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Застосування екіпажами оперативних автомобілів універсальних 
швидкісних стенограм 

Анотація. Мета: експериментально перевірити можливість та ефективність застосування екіпажами оперативних ав-
томобілів універсальних швидкісних стенограм незнайомих доріг. Матеріали і методи: теоретичний аналіз та узагальнен-
ня педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні прииняли участь 
20 професійних екіпажів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції, усього 40 чоловік, розподілені на 
2 групи по 10 екіпажів: експериментальна та контрольна. Результати: застосування експериментальною групою методики 
універсальної швидкісної стенограми СД дозволило скоротити час проходження відрізку контрольної дистанції на 7,37/о. 
Висновок: результати педагогічного експерименту за участі професійних екіпажів дорожньо-патрульної служби Державної 
автомобільної інспекції на службових автомобілях у змагальних умовах реальної траси свідчать про можливість та ефек-
тивність застосування екіпажами оперативних автомобілів спеціального призначення універсальних швидкісних стенограм 
незнайомих доріг під час їх професійної діяльності. 

Ключові слова: екіпаж, оперативний автомобіль, стенограма, результат. 
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Вступ. Екстремальні умови праці водіїв спеціаль-
них оперативних і рятувальних автомобілів МВС, 
МНС, МОЗ, та МО [1; 2] пов'язані з необхідністю як-
найшвидше, але безпечно доправляти незнайомими 
й часто складними дорогами особовий склад та не-
обхідне обладнання до потрібного місця. Учасники 
автомобільних ралі також змушені якнайшвидше до-
лати складні спеціальні ділянки (СД), проте з метою 
покращення спортивного результату й підвищення 
рівня власної безпеки [3] вони застосовують спе-
ц і а л ь н и й о п и с траси - так звані швидкісні с т е н о г р а -
ми. Такі стенограми укладаються екіпажами під час 
ознайомлення з трасами СД й містять випереджаючу 
інформацію про невидимі фрагменти траси попереду, 
як то довжину прямих відрізків, напрямок та крутизну 
поворотів, небезпечні місця тощо. 

Можна припустити, що використання водіями 
оперативних та рятувальних автомобілів подібних 
технологій та передового досвіду застосування швид-
кісних стенограм ралійними екіпажами дасть змогу іс-
тотно полегшити та підвищити ефективність виконан-
ня ними своїх службових обов'язків. 

Результати досліджень авторів [4] на прикладі екі-
пажів автомобілів безпеки організаторів автомобіль-
них ралі показали, що застосування ними при швид-
кісному проходженні незнайомої траси укладених 
організатором універсальних швидкісних стенограм 
істотно підвищує результат і знижують аварійність. 
Проте експеримент проводився в умовах абсолютно 
безпечного штучного керованого середовища- на 
спеціальному тренажері-симуляторі спортивного ав-
томобіля для стенограмної підготовки ралійних екіпа-
жів [5]. До експерименту були залучені водії-аматори, 
які ніколи не займались автомобільними ралі. 

Тому проведення подібного експерименту за 
участі професійних екіпажів ДПС ДАІ на службових 
автомобілях у змагальних умовах реальної траси 
дасть змогу підтвердити чи заперечити можливість 
та ефективність застосування екіпажами оперативних 
автомобілів спеціального призначення універсальних 
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швидкісних стенограм незнайомих доріг під час їх 
професійної діяльності. 

Мета дослідження: експериментально переві-
рити можливість та ефективність застосування екіпа-
жами оперативних автомобілів універсальних швид-
кісних стенограм незнайомих доріг. 

Матеріал і методи дослідження. Учасники пе-
дагогічного експерименту- екіпажі ДПС ДАІ Мико-
лаївської області на автомобілях марки ВАЗ із приво-
дом на передні колеса та з робочим об'ємом двигуна 
до 1600 см3, що брали участь в організованому для 
них М и к о л а ї в с ь к и м обласним автомобільним клубом 
24 серпня 2014 р. конкурсі водійської майстерності 
( всьо го - 20екіпажів). До педагогічного експери-
менту були залучені 40 міліціонерів — чоловіки віком 
23-36 років, які ніколи не займались автомобільним 
спортом. Екіпажі у випадковому порядку (за прізви-
щами водіїв у алфавітному порядку) були поділені на 
дві групи - експериментальну та порівняльну - по де-
сять екіпажів у кожній. 

