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СУЧАСНА СТЕНОГРАМНА ПІДГОТОВКА 
РАЛІЙНИХ ЕКІПАЖІВ 

Людмила Рибак, Львів, ЛДУФК 

За роки незалежності України лише два наші екіпажі піднімались 
на подіум чемпіонату світу з ралі. Однією з причин такого стану є 
недосконалість побудови процесу підготовки наших автогонщиків на 
різних етапах багаторічного спортивного удосконалення [1], а також 
відсутність навчально-тренувальних програм для ефективної підго-
товки нових ралійних екіпажів [2]. 

У сучасних автомобільних ралі, в яких екіпажі боряться на спеці-
альних швидкісних ділянках (СД), лише висока якість укладання й за-
писування, а також правильності та своєчасності відтворення штур-
маном швидкісної стенограми, дає змогу водію в умовах гострого де-
фіциту часу й підвищеного ризику аварії сповна виявити весь комп-
лекс його умінь і навичок [3-7]. 

Проте вимоги до ралійних стенограм та рекомендації щоджо їх-
нього застосування, розроблені авторами [8-10], не враховують тех-
нічних характеристик сучасних спортивних автомобілів, суворої за-
борони тренувань на трасах ралі та жорсткого обмеження проце-
дури ознайомлення з трасами СД. Це призвело до глибокої індиві-
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дуалізації стенограм різних екіпажів, намагання більшості пілотів 
запам'ятати складні фрагменти траси тощо. Стабільність їх укладан-
ня й записування не була вимогою, у зв'язку з чим зазначені автори 
не рекомендують застосовувати стенограми з минулих змагань на тій 
самій трасі та категорично забороняють використовувати стеногра-
ми інших екіпажів. 

Сучасні способи укладання й записування стенограм, описані до-
слідниками [11-14 та ін ], багато в чому не збігаються та суперечать 
один одному, оскільки опираються на індивідуальний емпіричний до-
свід, фрагментарність спеціалізованої інформації, застосування необ-
грунтованих алгоритмів, засобів контролю та критеріїв оцінювання. 
Сьогоднішня методика стенограмної підготовки полягає в звичайно-
му передаванні особистого досвіду кваліфікованих ралістів безпосе-
редньо перед змаганнями. 

Для зручного обміну інформацією повинні встановлюватись від-
повідні стандарти, яких на опис трас СД у нас немає, тому організа-
тори не укладають ніяких стандартних стенограм, а початківці в ралі, 
навіть будучи чемпіонами з інших видів автомобільного спорту, сти-
каються з явними труднощами, зумовленими недостатньою стено-
грамною підготовленістю [15]. 

Програми підготовки спортсменів-ралістів, які опублікували авто-
ри [9, 16-18], не враховують їхнй вік, кваліфікацію та етап багаторіч-
ного спортивного удосконалення. Структура цих програм передбачає 
лише загальну кількість годин на штурманську підготовку, не окрес-
люючи значень і завдань стенограмної підготовки ралійних екіпажів 
на окремих етапах багаторічного спортивного удосконалення. У ці 
програми не входять теоретична й тренажерна стенограмна підготов-
ка, не вказано критерії та методики об'єктивного оцінювання якості 
укладання й записування швидкісних стенограм, застосування сучас-
них інформаційних технологій для контролю й удосконалення стено-
грамної підготовки ралійних екіпажів тощо. 

В автомобільні ралі - радше "дорослий" вид спорту - приходять у 
більш зрілому віці, а завершують кар'єру набагато пізніше, ніж пред-
ставники інших дисциплін автомобільного та інших видів спорту. Це 
зумовлене специфікою змагальної діяльності, яка вимагає від раліс-
тів прояву не максимальних (як у "формулі") фізичних можливостей, 
а передусім зрілого досвіду, володіння власними емоціями, уміння пе-
редбачати розвиток ситуації, тонко відчувати і координувати свої ру-
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хові дії тощо [3, 9, 10, 19] Виняток становлять висококваліфіковані 
картингісти на піку своїх водійських можливостей, які при вдалих об-
ставинах швидко прогресують у ралі завдяки їх схильності до ризику. 

