
у своїх стенограмах не використовують значків, що пов'язують окремі 
повороти та елементи траси, які ідуть один за одним. 

За середнього обсягу 37 знаків, які екіпажі використовували для 
опису п'яти фрагментів траси, деякі з них застосовують істотно біль-
ший або менший обсяг, що в обох випадках неефективно. Для підви-
щення надійності використання деталізованої стенограми половина 
екіпажів розбиває опис окремих фрагментів траси на менші порції, 
які легше утримувати в оперативній пам'яті пілота. 45 % екіпажів 
кожну порцію інформації закінчують значною відстанню. У стеногра-
мах усіх без винятку "аварійних" українських екіпажів, які часто не 
доїжджають до фінішу, виявлені ті чи інші недоліки, зазначені вище. 
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МЕТОДИКА ПСИХО ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 
СПОРТСМЕНІВ - ПРЕДСТАВНИКІВ СПОРТИВНО-

ТЕХНІЧНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ 
Олег Рибак, Львів, ЛДУФК 

Здатність оперативно розподіляти і перемикати увагу, яка до-
зволяє водію отримувати інформацію різного роду одночасно від різ-
них об'єктів (зорова, тактильна, слухова й вербальна) можна переві-
рити за таблицями Поппелройтера (таблиці 1. і 2.). 
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Тест Поппелройтера полягає у відшукуванні протягом трьох хви-
лин якнайбільшої кількості з 32-х послідовних цифр, починаючи від 
43, випадково розташованих у центрах квадратиків таблиці №4, не 
пропускаючи жодної з них (тобто: 43, 44, 45, 46, 47, 48 . . . 74, 75, 76) 
і не припускаючись помилок, так як при оцінюванні тесту до уваги 
береться лише кількість правильних відповідей до першої помилки. 

Тест можна виконувати індивідуальним (група до 3-х осіб) або 
груповим (понад 3 особи) способами. У першому випадку спортсме-
ни працюють з індивідуальними двосторонніми таблицями Поппел-
ройтера формату А-4, у другому - з єдиною двосторонньою табли-
цею формату А-1. 

Спочатку обстежувані спортсмени виконують тренувальний тест 
без урахування часу за малою таблицею (таблиця 1): потрібно по чер-
зі відшукати послідовні цифри (починаючи з цифри "11" і закінчуючи 
цифрою "22") в центрах квадратиків, які випадково розташовані у ма-
лій таблиці (головні цифри), записуючи замість них у протокол тесту 
службові цифри (потрібні експерту для оцінки результатів тесту до-
даткові цифри) з цих же квадратиків, які розташовані у правому ниж-
ньому кутку. 

Таблиця 1 
Пробна таблиця Поппелройтера 

15 
33 

21 
16 

17 
21 

11 
36 

18 
14 

13 
31 

14 
40 

19 
24 

16 
36 

20 
29 

22 
17 

12 
41 

Мета тренувального тесту - чітке засвоєння обстежуваними зав-
дання. У разі потреби умови виконання тесту експерт пояснює інди-
відуально, наводить приклади тощо. До головного тесту обстежувані 
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приступають лише у разі чіткого розуміння свого завдання. Обстежу-
вані особи з пониженою гостротою зору можуть працювати в окуля-
рах чи в контактних лінзах. Тест оцінюється за кількістю правильних 
відповідей до першої помилки за семибальною шкалою. 

Таблиця 2 
Тестова таблиця Поппелронтера 

48 
46 

59 
60 

53 
62 

44 
60 

63 
64 

71 
50 

46 
73 

50 
65 

62 
72 

73 
63 

51 
70 

74 
47 

66 
52 

43 
53 

57 
68 

67 
71 

55 
56 

61 
43 

68 
51 

60 
69 

54 
45 

47 
44 

70 
59 

65 
58 

72 
67 

49 
61 

64 
48 

56 
57 

58 
55 

52 
74 

69 
49 

45 
54 

Головний тест виконується протягом 3-х хвилин, час за секундо-
міром засікає експерт. Упевнившись у готовності всіх обстежуваних 
спортсменів до виконання тесту, він перевертає таблицю з тренуваль-
ним тестом на інший бік і показує їм розташування цифри "43" в се-
редині квадрата, від якої починається тест. Під час виконання голов-
ного тесту обстежувані не повинні переписувати результати один в 
одного або списувати їх зі шпаргалок, голосно повторювати цифри, 
заважати один одному, робити помітки на тестовій таблиці; заборо-
няється писати поряд з потрібною службовою цифрою ту, яку обсте-
жуваний відшукав. У разі описки чи помилки, дозволяється закресли-
ти невірний запис та написати поряд вірний або виконати однозначне 
виправлення. Під час виконання головного тесту експерт не ходить по 
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лабораторії, не заважає обстежуваним, не розмовляє з ними, нічого їм 
не підказує, не повідомляє, скільки залишилося часу до кінця тесту, а 
рівно через три хвилини негайно перевертає таблицю на інший бік і 
збирає протоколи. 

