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Час та особливості його сприйняття і досі являють собою 

загадку як в сферах, доступних тонкому науковому 
дослідженню, так і на рівні тривіального досвіду, в 
повсякденному житті. 

Вивченням питань, що стосуються психологічного часу 
займались такі науковці, як: К. Левін, С.Л. Рубінштейн, 
Б.Г. Ананьєв, К.А. Абульханова-Славська, Д.Г. Ельконін, 
Б.І. Цуканов, А.С. Дмітрієв, В.І. Ковальов, Е.І. Головаха та 
А.А. Кронік та інші. 

"Компетентність в часі" – одна із головних характеристик 
зрілої особистості. Людина з високим рівнем психічної зрілості 
легко орієнтується в часовому потоці: звертається до власного 
досвіду, одночасно з цим передбачає майбутнє (здатна до 
антиципації), будує його, намічає цілі, а сучасне переживає у 
всій повноті відчуттів. А враховуючи стрімкий інноваційний 
розвиток суспільства на сьогодні (коли людина може одночасно 
перебувати і бути відсутньою у тому, що вона зараз 
переживає), ми вважаємо необхідним дослідити особливості 
сприйняття часу особистостями з різним типом нервової 
системи (з різними динамічними якостями).  

Протягом життя у людини формується певна система 
узагальнених уявлень про час, які являються своєрідною 
концепцією особистості в масштабі її життя, тому у нашому 
дослідженні ми поставили за мету: виявити зв'язки динамічних 
якостей психічної діяльності людини з особливостями 
сприйняття та оцінки нею часових періодів. Для досягнення 
кінцевого результату дослідження необхідне виконання 
наступних завдань: 

1. Визначити особливості сприйняття часу та фактори, що 
обумовлюють результат сприйняття, а саме особливості 
темпераменту. 



2. Визначити розбіжності в сприйнятті психологічного 
минулого, теперішнього та майбутнього у осіб з різним рівнем 
виразності психодинамічних властивостей. 

Об'єкт нашого дослідження – психодинамічні якості, які 
характеризують швидкісні та регуляторні аспекти психічної 
діяльності і поведінки людини. А предметом являються 
відмінності у сприйнятті часу особистостями з різними 
динамічними якостями. 

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]. 

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]. Отже, у формуванні 
відношення людини до феномену часу приймають участь його 
індивідуальні особливості, а також, особливості соціуму, 
культури, історичного часу. 

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 признаки, 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 
сучасному. Тваринам доступна лише така орієнтація. Людина ж, 
може визначати місце теперішнього по відношенню до 
попередніх та майбутніх змін, тобто людина здатна уявити в 
сучасному минуле та майбутнє [4, с.129]. 

Говорячи про біологічний час, ми кожного разу маємо на 
увазі не час взагалі, а конкретно теперішній час, час плинний, 
наявний, а не той, котрий вже минув, втратив власні активні 
властивості, або ж, ще не настав, тобто властивостей поки що 
не має зовсім. 

Отже, "теперішність" – це той відрізок часу, коли у 
наявності існує можливість активно діяти, впливаючи таким 



чином на поточні події. Тривалість теперішнього для кожного 
індивідуума відносно незмінна та варіюється у певному 
діапазоні значень фізичного часу. 

Минуле – завмерлі, законсервовані моменти теперішності. 
Воно, минуле, являється наслідком теперішності, яка уже 
відбулася та, обумовлене нею, в свою чергу стає визначальним 
фактором подій у актуальному сучасному. 

Майбутнє – фактично не існує, оскільки воно являється 
напрямом руху теперішнього, тому, що як тільки майбутнє 
справджується, воно через теперішнє автоматично переходить 
у минуле.  

Оскільки сприйняття часу ґрунтується на особливостях 
безумовних вегетативних процесів, то ми висловили 
припущення, що особливості сприйняття часових періодів 
залежать від рівня психодинамічних якостей людини, а саме, 
від особливостей темпераменту. 

Темперамент – це динамічна характеристика психічної 
діяльності індивіда [3, с.613]; це індивідуально-своєрідні 
властивості психіки, що визначають динаміку психічної 
діяльності людини, вони, однаково проявляючись у 
різноманітній діяльності (незалежно від її змісту, мети, мотивів), 
залишаються постійними у зрілому віці, та у взаємозв’язку 
характеризують тип темпераменту [2, с.538]. 

