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Анотації:
Розглянуто напрямки підвищення 
ефективності процесу навчання 
курсантів технічному подоланню 
елементів смуги перешкод за 
рахунок впровадження ідеомо-
торного тренування. Показано, 
що за допомогою ідеомоторного 
тренування досягається своє-
рідна саморегуляція емоційно-
вегетативних функцій організму. 
Наведено відомості про значен-
ня психологічного компоненту в 
навчанні технічним елементам. 
Його врахування веде до змен-
шення часу на розвиток та вдо-
сконалення рухових навичок.

Сидорченко Е.Н. Овчарук И.С. Идеомотор-
ная тренировка и ее роль в активизации про-
цесса обучения курсантов (студентов) из 
раздела физического воспитания «Преодо-
ление препятствий». Рассмотрены направ-
ления повышения эффективности процесса 
обучения курсантов техническому преодо-
лению элементов полосы препятствий за 
счет внедрения идеомоторной тренировки. 
Показано, что с помощью идеомоторной 
тренировки достигается своеобразная са-
морегуляция эмоционально-вегетативных 
функций организма. Приведены сведения 
о значении психологического компонента в 
обучении техническим элементам. Его учет 
ведет к уменьшению времени на развитие и 
совершенствование двигательных навыков.

Sidorchenko K.N., Ovcharuk I.S. Ideo-
motor training and it’s role in activisa-
tion of the process oftraining of cadets 
(students) from the unit of physical train-
ing «Overcoming of obstacles». Directions 
of increase efficiency of process of teach-
ing students are considered to the technical 
overcoming of elements of bar of obstacles 
due to introduction of the ideomotor train-
ing. It is shown that with the help ideomotor 
trainings original self-control of emotional 
– vegetative functions of an organism is 
reached.  Data on value of a psychologi-
cal component in training to technical ele-
ments are resulted. His account conducts 
to reduction of time by development and 
perfection of impellent skills.
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Вступ. 1

Актуальність статті обумовлена необхідністю 
впровадження ідеомоторного тренування у підготовку 
курсантів (студентів) вищих військових навчальних 
закладів у зв’язку з обмеженням часу для вивчення 
технічних елементів смуги перешкод. Проблема необ-
хідності впровадження в процес фізичного виховання 
у вищому навчальному закладі ефективних методів 
навчання розглядається багатьма вченими [3, 14, 19]. 
Автори Бєлкин А.А. (1983) Некрасов В.П. (1985) у 
своїх дослідженнях визначають доцільність викорис-
тання в спорті способів психорегуляції рухових дій [2, 
12].

Ідеомоторне тренування широко застосовується у 
фізичному вихованні і спорті для підвищення ефек-
тивності процесу навчання руховим діям та вдоско-
налення навичок, а також з метою скорочення затра-
ченого часу. Ідеомоторика – мислене виконання дій, 
які мають бути впроваджені на даному відрізку смуги 
перешкод в тренувальному або змагальному періоді. 
Спеціальними дослідженнями встановлено, що коли 
людина подумки виконує які-небудь дії, у відповідних 
центрах кори головного мозку виникають нервові збу-
дження, викликаючи ледь помітні скорочення певних 
м’язових груп [16].

Тому уявне повторення певних прийомів та дій при-
зводить до пожвавлення утвореної системи умовно-
рефлекторних навичок. Ось чому детальне уявне по-
вторення рухів сприяє якнайшвидшому оволодінню 
руховими навичками та дозволить зробити процес на-
вчання більш продуктивним, закріпити набуте. В свою 
чергу, ідеомоторні рухи – це рухи м’язів, які відбува-
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ються людиною несвідомо, в силу того, що вона дуже 
жваво уявляє собі виконання цих рухів. Такі рухи від-
носяться до методів психологічної саморегуляції, що 
представляє собою комплекс методів й програми на-
вчання, що спрямовані на формування внутрішніх за-
собів діяльності людини з керування власним станом. 
Вони орієнтовані на навчання людини спеціальним 
прийомам довільної зміни власного стану, які надалі 
можуть використовуватися самостійно. У число таких 
методів включають: техніку нервово-м’язової релак-
сації, аутогенне та ідеомоторне тренування, прийоми 
сенсорного репродукування образів, езотеричні мето-
ди зміни стану свідомості та самогіпноз.

Психологічна підготовка спортсмена є важливим 
компонентом підготовки. З психології спорту напи-
сана велика кількість літератури, але в ній практично 
відсутня інформація відносно психологічної підго-
товки курсанта (студента) та використання ідеомо-
торного тренування під час їх навчання з дисципліни 
«Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і 
спорт». Такий розділ як практична психологія, а разом 
з нею й ідеомоторне тренування, проникає в спорт та 
фізичне виховання дуже важко, не говорячи вже про 
корисність використання ідеомоторного тренування 
впродовж навчання. Ймовірно одна із причин того, що 
сучасні системи практичної психології не знайшли ще 
широкого застосування у фізичному вихованні кур-
сантів (студентів), полягає у певних поглядах щодо їх 
фізичної підготовки й фізичного розвитку [6, 10].