Якщо 15 років тому середній вік ралістів становив 27-35 років, то 
сьогодні серед чемпіонів світу, Європи та України все більше молодих 
спортсменів віком 22-25 років [20]. Причини й тенденції омолоджен-
ня різних видів спорту дуже подібні, проте прогнози провідних фахів-
ців не передбачають подальшого зниження середнього віку чемпіонів 
з ралі, ураховуючи специфічні психофізіологічні умови їх змагальної 
діяльності, а також високі вимоги до їхнього досвіду, надійності і ста-
більності, про що зазначено вище [1, 21]. 

За даними WEB-сторінок мережі INTERNET [22-28] середній вік 
початку занять авторалі (без урахування спортсменів, які в юному віці 
отримали матеріально-технічну, тренерську та фінансову підтримку 
від впливових родичів) коливається в межах 20-30 років, і становить 
для українських ралістів 25,67 p., а для закордонних призерів чемпіо-
натів світу - 23,00 р. (що можна пояснити вищим рівнем економічно-
го розвитку та доходів населення цих країн). 

Педагогічне спостереження за змагальною діяльністю спортсменів-
ралістів свідчить, що в автомобільні ралі спортсмени приходять різ-
ними шляхами. 

А. Традиційним для радянського і пострадянського періоду шля-
хом - через виконання обов'язків механіка спортивно-технічного клу-
бу, команди чи окремого екіпажу, участь у тренувальних та регіональ-
них ралі спочатку в ролі штурмана (найчастіше - з перспективою в 
майбутньому "пересісти за кермо"). Сюди можна додати й вихідців 
з любительських ралі, які мають хорошу штурманську підготовку, бо 
основа таких ралі - штурманські знання, уміння і навички. 

Аналіз біографій наших і зарубіжних провідних автогонщиків-
ралістів показує, що більшість з них до початку занять автомобіль-
ним спортом займались іншими видами спорту (найчастіше - вело-
спортом, гірськими лижами, боксом та іншими одноборствами), тоб-
Т о мали достатню спортивну кваліфікацію і хороші фізичні дані. 

На шляху до ралі ця категорія спортсменів проходить етапи почат-
К0В°І, попередньої, а часто й спеціалізованої базової підготовки в ін-
Ш и х видах спорту. 

їхня спеціальна теоретична, тренажерна та полігонна стенограм-
На підготовка розпочинається на етапі спеціалізованої базової під-
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готовки під час спільних тренувань в екіпажах і сягає щонайменше 
120-140 год. нарік. 

Б. Збільшення представників інших, доступніших дисциплін авто-
спорту, а також кваліфікованих мотогонщиків. Деякі з них переходять 
у ралі в кінці третього етапу багаторічного удосконалення - спеціалі-
зованої базової підготовки, а деякі - й на етапі збереження спортивної 
майстерності. Від цього і залежать основні завдання їх подальшої під-
готовки, окреслені в [ 1 ], проте у будь-якому разі - це підвищення май-
стерності водіння автомобіля в перемінних умовах на різних видах і 
станах дорожнього покриття, а також спеціальна штурманська, зокре-
ма і стенограмна підготовка. Ураховуючи відсутність у цих спортсме-
нів досвіду проходження СД за швидкісними стенограмами, цей роз-
діл підготовки повинен бути чільним під час перрадаптації до нової 
спортивної дисципліни (як теоретична, так і практична його складо-
ва), передбачаючу стенограмну підготовку на більшості теоретичнгіх 
та на кожному практичному занятті, переважаючи зазначений у п. А 
обсяг на 25-30%. 

В. Перехід в ралі висококваліфікованих картингістів, які перебува-
ють на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей 
або збереження вищої спортивної майстерності, і вирішили продовжн-
ій свою спортивну кар'єру в іншій дисципліні автоспорту. Завдай 
стенограмної підготовки цих спортсменів, ураховуючи специфіку їх-
нього змагального досвіду, аналогічні до зазначених вище у п. Б. 

