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Анотація. У роботі показано, що фактор індивідуального сприйняття часу може слугувати показником 

адаптаційного процесу до інтелектуальних навантажень. Виявлено зв’язок між тривалістю індивідуальної хвили-

ни і якістю написання тестового завдання: студенти, які “уповільнюють” тривалість фізичної хвилини, значно 

ліпше написали тести, ніж ті, що “прискорюють“ час. 
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Аннотация. В работе показано, что фактор ин-

дивидуального восприятия времени может служить по-

казателем адаптационного процесса к интелектуаль-

ным нагрузкам. Выявлена связь между длительностью 

индивидуальной минуты и качеством написания тесто-

вого задания: студенты, которые “замедляют“ длитель-

ность физической минуты значительно лучше написа-

ли тесты, чем те, которые “ускоряют“ время. 
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“slow down“ duration of physical minute have much better 
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Постановка проблеми. Умови сучасного життя характеризуються дуже швидкими 

змінами, що супроводжується активацією адаптаційних процесів систем організму. Впливи 

на організм можуть бути періодичними або спонтанними (стресорні фактори). Характер про-

цесів в організмі та прояви його біологічної активності тією, чи іншою мірою залежать від 

впливів зовнішнього середовища й мають ритмічний характер [6, 9, 10, 11]. 

Ритмічні коливання функцій мають індивідуальні особливості, які пов’язані зі спри-

йняттям часу [1]. 

Характер відмірювання часу є специфічною характеристикою індивідуально-типологіч-

них властивостей нервової системи [8]. 

Кожна людина по різному сприймає певний інтервал часу. Хто схильніший недооціню-

вати, а хтось переоцінювати його. Цей показник характеризує не тільки індивідуальне спри-

йняття часу, але й свідчить про зміни в багатьох функціональних системах організму. Саме 

комплекс цих змін і формує власний час цієї людини [4].  

Літературні дані свідчать, що люди, які прискорюють або сповільнюють тривалість ін-

дивідуальної хвилини, характеризуються різними функціональними можливостями [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теперішній час у науковій літературі при-

діляється велика увага визначенню нормативних показників, що характеризують стан органі-

зму в цілому. Індивідуальне оцінювання загального стану організму є доволі складним зав-

данням, оскільки потребує аналізу багатьох фізіологічних функцій. Останнім часом з’явилися 

інтегральні показники й математичні моделі, з допомогою яких визначають загальний стан 

організму на підставі дослідження основних параметрів серцево-судинної, нервової та диха-

льної систем [2].  
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Сучасні наукові дані свідчать, що для оцінювання адаптаційних можливостей людини ви-

користовують показник тривалості індивідуальної хвилини. Відомо, що частина людей (близь-

ко 35%) адекватно оцінюють цей інтервал, суб’єктивно прискорюють час (30%) й сповільню-

ють час (майже 35%). Ці групи людей розрізняються і за іншими показниками. Зокрема, за зро-

сто-ваговими показниками, типом тілобудови, індексу фізичного розвитку, показникам гемо-

динаміки, загального аналізу крові, стану імунітету, гемостазу, загальної працездатності [5].  

У зв’язку з тим, що параметри індивідуальної хвилини є критерієм адаптаційних мож-

ливостей людини, ми вирішили дослідити, чи існують кореляційні зв’язки між індивідуаль-

ними особливостями сприйняття часу й успішністю виконання інтелектуального навантажен-

ня, якими були контрольні тестові завдання з курсу фізіологія людини. 

Мета дослідження – дослідити зв'язок між особливостями тривалості індивідуальної 

хвилини (Іх) і якістю написання тестового завдання.  

Для цього необхідно було вирішити такі завдання: 

1. Визначити середню величину тривалості Іх до тестового завдання. 

2. Сформувати експериментальні групи з урахуванням індивідуальних особливостей 

тривалості індивідуальної хвилини. 

3. Порівняти якість написання тестів у цих групах.  

Методи й організація дослідження. У дослідженнях брали участь студенти 2-го курсу 

факультету ЗЛІТ (30 хлопців віком 18–20 років), з яких були сформовані дві експерименталь-

ні групи по 15 осіб у кожній. До першої групи увійшли особи, у яких індивідуальна хвилина 

була більша за фізичну, тобто вони “прискорюють” час. У другій групі були особи, у яких ін-

дивідуальна хвилина була менша за фізичну, тобто ті, що “уповільнюють” час. Рівень успіш-

ності у групах був приблизно однаковим. 

