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Анотація. У статті розглянуто методику використання вправ та рухливих ігор, спрямованих на вдоскона-

лення функціонального стану слухового аналізатора, у процесі фізичного виховання школярів середніх класів. 

Слуховий аналізатор відіграє важливу роль у формуванні й виконанні рухів, розвитку фізичних якостей, тому в 

процесі фізичного виховання доречно застосовувати вправи, спрямовані на вдосконалення функціонального ста-

ну слухової сенсорної системи. Запропоновані вправи та рухливі ігри можна застосовувати на уроках фізичної 

культури, на заняттях у спортивних секціях, уводити в комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультхви-

линки та фізкультпаузи, в організовані перерви та інші форми занять дітей середнього шкільного віку.  
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Постановка проблеми. За останні роки в Україні різко загострилася проблема зі ста-
ном здоров'я населення. Спостерігається тенденція погіршення стану здоров'я дітей. За дани-
ми Міністерства охорони здоров'я України, від 2007 по 2011 рр. зріс рівень найпоширеніших 
хвороб на 5,4 % і захворюваності на 8,5 % [3]. 

Погіршення здоров'я і фізичного стану дітей здебільшого визначається їх руховою актив-
ністю, яка на сьогодні помітно знизилася. У період переходу дитини в соціальний статус 
школяра її рухова активність у режимі дня скорочується наполовину. І з кожним роком частка 
рухової діяльності зменшується.  

Фізична культура в школі розглядається як середовище для підвищення рухової актив-
ності і зміцнення фізичного здоров’я дітей. Однак, як показує практика, система шкільного 
виховання не компенсує дефіцит рухової активності учнів, а засоби фізичної культури є неці-
кавими та шаблонними. 

Дослідження українських учених підтверджують наявність проблеми низького рівня 
здоров'я та рухової активності школярів і необхідності удосконалення системи фізичного ви-
ховання [1, 2]. 

У зв'язку з викладеним, актуальною залишається проблема розробки нових ефективних 
методик із фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл і пошуку таких поєднань засобів 
і методів навчання, які дозволили б підвищити інтерес школярів до систематичних занять фі-
зичною культурою і спортом. 

Зв'язок дослідження з науковими та практичними завданнями. Роботу виконано в 
рамках Зведеного плану на 2011–2015 рр. за напрямом «Теоретико-методологічні основи фі-
зичного виховання і спорту для всіх» наукової теми «Вдосконалення програмно-нормативних 
засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер держреєстрації 0111U001733). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спеціалісти з фізіології, фізичної культури і 
спорту зазначають важливу роль у фізичному вихованні сенсорних систем. Виконання вправ 
не можливе без нормального функціонування рухового, зорового, слухового, вестибулярного 
й тактильного аналізаторів. 

Низку робіт присвячено вивченню впливу спеціальних вправ на функції окремих сенсор-
них систем [6, 11]. При цьому автори констатують, що цілеспрямований вплив фізичних 
вправ на сенсорні системи сприяє підвищенню рівня фізичної, технічної і тактичної підготов-
леності. Тому в процесі фізичного виховання школярів доречно застосовувати вправи, спря-
мовані на вдосконалення функціонального стану аналізаторів. 



28  Ірина КУЗЬМЕНКО 

Значення слуху в житті людини дуже велике, оскільки слуховий аналізатор є одним із 

основних каналів, по якому людина одержує інформацію про навколишній світ. За допомо-

гою слуху ми підтримуємо тісніший зв'язок із навколишнім світом, ніж за допомогою зору. 

Слух дозволяє істотно розширити інформаційне поле, значно полегшує соціалізацію, дозво-

ляє людині вільно орієнтуватися в просторі [9]. 

Слуховий аналізатор, на думку О. Ельфімова, Г. Шамардіна [4], А. С. Солодкова [8] та 

ін., відіграє важливу роль у формуванні і здійсненні рухів, оскільки відводиться важливе міс-

це в аналізі окремих елементів рухів (частоти, тривалості фаз та ін.). Оцінювання діяльності 

окремих фаз руху базується на різниці мікроінтервалів часу між звуковими сигналами, які над-

ходять до рецепторів слухової сенсорної системи. Це розрізнювання здійснюється слуховим 

апаратом загальним шляхом, а також унаслідок кісткової провідності. Така інформація важ-

лива в колективних видах спорту, в яких успіх залежить від узгодженості одночасних дій. 

