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Анотація. Вивчалися особливості суб’єктивної оцінки часу у спортсменів різної спеціалізації. 
Підтверджено, що сприйняття відрізків часу є результатом функціонування складної системи та 
залежить від виду спеціалізації спортсмена. Виявлено, що зорове навантаження впливає на си-
стему сприйняття часу у бік збільшення недооцінки інтервалу часу не залежно від виду спеціаліза-
ції спортсмена. Найбільш стійкими до зорового навантаження є властивість сприйняття часових 
відрізків у спортсменів, які спеціалізуються у складнокоординаційних видах спорту.  
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 

механізмів людського сприйняття залишається протягом багатьох років однією з найважливі-
ших проблем психофізіології. Останніми роками зростає увага дослідників до можливостей 
суб’єктивного сприйняття відрізків часу [1, 2, 3, 4]. При цьому очевидна складність і багато-
гранність даної проблеми, оскільки саме поняття «час» є складним об'єктом для людського 
пізнання. Сприйняття відрізків часу може розглядатися як віддзеркалення людини завдяки 
діяльності мозкових структур об'єктивної тривалості, швидкості, послідовності явищ дійсно-
сті [5]. Вивчення його ведеться за такими найважливішими характеристиками, як точність 
оцінки, вимірювання, відтворення, диференціювання інтервалів часу [6]. 

Суб’єктивне визначення відрізків часу, траєкторії руху, а також розташування у про-
сторі відносяться до складних форм сприйняття. Оцінка тривалості часових відрізків зале-
жить від змісту діяльності: Так, з однієї сторони часовий відрізок заповнений змістовною 
діяльністю, суб'єктивно оцінюється, як короткий, тобто недооцінюється. Проте з іншої не за-
повнені, порожні за змістом часові відрізки оцінюються як довші, тобто переоцінюються [7].  

Слід зазначити, що людина спеціального аналізатора, спрямованого виключно на 
сприйняття часових відрізків. Тобто для сприйняття тривалості часових відрізків необхідна 
узгоджене функціонування низки структурних одиниць отримання та обробки інформації як 
єдиної системи.  

Актуальність дослідження проблеми оцінки тривалості часу у психології. Це обумов-
лено і тим, що сприйняття часу грає важливу роль при орієнтації людини у навколишньому 
світі і сприяє його адаптації у різних ситуаціях [8, 9].  

Досягнення високих результатів в різних видах спорту багато в чому залежить від 
розвитку координаційних здібностей, невід'ємні складові яких – здібності до диференцію-
вання, відтворення і відмірювання просторових і часових параметрів, зміні положення тіла у 
просторі та часі [10]. Хронобіологічні особливості сприйняття часу і простору, на наш погляд, 
є одним з провідних чинників, що впливає на успішність спортивної діяльності, а їх дослід-
ження і вдосконалення у спортсменів різних видів спорту – ефективний шлях підвищення ре-
зультативності і спортивного вдосконалення [11].  

Суб'єктивне сприйняття часу може «розтягуватися» або «стискатися». У цілому для 
сприйняття відрізків часу характерною є тенденція до переоцінки малих інтервалів і недо-
оцінки великих інтервалів. Серед загальних чинників сприйняття відрізків часу існує залеж-
ність і від емоційного стану людини [7, 8]. 
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За даними дослідників сприйняття різних за часом інтервалів має різні фізіологічні 
механізми [12]. Наприклад, не було відмічено зв’язку між астрономічною хвилиною та інди-
відуальною суб’єктивною одиницею часу [13]. Найменша похибка величини індивідуальної 
одиниці часу у відношенні до астрономічної хвилини за даними досліджень Корягіної [14] 
спостерігається у спортсменів циклічних видів спорту, потім з більшими відхиленнями пред-
ставники ситуативних, а потім ациклічних видів спорту. Індивідуальний час спортсменів 
ситуативних видів спорту точніше відображає фізичний час, в порівнянні із спортсменами 
циклічних і ациклічних видів.  