Дослідження виконувалось за планом науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання, спе-
ціальної фізичної підготовки і спорту факультету 
військової підготовки Кам’янець-Подільського націо-
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нального університету ім. І. Огієнка (ФВП КПНУ).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - підвищення ефективності 

процесу навчання курсантів технічному подоланню 
елементів смуги перешкод за рахунок впровадження 
ідеомоторного тренування. 

Результати дослідження. 
Автори Виноградов П.А., Душанин А,П., Жол-

дак В.И. (1996), Ильинич В.И. (1999) зазначають, що 
зростаюче значення систематичних занять фізичними 
вправами у теперішній час, пов'язане із специфікою 
діяльності у вищому навчальному закладі, а також 
стосуються способу життя студентської молоді. В 
свою чергу, специфіка діяльності військових закладів 
освіти потребує від відповідних установ розробки та-
ких заходів, що здатні активізувати процес навчання, 
забезпечити високу ефективність використання засо-
бів фізичної культури і спорту для зміцнення здоров'я 
й підвищення працездатності курсантів (студентів) [4, 
8].

Будь-який процес навчання повинен підпорядко-
вуватися таким групам педагогічних принципів:

• загальні принципи формування фізичної культу-
ри людини;

• методичні принципи фізичного виховання;
• принципи побудови занять у процесі фізичного 

виховання [17].
Фізичне виховання у вищому навчальному закла-

ді – це вид виховання, специфічним змістом якого є 
навчання рухам, вдосконалення фізичних якостей, 
оволодіння спеціальними знаннями у галузі фізичної 
культури й формування потреби у заняттях фізичною 
культурою і спортом. Навчання курсантів (студентів) 
з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізич-
на підготовка і спорт» у вищому військовому навчаль-
ному закладі доволі складний процес і потребує від 
викладача не тільки педагогічної майстерності, але й 
специфічних знань, завдяки яким курсанти (студенти) 
швидше опанують програмний матеріал. 

В природних умовах тренувального процесу до-
слідження про вплив попередньої дії в розумі на на-
ступне виконання рухів почали проводитися давно. 
Було встановлено, що уява викликає реальні зміни в 
частоті пульсу, подиху. Крім того, особливий інтерес 
полягає в тому, що зміни за своїм характером відпо-
відають зрушенням при реальному виконанні рухів. У 
вітчизняній психології одним з перших цей феномен 
почав вивчати А. Ц. Пуні [15]. Подальші дослідження 
багатьох авторів підтвердили положення про наяв-
ність тренуючої дії уяви про виконуваний рух [5, 9, 
18].

Для розвитку м'язово-рухової уяви, що викликає 
завдаткові, мінімальні за інтенсивністю рухові імпуль-
си, авторами робіт з даної проблеми рекомендується 
як можна ширше використовувати, наприклад, пере-
гляд виконання технічних дій, зафіксованих за допо-
могою засобів запису відео зображення. Це дозволяє 
активніше формувати уяву про елемент, яка допома-
гає швидше „відчути”, тобто запам'ятати інформацію 
в повному обсязі [6, 7, 8].

«Негативного» впливу, який з'являється під час на-

вчання технічних елементів, можна уникнути шляхом 
використання ідеомоторних вправ. У психології спор-
ту ідеомоторна підготовка – це використання думки 
про рух, що викликає сам рух, сутність її полягає у 
розвитку здатності спортсмена викликати й аналізува-
ти м'язове відчуття рухів, вносити в них корективи й 
опановувати керуванням рухів. До методів словесного, 
наочного й сенсорно-корекційного впливу можна від-
нести ідеомоторні, аутогенні й подібні їм методи. Ця 
специфічна група методів включає спеціальні спосо-
би спрямованого використання спортсменом образно-
го мислення, м'язово-рухових та почуттєвих уявлень 
для впливу на свій психічний і загальний стан, його 
регулювання й формування оперативної готовності 
до виконання певних вправ під час тренування або 
змагання. Зокрема, ідеомоторна вправа, являє собою 
уявне відтворення певної рухової дії з концентрацією 
уваги на вирішальних фазах його виконання. Також, 
відбувається вдосконалення психічного стану курсан-
та (студента) через підвищення впевненості, концен-
трації, спокою й урівноваженості. Під психологічною 
стійкістю розуміється цілісна характеристика особис-
тості, що забезпечує її невразливість до стресогенно-
го впливу складних ситуацій [16]. Однією з важливих 
складових умінь викладача з певного розділу фізично-
го виховання або виду спорту є уміння демонстрації 
ним рухових дій, тобто виконання технічних елемен-
тів [1].