Г. Реалії сучасності та комерціалізація суспільства передбачають 
ще один - найсучасніший шлях у ралі - всім охочим, але на контрак-
тній основі, тому що отримання спортивної ліцензії для участі в офі-
ційних змаганнях з авторалі обов'язковим є сертифікат про закінчен 
закладу початковрї підготовки водіїв ФАУ Проте, незалежно від вік} 
курсантів шкіл гонщиків, вони проходять початкове навчання за єди 
ною сертифікованою ФАУ програмою [29] (щоправда, в режимі екс-
тернату), яка передбачає розв 'язання головних завдань етапу початк 
вої і попередньої базової підготовки. На цьому етапі вони знайомлять-
ся з проходженням трас СД за стенограмами лише на понятійному рів 
ні. Серйозна стенограмна підготовка спортсменів, які вибрали автора-
лі, розпочинається лише на етапі спеціалізованої базової підготовка. 
Цей етап передбачає їхню участь у перших змаганнях з ралі, а вдоско-
налення стенограмної підготовленості продовжується упродовж на-
ступних етапів багаторічного спортивного удосконалення. 
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Окремо треба виокремити осіб, які приходять у ралі власне цим 
шляхом - з бізнесу, не маючи відповідної базової підготовки, але во-
лодіючи достатніми фінансовими можливостями, впевненістю у сво-
їх силах і великим бажанням перемагати. Ці особи відразу вибирають 
найпотужніші та найдорожчі спортивні автомобілі, бажають старту-
вати відразу на етапах кубків та чемпіонатів України. Але такі бізнес-
спортсмени на швидкісних автомобілях без необхідних навичок без-
печного спортивного керування автомобілем, зокрема й за швидкіс-
ною стенограмою, є неабиякою загрозою для власної безпеки та без-
пеки інших учасників, глядачів, суддів, служб, що обслуговують зма-
гання, третіх осіб і довкілля. Проте вони мають фінансову можливість 
виїжджати для тестів (зокрема і за кордон), запрошувати для прове-
дення майстер-класів провідних ралістів і тренерів із світовим іме-
нем, використовувати найсучасніші позатренувальні засоби реабілі-
тації, відновлення та оздоровлення тощо. 

Штурманів такі пілоти обирають за професійним принципом, тому 
стенограмна підготовка "бізнес-екіпажів" спрощується наявністю ба-
гатого досвіду штурмана, і зводиться до його передачі пілоту та по-
стійного контролю за його діями, хоча за обсягом не поступається під-
готовці інших екіпажів на цьому етапі багаторічного вдосконалення. 

Особи, які приходять в автомобільний спорт у дорослому віці (час-
то з інших більш або менш споріднених видів спорту), відрізняються 
від юних автогонщиків-початківців насамперед свідомою мотиваці-
єю, розумінням мети та смислу особистого спортивного удосконален-
ня, відповідальністю за свої вчинки, наявністю власних фінансових 
можливостей, певним досвідом керування, обслуговування, налашту-
вання та ремонту автомобілів, здобутою освітою та технічною еруди-
цією (глибшими теоретичними знаннями фізики, менеджменту, пси-
хології, основ спорту тощо), а також істотно вищим рівнем фізичної 

, підготовленості та психічної стійкості, змагальним досвідом з інших 
видів спорту тощо. Ці відмінності вимагають корекції завдань, змісту 
1 а тривалості етапів початкової, попередньої базової і частково спе-

:: ц1алізованої базової підготовки багаторічного спортивного удоскона-
| Лення таких осіб в автомобільному спорті. 
| Отже, зумовлений об'єктивними чинниками порівняно зрілий вік, 
І V якому охочі розпочинають заняття автомобільним спортом, прихід 
І У Ралі та в автомобільні кільцеві перегони великої кількості вже сфор-
I м°ваних спортсменів та інші особливості цього виду потребують від-
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повідного коригування, змін та модернізацій в типовому плануван-
ні навчально-тренувального процесу спортсменів, що потребує уточ-
нення засад багаторічного спортивного удосконалення спортсменів-
автошнщиків з урахуванням специфіки сучасного автомобільного 
спорту, підвищення рівня безпеки змагальної діяльності та загально-
прийнятих вимог теорії спорту. 