Слуховий аналізатор має важливе значення для формуванням ритму рухів і визначення 

напрямку джерела звуку. Крім того, він бере участь у сприйнятті словесних зауважень викла-

дача під час формування рухової навички. Велике значення має звуковий аналізатор у фізич-

ній культурі та спорті, де вправи часто виконують під музику або під ритм сигналів, які зада-

ють звукові сигнали [5]. 

Значний вплив на розвиток слухового аналізатора має його тренування з уведенням 

спеціальних вправ.  

Так, А.В. Ровний [7] досліджував вплив фізичних навантажень на функціональний стан 

слухової сенсорної системи. Він установив, що в умовах дефіциту часу підвищується залеж-

ність точності рухів від слухового аналізатора.  

З.Н. Хаупшев, З.Н. Кануков [10] розробили методику комплексного розвитку координа-

ційних здібностей і слухової сенсорної системи каратистів 7–18 років. Отримані результати 

свідчать про позитивний вплив дібраних засобів і методів тренування на окремі функції слу-

хового аналізатора спортсменів. 

І.П. Масляк [6], Л.Є. Шестерова [11] займалися питанням підвищення функціонального 

стану слухової сенсорної системи дітей молодшого та середнього шкільного віку за рахунок 

уведення в процес фізичного виховання спеціально спрямованих вправ. Проведені експери-

ментальні дослідження виявили вірогідне поліпшення тривалості чутності звуку школярів. 

Однак аналіз останніх досліджень і публікацій не виявив праць з методики застосування 

вправ, спрямованих на вдосконалення функціонального стану слухового аналізатора, у про-

цесі фізичного виховання школярів середніх класів, що зумовило вивчення цієї проблеми. 

Мета дослідження: висвітлити методику використання спеціальних вправ та рухливих 

ігор, спрямованих на вдосконалення функціонального стану слухового аналізатора, у процесі 

фізичного виховання школярів середніх класів. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літе-

ратури, педагогічний експеримент. 

Педагогічний експеримент проведено на базі загальноосвітньої школи I–III ст. № 53 

м. Харкова. У ньому взяли участь 366 школярів 5–9-х класів, з яких були сформовані 5 експе-

риментальних і 5 контрольних груп. Учні контрольних груп займалися фізичною культурою 

за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. У зміст уроків фізичної ку-

льтури школярів експериментальних груп упродовж 7 місяців додатково вводили вправи й 

рухливі ігри, спрямовані на зміну показників слухової сенсорної системи.  

Результати дослідження. При розробці змісту експериментальної методики був урахо-

ваний зміст навчальної програми з фізичної культури для школярів 5–9-х класів, рекомендації 

провідних фахівців з фізіології, фізичної культури і спорту, експериментальні дані, що стосу-

валися впливу фізичних вправ на функціональний стан слухової сенсорної системи.  

Вправи для підвищення функціонального стану слухового аналізатора слід застосовува-

ти в різних формах занять. Так, на уроках фізичної культури їх можна використовувати у всіх 

розділах програми (гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика та ін.) і вводити в 

підготовчу, основну та заключну частини. Спеціально спрямовані вправи потрібно відповідно 

поєднувати з розділом програми та завданнями уроку.  



Спеціальні вправи, спрямовані на підвищення функціонального стану… 29 

Для підвищення функціонального стану слухової сенсорної системи в підготовчу час-

тину уроку можна додавати загальнорозвивальні вправи в русі: прискорення й уповільнення 

ходьби (бігу) при зміні музики, що звучить; виконання руху в заданому темпі після припи-

нення підрахунку або музики, що звучить; ходьба з плесканнями в долоні відповідно до му-

зичного ритму, під удари барабана (бубна); перехід із ходьби на біг (і навпаки) при зміні рит-

му, темпу, характеру музики; виконання вправ під музику різного характеру: марш, колиско-

ва, полька тощо. 

Під час виконання вправ варто застосовувати найрізноманітніші методичні прийоми 

(раптова зміна ритму музичного супроводу, зміна тембру й голосності подачі команд), вико-

ристовувати найрізноманітніші звукові подразники (музичний супровід, бубен, дитяче бряз-

кальце, різні за звучанням дзвіночки, плескання в долоні тощо), одночасне звучання декіль-

кох звуків. Тривалість вправ може коливатися від 4 до 8 разів. 

Для підвищення функціонального стану слухової сенсорної системи в основну частину 

уроку фізичної культури слід уводити комплекси вправ з аеробіки та комплекси ритмічної 

гімнастики для дівчат. При виконанні вправ потрібно використовувати такі завдання: вико-

нання однієї вправи з ритмічної гімнастики чи аеробіки під різну музику; тієї самої вправи в 

різному темпі; з несподіваною зміною темпу, ритму, голосності звучання; закінчення вправи 

одночасно із завершенням звучання музичної фрази.  

