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Відображення часу є не-
від’ємною складовою части-
ною цілісного світосприйняття.
Діяльність людини з самого
народження організована у часі
й від коректності цієї організації
залежить рівень адаптації інди-
відуума до навколишнього се-
редовища. Відображення часу
пов’язане з рівнем обміну ре-
човин, руховою активністю, з
пам’яттю і забезпечується ко-
рою великих півкуль за участі
підкіркових систем, лівою півку-
лею [1].

Тривалість індивідуального
часу залежить від напруженос-
ті, тривожності, депресії. При
дослідженні здорових людей із
різними рівнями тривожності
виявлено таке: при середній
тривожності спостерігається
незначне відхилення від етало-
на, при низькій — недооцінка та
перевідмірювання інтервалів
(довша індивідуальна хвили-
на), при високій — переоцінка і
недовідмірювання (коротка ін-
дивідуальна хвилина). Викори-
стання результатів оцінювання
часу для визначення емоційно-
го стану рекомендовано в стре-
сових ситуаціях [2].

Загострення здатності до ен-
догенного відмірювання часу

пов’язане зі станом периферич-
ного відділу симпатичної нерво-
вої системи. Вузький діапазон
тривожності є оптимальним для
хронометричних здібностей [3].

Суб’єктивна внутрішня оцін-
ка часу є одним із параметрів,
що характеризують дію стресо-
ра. За її величиною можна в
цілому скласти уявлення про
адаптаційні можливості люди-
ни. При подовженні індивіду-
альної хвилини у студентів спо-
стерігається підвищення арте-
ріального тиску (АТ) під час
іспиту, зменшення пульсового
тиску [4]. У пацієнтів з артері-
альною гіпертензією менша
тривалість часу (підвищений
рівень цейтнотичності), який
можна вважати суб’єктивним
дефіцитом часу, що є психоло-
гічним стресором і прогностич-
ним фактором виникнення но-
вих випадків ішемічної хвороби
серця [5].

Студентське життя пов’яза-
не з частими психоемоційни-
ми стресами. На 1–2 курсах у
студентів вищих медичних нав-
чальних закладів спостеріга-
ється напруження регулятор-
них механізмів, тобто цей час є
періодом нестабільної адап-
тації [6]. Вони стають чутливи-

ми до навколишніх впливів, у
тому числі змін погоди.

Метою роботи було визна-
чити тривалість індивідуально-
го сприйняття часу в молодих
практично здорових осіб за різ-
них типів погоди.

Матеріали та методи
дослідження

Було обстежено по 32 юна-
ки та 30 дівчат за І, ІІ і ІІІ типів
медико-метеорологічної ситуа-
ції. За допомогою механічного
секундоміра визначали три-
валість 1, 3, 5, 7 і 10-секундних
інтервалів (три рази кожен у
довільному порядку, після чого
брали середній результат, який
враховували у загальній вибір-
ці) [5].

За допомогою комп’ютерної
методики Г. М. Чайченка і спів-
авторів [7] у них вивчали швид-
кість реакції вибору для правої
руки (РВП, мс), швидкість реакції
вибору для лівої руки (РВЛ, мс).
Також вираховували середнє
значення тривалості 1 с за Б. Й.
Цукановим [8].

Статистичну обробку резуль-
татів проводили за допомогою
критерію Фішера — Стьюден-
та.
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Результати дослідження
та їх обговорення

Результати обстеження по-
дано у табл. 1, 2.

У всі часові проміжки за
ІІ типу погоди отримані резуль-
тати відрізняються від еталон-
них. Найбільше наближені до
еталонних результати за І (1 і
3 с) та ІІІ типу (5, 7 і 10 с у всіх
студентів). Отримані значення
в юнок переважно менші, ніж у
юнаків. Дівчата відтворюють
дещо точніше, ніж хлопці, тіль-
ки 3 с за всіх типів і 1 с за ІІ типу
погоди. Статеві відмінності ви-
явлено за ІІІ типу погоди (сприй-
няття 1 і 10 с). За І і ІІІ типів
погоди не виявлено вірогідної
різниці у досліджуваних показ-
никах, а за ІІ виявлено менші
значення відтворення 1 і 10 с у
хлопців і 7 с у дівчат порівняно
з ІІІ типом погоди.

Результати, які отримано за
ІІ типу погоди, на нашу думку,
вказують на захисну реакцію
організму, оскільки це свідчить
про адекватне функціонуван-
ня серцево-судинної системи у
межах норми. Сприйняття часу
регулюється фронтальною ко-
рою, гіпокампом і гіпоталаму-
сом, периферичним відділом
симпатичної нервової системи;
права півкуля відповідає за
адекватну оцінку часу [8], що
спостерігалося за ІІІ типу по-
годи.