По-перше, окремо від "дорослого" спорту потрібно планувати під-
готовку юних спортсменів, починаючи з картингу й закінчуючи ав-
тобагатоборством та автокросом (дитячо-юнацькі класи). У картин-
гові та автомобільні секції приходять новачки, яким потрібно пройти 
всі етапи багаторічного спортивного удосконалення, від початкової, 
попередньої та спеціалізованої базової підготовки Кращі спортсме-
ни поступово переходять до етапів підготовки до вищих досягнень та 
максимальної реалізації своїх індивідуальних можливостей у картин-
гу або в автомобільному кросі. 

На етапі спеціалізованої базової підготовки частина юних спортс-
менів переходить у "дорослі" дисципліни автомобільного спорту - в 
кільцеві та гірські гонки та в ралі. 

По-друге, для більшості осіб, які вирішили почати заняття автомо-
більним спортом у дорослому віці, індивідуальні програми їх підгд-
товки обов'язково передбачають етапи початкової та попередньої ба-
зової підготовки з модифікованими завданнями та із застосуванням 
інтенсивних технологій навчання, і плавно переходять до етапу спеці-
алізованої базової підготовки. У такому разі навіть для ралістів голсі-
вний акцент роблять на удосконаленні навичок спортивного керуван-
ня автомобілем у різних умовах. 

По-третє, програми підготовки спортсменів через сертифікова-
ні ФАУ школи гонщиків також передбачають проходження в скорсі-
Ченому варіанті етапів початкової та попередньої базової підготов-
ки, у яких паралельно з теоретичними заняттями та тренуваннях 
На тренажерах, головну увагу звернено власне на швидке оволодін-
ня основами спортивного керування автомобілем, що відповідає різ-
ню етапу спеціалізованої базової підготовки, застосовуючи сучасну 
матеріально-технічну базу та інтенсивні педагогічні технології швид-
кого навчання та спортивного удосконалення 

Об'єктивні чинники щодо зрілого віку, у якому охочі розпочина-
ють заняття автомобільним спортом загалом, і автомобільними ралі 
зокрема, та прихід у ралі великої кількості вже сформованих спортС-
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менів дають змогу окреслити основні вимоги до завдань та обсягу 
с п е ц і а л ь н о ї стенограмної підготовки ралійних екіпажів на різних ета-
пах багаторічного спортивного удосконалення. 

Основи спеціальної стенограмної підготовки повинні розпочина-
тись у другій половині етапу спеціалізованої базової підготовки, а го-
ловний акцент роблять на етапі підготовки до вищих досягнень. Її по-
дальше удосконалення просто необхідне на етапах максимальної реа-
лізації своїх індивідуальних можливостей та збереження вищої спор-
тивної майстерності, оскільки вона часто є прихованим резервом так-
тичної й психологічної підготовленості, які визначаються набутим 
змагальним досвідом і тактичною зрілістю. 

Для більшості повнолітніх осіб, які вирішили займатись автомо-
більним спортом у дорослому віці, і які приходять у команди або з ме-
ханіків, маючи певний досвід у цьому виді спорту, або переходять в 
автоспорт з інших видів спорту, індивідуальні програми їх підготов-
ки лише частково захоплюють етап попередньої базової підготовки і 
плавно переходять до етапу спеціалізованої базової підготовки. Д для 
ралістів головним є удосконалення навичок спортивного керування 
автомобілем у різних умовах, а також на штурманську (навігаційну та 
стенограмну) підготовку. 

Програми підготовки повнолітніх осіб, які розпочинають свій 
шлях у ралі з навчання у сертифікованих ФАУ школах гонщиків, по-
винні передбачати (щоправда, у стислі терміни) проходження етапів 
початкової та попередньої базової підготовки. Паралельно з теоре-
тичними заняттями і вправами на тренажерах основну увагу потрібно 
звертати на швидке оволодіння основами спортивного керування ав-
томобілем у різних умовах на рівні спеціалізованої базової підготов-
ки за допомогою застосування сучасної матеріально-технічної бази 
та інтенсивних технологій навчання як підґрунтя високих спортивних 
результатів у ралі. 

