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В динамике роста интимальных утолщений можно 
выделить 3 периода развития: период формирования 
подушек (от 2-х лет до 21 года), период медленного 
роста (от 22 до 55 лет), период быстрого роста (после  
56 лет), совпадающие с важными периодами в жизни 
человека. Нарастание толщины интимальных подушек 
сопровождается истончением средней оболочки под 
подушкой вплоть до полного ее исчезновения. 

На основании динамики гистогенеза стенки сосу-
дов виллизиева круга в области их разветвления можно 
выделить следующие критические возрастные перио-
ды. Первый период (с конца первого периода зрелого 
возраста) опасен значительным истончением средней 
оболочки в апикальном углу бифуркации сосудов вилли-
зиева круга, что может вызвать выпячивание стенки (об-
разование аневризмы). Второй период (с начала пожило-
го возраста) неблагоприятен тем, что высота интималь-
ных утолщений, расположенных в области латеральных 
углов бифуркации сосудов, значительно нарастает, может 
привести к стенозу сосуда (ишемический инсульт).

Таким образом, появление подушек, их рост, а так-
же истончение средней оболочки под ними связаны  
с возрастными преобразованиями стенки сосудов, ле-
жащими в основе атерогенеза. 
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Нягледзячы на няспыннае імкненне навукоўцаў 
і клініцыстаў спасцігнуць прыроду парушэнняў 

псіхікі чалавека, даводзіцца канстатаваць, што адзі-
най агульнапрынятай тэорыі псіхічных расстройстваў 
дагэтуль не існуе. Неабходнасць яе распрацоўкі дык-
туецца адсутнасцю яснага ўсведамлення галоўных 

механізмаў фарміравання псіхічных парушэнняў у цэ-
лым і кожнага расстройства паасобку, трансфармацыі 
сімптомаў у межах асобных назалагічных формаў пры 
пераходзе адных псіхічных расстройстваў у іншыя. 
Ад разумення гэтых вынікаў залежыць правільная 
пастаноўка дыягназу, дыферэнцыйная дыягностыка 
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расстройстваў, перыядызацыя і змест лячэння, клінічны 
прагноз і г.д. 

У апошнія дзесяцігоддзі актыўна вядуцца даследа-
ванні псіхічнай паталогіі на генетычным, марфалагіч-
ным, біяхімічным, нейрапсіхалагічным, псіхасацыяль-
ным, клінічным узроўнях. Аднак пры распрацоўцы 
асоб ных тэарэтычных палажэнняў вучонымі амаль  
не за кранаецца той асноўны, адзіны для ўсіх псіхічных 
расстройстваў узровень – прасторава-часавы, дзе ўз-
ні каюць карэнныя для псіхічнага функцыянавання 
зрухі, якія мяняюць спосаб існавання чалавека ў на-
ва кольным асяроддзі. Існуючыя даследаванні маюць 
дачыненні вы ключна да парушэнняў хро на рытмічнай 
арганізацыі чалавека, дзе гаворка вядзецца пра цык-
лічнасць фі зія лагічных працэсаў і іх асацыяцыі з афек-
тыўнымі рас стройствамі [5; 6; 8]. Нават у Бю летэні 
Сусветнай псіхіятрычнай асацыяцыі, дзе ў ана лізе 
аднаго з іх – дэп рэсіі – час як такі выведзены на першае 
месца, не робіцца адрозненняў паміж яго ўспрыманнем 
і ча сам, у якім у сваіх перажываннях знаходзіцца па-
цыент [7]. Між тым, выдзяленне прасторы і часу як 
прыналежных чалавеку сутнасцяў, якія не зводзяцца 
да асобнай, хаця і вельмі важнай, псіхічнай функцыі іх 
ўспрымання, мае канцэптуальнае значэнне.

Усе аб’екты свету, што развіваюцца, маюць свае 
прастору і час. Не з’яўляецца выключэннем сярод іх 
чалавек з яго індывідуальнымі прасторай і часам. Сіс-
тэмнае вывучэнне апошніх было пачата Н. Н. Брагінай  
і Т. А. Дабрахотавай шляхам даследавання латэральных 
функцыянальных асіметрый і звязанай з імі прастора-
ва-часавай арганізацыі псіхічнай дзейнасці здаровых 
людзей і пацыентаў з лакальнымі паражэннямі галаў-
нога мозгу. Індывідуальныя прастора і час чалавека  
разглядаюцца імі ў плане права-левай няроўнасці ін-
дывідуальнай прасторы і асіметрыі мінулага і будучага 
часу. Аўтарамі выказана найважнейшае для нашых да-
лейшых разважанняў палажэнне аб тым, што індывіду-
альныя прастора і час існуюць у непарыўным адзінстве  
з прасторай і часам знешняга свету і суадносяцца з імі [1]. 
Але самі індывідуальныя прастора і час як аб’екты знеш-
няга свету, што існуюць ва ўсіх, не толькі ў гарызанталь-
ных, каардынатах, дагэтуль не вывучаліся.

