого підходу. Зокрема, було 



135 
 

встановлено, що у неонатальних мишей спостерігається більше аксонів у 

мозолистому тілі, ніж у дорослих тварин, що підтверджує думку стосовно 

природньої пов’язаної з віком дегенерації мієліну [158]. З іншого боку 

створення відповідних умов для розвитку трансгенних мишей з моделлю 

хвороби Гантінгтона (нейродегенеративне захворювання, що вражає смугасте 

тіло і кору головного мозку) дозволяє зменшити втрати кортикального об’єму і 

відкласти у часі прояв моторних порушень [159]. 

 Окрім цього, за результатами оцінки стану оперативної пам’яті 

музикантів і немузикантів на літери, цифри і геометричні фігури, було 

встановлено, що ліва рука помиляється частіше, ніж права (див. табл. 3.1), а 

також має довші ЛП реакцій (див. рис. 3.2-3.4). Виявлені закономірності були 

більш виражені у групі немузикантів, ніж у музикантів. До того ж, за 

результатами аналізу функціональної асиметрії, що спостерігалася при 

виконанні прямого тесту Струпа, було встановлено, що під час сприйняття і 

обробки конгруентних і неконгруентних стимулів латентні періоди відповідей 

правої руки у немузикантів є коротшими порівняно з лівою. У свою чергу, у 

групі музикантів подібна закономірність виявлялася лише під час пред’явлення 

неконгруентних стимулів (див. рис. 4.1). У цілому, наведені вище дані свідчать 

про менш виражену функціональну асиметрію у музикантів, порівняно з 

немузикантами [165]. З одного боку, це є проявом розвинених 

амбідекстральних здібностей у музикантів, що не здається дивним, якщо взяти 

до уваги той факт, що для гри на багатьох музичних інструментах необхідна 

одночасна участь обох рук. Однак, у свою чергу, тренування бімануальних 

здібностей за умов заняття музикою може також приводити і до розвитку більш 

тісної міжпівкульної взаємодії, матеріальною основою якої є встановлення і 

посилення взаємозв’язків між півкулями. Так, раніше уже було наголошено на 

тому, що музиканти мають вищий ступінь мієлінізації провідних трактів у 

головному мозку [50, 53], а також більший розмір мозолистого тіла [5, 54]. 

Обговорено також можливий взаємозв’язок між розвитком білої речовини і 

швидкістю когнітивної обробки інформації [19, 155]. Беручи до уваги ці факти, 
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можемо припустити, що менший прояв функціональної асиметрії у музикантів, 

скоріше за все, пов'язаний з більш тісною міжпівкульною взаємодією. Можемо 

припустити, що регулярні заняття музикою, імовірно, приводять до більшого 

ступеня мієлінізації провідних шляхів головного мозку, що є основою 

посилення міжпівкульної коннективності і, можливо, дозволяє музикантам 

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

рівні ЦНС під час вирішення когнітивних задач. На жаль, на сьогодні відсутні 

комплексні дослідження, які б описували можливий взаємозв’язок між 

музичними здібностями, ступенем мієлінізації головного мозку, а також 

ефективністю роботи когнітивних функцій в межах однієї площини. Вважаємо, 

що подальші роботи дозволять пролити світло на природу посилення 

когнітивних функцій у людини під впливом регулярних занять музикою.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

У цілому, у даній дисертаційній роботі опубліковано експериментальні 

дані стосовно прояву функціональної асиметрії та швидкості обробки стимулів 

музикантами і немузикантами під час виконання когнітивних завдань – тесту з 

оцінки розвитку оперативної пам’яті, прямого і зворотного тестів Струпа, тесту 

Струпа з визначення просторової локалізації подразників. Крім того, наведено 

результати реєстрації когнітивних викликаних потенціалів у музикантів та 

немузикантів на подразники слухової модальності (тоновий сигнал) при 

бінауральному та моноуральному пред’явленні.  

Вперше представлено психофізіологічні показники тестування 

оперативної пам’яті на літери, цифри та геометричні фігури у музикантів та 

немузикантів за методичною парадигмою Сперлінга [17]. Виявлено, що 

музиканти та немузиканти не відрізняються між собою за загальною кількістю 

помилкових реакцій, що, імовірно, свідчить про однакову ефективність 

виконання завдання та відсутність впливу занять музикою на обсяг оперативної 

пам’яті. Не виявлено також відмінностей у кількості помилок між музикантами 

і немузикантами під час проходження прямого і зворотного тестів Струпа, а 

також тесту Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів, що 

імовірно вказує на однаковий рівень розвитку довільної уваги.   

Однак, під час виконання психофізіологічних тестів у музикантів 

спостерігалися швидші і більш симетричні моторні реакції обох рук порівняно з 

немузикантами. Імовірно, подібні дані свідчать про більш тісну міжпівкульну 

взаємодію головного мозку у музикантів, а також швидшу обробку 

стимульного матеріалу під час виконання даних когнітивних завдань. 

За результатами реєстрації когнітивних викликаних потенціалів виявлено, 

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

немузиканти, під час бінауральної і моноуральної правосторонньої стимуляції. 

