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середній і низький (максимальна величина помилки до 50%) рівні 
чутливості. В кожній з цих груп провели серію експериментів по методу 
«Таблиці Шульте», які спрямовані, перш за все, на визначення стійкості 
уваги. На 1-му етапу, був використаний білий фон і чорний шрифт. За 
результатами 1-го етапу дослідження у групі з середнім рівнем чутливості 
зорової перцепції високі результати концентрації уваги показали 48,3% 
студентів, середні – 46,8%. На 2-му етапі використовували фіолетовий і 
жовтий шрифти. Результат достовірно знизився: тільки 37,3% 
досліджуваних мали високий показник. Таке поєднання кольорів вимагає 
більшої напруги в роботі зорового аналізатору, тому що не було чіткого 
контрасту використаного кольору чисел і фону. 

Отримані результати проведених експериментів дозволяють зробити 
висновок, що використання колірного фону і шрифту впливають на 
ефективність зорової перцепції, на осяг і стійкість уваги, а також на 
інтелектуальну працездатність і втому. 
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Стресс - это межсистемная адаптивная реакция организма, 
сформированная при участии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и 
симпатоадреналовой системы в ответ на воздействия различных 
раздражителей.  

Цель: С помощью анамнестических данных изучить влияние 
воздействия стрессовых ситуаций у студентов 2 курса 2 мед.ф-та на 
возникновение заболеваний ЖКТ во время сессии. 

Материалы и методы: Для определения влияния учебного стресса 
на состояние ЖКТ у студентов был произведен сбор анамнестических 
данных. В эксперименте  принимало участие 30 студентов, сбор 
информации проводился путем анкетирования. Были составлены вопросы, 
которые основаны на проявлении первичных признаков гастрита. 
Длительность эксперимента – месяц. Проводилось четыре опроса, по 
одному в неделю: первая неделя сессии, вторая неделя, последняя неделя и 
неделя после сессии. 

Такое разделение было принято в соответствии с тремя стадиями 
стресса: 1-я стадия - стадия беспокойства, боевой тревоги; 2-я стадия 
стресса - стадия адаптации;  3-я стадия - называется стадией истощения, или 
"дистресса". А четвертый опрос был контрольным. 
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Результаты: В течении первой недели организм студентов находился 
в повышенном стрессовом и эмоциональном напряжении. Участились 
симптомы расстройств со стороны ЖКТ, увеличилось количество людей с 
чувством тяжести и боли в эпигастрии, которые у большинства связаны с 
приемом пищи. У многих уменьшилась продолжительность сна, 
практически все указали на то, что они ощущают эмоциональное 
напряжение, связанное с началом сессии.   

График второй недели показывает, что организм человека 
приспособился к внешним факторам, поэтому симптомы проявлялись у 
меньшего количества исследуемых относительно первой недели. Это 
свидетельствует о том, что организм находится во 2 стадии стресса - стадии 
адаптации.  

На третьей неделе у исследуемых, симптомы гастрита проявились у 
большего количества людей, чем на первой неделе. Эти данные также 
характеризуют стадию стресса - стадию  "истощения". 
Контрольный четвертый опрос. Показатели исследуемых были в 
относительной норме - симптомы гастрита отмечались только у людей с 
уже имевшимися расстройствами ЖКТ.  

Вывод: Исследование показало, что учебный процесс, как 
стрессовый фактор имеет огромное влияние на организм учащихся, что мы 
и продиагностировали в своей работе.  
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Без усякого сумніву, коли зустрічаєш людину з незвичайним або дуже 
яскравим кольором очей, відразу звертаєш на це увагу. Буває, люди 
спостерігають зміну кольору своїх очей, коли вони хворіють або 
знаходяться в стресовій ситуації. Існує також так званий синдром Горнера – 
парез симпатичної іннервації на обличчі, у таких хворих очі стають 
світлішими. Це дає підстави стверджувати, що відтінки кольору райдужної 
оболонки людського ока знаходяться під управлінням нервової системи.  

Метою нашого дослідження було визначити силу нервових процесів у 
людей із різним кольором очей.  

Дослідження проводилося серед 100 студентів фізико-математичного 
факультету і факультету психології та соціології ХНПУ імені 
Г.С.Сковороди. Силу нервових процесів ми визначали за допомогою 
методики Є.П.Ільїна у модифікації, яка визначає витривалість нервової 
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