Велике значення при цьому слід приділяти добору музичного супроводу, від якого, 

власне, і залежить успіх уроку. При доборі темпу й ритму музичного супроводу потрібно 

обов’язково враховувати характер вправ, їхню специфіку, також слід зважати на сучасну мо-

ду, смаки дітей, їхній улюблений репертуар. Для школярів середніх класів варто використо-

вувати як популярну музику вітчизняних та зарубіжних виконавців, так і класичну.  

Для підвищення інтересу дітей, емоціональності та вдосконалення слухового аналізатора 

в урок обов’язково необхідно вводити рухливі ігри. Їх слід модифікувати за рахунок різнома-

нітних звукових подразників та застосовувати як чинники-завади, збільшувати їхню кількість 

та гучність, використовувати музичний супровід, уводити додаткові завдання, використовува-

ти різноманітний інвентар, раптовість його появи та відсутність зорового контролю. 

Для школярів середніх класів рекомендовано такі рухливі ігри: «Дзвонар», «Стоп!», 

«Один зрячий і двоє сліпих», «Слухай сигнал», «Наздожени партнера», «Невидимка», «Устиг-

ни зайняти своє місце», «Все навпаки», «Зміна місць», «Повтори ритм» тощо. Рухливі ігри 

мають тривати від 5 до 15 хвилин, проводити їх слід, як правило, наприкінці основної частини 

уроку. В урок уводили 1–2 рухливі гри. Рухливі ігри високої та середньої інтенсивності про-

водили в основній частині, ігри низької інтенсивності – у заключній частині уроку.  

У заключну частину уроку вводили вправи для поліпшення слуху із йоги та ігри: «Слу-

хай і виконуй», «Відгадай, який музичний інструмент звучить», «Тихо і голосно», «Хто краще 

почує», «Прискорюй – уповільнюй» тощо. Тривалість ігор – 3–5 хвилин. 

Спеціальні вправи та рухливі ігри доречно також уводити в такі форми занять дітей се-

реднього шкільного віку як ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультхвилинки та фізкультпау-

зи, години здоров’я та організовані перерви.  

Навантаження на заняттях слід диференціювати, залежно від віку, рівня фізичної під-

готовленості, індивідуальних особливостей дітей, та змінювати за рахунок кількості повто-

рень кожної вправи, координаційної складності, часу, швидкості виконання, кількості інвен-

тарю тощо.  

Висновок. У процесі фізичного виховання школярів середніх класів спеціальні вправи, 

спрямовані на вдосконалення функціонального стану слухового аналізатора, слід уводити в 

підготовчу, основну й заключну частину уроків фізичної культури та тренувальних занять, 

поєднувати з вправами фізкультхвилинки, ранкової гігієнічної гімнастики, застосовувати під 

час проведення годин здоров’я та організованих перерв. 

Перспективи подальших пошуків можуть полягати у визначенні впливу спеціальних 

вправ на функціональний стан слухового аналізатора школярів середніх класів.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА,  

КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 
 

Ирина КУЗЬМЕНКО 
 

Харьковская государственная академия  
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Аннотация. В статье рассматривается методика использования упражнений и подвиж-

ных игр, направленных на совершенствование функционального состояния слухового анали-

затора, в процессе физического воспитания школьников средних классов. Слуховой анализа-

тор играет важную роль в формировании и выполнении движений, развитии физических 

качеств. Поэтому в процессе физического воспитания следует использовать упражнения, 

направленные на совершенствование функционального состояния слуховой сенсорной си-

стемы. Предложенные упражнения и подвижные игры можно применять на уроках физиче-

ской культуры, на занятиях в спортивных секциях, включать в комплексы утренней гигиени-
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ческой гимнастики, физкультминутки и физкультпаузы, в организованные перемены и другие 

формы занятий детей среднего школьного возраста.  
 

Ключевые слова: специальные упражнения, функциональное состояние, слуховой 

анализатор, школьники средних классов, физическое воспитание. 
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Abstract. The method of usage of active games and exercises aimed at developing the func-

tional state of the auditory system in physical education is regarded in the article. The auditory 

system plays an important role in the formation and execution of movements, and also in the devel-

opment of physical qualities. Therefore, it is appropriate to apply the exercises to improve the func-

tional status of the auditory sensor system in the physical education. The proposed activities and 

outdoor games can be used for physical education classes, classes in sports sections including com-

plexes of morning gymnastics as well as physical training breaks and other classes. 
 

Keywords: special exercises, functional state, auditory system, middle grades’ pupils, physical 

education.  
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