Водночас, не знайдено міжгрупових відмінностей стосовно між пікового 
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інтервалу N2-Р3 за цих же умов. Ці дані обговорено в контексті швидшої 

когнітивної обробки стимулів музикантами порівняно з немузикантами.       
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ВИСНОВКИ 

 

У даній дисертаційній роботі, відповідно до поставленої мети, наведено 

теоретичне узагальнення, а також експериментальні дані стосовно швидкості 

когнітивної обробки та міжпівкульної взаємодії, які виникають при здійсненні 

когнітивних завдань на оперативну пам'ять і довільну увагу у музикантів і 

немузикантів. З отриманих результатів зроблено наступні 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 посилення когнітивного контролю лівої 

півкулі і появи асиметрії. Для немузикантів прояв асиметрії 

характерний під час аналізу як конгруентних, так і неконгруентних 

стимулів. 
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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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Schneider, P., Scherg, M., Dosch, H. G., Specht, H.J., Gutschalk, A., Rupp, A. 

(2002). Morphology of Heschl's gyrus reflects enhanced activation in the 

auditory cortex of musicians. Nature Neuroscience, 5(7), 688-694. 

2. Gaser, C., Schlaug, G. (2003a). Brain structures differ between musicians and 

nonmusicians. The Journal of Neuroscience, 23(27), 9240-9245. 

3. Gaser, C., Schlaug, G. (2003b). Gray matter differences between musicians 

and nonmusicians. Annals of the New York Academy of Sciences, 999, 514-

517. 

4. Pantev, C., Engelien, A., Candia, V., Elbert, T. (2001). Representational cortex 

in musicians: Plastic alterations in response to musical practice. Annals of the 

New York Academy of Sciences, 930, 300-314. 

5. Schlaug, G., Jäncke, L., Huang, Y., Staiger, J.F., Steinmetz, H. (1995). 

Increased corpus callosum size in musicians. Neuropsychologia, 33(8), 1047-

1055.  

6. Baumann, S., Meyer, M., Jäncke, L. (2008). Enhancement of auditory-evoked 

potentials in musicians reflects an influence of expertise but not selective 

attention. Cognitive Neuroscience, 20(12), 2238. 

7. Tervaniemi, M., Rytkönen, M., Schröger, E., Ilmoniemi, R.J., Näätänen, R. 

(2001). Superior formation of cortical memory traces for melodic patterns in 

musicians. Learning and Memory, 8, 295-300. 

8. Ho, Yim-Chi, Cheung, Mei-Chun, Chan, A.S. (2003). Music training improves 

verbal but not visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in 

children. Neuropsychology, 17(3), 439. 

9. Patston, L.L, Hogg, S.L, Tippett, L.J. (2007). Attention in musicians is more 



142 
 

bilateral than in non-musicians. Laterality, 12(3), 262-272. 

10.  Gardiner, M.F., Fox, A., Knowles, F., Jeffrey, D. (1996). Learning improved 

by arts training. Nature, 381, 284. 

11.  Cheek, J.M., Smith, L.R. (1999). Music training and mathematics 

achievement. Adolescence, 34(136), 759-761. 

12.  Graziano, A.B., Peterson, M., Shaw, G.L. (1999). Enhanced learning of 

proportional math through music training and spatial-temporal training. 

Neurological Research, 21(2), 139-152. 

13.  Nering, M.E. (2002). The effect of piano and music instruction on intelligence 

of monozygotic twins. Dissertation Abstracts International Section A: 

Humanities and Social Sciences, 63(3-A), 812. 

14.  Schellenberg, E.G. (2004). Music lessons enhance IQ. Psychological Science, 

15(8), 511-514. 

15.  Weissman, D., Banich, M. (2000). The cerebral hemispheres cooperate to 

perform complex but not simple tasks. Neuropsychology, 14, 41-59. 

16.  Костандов, Э.А. (1992). Фактор динамичности в функциональной 

асимметрии больших полушарий головного мозга. Физиология человека, 

18(3), 17-24. 

17.  Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. 

Psychological Monographs: General and Applied, 74(11), 1-29. 

18.  George, E.M, Coch, D. (2011). Music training and working memory: An ERP 

study. Neuropsychologia, 49, 1083–1094. 

19.  Edwards, S.G., Liu, C., Blumhardt, L.D. (2001). Cognitive correlates of 

supratentorial atrophy on MRI in multiple sclerosis. Acta Neurologica 

Scandinavica, 104, 214-223. 

20.  Rose, S.E., Chen, F., Chalk, J.B., Zelaya, F.O., Strungnell, W. E., Benson, M., 

et al. (2000). Loss of connectivity in Alzheimer's disease: An evaluation of 

white matter tract integrity with colour coded MR diffusion tensor imaging. 

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 69, 528-530. 

21.  Corbetta, M., Kincade, J.M., Ollinger, J.M., McAvoy, M.P., Shulman, G.L. 



143 
 

(2000). Voluntary orienting is dissociated from target detection in human 

posterior parietal cortex. Nature Neuroscience, 3(3), 292-297. 

22.  Fan, J., McCandliss, B.D., Fossella, J., Flombaum, J.I., Posner, M.I. (2005). 

The activation of attentional networks. NeuroImage, 26, 471-479. 

23.  Stewart, L., Henson, R., Kampe, K., Walsh, V., Turner, R., Frith, U. (2003). 

Brain changes after learning to read and play music. NeuroImage, 20(1), 71-

83.  

24.  Lotze, M., Scheler, G., Tan, H.R., Braun, C., Birbaumer, N. (2003). The 

musician's brain: functional imaging of amateurs and professionals during 

performance and imagery. Neuroimage, 20(3), 1817-1829. 

