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ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗБАЛАНСИРОВАННОЙ ВРЕМЕН-
НОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ 
В статье рассматриваются психотемпоральные и когнитивные харак-

теристики студенческой молодежи в контексте исследования особенностей 
временной перспективы и ее балансатипов экопсихологических взаимо-
действий как предпосылки межвидовой психологии.

Ключевые слова: збалансированная / розбалансированная  времен-
ная перспектива, гедонистическое / фаталистическое настоящее, пози-
тивное / негативное прошлое, ориентация на будущее, саморефлексия, 
квазирефлексия, системная рефлексия.

Постановка проблеми. Розвиток часової перспекти-
ви у студентської молоді потребує глибокого дослідження 
особливостей її формування на особистісному рівні. Згідно 
концепції нашого дослідження еталоном розвитку виступає 
збалансована часова перспектива з її інвертованістю на 
екзистенційно–темпоральний вимір особистості. Збалансо-
вана часова перспектива являє собою інтегральну психотем-
поральну характеристику особистості, що відрізняється ди-
намікою розвитку та флективністю переключення часового 
особистісного центру між минулим, теперішнім та майбут-
нім, чим забезпечується панорамне часове бачення життя. 
Основною задачею нашого дослідження було встановити 
взаємовідношення між темпоральними та екзистенційними 
особливостями розвитку часової перспективи студентів та їх 
відповідність критеріям балансу.

Операціоналізація критеріїв балансу. Спираючись 
на якісний аналіз емпіричних даних за методиками «Часова 
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перспектива особистості» Ф. Зімбардо ,«Часові децентрації», 
«Шкали переживання часу» (Е.І. Головаха, А.А.Кронік) ми 
поділили студентську молодь орієнтовно на дві групи: Група 
1 «збалансована часова перспектива» і Група 2 «розбалансо-
вана часова перспектива». Подальший статистичний аналіз 
даних за інструментальною шкалою «ZTPI» Ф. Зімбардо до-
зволив нам підтвердити вірність розподілу студентів за по-
казником «збалансованості». Це дало нам можливість вста-
новити значимі розбіжності у структурі часових концепцій 
у двох групах з метою поглибленого вивчення особливостей 
розвитку часової перспективи.

Рис. 1. Вираженість показників часової перспективи сту-
дентської молоді за методикою Ф. Зімбардо (порівняння за кри-
терієм збалансованості часової перспективи)

Примітки: група 1 – студентська молодь із збалансованою часо-
вою перспективою; група 2 – студентська молодь з розбалансованою 
часовою перспективою.

За інструментальною шкалою «ZTPI» Ф. Зімбардо, зба-
лансована часова перспектива характеризується [1]:

Високим рівнем часової перспективи «Позитивне · 
Минуле»;
Помірно високим рівнем часової перспективи · 
«Майбутнє»;
Помірно високим рівнем часової перспективи · 
«Гедоністичне Теперішнє»;
Низький рівень часової перспективи «Негативне · 
Минуле»;
Низький рівень часової перспективи «Фаталістичне · 
Теперішнє».
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З метою виявлення статистичних відмінностей показни-
ків часової перспективи «Позитивне минуле» та «Теперішнє 
фаталістичне» у студентів зі «збалансованою часовою пер-
спективою» та «розбалансованою часовою перспективою» 
було використано метод статистичного аналізу за критерієм 
Ст’юдента.

Таблиця 1
Порівняльний статистичний аналіз показників часової 

перспективи студентської молоді 
Метод статистичного аналізу: 

критерій Ст’юдента
Групи 

1 2
Позитивне 

Минуле
Показник значущості 0,000

Середнє значення 38,05 23,28
Теперішнє 

фаталістичне
Показник значущості 0,000

Середнє значення 17,45 26,06
Примітки: група 1 – студенти із збалансованою часовою пер-

спективою; група 2 – студенти з розбалансованою часовою пер-
спективою.