Шкала оцінок результатів тесту Поппелройтера (кількість пра-
вильних відповідей до першої помилки): 

7 балів - дуже висока - рівна 32 
6 балів - висока - 27-31 
5 балів - вище середньої - 23-26 
4 бали - середня - 16-22 

3 бали - нижче середньої - 12-15 7 балів - дуже висока - рівна 32 
6 балів - висока - 27-31 
5 балів - вище середньої - 23-26 
4 бали - середня - 16-22 

група ризику: 
7 балів - дуже висока - рівна 32 
6 балів - висока - 27-31 
5 балів - вище середньої - 23-26 
4 бали - середня - 16-22 

2 бали - низька - 5-11 
1 бал - дуже низька - менше 5-ти 

У разі великої загальної кількості правильних відповідей (понад 
20), і допущеній помилці на відповіді з першої до дванадцятої, екс-
перт може допустити обстежуваного спортсмена до повторного го-
ловного тесту, але не більше одного разу. 

Отримавши погану оцінку здатності концентрувати та поділяти 
увагу, обстежуваному спортсмену потрібно удосконалювати навички 
орієнтації на дорозі та не їздити з великими швидкостями в складних 
і незвичних умовах руху. 

Здатність швидко опановувати нові завдання оцінюють за ре-
зультатами Теста Равена (теста "Я-Ш"). Це тест на швидкість визна-
чення взаємного положення білого та чорного кружечків, розташова-
них у квадратиках, та запису правильної відповіді іншим кодом - по-
значенням положення білого кружечка щодо чорного (вище, нижче, 
правіше чи лівіше) значком "V" на відповідній рисочці у відповідній 
графі; працювати належить якомога швидше. 

Використовують лише чотири способи розташування кружечків і, 
відповідно, лише чотири варіанти запису правильної відповіді. 

У таблиці 3. показані приклади взаємного розташування білого та 
чорного кружечків і позначення правильних відповідей значком "V". 

Завдання для обстежуваних - за 50 секунд якомога швидше пере-
кодувати інформацію з одного виду в інший згідно зі схемою (макси-
мально - 64 варіанти). 

Перед виконанням тесту обстежувані особи знайомляться зі спосо-
бом перекодування інформації, показаними в таблиці 2.3. Тест можна ви-
конувати індивідуально або груповим способами. Спочатку обстежува-
ні підписують видані їм протоколи з варіантами і виконують ознайомчии 
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тест - перекодовують без урахування часу 32 варіанти схеми взаємно-
го розташування білого і чорного крукжечків (сторінки 2-3 протоколу). 

Далі за сигналом експерта обстежувані спортсмени відкривають 
четверту сторінку протоколу з варіантами і намагаються якнайшвид-
ше, не припускаючись помилок, перекодувати за 50 секунд якомога 
більшу кількість варіантів (сторінки 4-7). Під час виконання тесту за-
бороняється голосно повторювати варіанти розташування кружечків, 
заважаючи іншим обстежуваним особам. 

Таблиця З 
Приклади взаємного розташування білого та чорного 

кружечків і позначення правильних відповідей значком "V" 

А • 

О 

Якщо білий кружечок знаходиться нижче 
від чорного, треба поставити значок «V» 
на нижній рисці 

В О 
• 

Якщо білий кружечок знаходиться вище 
від чорного, треба поставити значок «V» 
на верхній рисці 

С о • Якщо білий кружечок знаходиться ліворуч 
від чорного, треба поставити значок «V» 
на лівій рисці 

О 

• о 
V 

Якщо білий кружечок знаходиться 
праворуч від чорного, треба поставити 
значок «V» на правій рисці 

Після закінчення відведеного на виконання тесту часу робота не-
гайно припиняється і протоколи з варіантами здають експерту. 