25.  Gaab, N., Schlaug, G. (2003). Musicians differ from nonmusicians in brain 

activation despite performance matching. Annals of the New York Academy of 

Sciences, 999, 385-388. 

26.  Amunts, K., Schlaug, G., Jaencke, L., Steinmetz, H., Schleicher, A., 

Dabringhaus, A., et al. (1997). Motor cortex and hand motor skills: Structural 

compliance in the human brain. Human Brain Mapping, 5(3), 206-215. 

27.  Elbert, T., Pantev, C., Wienbruch, C., Rockstroh, B., Taub, E. (1995). 

Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players. 

Science, 270(5234), 305-307. 

28.  Kopiez, R., Galley, N., Lee, J. I. (2006). The advantage of a decreasing right-

hand superiority: The influence of laterality on a selected musical skill (sight-

reading achievement). Neuropsychologia, 44, 1079-1087. 

29.  Geschwind, N., Levitsky, W. (1968). Human brain: Left-right asymmetries in 

temporal speech region. Science, 161(3837), 186-187. 

30.  Zatorre, R.J. (1998). Functional specialization of human auditory cortex for 

musical processing. Brain, 121, 1817-1818. 

31.  Keenan, J.P., Thangaraj, V., Halpern, A.R., Schlaug, G. (2001). Absolute 

pitch and planum temporale. NeuroImage, 14, 1402-1408. 

32.  Luders, E., Gaser, C., Jäncke, L., Schlaug, G. (2004). A voxel-based approach 

to gray matter asymmetries. NeuroImage, 22, 656-664. 



144 
 

33.  Schlaug, G., Jäncke, L., Huang, Y., Steinmetz, H. (1995). In vivo evidence of 

structural brain asymmetry in musicians. Science, 267(5198), 699-701. 

34.  Pantev, C., Oostenveld, R., Engelien, A., Ross, B., Roberts, L.E., Hoke, M. 

(1998). Increased auditory cortical representation in musicians. Nature, 392, 

811-814. 

35.  Bermudez, P., Zatorre, R.J. (2005). Differences in gray matter between 

musicians and nonmusicians. Annals of the New York Academy of Sciences, 

1060, 395-399. 

36.  Dorsaint-Pierre, R., Penhune, V.B., Watkins, K.E., et al. (2006). Asymmetries 

of the planum temporale and Heschl’s gyrus: relationship to language 

lateralization. Brain, 129(5), 1164–1176. 

37.  Poeppel, D., (1996). A critical review of PET studies of phonological 

processing. Brain and Language, 55, 317–351. 

38.  Zatorre, R.J., Belin, P., Penhune, V.B. (2002). Structure and function of 

auditory cortex: music and speech. Trends in Cognitive Sciences, 6, 37–46. 

39.  Bhattacharya, J., Petsche, H. (2001). Musicians and the gamma band: a secret 

affair. NeuroReport, 12(2), 371-374. 

40.  Schmithorst, V.J., Holland, S.K. (2003). The effect of musical training on 

music processing: a functional magnetic resonance imaging study in humans. 

Neuroscience Letters, 348(2), 65-68. 

41.  Vuust, P., Pallesen, K.J., Bailey, C., van Zuijen, T.L., Gjedde, A., Roepstorff, 

A., et al. (2005). To musicians, the message is in the meter. Pre-attentive 

neuronal responses to incongruent rhythm are left-lateralized in musicians. 

NeuroImage, 24, 560-564. 

42.  Алёшина, Е., Коберская, Н., Дамулин, И. (2009). Когнитивный 

вызванный потенциал Р300: методика, опыт применения, клиническое 

значение. Журнал неврологии и психиатрии, 8, 77-84. 

43.  Webster, J. (2006). Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation.  

John Wiley & Sons Inc. 

44.  Koelsch, S., Schröger, E., Tervaniemi, M. (1999). Superior pre-attentive 



145 
 

auditory processing in musicians. NeuroReport, 10, 1309-1313. 

45.  Bangert, M., Peschel, T., Schlaug, G., Rotte, M., Drescher, D., Hinrichs, H., et 

al. (2006). Shared networks for auditory and motor processing in professional 

pianists: Evidence from fMRI conjunction. NeuroImage, 30, 917-926. 

46.  Passingham, R.E., Toni, I. (2001). Contrasting the dorsal and ventral visual 

systems: guidance of movement versus decision making. NeuroImage, 14, 125-

131. 

47.  Schellenberg, E.G. (2001). Music and nonmusical abilities. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 930, 355-371. 

48.  Schellenberg, E.G. (2005). Music and cognitive abilities. Current Directions 

in Psychological Science, 14(6), 317-320. 

49.  Hutchinson, S., Lee, L.H., Gaab, N., Schlaug, G. (2003). Cerebellar volume of 

musicians. Cerbral Cortex, 13(9), 943-949. 

50.  Schmithorst, V. J., Wilke, M. (2002). Differences in white matter architecture 

between musicians and non-musicians: a diffusion tensor imaging study. 

Neuroscience Letters, 321, 57-60. 

51.  Altenmüller, E. (2003). Music in your head. Scientific American mind, 5(4), 

24-31. 

52.  Gaab, N., Gaser, Ch., Zaehle, T., Jancke, L., Schlaug, G. (2003). Functional 

anatomy of pitch memory – an fMRI study with sparse temporal sampling. 

NeuroImage, 19, 1417-1418. 

53.  Bengtsson, S.L., Nagy, Z., Skare, S., Forsman, L., Forssberg, H., Ullen, F. 

(2005). Extensive piano practicing has regionally specific effects on white 

matter development. Nature Neuroscience, 8(9), 1148-1150. 

