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Суспільний розвиток радикально впливає на життєдіяльність людини, змінює 

ієрархію соціальних цінностей і пріоритетів у взаємодії суспільства та індивіда, формує 

новий соціальний тип особистості. 

Сучасний прогресивний соціум вимагає від людини володіння здатністю 

орієнтуватися у часовому просторі. В свою чергу, крім об’єктивного відтворення в 

свідомості тривалості та послідовності явищ дійсності, орієнтація в часі передбачає 

сформованість уміння звертатися до власного досвіду (здатність до ретроспекції), 

одночасно з цим передбачати та будувати майбутнє (здатність до антиципації), а також 

спроможність водночас і перебувати, і бути відсутньою у тій ситуації, яку людина в той 

самий момент переживає (здібність сприймати та впливати на певні події дистанційно). 

Досвід підтверджує, що планування часу організовує ініціативу кожної людини, та 

є необхідним чинником не тільки більш ефективної діяльності (як індивідуальної, так і 

суспільної), а й фактором власне переживання нашого життя. 

Життєвий шлях, відображення людиною соціально-психологічної реальності, яке 

включає сприйняття часу – це двостороння взаємодія особистості та соціального життя, 

що досягається завдяки активності особи. Цим пояснюється розгляд проблеми 

формування компетентності людини в часі як необхідної умови соціалізації особистості. 

Дослідження феномену психологічного часу особистості постійно розкривають в 

ньому нові грані, що підкреслює багатоаспектність даного явища. 

Протягом життя у людини формується певна система узагальнених уявлень про 

час, які являються своєрідною концепцією особистості в масштабі її життя. 

Психологічні впливи, або засоби, за допомогою яких здійснюється соціально-

психологічне відображення людиною реалій соціального життя, а отже, перехід зовнішніх 

впливів соціального оточення у внутрішні регулятори поведінки індивіда, називаються 

соціально-психологічними механізмами. Іншими словами, це процес поєднання в 

соціально-психологічному відображенні людини чинників, що характеризують умови 

соціуму, з особливостями особистості [6, с.145]. 

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 [2, с.128]. Отже, у формуванні відношення 

людини до феномену часу приймають участь її індивідуальні особливості, а також, 

особливості соціуму, культури, історичного часу. 

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 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 



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 [8:129-130]. У цьому відношенні доцільно 

говорити про часову перспективу. Дане поняття було запропоноване відомим німецько-

американським психологом Куртом  Левіном, і означає актуальні уявлення суб’єкта про 

своє майбутнє та минуле. Часова перспектива – це часова глибина, або часовий вимір 

життєвого світу. При відсутності часової перспективи вимір життєвого простору 

перетворюється в психологічне поле, а поведінка стає «польовою», тобто ситуативною, 

імпульсивною, непослідовною. «Польова» поведінка – це сукупність імпульсивних 

відповідей на зовнішні стимули, які характеризуються орієнтацією суб'єкта на ситуативно 

значимі об'єкти середовища, яке сприймається. В ході психічного розвитку особистості 

відбувається ускладнення когнітивної структури життєвого світу, у тому числі, й 

розширення часової перспективи [5, с.89]. 

Наукові підходи до психологічного часу особистості сконцентровані довкола 

проблеми часової перспективи. Прийнято розрізняти психологічну, особистісну та 

життєву перспективи як три різноманітних явища. Психологічна перспектива – це 

здатність людини свідомо, подумки передбачати майбутнє, прогнозувати його, уявляти 

себе в ньому, та установка на майбутнє, готовність до нього в сьогоденні. Особистісна 

перспектива – властивість особистості, показник її зрілості, потенціалу її розвитку, 

сформованої здатності до організації часу. Життєва перспектива включає сукупність 

обставин і умов життя, які за інших рівних умов створюють особистості можливість для 

оптимального життєвого просування.  

Життєві перспективи особистості, їх віддаленість, надійність тощо, визначаються 

професійним, сімейним і віковим самовизначенням у житті, яке залежить від особистості, 

від її соціально-психологічної і соціальної зрілості та активності [1, с.149]. 