Результати тесту Равена оцінюють за загальною кількістю пра-
вильно перекодованих варіантів головного тесту протягом 50-ти се-
кунд, за наступною семибальною шкалою: 
7 балів - дуже висока - понад 55 
6 балів - висока - 46-55 
5 балів - вище середньої - 42-45 
4 бали - середня - 33-41 

3 бали - нижче середньої - 29-32 7 балів - дуже висока - понад 55 
6 балів - висока - 46-55 
5 балів - вище середньої - 42-45 
4 бали - середня - 33-41 

група ризику: 
7 балів - дуже висока - понад 55 
6 балів - висока - 46-55 
5 балів - вище середньої - 42-45 
4 бали - середня - 33-41 

2 бали - низька - 20-28 
1 бал - дуже низька - менше 20-ти 
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Досконалішою методикою оцінки здатності швидко опановува-
ти нові завдання є вимірювання тривалості простої реакції вибору, 
яка полягає у виконанні наступного тесту: якомога швидше реагувати 
шляхом натискання будь-якої клавіші клавіатури комп'ютера при по-
яві на екрані монітора голубого квадрата, і в жодному разі не натиска-
ти клавіші при появі жовтого квадрата. 

Перед виконанням тесту треба ознайомитись з інструкцією до його 
виконання. Тест виконується індивідуально. 

Після увімкнення програми треба натиснути будь-яку клавішу, 
і виконання тесту розпочнеться: після триразової спроби реагу-
вання на появу квадратів без урахування результату звучить зву-
ковий сигнал і розпочинається головний тест; при появі в центрі 
екрана квадрата і натисканні клавіші, у правому нижньому кут-
ку екрана з'являється результат (час у тисячних долях секунди 
останньої спроби та її порядковий номер). Через певний час на 
екрані автоматично з'являється новий квадрат, на який треба реа-
гувати відповідним чином. Тест закінчується при правильному ре-
агуванні на десятий по черзі голубий квадрат (реагування на жов-
ті квадрати та спроби з тривалістю реакції понад 0,5 секунди - не 
враховуються). 

Після закінчення тестування на екрані з'являється загальний ре-
зультат тесту у випіяді графічного зображення (гістограми) часу кож-
ного вірного реагування, а також помилкові реагування на жовті ква-
драти. При натисканні клавіші "S" (статистика) на екрані з'являється 
меню з написами "Average" (середнє значення часу реакції в тисяч-
них долях секунди), "Variation" (коефіцієнт варіації результату в до-
лях від одиниці), "Mistakes" (кількість помилкових реагувань на жов-
ті квадрати) та ін. Натискання клавіші "Esc" виводить з програми тес-
ту в загальне меню, а клавіші "Enter" - дозволяє повторити виконан-
ня тесту наступний раз. 

Тест не рекомендується повторювати більше двох разів, щоб не 
набути навички. Результати тесту оцінюються за середнім часом ре-
агування за семибальною шкалою оцінок, якщо у спробі немає по-
милок; у разі однієї помилки результат (середній час реакції вибору) 
множиться на коефіцієнт "1,1", а при двох помилках - на коефіцієнт 
"1,2". Більше двох помилок - неприпустимо; коефіцієнт варіації не 
повинен перевищувати 0,15 - 0,20. 

Шкала оцінок тривалості простої реакції вибору: 
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7 балів - дуже висока - менше 292 
6 балів - висока - 293-325 
5 балів - вище середньої - 326-341 
4 бали - середня - 342-374 

3 бали - нижче середньої - 375-390 7 балів - дуже висока - менше 292 
6 балів - висока - 293-325 
5 балів - вище середньої - 326-341 
4 бали - середня - 342-374 

група ризику: 
7 балів - дуже висока - менше 292 
6 балів - висока - 293-325 
5 балів - вище середньої - 326-341 
4 бали - середня - 342-374 

2 б а л и - н и з ь к а - 3 9 1 - 4 2 3 
1 бал - дуже низька - понад 423 

Для проведення тесту потрібен комп 'ютер класу не нижче "Pentium" 
з інстальованою програмою для психологічних досліджень "DIAG", 
розробленою колективом авторів кафедри педагогіки і психології 
ЛД1ФК під керівництвом к. пед. н., доцента Володимира Сивіцького. 
Запуск програми здійснюється через "WINDOWS COMMANDER". 
Потрібний тест ("Compound") вибирається в головному- меню ("Select 
test"), з групи "Sensomotoncs"; інші початкові установки (5 блоків) аж 
до готовності тесту ("Press any key on bar appearance..."), підтверджу-
ються натисканням клавіші "Enter". 

He найшвидшу реакцію можна компенсувати умінням завчасно 
прогнозувати і передбачати розвиток подій та досконалості навичок 
керування автомобілем у критичних ситуаціях. 