Прастора і час – гэта фундаментальныя паняцці, 
якія з даўніх пор лічыліся амаль выключна філасофскімі. 
На наш погляд, наспела неабходнасць асэнсавання 
іх значэння і ў псіхіятрыі, паколькі пры псіхічных рас-
стройствах змяненні індывідуальнага свету пацыентаў 
з’яўляюцца абавязковымі. 

Мэта дадзенай працы – паказаць вызначальную 
ролю індывідуальных прасторы і часу чалавека ў фар-
міраванні псіхічнага здароўя і яго расстройстваў. 

Задачы даследавання: 
1) вывучыць структуру індывідуальнай прасторы  

і функцыянаванне індывідуальнага часу ў здаровых і па-
цыентаў з псіхічнымі расстройствамі,

2) высветліць суадносіны індывідуальных прасторы 
і часу са свядомасцю чалавека і паказаць магчымасць 
мадэлявання апошняй,

3) раскрыць сутнасць псіхічных расстройстваў і ды-
намікі іх развіцця праз вывучэнне прасторава-часавых 
мадэляў свядомасці.

Матэрыялы і метады з’яўляюцца агульнымі для 
усёй серыі артыкулаў, у якіх раскрываюцца палажэнні 
вылучанай аўтарамі прасторава-часавай тэорыі.

Аб’ектамі даследавання з’явіліся індывідуальныя 
прастора і час, а таксама звязаная з імі свядомасць 
здаровых людзей, у тым ліку – выканаўцаў традыцый-
ных апатрапеічных (аберагальных) рытуалаў, а таксама 
пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі: біпалярным 
афектыўным, абсесіўна-кампульсіўным, шызафрэніяй, 
дэменцыяй і інш. 

Матэрыяламі для вывучэння паслужылі вынікі на-
шых шматгадовых назіранняў за здаровымі людзьмі 
адносна іх функцыянавання ў прасторы і часе, асаблі-
ва ў сувязі з цыклам сон–няспанне, вывучэння трады-
цыйных тэкстаў–прадпісанняў для рытуальна-магічнай 
дзейнасці, якія адлюстроўваюць змененыя станы свядо-
масці яе суб’ектаў, а таксама асаблівасцяў парушення 
свядомасці пры псіхічных расстройствах. Даследаванні 
здаровых і пациентаў праводзіліся выпадковай выбар-
кай (апошніх – безадносна да формы захворвання) ва 
ўстановах, якія прадстаўляюць аўтары дадзенай працы.

Галоўным метадалагічным падыходам да выву-
чэння зменаў свядомасці абраны агульнанавуковы 
прынцып сіметрыі, прызнаны «асноўным прынцыпам 
пазнання існага» [2], які рэалізуецца праз прастору  
і час. Прынцып сіметрыі, што выкарыстоўваўся намі 
раней пры вывучэнні некаторых характарыстык свядо-
масці пацыентаў з шызафрэніяй, апынуўся, на наш по-
гляд, дастаткова плённым [4]. 

Для вывучэння парушэнняў прасторава-часавай 
арганізацыі свядомасці паціентаў з рознымі назалагіч-
нымі формамі псіхічных расстройстваў асноўным быў 
метад клінічнага назірання. 

Прататыпамі для вывучэння індывідуальных прасто-
рава-часавых змен, на наш погляд, можна лічыць тыя, 
што адбываюцца ў здаровых суб’ектаў магічных рытуа-
лаў, здзяйсняючы якія людзі імкнуцца змяніць «сусвет-
ны парадак». Падчас рытуальна-магічных дзеянняў ад-
бываюцца зрухі свядомасці іх выканаўцаў, якія выража-
юцца ў рознай ступені дэрэалізацыі рэчаіснасці. Аналіз 
гэтых змен набліжае да разумення таго, якім чынам 
мяняцца свядомасць чалавека пры псіхічнай паталогіі.

Як паказана ў працах В. У. Корсак, у свядомасці 
здаровых суб’ектаў, што здзяйсняюць апатрапеічныя 
рытуалы, пры адчуванні вонкавай небяспекі высту-
паюць тры прасторава-часавыя сферы: 1) ідэальная;  
2) абыдзённая, блізкая да рэальных прасторы і часу 
знешняга свету і 3) дэфармаваная, скажоная [3].

Акрамя таго, у свядомасці чалавека з магічным 
складам мыслення могуць праяўляцца дадатковая гіпер-
балізаваная сфера і супрацьлеглая ёй – мінімізаваная, 
прататыпамі якіх можна лічыць прадукавальную магію. 
Суб’екты апошняй нібыта валодаюць здольнасцью надава-
ць сілу і іншыя надзвычайныя здольнасці чалавеку ці паз-
баўляць іх, змяняючы яго індывідуальныя прастору і час.