Що стосується здатності людини орієнтуватися в часі, то у людини це складний 

психофізіологічний процес сприйняття часу. Сприйняття часу – це відображення 

об'єктивної тривалості, швидкості та послідовності явищ реальності. Суб’єктивне 

сприйняття тривалих періодів часу у значній мірі визначається характером переживань, 

якими вони були заповнені, та емоційним станом суб’єкта [5, с.84]. 

Поль Фресс вказував, що про час можна говорити лише у тому випадку, якщо існує 

послідовна зміна фаз або станів. Проблема послідовності набуває змісту на межі переходу 

від одночасності до послідовності. До психологічних факторів сприйняття послідовності 

належать: установка суб’єкта, природна впорядкованість (виявляється у якісній 

ідентичності подразників), привнесена впорядкованість (коли порядок послідовності не 

заданий самою організацією стимулів, перцептивні дані втрачають свою стійкість і 

виникає необхідність задіяти певні когнітивні конструкції: використання орієнтирів, і 

врахування порядку слідування та інтервалів між подіями) [8: 92-93]. 

Сприйняття тривалості, невід’ємне від її оцінки, залежить від різноманітних 

аспектів змін та їх зв’язків з суб’єктом, який переживає ці зміни. Безпосереднє 

сприймання тривалості часу є незначним – 0, 75 с. [4: 159]. Якщо певна тривалість коротка 

(не перевищує 2 с.), людина здатна її сприйняти, в іншому випадку – лише оцінити її. 

Тривалість, що сприймається суб’єктом, визначається організацією послідовності 

стимулів. Тривалість, яку переживає людина – це завжди тривалість тих змін, що 

сприймаються нею. У цьому зв’язку П. Фресс відзначає вплив трьох взаємозалежних 

факторів: характер ситуації, мотивація та біологічний стан [8, с.109]. 

Тобто, 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 часової тривалості і сприйняття 

послідовності часу. У людини є певне 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 опосередковане інтелектуальними компонентами, що 

включаються в нього. Опосередковані елементи включаються у встановлення та 

послідовність явищ і їх тривалість. [8, с.253]. 

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 часового відрізка. Цей закон визначає закономірність відхилення 

психологічного часу спогадів минулого від об'єктивного часу [7, с. 250]. 

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

насиченим подіями, і тим коротшим, чим більше він був порожнім, то відносно поточного 

часу навпаки: чим він бідніший, обмеженіший подіями і чим більш одноманітний його 

перебіг, тим тривалішим він уявляється в переживанні; чим більш насиченим і 

змістовнішим є його заповнення, тим непомітніше він протікає, тим меншою здається 

його тривалість.  

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.  

В суб’єктивній недооцінці або переоцінці часових інтервалів спостерігаються певні 

вікові розбіжності: як недооцінка малих, так і переоцінка великих проміжків часу 

виявилась в середньому у дітей та підлітків більшою, ніж у дорослих. У дорослих 

переоцінка хвилинних проміжків досягла 133%, у дітей, підлітків та юнаків у віці від 7 до 

19 років вона доходила до 175%. В суб’єктивній оцінці часу проявляються також 

індивідуальні відмінності. За даними досліджень Х. Еренвальда, одні досліджувані 

виявляли стійку тенденцію недооцінювати, а інші – переоцінювати час. Еренвальд тому 

вважає можливим розрізняти два типи сприйняття часу – брадіхронічний та 

тахіхронічний. Перший виявляє більш або менш стійку тенденцію до пришвидшення; 

інший – до уповільнення, до запізнювання. Перший переоцінює, другий – недооцінює 

тривалість часових інтервалів [7, с. 251]. 

Характерною особливістю часу являється його незворотність. 

Встановлення об’єктивного порядку або однозначної незворотної послідовності 

подій у часі передбачає розкриття причинної залежності між ними. 