Дослідження результатів
РВП і РВЛ показало, що вірогід-
ної різниці у досліджуваних по-
казниках за різних типів пого-
ди у хлопців не виявлено
((371,8±9,8) і (384,0±9,3) мс;
(378,6±7,0) і (384,8±6,7) мс;
(392,2±13,2) і (395,7±12,7) мс),
але за І типу погоди відмічено
переважання швидкості роботи
лівою рукою у 36,7 % студентів,
за ІІ — 33,3 %, ІІІ – 43,3 %. У
дівчат результати були нижчі
((418,0±9,4) і (437,4±9,1) мс;
(431,9±25,0) і (439,6±21,0) мс;
(406,2±7,0) і (405,53±6,98) мс).
За ІІІ типу погоди відмічено ві-
рогідне зростання РВЛ порів-
няно з І (РІ-ІІІ<0,01) і відсутність
статистично значущої різниці
між показниками у юнаків і дів-
чат. У юнок також відзначаєть-

ся зростання кількості осіб із
переважанням роботи лівою
рукою за ІІІ типу погоди.

В осіб із переважанням тону-
су симпатичного відділу, висо-
кою тривожністю, тахікардією,
поганою адаптованістю, нега-
тивними емоціями, стресовими
станами спостерігається вкоро-
чення індивідуальної секунди.
Окремі значення за ІІІ типу по-
годи у дівчат значно менші, ніж
у хлопців. На нашу думку, це
вказує на захисну реакцію ор-
ганізму, оскільки забезпечує під-
тримання рівня артеріального
тиску студенток у межах норми
та менші значення артеріально-
го тиску в дівчат [8].

Відмічено різницю у сприй-
нятті часу між юнаками і юнка-
ми: хлопці та дівчата відтворю-
ють найточніше проміжок у 1 і
3 с за І типу погоди; 5, 7, 10 с
— за ІІІ типу погоди. Найбіль-
ше відрізняються від еталонних
усі часові інтервали за ІІ типу
погоди. Дівчата відтворюють
точніше, ніж хлопці, 3 с за всіх
типів погоди і 1 с — за ІІ типу
погоди.

Згідно з даними Б. Й. Цука-
нова [8], залежно від трива-
лості індивідуальної секунди
можна визначити темперамент
людини, спрогнозувати захво-
рювання і зробити донозологіч-
ну їх профілактику. Так, нами

Таблиця 1
Індивідуальна тривалість часу в юнаків

за різних типів погоди

  Час, с Тип погоди

І ІІ ІІІ

1 1,00±0,02 1,12±0,06 0,98±0,02
Pe<0,05 PІI–ІII<0,05

3 2,75±0,06 2,66±0,07 2,72±0,06
Pe<0,001 Pe<0,001 Pe<0,001

5 4,68±0,11 4,54±0,15 4,87±0,11
Pe<0,01 Pe<0,01

7 6,61±0,14 6,43±0,20 6,93±0,16
Pe<0,01 Pe<0,01

10 9,66±0,21 9,18±0,35 9,97±0,20
Pe<0,02 PII–III<0,05

Примітка. У табл. 1 і 2: Ре — вірогідні результати порівняно з часовим ета-
лоном; РІІ–ІІІ — вірогідні результати порівняно з ІІІ типом погоди.

Таблиця 2
Індивідуальна тривалість часу в дівчат

за різних типів погоди

 Час, с Тип погоди

І ІІ ІІІ

1 1,04±0,03 1,06±0,02 1,05±0,03
Pe<0,01 Рд-х<0,05

3 2,86±0,10 2,73±0,11 2,76±0,12
Pe<0,02 Pe<0,05

5 4,55±0,15 4,41±0,18 4,66±0,15
Pe<0,01 Pe<0,002 Pe<0,02

7 6,40±0,21 6,11±0,28 6,52±0,25
Pe<0,01 Pe<0,002 PІI–ІII<0,001

10 8,92±0,34 8,46±0,39 9,21±0,33
Pe<0,002 Pe<0,001 Pe<0,02

Рд-х<0,05

Примітка. Рд-х — вірогідні результати порівняно з хлопцями.
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отримано такі результати: най-
точніше сприйняття часу спо-
стерігається за ІІІ типу погоди
(у хлопців І — (0,953±0,005); ІІ
— (0,950±0,007); ІІІ — (0,971±
±0,005); у дівчат І — (0,949±
±0,007), ІІ — (0,918±0,009), ІІІ —
(0,952±0,009)), що також вказує
на зростання активності правої
півкулі та зменшення тривож-
ності.

У подальшому буде прове-
дено порівняння кардіогемо-
динамічних, психофізіологічних
показників і тривалості індиві-
дуальної секунди, що дасть
можливість спрогнозувати ри-
зик виникнення серцево-судин-
них захворювань.

Висновки

1. Індивідуальне сприйняття
часу залежить від статі та типу
медико-метеорологічної ситуа-
ції.

2. За ІІІ типу погоди спосте-
рігається переважання функ-
ціонування правої півкулі голов-
ного мозку.
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