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У сучасному соціумі, в умовах стрімкого розвитку інноваційних 

технологій, коли людина володіє здатністю одночасно перебувати і бути 

відсутньою у тому, що вона зараз переживає, часто трапляються випадки, за 

яких особа зазнає розриву між зв’язками із реальністю сьогодення, потерпає від 

розладу із дійсністю, виявляє труднощі або не здатна вписати себе в контекст 

сучасного, та сформувати сенс, який вона надає своєму існуванню. 

Одна із головних характеристик зрілої особистості – «компетентність в 

часі». Людина з високим рівнем психічної зрілості легко орієнтується в 

часовому потоці: звертається до власного досвіду, одночасно з цим передбачає 

майбутнє, будує його, намічає цілі, а сучасне переживає у всій повноті 

відчуттів. Практика показує, що планування часу організовує ініціативу кожної 

людини, і стає необхідною умовою не тільки більш ефективної діяльності (як 

індивідуальної, так і суспільної), а й умовою справжньої демократизації нашого 

життя. 

Сьогодення – відправна точка, з якої визначаються і минуле, і майбутнє, – 

не є в психологічному часі абстрактною точкою, а завжди являється деяким 

часовим інтервалом [3, с.253].  

Протягом життя у людини формується певна система узагальнених 

уявлень про час, які являються своєрідною концепцією особистості в масштабі 

її життя. 

Б.Г. Ананьєв відмічав, що суб'єктивна картина життєвого шляху в 

самосвідомості людини завжди будується відповідно до індивідуального та 

соціального розвитку, вимірюваного в біографічно-історичних датах [1, с.128]. 

Таким чином, у формуванні відношення людини до феномену часу приймають 



участь його індивідуальні особливості, а також, особливості соціуму, культури, 

історичного часу. 

За Б.Г. Мещеряковим та В.П. Зінченко, сприйняття часу – це 

відображення об'єктивної тривалості, швидкості та послідовності явищ 

реальності. Завдяки сприйманню часу відображаються зміни, що відбуваються 

в навколишньому світі [2, с.84]. 

Людина застосовує дві системи орієнтирів, що дозволяють їй визначати 

фази добового циклу. Найбільш важливою являється система орієнтирів, що 

обумовлена зміною дня і ночі, особливостями положення сонця і тіней. Іншу 

систему орієнтирів складають ознаки, що створені ритмами організму, і які 

відповідають ритмам активності і виникнення потреб, що в свою чергу також 

залежить від ритмів дня і ночі. Система внутрішніх та зовнішніх індикаторів 

дозволяє орієнтуватися в сучасності. Людина може визначати місце 

теперішнього по відношенню до попередніх та майбутніх змін, тобто людина 

здатна уявити в сучасному минуле та майбутнє [4, с. 129]. 

У сприйнятті часу правомірно розрізняти: 1) безпосереднє відчуття 

тривалості, яке становить його чуттєву основу та обумовлене в основному 

вісцеральною чутливістю, 2) власне сприйняття часу, що розвивається на цій 

чуттєвій органічній основі. Щодо часу потрібно таким чином розрізняти два 

поняття – тривалість і власне час, але з тим, щоб, розрізняючи, пов'язати їх в 

єдине ціле. 

Власне у сприйнятті часу розрізняють сприйняття тимчасової тривалості і 

сприйняття послідовності часу.  

У людини є деяке безпосереднє переживання, відчуття часу. Воно 

зумовлене органічними відчуттями і пов'язане з ритмічністю основних процесів 

органічного життя і, напевно, незворотними хімічними реакціями в нервовій 

системі. 

Сприйняття часу обумовлене також і тим змістом, який його заповнює і 

розчленовує: час – невіддільний від реальних у часі процесів. Чим більше 

заповненим і, отже, розчленованим на маленькі інтервали є відрізок часу, тим 



тривалішим він здається – закон заповненого тимчасового відрізка. Цей закон 

визначає закономірність відхилення психологічного часу спогадів минулого від 

об'єктивного часу [3, с. 250]. 

Якщо минулий час в спогадах здається нам тим тривалішим, чим він був 

насиченішим подіями, і тим коротшим, чим більше він був порожнім, то 

відносно поточного часу навпаки: чим він бідніший, обмеженіший подіями і 

чим одноманітніший його перебіг, тим тривалішим, «тягучішим» він уявляється 

в переживанні; чим насиченішим і змістовнішим є його заповнення, тим 

непомітніше він протікає, тим меншою здається його тривалість. У цьому 

розчленування закону заповненого тимчасового відрізка на два протилежних за 

своїм змістом положення позначається якісна специфіка минулого і сьогодення. 

Минуле об'єктивоване у своєму змісті і цілком визначається ним; події у ньому 

розчленовують час і цим подовжують його для переживання. В даний момент, 

яким би насиченим не було його заповнення, оскільки воно переживається як 

справжнє, воно по суті замикається в переживанні в одну єдність; подіями, які 

його наповнюють воно не розчленовується саме тому, що воно переживається 

як сьогодення. При незаповненому пережитому часі в переживанні зазвичай 

уявляється напруження, відповідно увага концентрується на самому плині часу, 

який в результаті ніби подовжується. 

У міру того, як у пережитому часі виступає на перший план установка на 

майбутнє, знову видозмінюються закономірності, що визначають переживання 

тривалості часу. Час очікування бажаної події в безпосередньому переживанні 

подовжується, а небажаної – скорочується. У першому випадку час ніколи не 

протікає досить швидко, у другому – навпаки. Пережита тривалість 

відхиляється від об'єктивного часу в бік, зворотний домінуючої у суб'єкта 

спрямованості – закон емоційно детермінованої оцінки часу. Він позначається 

на тому, що час, заповнений подіями з позитивним емоційним знаком, 

скорочується в переживанні, а заповнений подіями з негативним емоційним 

знаком в переживанні – подовжується [3, с. 251]. 



Отже, можна констатувати, що здатність орієнтуватися у часовому 

просторі являється необхідною умовою формування професійної 

компетентності в сучасному прогресивному суспільстві. В результаті людина 

самовизначається як особистість на більш високому рівні само актуалізації. 
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