54.  Lee, D.J., Chen, Y., Schlaug, G. (2003). Corpus callosum: musician and 

gender effects. NeuroReport, 14(2), 205-209. 

55.  Pujol, J., Vendrell, P., Junqué, C., Martí-Vilalta, J.L., Capdevila, A. (1993). 

When does human brain development end? Evidence of corpus callosum 

growth up to adulthood. Annals of Neurology, 34(1), 71-75. 

56.  Kimura, D. (1961). Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli. 



146 
 

Canadian Journal of Psychology, 15, 166-171. 

57.  Kimura, D. (1964). Left-right differences in the perception of melodies. 

Quarterly Journal of Experimental Psychology A, 16(4), 355-358. 

58.  Tervaniemi, M., Medvedev, S.V., Alho, K., Pakhomov, S.V., Roudas, M.S., 

van Zuijen, T.L., et al. (2000). Lateralized automatic auditory processing of 

phonetic versus musical information: A PET study. Human Brain Mapping, 

10, 74-79. 

59.  Evers, S., Dammert, J., Rödding, D., Rötter, G., Ringelstein, E.B. (1999). The 

cerebral haemodynamics of music perception: A transcranial Doppler 

sonography study. Brain, 122, 75-85. 

60.  Koelsch, S., Gunter, T.C., von Cramon, D.Y., Zysset, S., Lohmann, G., 

Friederici, A.D. (2002). Bach speaks: A cortical "language-network" serves the 

processing of music. NeuroImage, 17, 956-966. 

61.  Levitin, D.J., Menon, V. (2003). Musical structure is processed in "language" 

areas of the brain: A possible role for Brodmann Area 47 in temporal 

coherence. NeuroImage, 20, 2142-2152. 

62.  Platel, H., Price, C., Baron, J., Wise, R., Lambert, J., Frachowiak, R.S.J., et al. 

(1997). The structural components of music perception: A functional 

anatomical study. Brain, 120, 229-243. 

63.  Koelsch, S. (2005). Neural substrates of processing syntax and semantics in 

music. Current Opinion in Neurobiology, 15, 207-212. 

64.  Koelsch, S., Friederici, A.D. (2003). Toward the neural basis of processing 

structure in music: Comparative results of different neurophysiological 

investigation methods. Annals of the New York Academy of Sciences, 999, 15-

28. 

65.  Maess, B., Koelsch, S., Gunter, T.C., Friederici, A.D. (2001). Musical syntax 

is processed in Broca's area: An MEG study. Nature Neuroscience, 4(5), 540-

545. 

66.  Gordon, H. (1978). Hemispheric asymmetry for dichotically presented chords 

in musicians and non-musicians, males and females. Acta Psychologica, 42, 



147 
 

383 -395. 

67.  Bever, T.G., Chiarello, R.J. (1974). Cerebral dominance in musicians and 

nonmusicians. Science, 185, 537-539.  

68.  Johnson, R.C., Bowers, J.K., Gamble, M., et al. (1977), Ability to transcribe 

music and ear superiority for tone sequences. Cortex. 13(3), 295-299. 

69.  Patston, L.L.M., Corballis, M.C., Tippett, L.J. (2005, August). Musicians and 

non-musicians differ with respect to the lateralisation of music processing. 

Paper presented at the 23rd International Australasian Winter Conference on 

Brain Research, Queenstown, New Zealand. 

70.  Schön, D., Magne, C., Besson, M. (2004). The music of speech: Music 

training facilitates pitch processing in both music and language. 

Psychophysiology, 41, 341-349. 

71.  Overy, K., Nicholson, R.I., Fawcett, A.J., Clarke, E.F. (2003). Dyslexia and 

music: measuring musical timing skills. Dyslexia, 9, 18-36. 

72.  Mazziotta, J.C., Phelps, M.E., Carson, R.E., Kuhl, D.E. (1982). Tomographic 

mapping of human cerebral metabolism: auditory stimulation. Neurology, 

32(9), 921-937. 

73.  Marinoni, M., Grassi, E., Latorraca, S., et al. (2000). Music and cerebral 

hemodynamics. Journal of Cognitive Neuroscience, 7(5), 425-428. 

74.  Ohnishi, T., Matsuda, H., Asada, T., et al. (2001). Funtional anatomy of 

musical perception in musicians. Cerbral Cortex, 11, 754-760. 

75.  Pascalis, V. De, Marucci, F.S., Penna, M.P., Labbrozzi, D. (1987). Event-

related potentials in musically sophisticated and unsophisticated subjects: a 

study on hemispheric specialization. Neuropsychologia, 25(6), 947. 

76.  Mazzucchi, A., Parma, M., Cattelani, R. (1981). Hemispheric dominance in 

the perception of tonal sequences in relation to sex, musical competence and 

handedness. Cortex. 17(2), 291-302. 

77.  Sˇpajdel, M., Jariabkova, K., Riecˇansky, I. (2007). The influence of musical 

experience on lateralisation of auditory processing. Laterality, 12(6), 487-499. 

78.  Bradshaw, J.L., Nettleton, N.C., Wilson, L.E., Bradshaw, C.S. (1987). Line 



148 
 

bisection by left-handed preschoolers: a phenomenon of symmetrical neglect. 

Brain and Cognition, 6, 377-385. 