Аналіз емпіричних даних показав наявність значущих 
відмінностей цих показників у студентської молоді зі «зба-
лансованою» та «розбалансованою» часовою перспективою за 
цілою низкою показників. Так, у студентів з розбалансова-
ною часовою перспективою досить низькі показники «пози-
тивного минулого», що може свідчити про неінтегрованість 
життєвого досвіду у структуру особистості, неусвідомлення 
смислових подієвих зв’язків минулого, їх значущості та від-
ношення до теперішнього, а також низький рівень ціннісно–
смислової сфери особистості в цілому. Адже саме минуле дає 
людині коріння: це може бути як загальнолюдські соціокуль-
турні цінності та традиції, так і особистісні надбання: життє-
ві уроки, які отримала людина, нові цінності та смисли, що 
відкрилися людині в процесі її індивідуальних неповторних 
відносин зі світом. А головне – негативне відношення до ми-
нулого вказує на більш серйозну проблему негативного від-
ношення до себе. Причини такого неприйняття слід шукати 
в екзистенційному вимірі особистості і, з позицій екзистен-
ційного підходу, свідчить про порушення фундаментальних 
мотивацій людини, а саме: 1) мати опору (острівець безпеки) 
в цьому світі; проживати життя як цінне (ціннісне відношен-
ня); 3) бути справжнім, автентичним «право бути собою». Мо-
лодь зі збалансованою часовою перспективою ставиться до 
минулого позитивно, вбачаючи в ньому цінність та опору, а 
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головне – здатні бачити смислові зв’язки минулого з тепе-
рішнім та, у разі необхідності, можуть використовувати його 
як ресурс. 

У студентів з розбалансованою часовою перспективою та-
кож спостерігається високий рівень за показником «Фаталіс-
тичне теперішнє», у студентів зі збалансованою – низький. 
У молоді з високими показниками «фаталістичного теперіш-
нього» можна констатувати психологічний феномен «зауче-
ної безпорадності», що, як правило, унаслідується людиною 
як «заучена модель» взаємодії зі світом з родини, соціально-
го та культурного оточення, в якому відбувалося її станов-
лення. Підсвідомий девіз таких людей можна узагальнити 
так: «Моє життя контролюють сили, на які я не можу впли-
вати», «Так мало статися», що засвідчує повне зняття відпо-
відальності за своє життя та перекладання її на інші, більш 
«могутні» сили. Пасивність та цинізм не дають простору для 
народження надії чи оптимізму, а отже – заперечують май-
бутнє. Студенти – фаталісти рідко враховують наслідки своїх 
дій на майбутнє, в них переважає слабкий «Его–контроль», 
вони також малоенергічні, емоційно–нестабільні, та менш 
щасливі. Рівень самооцінки у «фаталістів» низький. У пошу-
ках компенсації, молодь з високими показниками фаталізму 
вдається до «ескапізму», пошуку нових, «яскравих» вражень 
та відчуттів. Студентська молодь зі збалансованою часовою 
перспективою має низькі показники «фаталізму», що свід-
чить про високий рівень суб’єктності, готовності відповідати 
за власне життя та ціннісне і продуктивне відношення до 
«теперішнього». Для визначення показників «Негативне ми-
нуле», «Теперішнє гедоністичне» та «Майбутнє» часової пер-
спективи студентів зі «збалансованою» та «розбалансованою» 
часовою перспективою ми використали метод статистичного 
аналізу Манна–Уітні.

Таблиця 2
Порівняльний статистичний аналіз показників часової 

перспективи студентської молоді
Метод статистичного аналізу: 

критерій Манна–Уітні
Групи

1 2

Негативне 
Минуле

Показник 
значущості 0,000

Середнє 
значення 34,50 109,50
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Теперішнє 
гедоністичне

Показник 
значущості 0,000

Середнє зна-
чення 63,00 85,87

Позитивне 
Майбутнє

Показник 
значущості

0,080
(значущі відмінності відсутні)

Середнє зна-
чення 68,72 81,12

Примітки: група 1 – студенти із збалансованою часовою пер-
спективою; група 2 – студенти з розбалансованою часовою пер-
спективою.