Результати досліджень які були проведені на базі 
ФВП КПНУ ім. І. Огієнка, показали, що використання 
ідеомоторного тренування позитивно сприяє вивчен-
ню, розвитку й удосконаленню технічних елементів. 
Виконання технічного елементу, яке планомірно і сві-
домо повторюється за допомогою уяви може застосо-
вуватися на всіх етапах підготовки й на всіх курсах на-
вчання курсантів (студентів). Активна уява виконання 
певних технічних дій сприяє більш швидкому оволо-
дінню ними, зміцненню та коректуванню виконання, 
а також прискоренню процесу вдосконалення рухових 
умінь і навичок.

Уява про правильну техніку рухів при подоланні 
перешкод може класифікуватися таким чином:

• як ідеальний зразок реальних дій, які виконують 
своєрідну програмуючу функцію;

• як образ, що допомагає процесу освоєння руху і в 
такий спосіб, виконується тренувальна функція;

• як образ, що виникає в процесі контролю, корек-
тування та вдосконалення рухів у процесі їхнього ви-
конання, й здійснює, тим самим, регуляторну функ-
цію.

Механізм впливу ідеомоторного тренування вияв-
ляється в тому, що за рахунок використання м'язового 
потенціалу відбувається неусвідомлена й невидима 
іннервація м'язів, імпульсна структура якої відповідає 
рухам, що відчуваються, представляються або уявля-
ються.

Ідеомоторне тренування при подоланні елементів 
смуги перешкод представляє, собою уявне повторення 
сенсомоторного навику при відсутності яких-небудь 
рухів частинами тіла, що сильно виражені, й належить 
до основних засобів розвитку сфери саморегуляції ру-
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хів курсантів (студентів). Під час перегляду відеома-
теріалу, де в уповільненому темпі показано основні 
технічні елементи вправ на смузі перешкод курсант 
(студент) може чітко уявити себе в ролі виконавця, 
вносячи при цьому, уявні виправлення, саме в свої дії, 
знаходячись в пасивному стані. Таке уявне тренування 
може покращити техніку виконання прийому або дії, 
особливо якщо вона чергується з реальними фізичним 
вправами. Під час освоєння й закріплення правильної 
техніки виконання кожного елементу, застосування 
імітаційних вправ й ідеомоторного тренування, до-
зволить швидше засвоїти техніку подолання окремих 
елементів смуги перешкод і краще підготуватися до 
виконання вправи (ідеомоторне тренування дозволяє 
скоротити час швидкості засвоєння технічних еле-
ментів). За допомогою ідеомоторних реакцій організм 
курсанта (студента), впродовж заняття, реагує на чис-
ленні зовнішні впливи, тобто, під час ідеомоторного 
тренування, не виконуючи рухових дій, він однаково 
напрацьовує техніку подолання перешкод. Це пояс-
нюється тим, що у підсвідомість відкладаються обра-
зи [13] виконання технічного елементу при спостере-
женні за виконанням дій викладачем або учасником 
відео зйомки та м'язові імпульси, що виникають при 
власній імітації цих рухів [11].

З формування рухової уяви починається процес 
безпосередньої роботи, що спрямований на засво-
єння техніки подолання. Методика викладання стає 
значно ефективнішою за рахунок впровадження у на-
вчальний процес засобів ідеомоторного тренування 
курсантів (студентів). Дослідженням встановлено, що 
час на оволодіння курсантами (студентами) технікою 
подолання елементів смуги перешкод значно скорочу-
ється, що підвищує результативність виконання самої 
вправи. 

Викладачами кафедри фізичного виховання, спеці-
альної фізичної підготовки і спорту ФВП КПНУ ім. 
І. Огієнка навчання руховій дії здійснюється згідно з 
етапами навчання. Перший етап розпочинається з ві-
део демонстрації техніки виконання рухових дій. На 
другому і третьому етапах навчальний фільм періо-
дично використовують для усунення значних та по-
ширених помилок, що спотворюють техніку виконан-
ня рухової дії, і як наслідок – швидшого та якіснішого 
оволодіння нею. 

Вивчення психологічної саморегуляції організ-
му взагалі та ідеомоторного тренування зокрема, як 
структурної одиниці комплексної фізичної підготовки 
курсанта (студента), дозволило визначити, що саме із 
впровадженням у навчання прийомів ідеомоторного 
тренування можна розраховувати на підвищення тех-
нічної майстерності й психологічної надійності, під-
ведення кінцевого результату до стану найвищої ре-
зультативності під час контрольного виконання вправ 
і змагальної діяльності.

Висновки. 
Під час навчання курсантів (студентів) технічно-

му подоланню елементів смуги перешкод важливого 
значення набуває ідеомоторне тренування, що забез-
печує формування у них правильної уяви про техніку 
рухової дії, скорочує час оволодіння нею, покращує 
результативність при виконанні вправи в цілому. 

Напрямок подальших досліджень полягає в погли-
бленому аналізі використання інших засобів практич-
ної психології викладачами фізичного виховання ви-
щого навчального закладу під час навчання курсантів 
(студентів). 
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