Стереоскопічний (бінокулярний) зір дає змогу водієві точно оці-
нювати віддаль до об'єктів і вектор швидкості руху, що дуже важли-
во для впевнених дій на дорозі. Визначити можливості людини точ-
но оцінювати віддалі до предметів та вектор швидкості їх руху можна 
за допомогою спеціального приладу - стереометра (див. рис. 1.). Див-
лячись обома очима у спеціальний візир стереометра, потрібно вста-
новити два крайні рухомі вертикальні стержні на одній віддалі L0 від 
очей у ряд з нерухомим центральним стержнем, використовуючи для 
цього спеціальні маніпулятори. 

U 

іїїїі візир ш 
маніпулятори 

~4 Хцр 

стержні 

а) б) в) г) д) 

Рис. 1. Стереометр для тестування стереоскопічного (бінокулярного) зору. 
Нижче - варіанти початкового розташування стержнів стереометра. 
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7 балів - дуже висока - менше 0,5 
6 балів - висока - 0,5-3,5 
5 балів - вище середньої - 4,0-5,0 
4 бали - середня - 5,5-8,0 

З бали - нижче середньої - 8,5-9,5 

група ризику 
2 бали - низька -10,0-12,5 
1 бал - дуже низыа - більше 13,0 

Тест виконується індивідуально без урахування часу. Особи з по-
ниженою гостротою зору можуть при виконанні тесту користуватись 
окулярами або контактними лінзами. 

Перед експериментом експерт розводить маніпуляторами крайні 
рухомі стержні стереометра в різні боки (або в один бік) на різну (від 
15 до 70 мм) віддаль X від нерухомого центрального стержня. 

Обстежувана особа повинна встановити рухомі стержні якомога 
ближче і точніше до нерухомого на одній лінії (на однаковій віддалі Ь0 
від очей); після закінчення установки стержнів за показами мірної лі-
нійки відхилення правого (Хпр) та лівого (Хлв) бокових стержнів щодо 
центрального нерухомого фіксуються з точністю до 0,5 мм, незалежно 
від напрямку відхилення, і записуються у спеціальний протокол. 

Процедура установки стержнів і запису результату повторюється тричі. 
Під час виконання тесту не можна контролювати свої дії інакше, як 

через спеціальний візир (див. рис. 2). 

Рис. 2. Робочий момент оцінки рівня розвитку стереоскопічного зору: 
1 - корпус стереометра; 2 - нерухомий і рухомий стержні; 3 - руківка для 

переміщення правого рухомого стержня 

Тест оцінюється за сумарним відхиленням обох рухомих стержнів 
щодо центрального у всіх трьох спробах згідно з семибальною шкалою: 



Оцінка можливості обстежуваного точно диференціювати зу-
силля та відчувати позу здійснювалася за результатом його натис-
кання на гальмівну педаль, п'ятиразово відтворюючи спочатку пра-
вою, а потім лівою ногою запропоновані особисто зразки по черзі 
слабкого, сильного та середнього зусиль. Тест виконується індиві-
дуально без урахування часу. Обстежуваний зручно вмощується на 
сидінні, встановленому перед жорстко зафіксованою педаллю галь-
ма (рис. 3), і пробує натиски на педаль, контролюючи результат за 
цифровою шкалою динамометра зі шкалою 500 Н і ціною поділки 
1Н(1Н = 0,1 кгс). 

Рис. 3. Схема динамометра для оцінки можливості обстежуваного точно 
диференціювати зусилля натиску на педаль в положенні стоячи: 1 - стійка; 
2 - тяга; 3 - цифровий тензодинамометр; 4 - педаль з накладкою, що стабі-

лізує плече прикладання зусилля; 5 - циліндричний шарнір. 

Далі за командою експерта обстежуваний правою ногою натискає 
на педаль, задаючи власний зразок слабкого зусилля (імітація підгаль-
мовування), а потім, за наступними командами експерта, п'ятиразово 
натискає на педаль, намагаючись точно відтворити зразок, не дивля-
чись на шкалу приладу і на записи у протоколі. В ту мить, коли обсте-
жуваний вважає прикладене зусилля правильним, він фіксує його ве-
личину натиском на відповідну кнопку, після чого покази на шкалі за-
лишаються незмінними до обнуління приладу. Експерт після кожного 
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натиску обстежуваного на педаль фіксує показ динамометра з точніс-
тю до 1Н у протоколі тесту, а потім обнуляє прилад. 

Експеримент повторюється для сильного зусилля (імітація екстре-
ного гальмування) та середнього зусилля (імітація робочого гальму-
вання) правою ногою, а потім за цією ж методикою виконується лі-
вою ногою. 