Для конкурсу організаторами була обрана без-
печна траса СД «Зайчевське-1» з рівним ґрунтовим 
покриттям довжиною 19,01 км, яка була розділена на 
два хронометровані відрізки (рис. 1). Перший відрізок 
траси довжиною 6,55 км всі екіпажі, що брали участь у 
педагогічному експерименті, проходили на швидкість 
без застосування універсальної стенограми. Другий 
відрізок траси довжиною 7,92 км екіпажі, що увійшли 
в експериментальну групу, проходили на швидкість за 
укладеною експертами організатора універсальною 
стенограмою, у той час як екіпажі порівняльної групи 
долали цю дистанцію без стенограми. За результа-
тами проходження другого відрізка дистанції екіпа-
жі різних груп нагороджувались окремо. Попереднє 
ознайомлення екіпажів з трасою не допускалось. 
Педагогічна установка всім учасникам педагогічного 
експерименту - повне уникнення будь-яких аварій під 
суворою загрозою виключення з конкурсу. 

Універсальна стенограма була укладена відповід-
но до рекомендацій авторів [4], і включала віддалі 
між поворотами в метрах з прив'язками до характер-
них об'єктів на місцевості, крутизни поворотів від «1» 
(плавний поворот, що проходиться на максимальній 
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Рис. 1. Схема траси, на якій був організований педагогічний експеримент 

Таблиця 1 
Результати проходження учасниками педагогічного експерименту двох відрізків 

спеціальної ділянки СД «Зайчевське-1» 

№ 
з/п 

Ініціали членів 
екіпажу 

Рез. 1-го 
відр., с 

Рез. 2-го 
відр., с 

№ 
з /п 

Ініціали членів 
екіпажу 

Рез. 1 -го 
відр., с 

Рез. 2-го 
відр., с 

Експериментальна група Порівняльна група 

1 П. -Я . 421 636 1 Ж. - Л . 406 556 

2 г . - п . 430 663 2 Б . - Д . 455 623 

3 К. - Ф . 409 612 3 К . - К . 425 589 

4 Н.-Р. 415 615 4 П . -Ю. 424 600 

5 г . - в . 453 689 5 г . - л . 440 604 

6 Р.-А. 441 617 6 А . - Б . 432 619 

7 М . -А . 437 644 7 Б . - В . 452 637 

8 К . - Д 413 607 8 Ю. - М. 411 557 

9 м . - л . 455 692 9 У . - Є . 420 596 

10 О.-Р. 447 661 10 М . - К . 450 611 

X, с 432,1 643,6 X, с 431,5 599,2 

Z 5,38 10,00 І 5,47 8,37 

швидкості) до «6» (розворот, що вимагає максималь-
ного зниження швидкості руху), а також додаткову ін-
формацію про невидимі за поздовжніми переломами 
дороги ділянки траси, вузькі, слизькі та горбисті ді-
лянки тощо. Стенограма видавалась екіпажам експе-
риментальної групи напередодні перед спеціальним 
інструктажем про порядок її використання. Автома-
тичне хронометрування результатів здійснювалось 
системою «Телетрек» [3] з точністю до 1,0 с. Старт 
давався з місця з працюючим двигуном за зеленим 
сигналом світлофора, фініш - ходом. 

