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1. Записати  в  конспект  та вивчити: 

Завдання 

      Психологи під надійністю водія розуміють його спроможність 

безпомилково керувати автомобілем. До того ж базовими факторами, що 

визначають ступінь надійності, вважають придатність водія до керування 

автомобілем, його підготовленість і працездатність. 

     Згідно зі статистичними даними 70-90% дорожньо-транспортних пригод 

(далі – ДТП) відбувається в результаті помилкових дій людини, що керує 

автомобілем . Це свідчить про те, що в основі більшості причин ДТП лежить, 

особистий фактор – психофізіологічні особливості водія. Отже, у системі 

автомобіль-водій-дорога ланка водій є найважливішою і водночас – 

найвразливішою. Вивчення цієї ланки та підвищення її надійності варто 

розглядати як один з основних методів підвищення безпеки всієї системи. До 

основних факторів, що визначають ступінь надійності водія, належать: 

придатність до керування автомобілем, підготовленість і працездатність . Ці 

фактори завжди взаємодіють між собою та повинні бути головними при 

оцінці професійних якостей водія. Придатність людини для роботи водієм, 

встановлює медична комісія, яка перевіряє стан здоров’я та функційні 

можливості деяких органів чуттів. Однак, медична комісія не може повністю 

виявити здатності майбутнього водія. Складно, але важливо виявити 

можливості сприйняття людиною навколишньої дійсності, наприклад, 



здатність його очей до світлової адаптації, рівень уваги, оперативного 

мислення, емоційної стійкості та час психомоторної реакції. Керування 

автомобілем, покладає на людину велику відповідальність, адже вона 

перебуває в стані сильної емоційної напруги. Водій постійно повинен 

реагувати на навколишню ситуацію, що швидко змінюється, та виконувати 

певні дії по керуванню автомобілем у максимально швидкому темпі залежно 

від дорожньої ситуації. Якщо в людини, що керує автомобілем, уповільнена 

психомоторна реакція, то вона може спізнитися з виконанням необхідних дій 

при раптовому виникненні небезпеки та спровокувати ДТП.  

 

Таб. Основні фактори, що визначають надійність водія.  

         За високої швидкості руху кожна зайва десята частка секунди збільшує 

гальмівний шлях автомобіля на кілька метрів. Статистичні дані свідчать, що 

40% наїздів на перешкоди та пішоходів відбувається через про-строчену 

десяту частку секунди і є “трагедією декількох метрів”, які проїхав 

автомобіль протягом цього мізерно малого час. Як ми бачимо, роль 



психомоторної реакції в попередженні багатьох наїздів очевидна. Питання 

про професійну придатність водія необхідно вирішувати не тільки медичним 

обстеженням, а й шляхом психофізіологічного обстеження та прогнозування 

професійної придатності. Практика свідчить, що психофізіологічні якості, як 

і професійні, можна успішно розвивати. Для того, щоб водій не губився, а 

вміло приймав правильні рішення у критичних ситуаціях на дорозі, йому 

потрібна кваліфікована допомога фахівців та навчання на спеціальних 

тренажерах. 

        Поняття “підготовленість” повинне включати також уміння водія 

керувати автомобілем на великих швидкостях. Так, наприклад, при 

швидкості 50 км/год поле зору звужується зі 120° (при звичайному 

сприйнятті) до 105°, при швидкості 100 км/год — до 50°, а при 160 км/год 

становить усього 5°. Збільшується також і дальність зосередження уваги; при 

швидкості 50 км/год вона становить 150 м, при швидкості 160 км/год — 700 

м. Важливим фактором, що також визначає надійність водія, є його 

психофізіологічний стан. Хворобливий стан, різко виражена втомлення або 

перевтома, загальмований стан, алкогольне сп’яніння, стрес, і як наслідок – 

зниження часу реакції, – все це впливає на працездатність водія. Згідно зі 

статистичними даними, більшість ДТП пов’язані з одним із зазначених станів 

водіїв.  

       При стомленні зростає латентний (прихований) період часу реакції, 

знижується точність рухів, погіршуються складні навички, порушується 

координація окремих  рухів. 

 