Отож серйозна стенограмна підготовка ралійних екіпажів повинна 
розпочинатись власне в другій половині етапу спеціалізованої базової 
підготовки, коли обидва члени екіпажу мають достатній досвід і ква-
Л1фікацію, а майстерність спортивного керування автомобілем уже не 

змогу покращувати результати проходження спеціальних швид-
к'сних ділянок "на видимість" без невиправданого ризику. 

Навігаційна підготовка штурманів повинна розпочинатись значно 
Раніще - уже на етапі попередньої базової підготовки, оскільки до-
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свіду упевненого й безпомилкового проходження траси ралі за леген-
дою та часовим розкладом, роботи зі штурманськими приладами, до-
кументами та навичок контролю за заповненням контрольної карти 
(карнета) на суддівських постах можна набувати у ралі на серійних 
автомобілях, що не передбачають проходження спеціальних швидкіс-
них ділянок із застосуванням стенограм та дають змогу виступати на 
серійних автомобілях з ліцензіями категорії "К" (кандидат). 

Тобто, треба чітко відрізняти штурманську підготовку, яка пере-
важно стосується власне штурмана, має навігаційну спрямованість і 
може розпочинатися вже на етапах початкової та попередньої базової 
підготовки, та стенограмну підготовку ралійного екіпажу, яка немож-
лива поодинці, оскільки її основа - інформаційна взаємодія між чле-
нами екіпажу, яка потребує синхронних, надійних, стабільних та ак-
тивних дій обох водіїв, а також високого рівня майстерності спортив-
ного керування автомобілем, що досягається лише у другій половині 
етапу спеціалізованої базової підготовки. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Платонов В В Система подготовки спортсменов в олимпий-

ском спорте : Общая теория и ее практические приложения : учеб. 
тренера высш. квалификации / В. Н Платонов. - К. : Олимп, литера-
тура, 2004. - 808 с. 

2. Рибак Л. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екі-
пажах на етапі спеціальної базової підготовки : навч. посіб. / Людми-
ла Рибак^Олег Р и б а к ^ Л . : ЛДУФК, 2013. - 66 с. 

3. Потапова H.A. Систематизация работы штурмана в автомобиль-
ном ралли : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Потапова Наталья Арту-
ровна. - М . , 1999. - 132 с. 

4. Сингуринди Э. Г. Антиципация в структуре специальной ско-
ростной подготовки автогонщиков-раллистов / Э. Г. Сингуринди, 
Л. М. Попов // Теория и практика физической культуры, - 1981,-
№ 6 . - С . 14-15. 

5. Сочнов К. В. Крутые дороги ралли: автобиографическая повесть 
/ К. В. Сочнов. - М. : ЦДТС, 2005. - 400 с. 

6. Dobra wspolpraca [Electronic resourse], - Access mode : http://www. 
wrc. waw.pl/whatiswrc/wspolpraca.php (date of the application: 17.10.05). 

7. GlowackiB. Sztukaopisu/BartoszGlowacki. -[Electronicresourse], -
Access mode : http://www.rajdy.hoga.pl (date of the application: 22.11.2005). 

50 

http://www
http://www.rajdy.hoga.pl


К ігданов О. А. Основы мастерства: азбука начинающего автоспор-
ена / Б о г д а н о в О. А., Цыганков Э. С. - М : ДОСААФ, 1986. - 85 с. 

Т° 9 КоршУнов В- А Методические основы авторалли : [учеб. посо-
і / В А. Коршунов, О. П. Головченко. - Омск : ОГИФК, 1989. - 4 8 с. 
10 С и н г у р и н д и Э. Г. Автомобильный спорт / Э. Г. Сингуринди. -

м ДОСААФ, 1982 . -Ч . 1 . - 3 0 4 с. 
11 Богданов О. А. Трамплин - полет: из записок автогонщика / 

О А Богданов. - М . : ИЛБИ, 1996 . -416 с. 
12 Сингуринди Э. Г. Методические основы составления и исполь-

зования скоростной стенограммы в автомобильном ралли / Э. Г. Син-
гуринди // Автомобильный транспорт Казахстана. - 1980. - № 2. -
С. 44-45. 