Аналіз науково-методичної літератури вказує на те, що досі недостатньо розроблени-
ми залишаються питання оцінки часових відрізків людиною безпосередньо під час виконання 
спрямованої діяльності. Суб’єктивне сприйняття часу у житті рідко буває відділеним від 
актуальної ситуації діяльності у якій перебуває людина, особливо спортсмен. Він внаслідок 
своєї професійної діяльності перебуває в умовах постійної необхідності оцінювання проміж-
ків часу різної тривалості. Намагаючись розглянути питання сприйняття часу при виконанні 
дій, нами було проведено моделювання ситуації, у якій задавалося рівномірно зростаюче на-
вантаження на зорово-моторну систему. В такий спосіб ми оцінювали особливості системи 
сприйняття відрізків часу спортсменів різної спеціалізації. 

Мета дослідження: вивчити особливості сприйняття відрізків часу у ситуації зростаю-
чого зорового навантаження спортсменів у різних групах видів спорту. 

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінка особливостей суб’єктивного 
сприйняття часу у спортсменів різної спеціалізації проводилась за допомогою моделювання 
ситуації діяльності з зростаючим зоровим навантаженням, з використанням комп’ютерної 
системи «Діагност-1» [15]. Нами було застосовано режим визначення рівня функціональної 
рухливості та сили нервових процесів.  

Дослідження проводилося при ступеневому зростанні швидкості подразників (10 се-
рій). Початковий темп сигналів (фігури) складав 30 сигн⁄хв. Показ подразників у кожній серії 
відбувався з постійною швидкістю, а їх вибір здійснюється довільно. У кожному подальшому 
завданні автоматично збільшувався темп подання подразників на 10 сигн⁄хв (30-120 сигн/хв). 
Тривалість кожного рівня завдання складала 30 с. Після проходження першої і останньої се-
рій досліджуваному з метою отримання суб’єктивної оцінки інтервалу задавалося питання 
скільки секунд, на його думку, тривала поточна серія. 

Похибка сприйняття відрізку часу визначалася за коефіцієнтом суб’єктивної оцінки 
тривалості (відношення суб'єктивної оцінки тривалості до фактичної) [16]. Коефіцієнт 
оцінюється в умовних одиницях (у.о) 

t

t

O
SK =

, де 

К – коефіцієнт суб’єктивної оцінки тривалості; 
St – суб'єктивної оцінки тривалості, с; 
Ot – фактична тривалість, с. 
При недооцінці часового відрізка коефіцієнт оцінки тривалості приймає значення мен-

ше одиниці (К < 1). При переоцінці спортсменом часового відрізка К стає більше одиниці (К > 
1). При К = 1, суб'єктивна оцінка співпадає з фактичною тривалістю. Для отриманих нами 
даних коефіцієнт оцінки тривалості знаходився в проміжку 0,2 ≤ К ≥ 2,0. 

Також визначалися показники латентних періодів простої й складної зорово-моторної 
реакції (вибору двох із трьох подразників). 

Залучені до обстежувані кваліфіковані спортсмени були розділені на 3 групи в залеж-
ності від виду спеціалізації: 

1. Циклічні види спорту (n=30), а саме – велоспорт (шосе) та академічне веслування; 
2. Єдиноборства (фехтування, бокс та греко-римська боротьба) (n=30); 
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3. Складнокоординаційні види спорту (синхронне плавання та спортивна гімнастика) 
(n=30). 

Таблиця 1  
Коефіцієнт суб’єктивної оцінки тривалості при різних рівнях  
зорового навантаження у спортсменів різних груп видів спорту 

 
Коєфіцієнт суб’єктивної оцінки тривалості, ум.од 

Циклічні види Єдиноборства Складнокоординаційні 
Низький 
рівень 

навантаження 

Високий 
рівень 

навантаження 

Низький 
рівень 

навантаження 

Високий 
рівень 

навантаження 

Низький 
рівень 

навантаження 

Високий рівень 
навантаження 

1,00 
0,67; 1,33 

0,67 
0,67; 1,00 

0,67* 
0,67; 1,00 

0,67*; 
0,50; 0,83 

0,67* 
0,50; 1,00 

0,50* 
0,50; 0,83 

Примітка. * - порівняно з першою групою, при p < 0,05. 
 
При порівнянні отриманих даних у цих трьох групах спортсменів було виявлено, що 

найбільш точно при незначному навантаженні час оцінюють спортсмени, які спеціалізуються 
у циклічних видах спорту (при виконанні реакції вибору 2 із 3 подразників у повільному 
темпі). У представників єдиноборств та складнокоординаційних видів спорту спостерігається 
недооцінка часового інтервалу при наявності незначного зорового навантаження.  