Оцінка кінестезійних можливостей обстежуваного здійснюється 
за максимальним відхиленням середнього зусилля від взірцевого згід-
но зі семибальною шкалою: 

7 балів - дуже висока - менше 0,3 
6 балів - висока - 0,3-1,2 
5 балів - вище середньої - 1,3-1,6 
4 бали - середня - 1,7-2,5 

3 бали - нижче середньої - 2,6-2,9 7 балів - дуже висока - менше 0,3 
6 балів - висока - 0,3-1,2 
5 балів - вище середньої - 1,3-1,6 
4 бали - середня - 1,7-2,5 

група ризику: 
2 бали - низька - 3,0-3,7 
1 бал - дуже низька - більше 3,7 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ СТЕНОГРАМНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ РАЛІЙНИХ ЕКІПАЖІВ 

Юрій Рибак, Карл Банковський, Львівська КДЮСШ "Колос " 

Як стверджують автори [1-3], сучасна спортивна підготовка перед-
бачає обов'язкове впровадження в педагогічний процес кібернетичних 
принципів керування, зокрема й різноманітних тренажерів - пристро'ів, 
за допомогою яких під час навчання та удосконалення техніки моделю-
ються потрібні умови виконання майбутніх реальних рухових дій [4]. 

Полігонна чи трасова стенограмна підготовка ралійних екіпажів 
пов'язана із значними матеріальними витратами, підвищеним ризи-
ком для самих спортсменів і довкілля, а також проблемністю випро-
бування різних варіантів укладання й записування швидкісних сте-
нограм в екстремальних умовах. Це призводить до різкого зменшен-
ня необхідного обсягу стенограмної підготовки спортсменів-ралістів, 
яка практично здійснюється лише перед змаганнями під час дозволе-
ного правилами ознайомлення з трасами спеціальних ділянок (СД) -
дворазовим проїздом на швидкості 50-60 км/год кожною з них - тому 
більшість нових і навіть досвідчені екіпажі часто стикаються із стено-
грамними труднощами, що, на думку авторів [5], не дає їм змоги пока-
зувати високі спортивні результати. 
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Розв'язання цієї проблеми можливе за допомогою застосування 
для удосконалення стенограмної підготовленості ралійних екіпажів 
спеціальних тренажерів-симуляторів спортивних автомобілів, які б, 
імітуючи основні умови змагальної діяльності, дали змогу спортс-
менам оволодіти навичками укладання, записування й застосуван-
ня спеціальних швидкісних стенограм в екстремальних умовах без 
зайвих матеріальних витрат та без реального ризику для їх здоров'я 
та довкілля. 

Аналіз конструкції відомих сучасних автомобільних тренаже-
рів, призначених для підготовки автогонщиків виявив, що вони ма-
ють низку істотних недоліків. Це не дає змоги рекомендувати їх для 
ефективного удосконалення інформаційної взаємодії між членами ра-
лійних екіпажів Зовнішнє середовище характеризується надзвичай-
ною різноманітністю. Найістотніше на процес навчання руховим діям 
і рухове удосконалення впливають механічні чинники (сили гравіта-
ції, інерції, взаємодії зі спортивними приладами та іншими тілами) та 
умови інформаційного забезпечення спортсмена, враховуючи надтер-
міновий зворотний зв'язок та взаємодію з іншими людьми [4[. 

На підставі зазначеного вище, на базі тренажера, описаного в ро-
ботах [6, 7], авторами [8] розроблено тренажер-симулятор спортив-
ного автомобіля для стенограмної підготовки ралійних екіпажів, кон-
струкція якого відповідає принципам, наведеним в роботі авторів [9]. 

Перед симуляцією заїзду вибирають установки тренажера (1). Ке-
руючі дії на органи керування (2) - це повороти керма, акселерація, 
гальмування, керування педаллю зчеплення, важелем переміни пере-
дач та ручного гальма, які перетворюються на відповідні аналогові 
керуючі електричні сигнали (3) від потенціометричних та контактних 
давачів, встановлених на відповідних важелях, які передаються на 
електронний блок керування. Повороти керма та дія на педалі гальма 
та акселерації (4) шляхом відкривання чи перекриття відповідних кла-
панів подавання стисненого повітря одночасно приводять у рух сило-
ві пневмоциліндри, які забезпечують нахили рухомого шасі тренаже-
ра на ± 30° відносно фронтальної та на 35° вперед і на 20° назад щодо 
сагітальної осей, імітуючи інерційні перевантаження на спортсменів 
завдяки зміні напрямку вектора сили тяжіння відносно нього. На віб-
ратори, розташовані на шасі, передаються відповідні керуючі сигна-
ли (6), які імітують вібрації автомобіля від взаємодії з покриттям до-
роги та з перешкодами на узбіччях. Під час імітації руху автомобіля 
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