Пры здзяйсненні магічных апатрапеічных рытуалаў 
у свядомасці чалавека адбываецца пераразмеркаван-
не адзначаных прасторава-часавых сфер, калі доля 
рэальнай змяншаецца, большую значнасць набы-
ваюць ідэальная, дэфармаваная і гіпербалізаваная 
(або мінімізаваная) сферы.
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У пацыентаў з псіхічнымі расстройствамі адбыва-
ецца замяшчэнне індывідуальнай абыдзённай сферы 
пералічанымі вышэй або дэзактуалізацыя і нівеляванне 
індывідуальных прасторы і часу.

У выніку праведзенага аналізу намі сфармуляваны 
асноўныя палажэнні прасторава-часавай тэорыі псіхіч-
нага здароўя і яго расстройстваў:

1. Індывідуальныя прастора і час чалавека ўяўляю-
ць сабой аб’ект знешняга свету, які падпарадкоўваецца 
законам апошняга.

2. Адпаведнасць індывідуальных прасторы і часу 
прасторава-часавым параметрам знешняга свету 
з’яўляецца ўмовай псіхічнага здароўя чалавека.

3. Індывідуальная прастора чалавека мае характэр-
ную канструкцыю, а індывідуальны час – траекторыю 
і вектар руху, што робіць магчымым іх мадэляванне  
ў свядомасці.

4. Праз індывідуальныя прасторава-часавыя мадэ-
лі рэалізуецца вядучая роля свядомасці ў арганізацыі 
псіхічных працэсаў.

5. Пры значных змяненнях індывідуальных прасто-
ры і часу ўзнікае іх неканкардантнасць з прасторава-
часавымі параметрамі знешняга свету, што прыводзіць 
да фундаментальных перабудоў (ажно да дэструкцыі) 
свядомасных прасторава-часавых мадэляў.

6. У выніку парушаецца або губляецца арганізую-
чая роля свядомасці ў дачыненні да псіхічных працэсаў 
чалавека, з чаго вынікаюць расстройствы яго псіхічна-
га функцыянавання.

Гэтыя палажэнні будуць развіты ў серыі наступных 
падрыхтаваных намі навуковых прац.

На думку аўтараў, прапанаваная прасторава-часа-
вая тэорыя, дзякуючы фундаментальнаму падыходу для 
яе распрацоўкі, будзе мець значэнне для пэўнага пера-
асэнсавання сутнасці псіхічных расстройстваў, што па-
спрыяе правільнай пастаноўцы дыягназу, дыферэнцый-
най дыягностыцы расстройстваў, іх перыядызацыі і клініч-
наму прагназаванню, а таксама аптымізацыі лячэння. 
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Т. І. Цяцеркіна, В. У. Корсак
ПРАСТОРАВА-ЧАСАВАЯ ТЭОРЫЯ ПСІХІЧНАГА ЗДАРОЎЯ  

І ЯГО РАССТРОЙCТВАЎ: АРГАНІЗАЦЫЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАСТОРЫ 
І ЧАСУ ЧАЛАВЕКА

ДУ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя», 
НМУ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта «Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека» 

Аўтарамі прадстаўлены іх уласны ўклад у вучэнне аб індывідуальных прасторы і часе чалавека, дзе прадугле-
джваецца існаванне формы індывідуальнай прасторы, а таксама вектара і траекторыі індывідуальнага часу.

Ключавыя словы: індывідуальная прастора, форма, індывідуальны час, вектар, траекторыя.

T. I. Tsiatserkina, V. U. Korsak
THE SPATIO-TEMPORAL THEORY OF MENTAL HEALTH AND ITS DISORDERS:  

THE OF INDIVIDUAL SPACE AND TIME OF MAN ORGANIZATION
The authors present their own contribution to the doctrine of the individual space and time of man where еxistence 

of concrete form of the individual space as well as a vector and trace of the individual time are supposed.
Key words: individual space, form, individual time, vector, trace.

Фундаментальнымі складаючымі свету з’яў ля-
юцца прастора і час, структураваныя ўваход-

зячымі ў яго аб’ектамі. Сярод іншых існуючых аб’ектаў 
асаблівае месца займаюць індывідуальныя прастора  
і час чалавека з уласцівай яму свядомасцю.

Індывідуальную прастору, паводле Н. Н. Брагінай  
і Т. А. Дабрахотавай, складаюць цялесная (занятая це-

лам) і экстракарпаральная (атачаючая цела чалавека  
ў межах дасягальнасці ворганаў пачуццяў) прасторы. Пры 
гэтым аўтары выказваюць думку, што вобраз індывіду-
альнай прасторы і часу з прычыны іх зменлівасці не прад-
стаўлены ў галаўным мозгу [1]. Аднак назапашаны намі 
за многія годы даследчыцкі досвед дазваляе ўдакладніць 
меркаванне аб непастаянстве індывідуальнай прасторы.