За даними дослідників [10] індивідуальні суб’єктивні сприйняття відрізків часу спорт-
сменів, які спеціалізуються у єдиноборствах є найбільш наближеним до фізичного. Проте 
встановлено, що за наявності незначного навантаження для циклічних видів спорту характер-
ними є збереження більш точного сприйнятті відрізків часу у порівнянні з єдиноборствами та 
складнокоординаційними видами спорту, у яких спостерігається тенденція до недооцінки 
тривалості цих відрізків. 

У той же час, інші дослідники [17, 18] вказують на те, що у тих видах спорту, які вима-
гають тривалого утримання статичного положення тіла, психологічний час може сповільню-
ватися. У тих же видах, які вимагають швидкісних рухів навпаки, прискорюватися (напри-
клад, фехтування). 

Зауважимо, що спостерігається загальне зменшення коефіцієнту суб’єктивної оцінки 
тривалості у всіх групах видів спорту (табл. 1), що вказує на те, що під час певного зорового 
навантаження у спортсменів спостерігається недооцінка часового інтервалу. Це узгоджується з 
попередніми результатами дослідників [19, 20], які вказують на те, що будь-який вплив, що 
викликає напруження, тривогу викликає недооцінку тривалості часового відрізка у тестуванні.  

При порівнянні показників коефіцієнту суб’єктивної оцінки у першій та останній серії 
між жінками та чоловіками нами було виявлено, що жінки схильні до недооцінки часу у пе-
ршій серії. Але при збільшенні зорового навантаження до максимального ці відмінності ніве-
люються (табл. 2). 

Таблиця 2  
Коефіцієнт суб’єктивної оцінки тривалості у чоловіків і жінок 

 

Коєфіцієнт суб’єктивної 
оцінки тривалості, ум.од Жінки (n = 37) Чоловіки (n = 53) 

Низький рівень 
навантаження 

0,67 
0,50; 1,00 

0,87* 
0,67; 1,00 

Високий рівень 
навантаження 

0,67 
0,50; 0,83 

0,67 
0,50; 0,83 

Примітка. * - порівняно з першою групою, при p < 0,01. 
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Отже, можна зробити висновок, що система сприйняття часу є специфічною системою 
забезпечення діяльності спортсмена, яка може змінюватись під впливом вдосконалення спе-
цифічної спортивної діяльності і у більшій мірі залежить від спеціалізації, ніж від статевих 
відмінностей. Можна стверджувати, що система сприйняття відрізків часу у жінок є більш 
стійкою до зорового навантаження ніж у чоловіків, але жінки більш схильні до недооцінки 
тривалості часових відрізків. Це узгоджується з даними наукової групи Корягіної Ю.В. [14]. 

Аналіз розбіжностей між суб’єктивною оцінкою часу першої та останньої серії для кож-
ної групи виявив достовірну різницю для цих двох показників коефіцієнту оцінки тривалості 
відрізків часу у першої групи спортсменів. Це свідчить про значний вплив зорового наван-
таження на систему оцінки часу спортсменами, які спеціалізуються у циклічних видах (рис. 1). 
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Рис. 1 Коефіцієнт суб’єктивної оцінки тривалості відрізків часу  

у спортсменів першої групи видів спорту при різних рівнях навантаження. 
 
Тобто за наявності незначного навантаження спортсмени, які спеціалізуються у ци-

клічних видах спорту, точніше оцінюють час порівняно з іншими групами спортсменів, але 
разом з тим, це група, система сприйняття часу яких, більш вразлива до зовнішніх впливів, 
враховуючи відносно стабільні умови змагальної діяльності. 
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Рис. 2 Коефіцієнт суб’єктивної оцінки тривалості відрізків часу  

у спортсменів другої та третьої групи видів спорту при різних рівнях навантаження. 
 
Найбільш стійкою до зорового навантаження під час виконання діяльності є система 

сприйняття відрізків часу спортсменів другої та третьої груп обстежуваних (рис. 2). 
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Кореляційний аналіз між показниками суб’єктивної оцінки часу спортсменами (n = 90) 
та нейродинамічними показниками (розкриті у попередніх дослідженнях) виявив, що коефі-
цієнт суб’єктивної оцінки тривалості часового інтервалу прямо пов’язаний з коефіцієнтом ва-
ріації як простої так і складної реакції на подразник (відповідно r = 0,38 та 0,41, при р <0,05). 
Тобто, спостерігається залежність при якій із збільшенням коефіцієнту варіації простої та 
складної зорово-моторної реакції зростає точність суб’єктивної оцінки тривалості інтервалу 
часу. Проте наявні тенденції до переоцінки фактичного часу. 