Крім встановлення порядку або послідовності передуючих та подальших подій, 

часова локалізація включає визначення величини інтервалів, що їх розділяють. Більш 

точна часова локалізація того, що людина переживає, ґрунтується на умінні оперувати 

співвідношеннями часових величин. 

Оскільки час – спрямована величина (вектор), однозначне його визначення 

передбачає не лише систему одиниць вимірів, але і постійну відправну точку, від якої 

ведеться відлік. З цією точкою пов'язаний подальший момент, який особливо ускладнює 

сприйняття часу опосередкованими компонентами. Природною відправною точкою у часі 

являється «тепер», яке розділяє час на те, що передувало – минуле, та подальше – 

майбутнє. Воно одне начебто безпосередньо дане як дещо наявне; від нього погляд 



спрямовується на минуле та на майбутнє, які можуть бути визначені лише через своє 

відношення до теперішнього [7, с.252]. 

Специфіка переживання часу особистістю різноманітна. Є.І. Головаха та О.О. Кронік 

констатують існування трьох основних властивостей психологічного часу особистості: 

рівень дискретності – переривчастості, роздробленості часу; ступінь напруженості – 

стислості, організованості; емоційна оцінка діапазону часу – ґрунтується на глибинних 

переживаннях людини, які пов’язані з усвідомленням обмеженості індивідуального 

існування, на які впливає глибина майбутньої часової перспективи [3:151-152]. 

Взагалі, особистість правомірно розглядати як суб’єкта часу власного життя та 

його організатора. Особливість суб'єкта часу проявляється в такому «перерозподілі» часу, 

при якому особистість здійснює вибір адекватного (зовнішнім і внутрішнім запитам) 

способу діяльності (у спілкуванні, в способі життя). При цьому можливий вибір різних 

способів організації часу. Л. Сев визначає процес регуляції часу як його «використання». 

У ролі суб'єкта організації часу у нього виступає «реальний базис особистості», на основі 

якого і відбувається це використання (або регулювання). 

Як відомо, під способами соціалізації розуміються конкретні види взаємодії індивіда 

із середовищем, за допомогою яких він активно включається в суспільне життя і засвоює 

соціальний досвід. Способи залежать як від особливостей самої особистості, так і від 

соціальної ситуації, в якій індивід опиняється. Сказане дозволяє говорити про зовнішні та 

внутрішні прояви ставлення особистості до умов життєдіяльності, які не завжди 

збігаються [6, с.141]. Тому, тільки виступаючи в якості реального суб'єкта організації часу 

свого життя, людина отримує можливість своєчасно і адекватно суспільним завданням 

включатися в їх рішення, співвідносити необхідне і вільний час власного життя, як на 

підставі соціальних запитів, так і на підставі власних планів, перспектив і т. д. Через це, 

оптимальне для особистості вирішення питань організації часу неможливе поза суб'єктом, 

без нього [1: 128-129]. 

Передумовою та необхідною обставиною адекватного (вимогам соціального та 

особистісного часу) розподілу часу виступає своєчасність.  

Своєчасність – це найважливіша з якостей особистості як суб'єкта життя, 

усвідомлена або неусвідомлена підстава регуляції часу життя. Ця якість носить 

індивідуально-типологічний характер. 

Індивідуальну здатність до регуляції часу можна розглядати як здатність до 

планування, до визначення послідовності операцій у часі. Здатність зосереджувати 

максимум напруги, зусиль в даний момент, зберігати психічні резерви до кінця здійснення 

діяльності, встановлювати психологічно й об'єктивно доцільну ритміку, формується і 

виховується в особистості як здатність до регуляції часу. Особистість, здатна працювати в 

умовах часового стресу, знімати чи посилювати його дію, може вловлювати і виділяти 

часові «піки», оперативно використовувати всі часові параметри, визначати межі як 

допустимих запізнень, так і допустимих випереджень. 