79.  Brodie, E.E., Pettigrew, L.E.L. (1996). Is left always right? Directional 

deviations in visual line bisection as a function of hand and initial scanning 

direction. Neuropsychologia, 34(5), 467-470. 

80.  Hausmann, M., Waldie, K.E., Corballis, M.C. (2003). Developmental changes 

in line bisection: A result of callosal maturation. Neuropsychology, 17(1), 155-

160. 

81.  Fink, G.R., Marshall, J.C., Shah, N.J., Weiss, P.H., Halligan, P.W., Grosse-

Ruyken, M., et al. (2000). Line bisection judgments implicate right parietal 

cortex and cerebellum as assessed by fMRI. Neurology, 54(6), 1324-1331. 

82.  Scarisbrick, D.J., Tweedy, J.R., Kuslansky, G. (1987). Hand preference and 

performance effects in line bisection. Neuropsychologia, 25, 695-699. 

83.  Yazgan, M.Y., Wexler, B.E., Kinsbourne, M., Peterson, B., Leckman, J.F. 

(1995). Functional significance of individual variations in callosal area. 

Neuropsychologia, 33(6), 769-779 

84.  Patston, L.L.M., Corballis, M.C., Hogg, S.L., Tippett, L.J. (2006). The neglect 

of musicians: Line bisection reveals an opposite bias. Psychological Science, 

17, 1029-1031. 

85.  Barnett, K.J., Corballis, M.C. (2005). Speeded right-to-left information 

transfer: the result of speeded transmission in right-hemisphere axons. 

Neuroscience Letters, 380, 88-92. 

86.  Marzi, C.A., Bisiacchi, P., Nicoletti, R. (1991). Is interhemispheric transfer of 

visuomotor information asymmetric? Evidence from a meta-analysis. 

Neuropsychologia, 29(12), 1163-1177. 

87.  Patston, L.L., Kirk, I.J., Rolfe, M.H., Corballis, M.C., Tippett, L.J. (2007). 

The unusual symmetry of musicians: Musicians have equilateral 

interhemispheric transfer for visual information. Neuropsychologia, 45,  2059–

2065. 

88.  Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S.L., Besson, M. 



149 
 

(2009). Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: 

More evidence for brain plasticity. Cerebral Cortex, 19, 712–723. 

89.  Baddeley, A.D. (2000). The episodic buffer: a new component of working 

memory. Trends in Cognitive Sciences, 4 (11), 417-423. 

90.  Baddeley, A.D., Allen R.J., Hitch G.J. (2011). Binding in visual working 

memory: The role of the episodic buffer. Neuropsychologia, 49(6), 1393-1400. 

91.  Baddeley, A.D. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556-559. 

92.  Thomason, M.E., Race, E., Burrows, B., et al. (2009). Development of Spatial 

and Verbal Working Memory Capacity in the Human Brain. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 21(2), 316-332. 

93.  Lewis-Peacock, J.A., Postle, B.R. (2008). Temporary Activation of Long-

Term Memory Supports Working Memory. The Journal of Neuroscience, 

28(35), 8765-8771. 

94.  Postle, B.R., Pasternak T. (2009). Short Term and Working Memory. 

Encyclopedia of Neuroscience, 8, 793-799.  

95.  Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A 

reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24, 

87-114. 

96.  Рутман, Э.М. (1979). Вызванные потенциалы в психологии и 

психофизиологии. Москва: Наука. 

97.  Гнездицкий, В.В. (1997). Вызванные потенциалы мозга в клинической 

практике. Таганрог: Издательство ТРТУ.  

98.  Шагас, Ч. (1975). Вызванные потенциалы мозга в норме и патологии. 

Москва: Мир. 

99.  Polich, J., Kok, A. (1995). Cognitive and biological determinants of P300: an 

integrative review. Biological Psychology, 41, 103-108. 

100. Polich, J. (2007). Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b. 

Clinical Neurophysiology, 118, 2128–2148. 

101. Гордеев, С. (2007). Когнитивные функции и состояние 

неспецифических систем мозга при панических расстройствах. Журнал 



150 
 

неврологии и психиатрии, 6, 54-60. 

102. Коваленко, А. (2009). Влияние тревожности на восприятие 

эмоционально значимых стимулов у человека. Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, cерия 

«Биология, химия», 22(4), 72. 

103. Patel, S.H, Azzam, P.N. (2005). Characterization of N200 and P300: Selected 

studies of the event related potential. International Journal of Medical 

Sciences, 2, 147-154. 

104. Fabiani, M., Karis, D., Donchin, E. (1986). P300 and Recall in an Incidental 

Memory Paradigm. Psychophysiology, 23(3), 298. 

105. Karis, D., Fabiani, M., Donchin, E. (1984). «P300» and memory: Individual 

differences in the von Restorff effect. Cognitive Psychology, 16 (2), 177. 

106. Shajahan, P.M., O'Carroll, R.E., Glabus, M.F., et al. (1997). Correlation of 

auditory 'oddball' P300 with verbal memory deficits in schizophrenia. Psychol. 

Med., 27(3), 579. 

107. Andreassi, J. (2006) Psychophysiology: human behavior and physiological 

response. Lawrence Erlbaum Associates Inc (p. 239). 

108. Polich, J., Howard, L., Starr, A. (1983). P300 latency correlates with digit 

span.  Psychophysiology, 20(6), 665. 

109. Braverman, E.R., Blum, K. (2003). P300 (latency) event-related potential: an 

accurate predictor of memory impairment. Clin. Electroencephalogr, 34(3), 

124. 

