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У музично-виконавській діяльності впевненість рухів має таке ж велике  

значення, як пам’ять та мислення. Адже невпевненість рухів музиканта 

відразу відбивається на якості звучання та емоційному тонусі виконання. 

В цьому контексті важливим та доцільним є зосередження уваги на розвитку 

психомоторних здібностей музиканта-виконавця протягом усього часу 

навчання (від музичної школи до вищого освітнього закладу).  

У площині вдосконалення виконавського професіоналізму важливу 

роль відіграє розвиненість «ідеомоторики» - (від грец. idea - вид, образ + 

motor - приводити в рух)  - уявлення про реально виконуємий рух, яке веде 

до реального відтворення цієї дії. У структурі цього уявлення є не тільки 

перцептивні елементи - зорові і м'язові образи, - але і ефекторні у вигляді 

дуже слабкою м'язової іннервації, яка відповідає даній рухової задачі  [3]. 

Видатний вчений Б.Теплов експериментально перевірив той факт, що 

уявлення будь-яких рухів завжди пов'язані із слабкими скороченнями 

відповідних м'язів – зачатковими рухами [4,  175-176], які пізніше отримали 

назву ідеомоторних актів. Ідеомоторні рухи можуть також виявлятися, якщо 

співати або грати на інструменті "подумки". Це сприяє не  тільки зміцненню 

в людини музичних уявлень, але й відграє вирішальну роль у виразності 

виконання і підвищення його емоційного тонусу. Головна особливість 

ідеомоторних актів полягає в тому, що вони готують і налагоджують 

майбутній рух, забезпечують здійснення і регулюють процес його виконання.  

[1, 439]. 



Важливість ідеомоторики для формування “розумової техніки” 

підтверджує у своїх працях Й. Гофман, стверджуючи, що здатність 

сформувати в собі внутрішнє звукове уявлення про виконавський рух без 

допомоги піаністичного апарату є основоположним чинником виконавського 

професіоналізму. 

Ідеомоторика – це форма психомоторики, в якій у свідомості 

музиканта виникає яскраве уявлення руху, котрий потрібно виконати, у цих 

процесах задіюються музично-зорові, музично-слухові, просторово-зорові, 

дотиково-просторово-рухові уявлення. Їх узагальнення в сукупності з 

іншими психічними процесами (які також беруть участь у виконанні) 

зумовлюють створення музично-виконавського образу. "А в образі, – як 

зазначав психолог С.Максименко, – будується наступна дія" [2, 437]. Це 

наочно відображено у наступній схемі: 

 

Рис.1. Структура процесу ідеомоторики 

 

Для детального пояснення складових структури процесу ідеомоторики, 

що відображений на рис. 1,  доцільно розглянути їх послідовно. 

Уявлення - наочний образ предмета, відтворений по пам'яті в уяві з 

максимальною повнотою відображення конкретних ознак. Образи уявлень, 

як правило, менш яскраві і менш детальні, ніж образи сприйняття, але в них 

знаходить відображення найхарактерніше для даного предмета. Види: 

подання пам'яті розрізняються за модальністю провідного аналізатора 

(зорові, слухові, дотикові, нюхові), по їх змісту (музичні, математичні тощо). 
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Відтворення -  актуалізація раніше сформованого психологічного 

змісту (думки, образи, почуття, рухи) має безпосередній зв’язок з 

мнемічними процесами.  Відтворення має вибірковий характер, обумовлений 

потребами, напрямком діяльності, актуальними переживаннями. При 

відтворенні зазвичай відбувається суттєва перебудова сприйнятого в бік 

узагальнення. З огляду на дії ефектів ремінісценції та інтерференції 

відтворення відразу після сприйняття матеріалу, що запам'ятовується 

(безпосереднє відтворення) не завжди дає кращий результат порівняно з 

відстроченим . 

Дія - процес системно-операційного впливу на  певний предмет, при 

якому досягається заздалегідь визначена, мета. До складників дії, науковці 

відносять: а) прийняття рішення; б)  реалізацію; в) контроль та корекцію.  

При цьому у прийнятті рішення відбувається пов'язування образу ситуації, 

способу дії, інтегральної і диференціальної програм. Реалізація та контроль 

здійснюються циклічно.  

Підсумовуючи викладене вище слід зазначити, що ідеомоторика є 

одним з основоположних складників формування виконавського 

професіоналізму музиканта. 
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