На думку Цуканова [9], суб'єкт, який сприймає час, подумки розчленовує тривалість 
на ряд моментів «дійсного теперішнього». Кожен такий момент суб'єктивно переживається як 
одинична зміна, тому перцептивний образ діяльності тривалості виступає як функція деякого 
числа сприйнятих змін. 

При виконанні тестового навантаження суб’єкт оцінює час за кількістю подій, фун-
кціональною одиницею яких є система стимул-відповідь. Зменшення коефіцієнту варіації 
складної та простої реакції вибору вказує на стійкість регуляції виконуваної діяльності, а його 
збільшення на підвищену розслабленість та зміни реакції на запропонований подразник. Зі 
зменшенням коефіцієнту варіації зорово-моторної реакції для суб’єкта зменшується загальна 
тривалість відрізку часу виконуваної діяльності, оскільки при сприйнятті довгих інтервалів 
необхідно об'єднати всю сукупність дій в цілісний образ. Із збільшенням навантаження скоро-
чується також і коефіцієнт варіації – оскільки при підвищенні кількості подразників залиша-
ється менше часу на обробку зорової інформації та прийняття рішення, реакція спортсмена 
стає більш впорядкованою. Отже, у такому випадку скорочується сприйнятий час кожної 
окремої дії виконуваної спортсменом. І через це вихідний образ тривалості часового інтер-
валу теж вкорочується порівняно з початковим навантаженням. 

Тобто для спортсменів із більшим коефіцієнтом варіації простої та складної реакцій 
вибору оцінювана тривалість є довшою, оскільки для них кожна окрема дія є більш тривалою 
внаслідок невпорядкованості та варіативності реакцій. Слід відмітити, що більший коефіцієнт 
варіації зорово-моторної реакції у першій групі обстежуваних спортсменів вказує на неста-
більність системи, яка забезпечує даний вид діяльності [21], що підтверджується при подаль-
шому збільшені навантаження. 

Час є не тільки універсальним орієнтиром, але і універсальним індикатором успішно-
сті діяльності. Показником досконалості спортивної виду діяльності служить її своєчасність. 
Оволодіння діями і рухами закінчується формуванням безпомилкового сприйняття їх часової 
структури. Дослідження показують, що між сприйняттям часу і діяльністю є прямий зв'язок: 
чим точніше сприйняття часу, тим успішніше діяльність.  

Висновки 
1. Зорове навантаження впливає на систему сприйняття відрізків часу у бік збільшен-

ня недооцінки інтервалу часу не залежно від виду спеціалізації спортсмена. 
2. Різниця у системах сприйняття часу між жінками та чоловіками під час виконання 

діяльності зникає, що дозволяє зробити висновок, особливості відмірювання і оцінки часу за-
лежать більшою мірою від виду діяльності спортсмена, ніж від статі. 

3. Найбільш стійкою до зорового навантаження є система сприйняття часу у спорт-
сменів, які спеціалізуються у складнокоординаційних видах спорту. Зорові подразнення най-
більшою мірою впливають на сує’єктивне сприйняття часу спортсменів, які займаються 
циклічними видами спорту: академічним веслуванням та велоспортом.  
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Аннотация. Изучались особенности субъективной оценки времени у спортменов 

разной специализации. Установлено, что восприятие времени является сложной функцио-
нальной системой и зависит от вида специализации спортсмена. Обнаружено, что информа-
ционная нагрузка влияет на восприятие времени в сторону увеличения недооценки интервала 
времени независимо от вида специализации спортсмена. Наиболее устойчивой к информа-
ционной нагрузке является система восприятия времени у спортсменов сложнокоордина-
ционных видов спорта.  
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Abstract. The features of subjective time estimation in qualified athletes of different specia-
lizations were studied. Time perception is revealed to be a complex functional system which depends 
on the specialization of athlete. Our research showed that information load biases time perception 
toward the underestimation of time duration irrespective of athlete’s specialization. Most stable to the 
information load influence is the system of time perception in the complex sports athletes.  
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