
 110 

РОЛЬ ЧАСУ РЕАКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЯ 
 

Шигимага О.В. 
Науковий керівник – Гюлєв Н.У., канд. техн. наук, доцент 

 

Надійність роботи водія при керуванні автомобілем в умовах де-
фіциту часу залежить від своєчасності і точності дій у відповідь на 
різні подразники. Ці дії називаються психомоторними або сенсомото-
рними реакціями. Іншими словами, сенсомоторна реакція – це вико-
нання рухових функцій у відповідь на будь-який подразник, що 
сприймається органами почуттів. 

Реакції бувають простими і складними. Проста реакція відбува-
ється як відповідь на заздалегідь відомий подразник. Складна реакція 
завжди пов'язана з вибором правильного дії з можливих. Загальний час 
реакції складається з двох складових: часу сприйняття і часу прийнят-
тя рішення (латентний період). Крім того слід враховувати також і час 
виконання прийнятого рішення (моторний період). 

В умовах інтенсивного міського руху при підвищеній інтенсив-
ності уваги, час реакція водія значно менше. Однак з часом цей час 
підвищується внаслідок появи втоми у водія. Дефіцит часу реагування 
виникає і при підвищенні швидкості руху. Однак в умовах міського 
руху швидкість не дає значного виграшу в часі пересування через на-
явність насичених транспортних потоків і світлофорів. 

Від часу реакції водія залежить довжина зупинкового шляху ав-
томобіля при екстреному гальмуванні. У запобіганні дорожньо-
транспортних пригод (ДТП) і наїздів на пішоходів час реакції має ви-
рішальне значення. Дослідження матеріалів ДТП, пов'язаних з наїзда-
ми на пішоходів, показали, що в 70% випадків шлях автомобіля після 
наїзду не перевищував одного метра. В умовах міського руху, коли 
швидкість не перевищує 60 км / год, скорочення зупинкового шляху на 
1–1,5 метра можливо при зменшенні часу реакції водія на 0,1 сек. Таке 
зменшення часу реакції можливо за рахунок скорочення латентного 
періоду, так як рухові дії у водіїв досить відпрацьовані внаслідок по-
стійних тренувань керування транспортним засобом. 
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Транспорт представляє собою важливу складову економіки дер-
жави. Без його якісного функціонування неможливий економічний 