Зв'язок дослідження з науковими програ-
мами, планами, темами. Роботу виконано згідно 
із завданнями теми 2.8. «Удосконалення підготовки 

спортсменів в окремих групах видів спорту» (номер 
державної реєстрації 011111006473) Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
та спорту на 2011 -2015 рр. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати проведеного нами педагогічного 
експерименту наведені у табл. 1: 

Перевірка нормальності розподілу результатів 
проходження екіпажами - учасниками педагогічного 
експерименту - відрізків траси СД за універсальною 
стенограмою та без неї, як малих вибірок (п>10), здій-
снювалась за критерієм Шапіро-Уілка [6]. Значення 
\/\/-критерію розраховувалось за формулою (1): 

\Л /=Ь 2 / (п - 1)52, (1) 
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Для обсягу вибірки n= 10 обиралось табличне зна- статистично не відрізняється, 
чення W005 , яке пор івнювалось з розрахованим нами Висновок. Результати педагог ічного експе -
значенням W-критер ію. Так як W005<W, можна ствер- рименту за участі професійних екіпажів Д П С ДАІ на 
дити, що нульова г іпотеза приймається , тобто емп і - службових автомобілях у змагальних умовах реальної 
ричні дані в ідповідають нормальному розподілу для траси свідчать про можливість та ефективн ість 
рівня значущості а=0,05. застосування ек іпажами оперативних автомобіл ів 

Різниця між результатами проходження першого спеціального призначення універсальних швидк існих 
відрізка дистанції ек іпажами обох груп за t - критер ієм стенограм незнайомих доріг під час їх профес ійної 
Ст 'юдента для незалежних вибірок і рівня значущост і діяльності. 
а=0,05 статистично недостов ірна ( t=0,105765<tK p=2,2 Перспективи подальших досл іджень . 
62157), а другого - достов ірна ( t=4,103924>tK p=2,262 Процедуру застосування водіями оперативних та 
157). рятувальних автомобілів випереджаючої інформаці ї 

Результати педагог ічного експерименту свідчать, про характеристики невидимих попереду д ілянок 
що застосування ек іпажами експериментальної групи незнайомої дороги доцільно спростити . З ц ією 
універсальної швидк існої с тенограми СД дало їм метою можуть бути застосовані спеціально укладені 
змогу істотно й статистично достов ірно краще пройти рал ійними експертами програми для GPS-навігаторів , 
дистанцію другого відрізка. Різниця між середн ім призначені для службового користування. їх 
часом проходження цього відрізка ек іпажами застосування дасть змогу завчасно попереджувати 
експериментальної ( 5 9 9 , 2 ± 8 , 4 с ) та порівняльної цих водіїв про невидимі особливості невідомої д о р о г и 
(643,6±10,0 с) груп становить 47 ,4 с (7,37%), у той попереду без додаткових документів та диктування 
час як середній час проходження ек іпажами обох стенограми іншим членом екіпажу, 
груп першого в ідрізка (432,1 ±5 ,4 с та 431 ±5,5 с) 
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Аннотация. Градусов В. А., Рыбак О. Ю., Виноградский Б. А., Музыка Ф. В. Применение экипажами оператив-
ных автомобилей универсальных скоростных стенограмм. Цель: экспериментально проверить возможность и эффек-

й тивность применения экипажами оперативных автомобилей универсальных скоростных стенограмм незнакомых дорог. 
в Материалы и методы: теоретический анализ и обобщение, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, 
в методы математической статистики. В исследовании приняли участие 20 профессиональных экипажей ДПС ГАИ, всего 
2 40 человек, распределенные на 2 группы по 10 экипажей: экспериментальная и контрольная. Результаты: применение эк-
^ спериментальной группой методики универсальной скоростной стенограммы СД позволило сократить время прохождения 
^ отрезка контрольной дистанции на 7,37%. Вывод: результаты педагогического эксперимента при участии профессиональ-
j ных экипажей ДПС ГАИ на служебных автомобилях в состязательных условиях реальной трассы свидетельствуют о воз-

можности и эффективности применения экипажами оперативных автомобилей специального назначения универсальных 
is скоростных стенограмм незнакомых дорог во время их профессиональной деятельности. 
~ Ключевые слова: экипаж, оперативный автомобиль, стенограмма, результат. 
$ 
^ Abstract. GradusovV., RybakO., Vynogradskiy В., Muzyka F. Application of operational car crew universal speed 
J- stenogram. Purpose: experimentally to check up possibility and efficiency of application of operative cars of universal speed 
о shorthand records of unknown roads crews. Materials and Methods: theoretical analysis and generalization, pedagogical supervi-
s sions, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. In research took part 20 professional crews road patrol State 
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