Для визначення середньої величини тривалості індивідуальної хвилини було здійснено 

по 10 вимірювань. Загальна кількість вимірювань становила 330. У експериментальні групи 

увійшли лише ті особи, у яких коливання тривалості індивідуальної хвилини дорівнювало ±1 

секунді. 

Тривалість індивідуальної хвилини визначали пропонуючи обстежуваному рівномірно 

рахувати, не вголос, від 1 до 60, намагаючись вкластися у фізичну хвилину. Досліджуваний 

починав рахувати за командою, за якою включався секундомір, а коли він дораховував до 60, 

сповіщав про це вголос і секундомір виключався. Таким чином були отримані середні показ-

ники тривалості індивідуальної хвилини кожного учасника експерименту. 

Результати написання тесту оцінювали шляхом переведення кількості отриманих балів, 

за модульною системою, у 5-бальну систему. Отримані середні дані порівнювали між групами.  

Опрацювання отриманих результатів ми проводили, використовуючи методи математи-

чної статистики.  

Результати досліджень та їх обговорення. У табл. 1 наведено дані обстежуваних обох 

груп ( I та II ) стосовно тривалості індивідуальної хвилини до написання й після написання 

тестового завдання, а також якість виконання за 5-бальною системою. Розподіл середніх по-

казників тривалості індивідуальної хвилини у першій та другій групах представлено на рис. 1, 

а на рис. 2 показано розподіл показників тривалості індивідуальної хвилини після написання 

тестового завдання в першій та другій групах. 

Аналізуючи дані у табл. 1, слід зауважити, що в обстежуваних першої групи тривалість 

індивідуальної хвилини до написання тестів була більшою ніж 60 секунд і у середньому ста-

новила 66,6±0,7 с, коливаючись у межах від 62,9 до 71,9 с.  

У осіб, які увійшли в другу групу, тривалість індивідуальної хвилини до написання те-

стів була меншою ніж 60 секунд і відповідала в середньому 52,1±0,9 с.  

Діапазон коливань тривалості індивідуальної хвилини у першій групі становив (71,9–

62,9) = 9 с, а в другій групі (58,8–48,1) = 10,7 с.  

Таким чином, адаптаційні можливості в першій групі дорівнювали (9÷15× 100) = 60%, а 

у другій (10,7÷15×100) = 71,3%. Тобто, беручи до уваги тільки ці показники, можна очікувати 

у представників другої групи більш ефективне виконання запропонованого завдання. 
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Таблиця 1 

Показники тривалості індивідуальної хвилини 
 

№ з/п 

I- ша група II- га група 

середні 

показники Іх 

Іх після 

тестів 

результат 

тесту 

середні 

показники Іх 

Іх після 

тестів 

результат 

тесту 

1 69,1±1,2 68,5±0,7 3,17 58,8±1,3 59,8±0,6 3,31 

2 65,6±0,9 65,2±1,2 3,22 57,5±1,1 58,7±0,9 3,33 

3 67,9±1,3 66,2±0,9 3,21 50,4±0,9 56,9±1,3 3,44 

4 69,5±1,4 68,9±1,3 3,17 51,7±1,4 61,8±1,1 3,43 

5 70,4±0,7 66,1±0,6 3,22 56,6±1,2 59,9±0,7 3,37 

6 71,9±1,5 69,7±0,7 3,16 51,4±0,9 58,4±1,3 3,43 

7 64,7±0,8 63,9±1,2 3,23 49,7±0,8 59,7±1,1 3,51 

8 67,8±1,2 67,4±1,4 3,21 45,8±0,9 64,8±0,9 3,54 

9 69,2±1,6 68,3±1,2 3,19 52,9±1,2 56,6±0,6 3,41 

10 63,9±0,9 63,1±0,9 3,29 55,7±0,9 66,9±0,3 3,39 

11 64,8±1,1 63,6±1,1 3,22 53,3±1,1 56,7±1,2 3,39 

12 63,3±1,4 63,1±1,2 3,27 51,1±0,9 59,9±1,1 3,43 

13 62,9±0,6 62,6±0,9 3,35 45,8±1,2 58,7±0,8 3,69 

14 64,1±0,8 63,2±1,4 3,31 48,1±0,8 58,8±0,9 3,53 

15 64,6±1,6 64,1±1,3 3,23 52,7±0,6 61,9±1,3 3,41 

 
(M±m)= 

66,6±0,7* 

(M±m)= 

65,6±0,3* 

(M±m)= 

3,23±0,01* 

(M±m)= 

52,1±0,9* 

(M±m)= 

59,9±0,6* 

(M±m)= 

3,44±0,04 
 

Примітка.* – різниця порівняння результатів до і після написання тестів достовірна, p<0,001. 
 