Аналіз отриманих емпіричних даних дозволив констату-
вати значущі відмінності за показниками «Негативне Ми-
нуле» та «Теперішнє гедоністичне» в двох групах студентів. 
Так, студенти з розбалансованою часовою перспективою ма-
ють високий рівень за показником «Негативне Минуле», у 
той час як студенти зі збалансованою часовою перспективою 
– низький. Це співвідноситься з попередньо визначеним по-
казником «Позитивне Минуле». Отже, це підтверджує наше 
припущення про те, що студенти з «негативним минулим» 
потребують психологічної допомоги з реконструкції власного 
минулого та насичення його новими смислами та цінностя-
ми. Високий рівень за показником «Гедоністичне Теперіш-
нє» має група з «розбалансованою часовою перспективою», 
середній – студенти зі «збалансованою часовою перспекти-
вою». Високий рівень «гедоністичного теперішнього» свідчить 
про порушене сприймання часу. Гедоністичне світобачення 
спрямоване переш за все на те, що приносить насолоду та 
задоволення та уникання справжніх переживань та болю. 
Низький рівень особистісної активності компенсується філо-
софією «пасивної насолоди». Гедоністична молодь,у пошуку 
«штучної пульсації», організовує своє життя в орбіті діяль-
ності та відносин, що приносять насолоду, які здаються хви-
люючими та новими, стимулюють та привносять присмак 
гостроти та бурхливості [3]. Слід зауважити, що студенти зі 
збалансованою часовою перспективою мають середній рівень 
показнику «Гедоністичне Теперішнє».

 Ми робимо висновок, що гедоністична спрямованість по 
відношенню до теперішнього є притаманною для молоді в 
цілому, в силу психологічних вікових особливостей, що по-
яснюється природнім для цього віку прагненням знайти себе 
та побудувати оновлені відносини зі світом та людьми. У ви-
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падку студентів зі збалансованою часовою перспективою, на 
нашу думку, цей гедонізм балансується за рахунок інших 
розвинутих темпоральних якостей та не є перепоною на шля-
ху розвитку юної особитості. Такі студенти веселі та імпуль-
сивні, що ладні займатися тим, що подобається, аж поки це 
не докучає їм та мають високий рівень енергії. Вони активно 
беруть участь у спортивних змаганнях та швидко виборюють 
титул «душа компанії», легко заводять друзів та коханих. 
Проте, зворотньою стороною медалі, особливо для молоді 
розбалансованою часовою перспективою та з високим рівнем 
гедонізму є слабкий «Его–контроль», слабкий контроль над 
власними імпульсами, емоційна нестабільність, низькі во-
льові якості. Не менш негативною характеристикою гедоніз-
му виступає «суб’єкт – об’єктне» відношення до людей, адже 
допоки інші задовольняють потребу гедоністів у новизні та 
стимулюють їх – відносини тримаються, та, як правило, рано 
чи пізно гедоністів охоплює нудьга і відносини з іншими за-
кінчуються. Таке маніпулятивне відношення до життя часто 
не усвідомлюється молоддю, а провина за свої розчарування 
перекладається на інших. Уникання справжніх переживань, 
що можуть нести біль, тривогу уводить гедоністів від самих 
себе та справжніх відносин зі світом, стискаючи їх автентич-
ний простір, а отже і час, що втрачає цілісність та перспек-
тивність. Цікавими для нашого дослідження виявилися дані 
показників «Позитивне Майбутнє» за яким відсутні значущі 
відмінності в обох групах студентів. У молоді першої групи 
«збалансована часова перспектива» цей показник – 68, 72, 
у той час як у студентів групи «розбалансована часова пер-
спектива» середнє значення показнику – 81, 12, що навіть 
дещо вище ніж у першій групи. Такі дані співвідносяться з 
психологічними віковими особливостями молоді, коли нере-
алізованість планів теперішнього проектується на майбутнє 
зі знаком плюс. Адже вік юності – це вік розвитку орієнтації 
на майбутнє. Головна вимога життя цього періоду – змінен-
ня та оновлення юної особистості, трансформація гедоніс-
тичної моделі світобачення в у модель ціннісно–смислових 
«суб’єкт – суб’єктних» відносин зі світом. Проте, на нашу дум-
ку, спільність вираженості показника «позитивного відно-
шення до майбутнього» у двох групах має, також, змістовно 
інші причини. Майбутнє не можна відчути безпосередньо, 
адже це психологічно сконструйоване відчуття, що охоплює 
наші надії, страхи, мрії та очікування, усвідомлення та ро-
бота з якими є підґрунтям майбутніх успіхів, що, звичайно, 
неможливе без відчуття власної самоефективності. 
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У випадку студентів з розбалансованою часовою перспек-
тивою ставлення до майбутнього може базуватися на цілко-
витих ілюзіях про себе і світ, адже як показали інші емпі-
ричні дані нашого дослідження, рівень системної рефлексії 
у студентів з розбалансованою часовою перспективою разом 
з рівнем смисложиттєвих орієнтацій – досить низький, у той 
час як рівень відчуження від себе та світу – високий. Отже, 
студенти з низьким рівнем самосвідомості не можуть реаліс-
тично та продуктивно відноситися до майбутнього, заміня-
ючи його на «ерзац» та не усвідомлюючи цього. Саме тому, 
ми підтверджуємо нашу гіпотезу про необхідність розвитку 
часової перспективи за допомогою розвитку екзистенційних 
характеристик рефлексії та автентичності. Відношення сту-
дентів зі збалансованою часовою перспективою до власного 
майбутнього – якісно інакше. Адже вибудовуючи його пер-
спективу, вони здатні спиратися на ресурси минулого досві-
ду та подовжувати перспективу майбутнього, вибудовуючи 
причинно–цільові зв’язки із ним за допомогою позитивного, 
сконцентрованого відношення до теперішнього, залученості 
у нього та свідомої часової діяльності з врахуванням майбут-
ніх цілей. За даними низки досліджень, орієнтовані на май-
бутнє молодь менш схильна до депресії, адже не витрачає 
час на розмірковування про неприємності минулого; така 
молодь також краще долає стрес, оскільки активно шукає 
підтримку і ресурси в теперішньому. 