Перебіг психічних процесів і поведінки людини залежить 
від функціонування нервової системи, яка виконує домінуючу та 
керуючу роль в організмі. Виділені І.П. Павловим властивості 
нервових процесів утворюють певні системи, комбінації, які, за 
його думкою, утворюють так званий тип нервової системи, або 
тип вищої нервової діяльності.  

У нашому науковому дослідженні прийняла участь 31 
особа, з них – 11 хлопців та 20 дівчат. Нами були обрані 
студенти третього та п’ятого курсів, вік яких 19 – 22 роки. Для 
проведення діагностики були підібрані та запропоновані для 
заповнення наступні методики: особистісний опитувальник 
темпераменту, розроблений В.М. Русаловим; методика 
самооцінки психічних станів Г. Айзенка; розроблена нами 
анкета "Відношення особистостей до різних вікових періодів", за 
допомогою якої ми досліджували особливості уявлень 
особистостей про дитинство, сучасне та майбутнє. 



Вибірку студентів ми поділили на дві групи з різним рівнем 
психодинамічних якостей. Для формування даних двох груп ми 
обрали за критерій рівень виразності предметної ергічності 
(показник запропонував у своєму опитувальнику Русалов В.М.) 
як характеристику сила – слабкість нервової системи. 
Предметна ергічність характеризується рівнем потреби у 
засвоєнні предметного світу, жагою до діяльності, прагненням 
до розумової та фізичної праці, прагненням бути задіяним у 
трудовій діяльності. Індивідууми, яким притаманний слабкий 
тип нервової системи мають низькі показники за параметром 
"предметна ергічність". Відповідно, високоергічні особи мають 
сильний тип нервової системи. 

Нами було виявлено, що з рівнем виразності предметної 
ергічності пов’язані такі властивості темпераменту, як:  

- пластичність – рівень легкості переключання з одного 
предмету діяльності на інший; швидкість переходу із одних 
способів мислення на інші, в процесі взаємодії із предметним 
середовищем; прагнення до різноманітності форм предметної 
діяльності; 

- темп – швидкість виконання окремих операцій, швидкість 
предметно-рухових актів при виконанні предметної діяльності; 

- фрустрація – схильність до переживання психічних станів, 
які викликані невдачею у задоволені потреб та бажань. 

Ми встановили це за допомогою процедури перевірки 
гіпотез за статистичним t - критерієм Стьюдента для 
незалежних вимірів. Ми використали даний критерій, оскільки 
мали намір перевірити саме центральні тенденції в двох групах, 
які були сформовані за ступенем виразності предметної 
ергічності. Для проведення перевірки наявності розбіжностей 
ми розрахували середні значення та значення стандартних 
відхилень, які наведені у таблиці 2.1. Таблиця містить також 
розраховані емпіричні значення за t - критерієм Стьюдента та 
рівень похибки, який не перевищує п’ятивідсотковий рівень. 

З таблиці видно, що особи з низьким рівнем предметної 
ергічності мають більш високий рівень фрустрації (середнє 
значення – 11,25), ніж студенти з високим рівнем ергічності 
(середнє значення – 7,86). Вони мають більш виражену 
схильність до переживання психічних станів, які викликані 
невдачею у задоволені потреб та бажань (t= 2,73; р ≤ 0,01). 



Таблиця 2.1 – Розбіжності двох груп за рівнем виразності 
психодинамічних якостей особистості (за t - критерієм Стьюдента) 

 
Група з низьким 

рівнем предметної 
ергічності 

Група з високим 
рівнем предметної 

ергічності Психологічні 
характеристики середнє 

значення 
 

стандарт. 
відхилення 

середнє 
значення 

стандарт. 
відхилення 

t-
Стюдента

Рівень 
значущості 

Рівень 
фрустрації 11,25 2,8 7,86 1,77 2,73 0,01 

Рівень 
пластичності 3,5 2,88 7,14 3,89 2,04 0,05 

Рівень темпу 5,0 4,34 9,9 1,46 2,98 0,01 

 
Навпаки, досліджувані з високим рівнем предметної 

ергічності мають більш високі значення за рівнем пластичності 
(середнє значення – 7,14), ніж досліджувані з більш низьким 
рівнем ергічності (середнє значення – 3,5). Таким чином, у осіб 
з високим рівнем ергічності є більш високі показники за 
пластичністю, а отже вони мають здібність легко переключатися 
з одного предмету діяльності на інший; швидко переходити з 
одного способу мислення на інші (t= 2,04; р ≤ 0,05). Також у 
студентів з високою ергічністю більш високий темп психічної 
активності (середнє значення – 9,9) у порівнянні з результатами 
іншої групи (середнє значення – 5,0). У осіб з високим рівнем 
ергічності значно вище швидкість виконання окремих операцій, 
швидкість предметно-рухових актів при виконанні предметної 
діяльності (t= 2,98; р ≤ 0,01). 