Після написання тестів середня величина тривалості індивідуальної хвилини в першій 

групі становила 65,6±0,3 с, а межи коливання були від 62,6 до 69,7 с, тобто адаптаційні мож-

ливості в цій групі зменшилися з 60% ,на початку виконання інтелектуального завдання, до 

(69,7-62,6)÷15×100=47,3% після його виконання. Цей факт можна оцінювати як неспромож-

ність осіб, що “прискорюють” час, довго зберігати відповідний рівень функціональної актив-

ності ЦНС, що, на наш погляд, і вплинуло на більш низький результат написання тестів, який 

за п’ятибальною шкалою дорівнював 3,23 бала.  

У другій групі після написання тестів середня тривалість індивідуальної хвилини стано-

вила 59,9±0,6 с і коливалася від 55,7 до 66,9 с. Адаптаційні можливості в цій групі стали ще 

більшими (66,9-55,7)÷15×100=74,6% порівняно з висхідними 60%.  

Збільшення величини адаптаційної можливості в другій групі під час написання тестів 

характеризує її більш високою працездатністю відповідних структур ЦНС, і, як наслідок – 

більш високий результат написання тестів 3,44 бала. 

Відомо, що “прискорення” або “уповільнення” індивідуальної хвилини обумовлено ха-

рактером ритмічних процесів, які здійснюються відповідно до діяльності біологічного годин-

ника, який визначає не лише стан коливальних процесів фізіологічних параметрів, але й стан 

регуляторного апарату організму в цілому. Роль біологічних ритмів не обмежується лише 

участю у процесах саморегуляцій, саме вони визначають функціональний стан різних органів 

і систем [7]. 

Отже, особи, які “уповільнюють” час, здатні до більш досконалої організації адаптацій-

них процесів, яка виявляється зміною біоритмів організму, що  

сприяє висщій активізації функціональних можливостей організму порівняно з особами, які 

“прискорюють” час. Таке припущення підтверджує і той факт, що діапазон коливань трива-

лості індивідуальної хвилини, який характеризує адаптаційні можливості організму, в осіб, 

які “прискорюють” час, зменшився з 9 с (у стані спокою) до 7,1 с після інтелектуального на-

вантаження, а в групі, яка “уповільнює” час, він збільшився з 10,7 (у стані спокою) до 11,2 с 

після написання тестів. Цей факт може означати, що особи, які “уповільнюють” час, підсві-

домо, у своєму розпорядженні мають значно більше часу на вирішення інтелектуального зав-

дання, що зрештою позитивно впливає на результат діяльності. 
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Рис. 1. Розподіл середніх показників тривалості Іх ( I та II гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розподіл тривалості Іх після написання тесту (І та ІІ гр.) 
 

На рис. 3 представлена залежність результату написання тесту у другій групі від трива-
лості індивідуальної хвилини. 

Візуальне оцінювання рис. 3 дає підстави стверджувати, що чим коротша індивідуальна 
хвилина, тим вища якість написання тесту. Для підтвердження цього висновку ми провели 
кореляційний аналіз між тривалістю індивідуальної хвилини і якістю написання тесту й 
отримали від’ємний коефіцієнт кореляції, якій дорівнював – 0,73, що свідчить про достовір-
ність отриманих нами результатів із приводу того, що особи, які “уповільнюють” час, здатні 
більш ефективно справлятися з інтелектуальним навантаженням. 
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Рис. 3. Взаємозв’язок якості написання тесту  

з індивідуальними особливостями оцінки часу 
 

Висновки: 

1. Існує взаємозв’язок між днем обстеження й особливостями сприйняття часу. 

2. Виявлено кореляційний зв'язок між якістю написання тестів й особливостями спри-

йняття часу. 

3. Тест відчуття часу можливо використовувати для попереднього прогнозування яко-

сті підготовки студентів. 

Перспективи подальших досліджень полягають у встановленні кореляційних зв’язків 

між особливостями сприйняття часу й швидкістю впрацьовування при фізичному наванта-

женні.  
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