110. Martin, F., Delpont, E., Suisse, G., et al. (1993). Long latency event-related 

potentials (P300) in gifted children. Brain and Development, 15(3), 173. 

111.  Nikjeh, D.A., Lister, J.J., Frisch, S.A. (2008). Hearing of note: An 

electrophysiologic and psychoacoustic comparison of pitch discrimination 

between vocal and instrumental musicians. Psychophysiology, 45, 994-1007.  

112.  Trainor, L.,  Desjardins, R., Rockel, C. (1999). A comparison of contour and 

interval processing in musicians and nonmusicians using event-related 

potentials. Australian Journal of Psychology, 51(3), 147-153.  



151 
 

113.  Besson, M., Faïta, F. (1995). An event-related potential (ERP) study of 

musical expectancy: Comparison of musicians with nonmusicians. Journal of 

Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21(6), 1278-

1296. 

114.  Faßhauer, C.,  Frese1, A.,  Evers, S. (2015). Musical ability is associated 

with enhanced auditory and visual cognitive processing. BMC Neuroscience, 

16, 59.  

115. Franklin, M.S, Rattray, K., Sledge Moore, K., Moher, J., Yip, C., Jonides, J. 

(2008). The effects of musical training on verbal memory. Psychology of 

Music, 1-13. 

116. Lee, Y., Lu, M., Ko, H. (2007). Effects of skill training on working memory 

capacity. Learning and Instruction, 17, 336-344. 

117. Parbery-Clark, A., Skoe, E., Lam, C., Kraus, N. (2009). Musician 

Enhancement for Speech-In-Noise. Ear & hearing, 30(6), 653–661. 

118. Strait, D.L., Kraus, N., Parbery-Clark, A., Ashley, R. (2010). Musical 

experience shapes top-down auditory mechanisms: Evidence from masking 

and auditory attention performance. Hearing Research, 261, 22–29. 

119. Costa-Giomi, E. (1999). The effects of three years of piano instruction on 

children's cognitive development. Journal of Research in Music Education, 47, 

198-212. 

120. Vaughn, K. (2000). Music and mathematics: Modest support for the oft-

claimed relationship. Journal of Aesthetic Education, 34(3-4), 149-166. 

121. Schmithorst, V.J, Holland, S.K. (2004). The effect of musical training on the 

neural correlates of math processing: a functional magnetic resonance imaging 

study in humans. Neuroscience Letters, 354(3), 193-6. 

122.  Rosier, A.M.,  Cornette, L.,  Dupont, P.,  Bormans, G., Mortelmans, L.,  

Orban, G.A. (1999). Regional brain activity during shape recognition impaired 

by a scopolamine challenge to encoding. Eur. J. Neurosci.,11,  3701–3714. 

123. Murtha, S., Chertkow, H.,   Beauregard, M.,  Evans, A. (1999). The neural 

substrate of picture naming. J. Cogn. Neurosci., 11,  399–423. 



152 
 

124. Brochard, R., Dufour, A., Despres, O. (2004). Effect of musical expertise on 

visuospatial abilities: Evidence from reaction times and mental imagery. Brain 

and Cognition, 54, 103-109. 

125.  Patston, L.L. (2007) Balanced Brains: An investigation of visuospatial 

ability and lateralization in musicians (Doctoral dissertation). The University 

of Auckland, Auckland, New Zeland. 

126. Bench, C.J, Frith, C.D, Grasby, P.M, Friston, K.J, Paulesu, E., Frackowiak 

R.S.J., et al. (1993). Investigations of the functional anatomy of attention using 

the Stroop test. Neuropsychologia, 31(9), 907-922. 

127. Stroop, J.R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal 

of Experimental Psychology, 18, 643-662. 

128. Cohen, J.D., Dunbar, K., McClelland, J.L. (1990). On the control of 

automatic processes: A parallel distributed processing account of the Stroop 

effect. Psychological Review, 97, 332–361. 

129. Lindsay, D.S., Jacoby, L.L. (1994). Stroop process dissociations: The 

relationship between facilitation and interference. Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance, 20, 219–234. 

130. Carter, C.S, van Veen, V. (2007). Anterior cingulate cortex and conflict 

detection: an update of theory and data. Cognitive, Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 7(4), 367–379. 

131.  Boebinger, D.,  Evans, S., Scott, S.K., (2015). Musicians and non-musicians 

are equally adept at perceiving masked speech.  J. Acoust. Soc. Am. Jan., 

137(1), 378–387. 

132. Sadakata, J. W. M. (2017). Attention to affective audio-visual information: 

Comparison between musicians and non-musicians. Psychology of Music, 45, 

(2),  204-215. 

133. Amer, T., Kalender, B., Hasher, L., Trehub, S.E, Wong, Y. (2013). Do Older 

Professional Musicians Have Cognitive Advantages? PLoS ONE, 8(8) (2013). 

doi:10.1371/journal.pone.0071630 

134. Filimonova, N., Kutsenko, T., Makarchuk, M. (2006). Features of processing 



153 
 

of visual verbal and non-verbal information in human working memory. 

Physics of the alive, 14(3), 75-86.  

135. Kutsenko, T.V., Filimonova, N.B., Kostenko, S.S. (2009). The direct and 

reverse Stroop effect during answering with both hands and with each hand 

separately. Vistnyk Cherkas’kogo Universytetu (Biological Sciences Series), 

156, 55-61. 