Студенти з орієнтацією на майбутнє більше опікуєть-
ся здоров’ям та менш схильні до негативних звичок, рідше 
ризиковано керують автомобілем та вживають алкоголь та 
наркотики. За даними інших досліджень, студенти з орієн-
тацією на майбутнє схильні виконувати академічні завдан-
ня більш ефективно та вчасно, та, навіть, заздалегідь [2]. Їм 
також притаманне усвідомлення скінченності буття та реа-
лістична надія (очікування позитивного результату в май-
бутньому від власних дій у теперішньому); вони здатні уни-
кати «соціальних засідок» – конфліктів між максимальної 
вигодою використання певного ресурсу для себе та благопо-
луччям інших людей. Студенти з розвинутою перспективою 
майбутнього схильні до бачення нестандартних рішень, за 
рахунок бачення альтернативних стратегій для досягнення 
цілі. Отже, у студентів зі збалансованою часовою перспек-
тивою Майбутнє має протяжність, суб’єктну насиченість та 
високий рівень реалістичності; у той час як у студентів з роз-
балансованою перспективою – майбутнє має низький сту-
пінь реалізму, більш абстрактне та невизначене [3]. Таким 
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чином, студентська молодь зі збалансованою перспективою, 
на відміну від групи з «розбалансованою», отримуючи задо-
волення від теперішнього не втрачає смисловий зв’язок з 
минулим та майбутнім та свідомо несе особисту відповідаль-
ність за те, що відбувається у теперішньому, не впадаючи в 
залежність від зовнішніх стимулів та уникаючи маніпуля-
цій з реальністю. 

Операціоналізація когнітивної складової. Оскільки 
важливі процеси структурування цілісної часової перспек-
тиви відбуваються на когнітивному рівні, для нас важливо 
дослідити які саме когнітивні механізми є більш ефективни-
ми для розвитку часового балансу, а отже флективного, пер-
спективного бачення життя у часі. З цією метою, ми обрали 
методику диференціальної моделі рефлексії Д.А. Леонтьє-
ва, що дозволила нам дослідити наступні показники трьох 
якісно різних рефлексивних процесів у студентської молоді 
в двох групах зі «збалансованою» та «розбалансованою» ча-
совою перспективою (рис.2): Інтроспекцію – за якої фокусом 
уваги стає власне внутрішнє переживання; Системну реф-
лексію – що ґрунтується на самодистанціюванні та здатності 
«дивитись на себе збоку», що дозволяє бачити одночасно по-
люс суб’єкта та полюс об’єкта і є найбільш продуктивним ви-
дом рефлексії, яка виступає ефективним механізмом само-
регуляції (в нашому дослідженні – часової). Квазірефлексію 
(фантазування) – спрямована на інший абстрактний об’єкт, 
втеча в «посторонні» розмірковування про минуле, теперіш-
нє, майбутнє, про те, «що б було – якби…» [5]. 

