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Вступ. У сучасних автомобільних ралі основна бороть-
ба між екіпажами ведеться на спеціальних швидкісних ділянках (СД), 
траси яких запам'ятати практично неможливо [1]. Тому особливого 
значення набуває висока якість і раціональність запису та відтворення 
штурманом швидкісної стенограми, що дозволяє водію в умовах го-
строго дефіциту часу і підвищеного ризику аварії вчасно отримувати 
випереджаючу інформацію про невидимі попереду ділянки траси 
і в повній мірі проявити увесь комплекс його умінь і навичок [2]. 
Дослідження змагальної діяльності учасників всеукраїнських зма-
гань з авторалі 2009 — 2010 p.p. [3] виявили достовірний статистич-
ний взаємозв'язок між оцінкою якості укладання і запису ралійними 
екіпажами швидкісних стенограм та їх спортивними результатами. 

Згідно проведених нами раніше досліджень [4], спеціальна стено-
грамна підготовка ралійних екіпажів повинна розпочинатись у другій 
половині етапу спеціалізованої базової підготовки, так як її основа 
— інформаційна взаємодія між членами екіпажу, яка вимагає син-
хронних, надійних, стабільних та активних дій обох водіїв, а також 
високого рівня майстерності спортивного керування автомобілем 

20 



Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту 

Проте ефективність описаної в наших роботах [4 — 6] мето-
цики спеціальної стенограмної підготовки не була підтверджена 
в практиці підготовки ралійних екіпажів, тому порівняння 
розробленої нами методики з традиційними підходами (майстер-
класи висококваліфікованих спортсменів-ралістів, «натаскування» 
на чужі стенограми тощо) в педагогічному експерименті є актуаль-
ним і має велике практичне значення. 

Мета дослідження — експериментальне підтвердження 
ефективності розробленої нами методики спеціальної стенограмної 
підготовки ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової 
підготовки. 

Методика дослідження. Для експериментального підтвердження 
ефективності розробленої нами методики був проведений 
педагогічний експеримент із залученням учасників п'ятиетапної 
національної гоночної серії «Кубок Лиманів — 2010», в якій поряд 
з досвідченими спортсменами, беруть участь екіпажі, які не набу-
ли достатнього досвіду і кваліфікації (етап спеціалізованої базової 
підготовки і перехід до етапу підготовки до вищих досягнень). 

В експериментальну групу увійшли 10 екіпажів — випускники 
закладів початкової підготовки водіїв «Шаповалов-ралі» (м. Оде-
са) і «Львів» (м. Львів, ЛДУФК) 2008 — 2010 p. p., які після друго-
го етапу «Кубка» виявили бажання пройти додаткову стенограмну 
підготовку за розробленою нами методикою. У порівняльну групу 
були включені також десять екіпажів, які удосконалювали свою сте-
нограмну підготовленість за традиційними методиками. 

На другому етапі «Кубка» нами були скопійовані, проаналізовані та 
оцінені за авторською методикою швидкісні стенограми всіх учасників 
педагогічного експерименту, що дозволило розробити програму 
спеціальної стенограмної підготовки екіпажів експериментальної 
групи. Теоретична, тренажерна і полігонна стенограмна підготовка 
Цих екіпажів за індивідуальними програмами здійснювалась протя-
гом червня — жовтня 2010 р. Підсумковий контроль стенограм усіх 
учасників педагогічного експерименту був проведений на п'ятому (за-
вершальному) етапі «Кубка», який проходив на тій самій трасі, що 
дозволило отримати достовірні дані для їх порівняння та об'єктивної 
оцінки ефективності розробленої нами методики. 

Обговорення результатів і висновеи. Аналіз результатів 
оцінки швидкісних стенограм екіпажів експериментальної та 
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порівняльної груп перед педагогічним експериментом, розрахо-
ваних за методикою [3], показав, що усі відмінності, виявлені між 
підрахованими оцінками для рівня значущості р < 0,05 статистично 
недостовірні, тобто групи були сформовані об'єктивно. Зате після 
закінчення педагогічного експерименту середні оцінки стенограм 
екіпажів експериментальної групи (як сумарна, так і її складові за 
об'єктивними та суб'єктивними показниками) істотно вищі, ніж 
аналогічні оцінки стенограм екіпажів, що увійшли в порівняльну гру-
пу, причому усі виявлені різниці статистично достовірні (t > їкрит). 
Це дозволяє стверджувати, що застосування розробленої нами ме-
тодики спеціальної стенограмної підготовки ралійних екіпажів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки є більш ефективним, ніж 
традиційні підходи «натаскування» на конкретні стенограми лідерів, 
або «майстер-класи» досвідчених ралістів, які широко використову-
вались до сьогоднішнього дня. Приріст сумарних оцінок стенограм 
екіпажів обох груп протягом педагогічного експерименту відбувся 
в основному за рахунок покращення оцінок за об'єктивними по-
казниками, що може свідчити про свідоме осмислення спортсме-
нами нових знань з даної проблеми і самостійного критичного пе-
регляду системи укладання стенограми, яку вони застосовували до 
педагогічного експерименту. 

Структура оцінок стенограм за окремими об'єктивними та 
суб'єктивними показниками для обох груп екіпажів подібна (осо-
бливо для оцінок за суб'єктивними показниками); форма запису сте-
нограм до і навіть після експерименту для екіпажів обох груп далека 
до ідеальної і може бути істотно покращена 
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