136. Костенко, С.С., Локтєва, Р.К. (2000). Оцінка діяльності першої та другої 

сигнальних систем людини. Вісн. Київ. ун-ту. Біологія, 32, 31-34. 

137. Wynn, T., Coolidge, F.L. (2004). The expert Neandertal mind. Journal of 

Human Evolution, 46(4), 467-487. 

138. Охрей, А.Г., Куценко, Т.В., Макарчук, М.Ю. (2012). Міжпівкульна 

взаємодія головного мозку у музикантів і немузикантів при сприйнятті 

звукових стимулів і тестуванні оперативної пам’яті. Вісник Київсьокого 

національного університету, серія Біологія, 61, 31-34. 

139.  Okhrei, A., Kutsenko, T.,  Makarchuk, M. (2016).Performance of working 

memory of musicians and non-musicians in tests with letters, digits, and 

geometrical shapes. Biologija, 62(4), 207-215. 

140. Sternberg, S. (1966). High speedscanning in human memory. Science, 153, 

652–654. 

141. Kutsenko, T., Filimonova, N. (2006). Features of visual stimuli processing in 

short-term memory in case of simultaneous presentation. Physiological 

journal, 52(2), 75-76.  

142. Kutsenko, T. (2010). «Yes» and «no»-reactions by right and left hand during 

investigating of working memory for letters and digits. Vistnyk of Lviv 

National University, 21(208), 60-66. 

143. Derakhshan, I. (2010). It Is All Quiet in the Minor Hemisphere: An 

Investigation into the Laterality of Consciousness, Attention and Vision in the 

Human Brain. Biomedicine International, 1, 3-15. 

144.  Охрей, А.Г.,  Куценко, Т.В.,  Макарчук, М.Ю. (2016). Вплив занять 

музикою на виконання прямого і зворотного тестів Струпа. Вісник 



154 
 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 21, 14-18. 

145. Travis, F., Harung, H.S., Lagrosen, Y. (2011). Moral development, executive 

functioning, peak experiences and brain patterns in professional and amateur 

classical musicians: Interpreted in light of a Unified Theory of Performance. 

Consciousness and Cognition, 20(4), 1256-1264. 

146. Охрей, А.Г., Куценко, Т.В., Макарчук, М.Ю. (2016). Виконання тесту 

Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів музикантами і 

немузикантами. Вісник Черкаського Університету, 1, 82-89. 

147. Kutsenko, T., Filimonova, N., Kostenko, S. (2007). Assessment of functional 

brain asymmetry by latent periods of human sensorimotor reactions. The 

Bulletin of Kyiv University, Problems of regulation of physiological functions, 

12, 14-16.     

148.  Охрей, А.Г., Куценко, Т.В.,  Макарчук, М.Ю. (2011). Специфіка 

слухових когнітивних викликаних потенціалів у музикантів, 

Нейрофізіологія, 43(6), 583-585.  

149.  Охрей, А.,  Куценко, Т.,  Макарчук М. (2013). Когнітивні викликані 

потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному 

подаванні тонового сигналу. Вісник Львівського університету. Серія 

біологічна, 62, 250-255. 

150. Охрей, А.Г., Куценко, Т.В.,  Макарчук, М.Ю. (2017). Аналіз швидкості 

когнітивної обробки чистих тонів за умови їх бі- та моноуральної подачі у 

музикантів та немузикантів. ScienceRise: Biological Science, 2(5), 42-48.  

151. Genç, E.,  Yağişan, N.,  Apaydin Doğan, E., Genç, B.O. (2009). Effect of 

musical training on Auditory event related potentials N200 (Mismatch 

Negativity) and P300. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 29(1), 104-109.   

152.  Crummer, G.C., Walton, J. P.,  Wayman, J.W.,  Hantz, E.C.,  Frisina R.D. 

(1994). Neural processing of musical timbre by musicians, nonmusicians, and 

musicians possessing absolute pitch. The Journal of the Acoustical Society of 

America, 95, 2720.  

153. Lammers, W., Badia, C. (1989). Habituation of P300 to target stimuli. 



155 
 

Psychol Behav., 45, 595–601. 

154. Evers, S., Bauer, B., Suhr, B., Husstedt, I.W., Grotemeyer, K.H. (1997). 

Cognitive processing in primary headache: a study on event-related potentials. 

Neurology, 48, 108–113. 

155. Rovaris, M., Iannucci, G., Falautano, M., Possa, F., Martinelli, V., Comi, G., 

et al. (2002). Cognitive dysfunction in patients with mildly disabling relapsing-

remitting multiple sclerosis: An exploratory study with diffusion tensor MR 

imaging. Journal of Neurological Sciences, 195, 103-109. 

156. Hyde, K.L., Zatorre, R.J., Griffiths, T.D., Lerch, J.P., Peretz, I. (2006). 

Morphometry of the amusic brain: a two-site study. Brain, 129, 2562-2570. 

157. O'Sullivan, M., Jones, D.K., Summers, P.E., Morris, R.G., Williams, S.C. R., 

Markus, H.S. (2001). Evidence for cortical "disconnection" as a mechanism of 

age-related cognitive decline. Neurology, 57, 632-638. 

158. Clarke, S., Kraftsik, R., van der Loos, H., Innocenti, G.M. (1989). Forms and 

measures of adult and developing human corpus callosum: Is there sexual 

dimorphism? Journal of Comparative Neurology, 280, 213-230. 