Рис. 2. Вираженість показників рефлексії студентської молоді 
(порівняння за критерієм збалансованості часової перспективи)

Поворозник К.О.
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З метою статистичного аналізу диференціальних показни-
ків рефлексивності студентської молоді нами було застосова-
но метод статистичного аналізу за критерієм Манна–Уітні.

Таблиця 2

Метод статистичного аналізу: 
критерій Манна–Уітні

Групи 

1 2

Системна рефлексія

Показник значущості
0,000

Середнє значення 115,63 42,22

Інтроспекція
(самокопання)

Показник значущості 0,000
Середнє значення 36, 76 107,63

Фантазування
Показник значущості 0,000

Середнє значення 35,79 108,43

У студентів першої групи зі збалансованою часовою пер-
спективою показник системної рефлексії набагато вище 
норми. Ці результати є важливими для нашого дослідження, 
адже вказують на важливість системної рефлексії для розви-
тку часової перспективи. Розвинутість цього рефлексивного 
механізму може свідчити про високий рівень самосвідомості 
та часової регуляції молоді. Адже системна рефлексія є ба-
гатоаспектним механізмом, оскільки дозволяє бачити ситуа-
цію в усіх її проявах, включаючи як полюси суб’єкта і об’єкта, 
так і альтернативні можливості, що можуть знаходитись за 
межами актуальної ситуації. 

Отже, на нашу думку, флективне часове переключення 
як ознаку збалансованої перспективи неможливо розвивати 
без цього виду рефлексії. Такий рефлексивний погляд дозво-
ляє побачити одномоментно минуле, теперішнє та майбутнє, 
формувати наскрізне бачення часу. 

Системна рефлексія може допомогти молоді прослідку-
вати як змінюється «Я–образ» з плином часу, побачити різ-
ні свої якості у різних часових вимірах. Це сприяє розвитку 
балансу часової перспективи та укріплює екзистенційний, 
а отже і часовий центр особистості. Д.А Леонтьєв називає 
«Я–центр» особистості – «Екзистенційне Я». За У. Джеймсом 
«вертикальне» розділення особистості на «Я–образ» та «Я 
– внутрішній (екзистенційний) центр» можна зауважити у 
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концепціях багатьох авторів: Дж. Г. Міда, Дж. Б’юдженталя, 
А. Дейкмана. «Екзистенційне Я» не має жодних описових 
характеристик, проте його наявність принципово важлива 
як передумова суб’єктності [6]. Цікавими для нашого до-
слідження виявилися показники системної рефлексії у сту-
дентів з розбалансованою перспективою, що тримаються у 
межах норми. Проте, на нашу думку, ця норма цілком ніве-
люється надто високими показниками інтроспекції та фан-
тазування (квазірефлексії), що своїм негативним впливом 
може блокувати продуктивність системної рефлексії, зму-
шуючи цей механізм працювати вхолосту. За даними дослі-
джень (Леонтьєв, Лаптєва, Осін, 2009) можна констатувати 
стійкі взаємозв’язки інтроспекції з показниками дезадапта-
ції та віднести її до рефлексивних розмірковувань, що тісно 
пов’язані з нейротизмом. Водночас, інтроспекція, що відо-
бражає власні переживання суб’єкта з приводу актуальної 
ситуації виступає проміжною ланкою між квазірефлексією 
та системною рефлексією, тобто має амбівалентні регулятор-
ні ефекти.

 Висновки: Таким чином, диференціальний підхід дозво-
лив нам виявити когнітивні ресурси студентської молоді 
та зробити висновки щодо необхідності корекції рівня інтрос-
пекції та подальшого розвитку системної рефлексії у молоді 
з розбалансованою часовою перспективою з метою форму-
вання її цілісності. Адже помірний рівень інтроспекції допо-
може виявляти молоді переживання–індикатори фундамен-
тальних потреб, а системна рефлексія – будувати діалогічні 
відносини зі світом, що в цілому сприятиме розвитку екзис-
тенційної сфери особистості, фундаментальною категорією 
якої виступає «час життя».
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