При аналізі здатності до регуляції часу необхідно враховувати всі рівні цієї 

регуляції – від простого напруження всіх фізичних сил, нервово-психічних зусиль, 

включаючи доцільний розподіл пам'яті, уваги, мислення, волі, до організації діяльності в її 

часовій послідовності, швидкості. При цьому кожен рівень регуляції часу виступає 

засобом вирішення завдання регуляції часу на наступному рівні. Наприклад, психічна 

регуляція виступає засобом вирішення завдання регуляції діяльності. У свою чергу, 

регуляція діяльності є умовою перетворення особистості в суб'єкта діяльності. 

Оптимальна форма прояву здатності до регуляції часу – це організація життя як 

єдиного цілого, самостійне визначення життєвих періодів, фаз, занять, їх послідовності і 

смислової ієрархії. Вищий рівень розвитку цієї здатності означає, що вся динаміка життя 

починає залежати від її суб'єкта, темпів і характеру його розвитку. Продуктивне 

використання часу, орієнтація в часі, здатність по-своєму розподілити час в умовах, коли 

час настання подій не являється чітко визначеним, коли відсутня строга детермінація часу, 



– це особливі особистісні часові здібності, які і забезпечують своєчасність, 

продуктивність, оптимальність її громадського та особистого життя. 

Однак особистісний рівень організації часу не може бути виведений тільки із 

закономірностей і особливостей психологічного часу. Сутність особистісної організації 

часу може бути розкрита через співвідношення особистості з таким цілісним, 

специфічним, динамічним процесом, як її життєвий шлях [1, с.133]. Розмаїття ліній 

соціальної поведінки та варіантів життєвого шляху індивідів обумовлене як фактором 

стабільності або, навпаки, нестабільності розвитку суспільства, так і індивідуальними 

особливостями людей [6, с.156]. 

Розвиток особистості (її досвід, знання, здібності і, нарешті, зрілість) являє собою 

потенційний час (або потенціювання часу), яким особистість не може керувати 

безпосередньо. Але активність перетворює цей потенційний час в реальний (актуальний 

час), збільшуючи часові можливості особистості. Активність інтенсифікує життєві та 

особистісні процеси, сприяє більш повному самовираженню, і тим самим збільшує 

цінність реального часу життя. 

Отже, уміння особистості організовувати час власного життя – це безпосереднє 

управління часом, здатність до оволодіння ним. Тому, вважливою характеристикою зрілого 

людського життя є те, наскільки ефективно та активно особистість використовує відведений 

їй індивідуальний час для самореалізації. Виходячи із цієї ознаки, 

К. Абульханова-Славська виокремлює два типи людей: екстенсивні та інтенсивні, де перші 

нерозумно в кількісному та якісному відношенні витрачають свій час, своє життя, а інші - 

вдало, розумно й оптимально пристосовуються до обставин соціуму, активно 

використовують свої здібності й можливості на етапах соціалізації.[1, с.137]. 

Таким чином, доцільно наголосити, що особистість – це суб’єкт, який розвивається 

у часі та переміщається власною просторово-часовою траєкторією. Характерною ознакою 

психічної зрілості являється компетентність в часі. Оскільки людина – соціальна істота, їй 

важливо оптимально пройти процес соціалізації, щоб функціонувати як повноправний член 

суспільства. Двосторонній процес соціалізації передбачає засвоєння індивідом соціального 

досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв'язків і активне 

відтворення цих зв'язків. Особливого значення набуває засвоєння співвідношень 

соціального часу та вироблення такої форми організації індивідом власного часу життя, 

яка дозволяє найбільш ефективно вирішувати протиріччя між соціальним та особистісним 

психологічним часом, знаходити способи приведення у відповідність зовнішніх та 

внутрішніх умов життя. Але людина не лише відображає час, не лише відноситься до 

нього, переживаючи та регулюючи його, але й стає самостійним центром часової 

детермінації. Крім часових вимог суспільства, часових можливостей і резервів, які їй 

надає суспільство у вигляді колективного досвіду, особистість сама визначається у часі. І 

це самовизначення стосується того процесу, у якому в єдності відбувається її розвиток і 

життєвий шлях. 
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