159. Van Dellen, A., Blakemore, C., Deacon, R., York, D., Hannan, A. J. (2000). 

Delaying the onset of Huntington's in mice. Nature, 404(6779), 721-722. 

160. Ungan, P.,  Berki, T.,  Erbil, N.,  Yagcioglu, S.,  Yüksel, M., . Utkucal, R. 

(2013), Event-related potentials to changes of rhythmic unit: differences 

between musicians and non-musicians. Neurol. Sci., 34 (1), 25–39. 

161. Tervaniemi, M., Just, V., Koelsch, S., Widmann, A., Schröger, E. (2005). 

Pitch discrimination accuracy in musicians vs nonmusicians: an event-related 

potential and behavioral study. Exp Brain Res., 161(1). 

162. Hantz, E., Crummer, G., Wayman, J., Walton, J., Frisina, R. (1992). Effects 

of musical training and absolute pitch on the neural processing of melodic 

intervals: A P3 event-related potential study. Music Perception, 10(1), 25–42. 

163. Nittono, H., Nageishi, Y., Nakajima, Y., Ullsperger, P. (1999). Event-related 

potential correlates of individual differences in working memory capacity. 

Psychophysiology, 36, 745–754. 



156 
 

164. Rabelo, C.M., Neves-Lobo, I.F., Rocha-Muniz, C.N., Ubiali, T., Schochat, E. 

(2015). Cortical inhibition effect in musicians and non-musicians using P300 

with and without contralateral stimulation. Braz. J. Otorhinolaryngol., 81(1), 

63–70. 

165. Охрей, А.Г., Куценко, Т.В., Макарчук, М.Ю. (2016). Моторна асиметрія 

в музикантів і немузикантів під час оцінки оперативної пам’яті і уваги. 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки, 12(337), 185-192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

Додаток А 

Кількість помилок, допущених музикантами і немузикантами при виконанні 

тестів з оцінки розвитку оперативної пам’яті в залежності від кількості 

стимулів у множині  

 

 

 

Рис. А.1 Кількість помилок, допущених музикантами і немузикантами під час 

тестування оперативної пам’яті на літери.  

Примітки: цифри з правого боку від графіка позначають кількість стимулів у 

множині.  
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Рис. А.2 Кількість помилок, допущених музикантами і немузикантами під час 

тестування оперативної пам’яті на цифри.  

Примітки як на рис. А.1. 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.3 Кількість помилок, допущених музикантами і немузикантами під час 

тестування оперативної пам’яті на геометричні фігури.  

Примітки як на рис. А.1. 
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Додаток Б 

Амплітуда хвилі Р3 у музикантів і немузикантів під час сприйняття й аналізу 

слухових стимулів 

 

 

 

Рис. Б.1 Амплітуди хвилі Р3 у музикантів і немузикантів під час бінауральної 

стимуляції. 

Примітки: С3А3, Р3А3, С4А4, Р4А4 – позначення відведень згідно системи 10-

20%, які використовувалися для реєстрації когнітивних викликаних 

потенціалів. 
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Рис. Б.2 Амплітуди хвилі Р3 у музикантів і немузикантів під час 

правостороннього подавання стимулів. 

Примітки як на рис. Б.1. 
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Рис. Б.3 Амплітуди хвилі Р3 у музикантів і немузикантів під час 

лівостороннього подавання стимулів. 

Примітки як на рис. Б.1. 
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Додаток В 

Латентні періоди компонентів N2, P3, N3 когнітивних викликаних потенціалів у 

музикантів і немузикантів 

 

 

 

Рис. В.1 Латентні періоди компонентів когнітивних викликаних потенціалів у 

немузикантів при бінауральній стимуляції. 

Примітки: N2, P3, N3 – компоненти когнітивних викликаних потенціалів. (С) – 

центральні відведення, (Р) – парієтальні відведення.  

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.2 Латентні періоди компонентів когнітивних викликаних потенціалів у 

музикантів при бінауральній стимуляції. 

Примітки як на рис. В.1.  
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Рис. В.3 Латентні періоди компонентів когнітивних викликаних потенціалів у 

немузикантів при правосторонньому подаванні стимулу. 

Примітки як на рис. В.1.  
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Рис. В.4 Латентні періоди компонентів когнітивних викликаних потенціалів у 

музикантів при правосторонньому подаванні стимулу. 

Примітки як на рис. В.1.  
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Рис. В.5 Латентні періоди компонентів когнітивних викликаних потенціалів у 

немузикантів при лівосторонньому подаванні стимулу. 

Примітки як на рис. В.1.  
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Рис. В.6 Латентні періоди компонентів когнітивних викликаних потенціалів у 

музикантів при лівосторонньому подаванні стимулу. 

Примітки як на рис. В.1.  
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Додаток Г 

Апмлітуда компоненту Р3 когнітивних викликаних потенціалів у музикантів і 

немузикантів за умов бі- та моноурального подавання стимулів 

 

 

 

Рис. Г.1 Амплітуда компоненту Р3 у музикантів та немузикантів при бі- та 

моноуральному подаванні стимулу (центральні відведення). 

Примітки: Б – бінауральна стимуляція, Мп – моноуральна правостороння 

стимуляція, Мл – моноуральна лівостороння стимуляція.   
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Рис. Г.2 Амплітуда компоненту Р3 у музикантів та немузикантів при бі- та 

моноуральному подаванні стимулу (парієтальні відведення). 

Примітки як на рис. Г.1.  

 

 