13 Glowacki В. Sztuka opisu / Bartosz Glowacki. - [Electronic reso-
urse], - Access mode : http://www.rajdy.hoga.pl (date of the application: 
22.11 2005). 

14. Handwerker M. / Maciek Handwerker [Electronic resourse], - Ac-
cess mode : http://www.moc.com.pl/?module=publicystyka&id=l06 (date 
of the application: 22.11.2005). 

15. Таги-Заде P. Стенограмма, как метод общения пилота и штурма-
на: третья редакция статьи о методах записи раллийной стенограммы 
[Электронный ресурс] / Рауф Таги-Заде. - Режим доступа : http:// 
www.freedrive.ru/index.php7sec (дата обращения: 13.01.2006). 

16. Сингуринди Э. Г. Авторалли / Э. Г. Сингуринди. - М. : ДОСА-
АФ, 1978. -284 с. 

17. ДуткоП.Д. Укротители секунд/П. Д. Дутко. - М и н с к : Полымя, 
1986. - Ю4с. 

18 Рибак О. Ю. Робоча програма спортивної діяльності з автомо-
більних ралі для груп спортивного удосконалення і в и щ о ї спортивної 
майстерності / О. Ю. Рибак - Л. : ЛДУФК, 2007. - 25 с. 

19. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подго-
товки спортсменов / Л. П. Матвеев. - К. : Олимпийская литература, 
1999. - 318 с. 

20 Рибак Л. Стенограмна підготовка авторалістів р ізного віку і ква-
ліфікації у системі багаторічного спортивного удосконалення,/ Людми-
Л а Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фі-
зичної культури та спорту. - Л., 2010. - Вип. 14. - Т. 1. - С. 248-255. 

21. Платонов В. Н. Соревновательная деятельность в спорте / 
в Н. Платонов, В. С. Келлер. - К. : КГИФК, 1 9 8 7 . - 4 8 с. 

51 

http://www.rajdy.hoga.pl
http://www.moc.com.pl/?module=publicystyka&id=l06
http://www.freedrive.ru/index.php7sec


22. Категория: пилоты WRC [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/(дата обращения: 11.10.2009). 

23. Категория: чемпионы мира по ралли [Электронный ре_ 
сурс]. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 
И 10.2009). 

24. Пилоты [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www 
worldrally.ru/ (дата обращения: 03.10.2009). 

25. Пилоты WRC [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// 
www.motorworld.com.ua/pilots/wrc (дата обращения: 03.10.2009) 

26. Список пилотов WRC [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па : http://www.avtosport.ru/wrc_pilot/ (дата обращения: 07.09.2009) 

27. Список WRC пилотов [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па : http://www.rally-sport-cars.com/articles/drivers/ (дата обращения 
07.09.2009). 

28. Участники сезона 2007 [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па : http://www.epidemia.com.ua/ru/(дата обращения: 02.06.2011). 

29. Рибак О ЛО^Давчальна програма для національних шкіл по-
чаткової підготовки водіїв-автогонщиків (з додатками): метод, вказів-
ки для студ. ЛДІФК спортивної спеціалізації "Автомобільний спорт" / 
О. Ю. Рибак. - Л„ 2004. - 74 с. 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗМАГАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ТА 

ПРИКЛАДНИХ ВИДАХ СПОРТУ 
Олег Рибак, Львів, ЛДУФК 

Стрімкий розвиток спортивно-технічних та прикладних видів 
спорту в усьому світі та в Україні, поява нових недосвідчених орга-
нізаторів, різке збільшення кількості його прихильників, зростання 
швидкісних можливостей сучасних спортивних транспортних засо-
бів [1-3] і змагальна діяльність спортсменів з близькими до гранич-
них технічними, фізичними і психічними параметрами [4] зробили ці 
види спорту ще небезпечнішими для самих спортсменів, а також суд-
дів, глядачів, обслуговчого персоналу та довкілля. Тому більшість фа-
хівців [5-10] підкреслюють, що питання безпеки змагальної діяльнос-
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