Отже, ми виявили, що особистості із сильним типом 
нервової системи володіють здатністю легко переключатися з 
одного предмету діяльності на інший, швидко переходять із 
одних способів мислення на інші, мають прагнення до 
різноманітності форм предметної діяльності; швидко виконують 
окремі операції, при виконанні предметної діяльності 
проявляють швидкість предметно-рухових актів; не схильні до 
переживання психічних станів, які викликані невдачею у 
задоволені потреб та бажань. Індивіди із слабким типом 
нервової системи важко переключаються з одного предмету 
діяльності на інший, значно повільніше, порівняно із 
високоергічними людьми, переходять із одних способів 



мислення на інші; повільніше виконують окремі операції; 
схильні переживати психічні стани, які спричинені невдачею у 
задоволені потреб та бажань.  

За допомогою якісного аналізу даних анкети, ми встановили 
особливості психологічного минулого, теперішнього та 
майбутнього особистостей, з різним типом нервової системи:  

- індивідууми із сильною нервовою системою, рівно як і 
особистості, яким притаманний слабкий тип нервової системи, 
до періоду життя "дитинство" відчувають позитивні почуття та 
емоції, вони зазначають також, що їхнє життя у дитячі роки було 
насиченем подіями та пригодами. При уявленні можливості 
повернутися назад у власне дитинство, у даних студентів 
виникає бажання пережити його ще раз; 

- від проживання теперішнього періоду власного життя 
особи із сильним типом нервової системи отримують насолоду. 
Як засвідчують отримані нами факти, вони також найчастіше 
розмірковують саме про даний життєвий період, про своє 
теперішнє становище. Одночасно, індивідууми зі слабкою 
нервовою системою оцінюють події, які відбуваються у їхньому 
житті найближчим часом як негативні, або дещо позитивні, та 
заглиблюються думками у майбутнє; 

- особи із слабким типом нервової системи надають 
перевагу розмірковуванню, а саме, фантазуванню про період 
життя "майбутнє", адже, що стосується процесу планування 
майбутнього, то дані індивідууми відчувають тривогу та страх. 
Також, при розмірковуванні про час, який настане у 
майбутньому, у даних осіб з’являються почуття сумніву, та 
марне тимчасове, нестійке заспокоєння. Особистості із сильним 
типом нервової системи плануючи майбутнє, переважно 
відчувають впевненість у власних можливостях. 

Ми визначили також розбіжності в сприйнятті 
психологічного минулого, теперішнього та майбутнього у осіб з 
різним рівнем виразності психодинамічних властивостей 
(рівнем предметної ергічності). 

Більшість представників двох груп вважають, що 
найважливіші події будуть мати місце в майбутньому. Але, 
студенти зі слабким типом нервової системи частіше згадують 
важливі події минулого, а представники зі сильним типом – 
підвищують значущість сучасного періоду. 



Можна стверджувати, що чим вище рівень предметної 
ергічності, тим більша орієнтація людини на сучасне, теперішнє 
положення. Така людина живе і відчуває актуальність моменту, 
в якому знаходиться, вона відчуває насолоду, здатна більш 
адекватно емоційно реагувати на події, оскільки концентрується 
саме на них, а не на минулих або майбутніх подіях. 

Зосередимо увагу на розбіжностях. Так, для осіб з високим 
рівнем предметної ергічності (сильний тип нервової системи) 
характерно: 

- переживати своє життя на повну силу в сучасному періоді, 
зосереджувати увагу на подіях, які відбуваються саме у 
теперішності, оптимістично сприймати життєві події; 

- відчувати впевненість у особистих можливостях, плануючи 
власне майбутнє 

- реалістично сприймати життя. 
Особам з низьким рівнем предметної ергічності (слабкий 

тип нервової системи) властиво:  
- оцінювати сучасні події як негативні; 

 - турбуватися відносно періоду життя "майбутнє" 
- почувати відчуття тривоги та страху у процесі планування 

майбутніх подій власного життя; 
 - переживати відчуття незадоволеності власним життям, 

мати бажання здійснити у ньому ґрунтовні зміни.  
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