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РОЗБІЖНОСТІ У СПРИЙНЯТТІ ЧАСУ У ОСОБИСТОСТЕЙ З 
РІЗНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ЯКОСТЯМИ 

 

У даній статті розглядається тема особливостей сприйняття 
часу, а також стійкі індивідуальні якості особистості, що 
характеризують швидкісні та регуляторні аспекти психічної діяльності і 
поведінки людини. 
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The article deals with the peculiarities of time perception, and constant 
individual characteristics of personality, which explains speed and regulative 
aspects of psychological activity and human's behaviour. 
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Час та особливості його сприйняття і досі являють собою загадку не 
лише в сферах, доступних тонкому науковому дослідженню, але і на рівні 
тривіального досвіду, в повсякденному житті. 

"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 різними динамічними якостями. Це допоможе нам 
отримати картину наявності вподобань минулого, сучасного чи 
майбутнього в сьогоденні, а також визначити тенденції до позитивного, 
нейтрального чи негативного відношення людей до даних вікових періодів. 
Нашу зацікавленість викликає також пізнання динамічних особливостей, 
які впливають на відчуття власного віку. 

Інтерес психологічної науки до проблеми часу невипадковий, і 
пояснюється перш за все тим, що всі основні об'єкти дослідження в 
психології являються динамічними, такими утвореннями, що розвиваються 
в часі. 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 і багато інших. 

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]. 
Коли людина говорить, що живе "в часі", то тим самим вона підкреслює 
свою приреченість багаточисленним змінам. Один із розділів психології, 
психологія часу, вивчає всі можливі поведінкові реакції людини стосовно 
змін у часі. Серед цих реакцій – сприйняття і оцінка часу, які 
безпосередньо пов’язані з умінням розрізняти різноманітні признаки буття. 
Зміни, про які іде мова, - це не лише зміни фізичного середовища, технічні 
і соціальні перетворення, але і зміни, що відбуваються в нас самих. В 
певний момент буття індивід стикається з подіями двоякого роду – 
зовнішніми та внутрішніми, – які він і сприймає у різних формах [4:88-89]. 
Здібність до орієнтації в часі передбачає визначення місця даної фази змін 
у загальному циклі життєвих подій. 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. Щоб удосконалити ці індикатори, 
людина винайшла годинник, який дозволяє розділити добу на ряд 
періодичних мікрорухів, і тим самим з більшою точністю визначати час. 

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 [4:129-130]. 

Однією з динамічних характеристик психічної діяльності індивіда 
являється темперамент [3]. На думку Максименка С.Д., основними 
властивостями темпераменту є: сензитивність (міра чутливості до явищ 
дійсності, що стосуються особистості), реактивність (особливості реакції 
особистості на подразники, що виявляються в темпі, силі та формі 
відповіді, а найяскравіше – в емоційній вразливості, і відображуються на 
ставленні особистості до навколишньої дійсності та до самої себе), 
пластичність (виявляється у швидкому пристосуванні до обставин, що 
змінюються), ригідність (особливість, протилежна пластичності), 
резистентність (міра здатності опиратися негативним або несприятливим 
обставинам), екстра- та інтровертованість (спрямованість реакцій та 
діяльності особистості назовні – екстравертованість, та на саму себе, на 
свої внутрішні переживання – інтровертованість) та інші [2]. 



Отже, можна висловити припущення, що динамічні характеристики 
психічної діяльності людини впливають на особливості сприйняття та 
оцінки часових періодів. Дану гіпотезу ми і перевіримо в нашому 
науковому дослідженні.  
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