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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Председателя Правления - Ректора  

Жетысуского университета им.И.Жансугурова, 

доктора географических наук, профессора, 

академика Казахстанской академии 

образования имени Алтынсарина 

Баймырзаева Қ.М. 

 

Уважаемые гости, коллеги и участники конференции! 

 

В Послании народу Казахстана Главы государства Касым-Жомарт Токаева 01 

сентября 2020 года представлена стратегия дальнейшего развития страны, предложены 

актуальные реформы. По словам Президента, новый экономический курс нашей страны 

должен базироваться на семи основных принципах, одним их принципов является развитие 

человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. В этих целях предстоит 

разработать и реализовать специальный национальный проект. В своем выступлении 15 

января 2021 года на Первой сессии парламента VII созыва Президент отметил, что сегодня 

молодое поколение составляет половину всех граждан нашей страны. Именно они будут 

определять рынок труда Казахстана к 2050 году, от их конкурентоспособности зависит 

благополучие страны в будущем, где статус «молодой нации» даст нам долгосрочные 

преимущества. В своем выступлении он отметил, что следует уделить особое внимание 

массовой и детской культуре и спорту для выполнения базового условия – формирования 

культурной и здоровой нации. По поручению Президента правительство пересмотрело 

подходы к финансированию в этой сфере. Необходимо правильно воспользоваться ими и 

проводить последовательную работу по развитию человеческого капитала, продвижению 

реформирования образования.  

В этой связи в рамках университета проводится ряд мероприятий по развитию 

образования в области спорта, культуры и искусства, приобщения к традиционным 

ценностям студенческой молодежи, являющихся перспективами Республики Казахстан. 

В качестве одного из них сегодня мы организуем международную научно – 

практическую конференцию «Культура и искусство в образовании: опыт и перспективы 

развития». 

На конференцию приглашены известные ученые, педагоги-практики в сфере спорта, 

культуры и искусства из стран ближнего и дальнего зарубежья и Республики, глубоко 

изучающие вопросы в данных аспектах. Кроме того, поступило около 100 научных статей. 

В частности, из России, Беларуси, Узбекистана. Эти статьи были опубликованы как 

сборник. Я думаю, что мы достигнем своей цели в проведении конференции, когда сможем 

обсудить все проблемы, касающиеся стимулирования образовательной деятельности в 

вопросах формирования гармонично развитого молодого поколения. 

Уважаемые гости и участники конференции! 

Наша независимость будет крепкой, будущее нашего государства будет ясным, если 

мы будем прославлять свою культуру, спорт и искусство, пропагандировать почитание 

национальных ценностей, укрепление национальных интересов, воспитание молодежи в 

духе патриотизма. 

Желаю удачи в работе конференции. 
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SPIRITUAL CONTENT OF KAZAKH KYUIS 

(ON THE EXAMPLE OF THE ANCIENT KYUI «BOZINGEN» («CAMEL») 

 

Alsaitova R., candidate’s degree in Arts study, associate professor 

Аhmetkyzy А., Dildebayev K., Zhalalova F., students 

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov 

 

The place of «Bozingen» kuy among other Sugir’s kuys that attracts us is significant. We 

will not make a mistake if we say that the way of playing this kuy in a clean , cheerful , bright form 

makes this kuy as a “pearl” among other kuys. The peculiarity of Sugir’s art is that it takes kobyz 

music in and this particular kuy give a special impression. 

Key words: dombyra, Kazakh kui (the name of a traditional Kazakh instrumental pieces), 

kuishi (performer on the lute), performing school, genre and style features SouthKazakhstan 

dombra music 

 

Сүгір күйлерінің тақырыптық  образы халықтың өмірімен біте қайнаған 

жануарлар  образы, өзін қоршаған табиғаттың көрінісі және өмірдегі  тіршілікте болып 

жатқан жәйттермен байланысты махаббат лирикасы да орын алады. Сүгір күйлерінде 

табиғат құстарымен, жан-жануарлар образдарының сомдалуы және олардың сыр-

сипаттарының сан қырынан ашылуында спецификалық  дыбыc көркемдеу экотекті 

(табиғатқа еліктеу)    қолданылған.. Т.Момбековтың  айтуынша «Бозінген» күйі 

жаугершілік заманында жау ауылды басып кіріп біреудің інгенін байлап алып кетеді. 

Жарты жолға келгенде інген  жібін тістеп қиып, қасындағыларға бой бермей  туған 

жеріне ботасын іздеп қашқаны жайлы айтылады. Күйдің тақырыбы  локалдық әуенімен 

айрықшаланады. Бұл шығармадағы  би ырғағының аспаптық музыкамен берілуі, күйші 

стилінің сапалық жағынан өзгергергені жайлы айтуға мүмкіндік береді. Белсенді 

мажорлы тақырыптың өсу бағытынан бастау алуы  оның би ырғағымен ұласуына тиімді  

жалғанған. Астыңғы ішекті ашық алып, үстіңгі ішекте си  және до дыбысын  алу - 

бурдонды-камертондық ұстаным күйге ерекше мән беріп тұр. Осы ұстаным інгеннің 

тұншыға, ыңырана шыққан дыбысына баламаланады. Негізгі тақырып септима  

интервалы аралығында ғана дамиды.  

Тірек сөздер: домбыра, қазақ халық күйі, күйші (домбырада орындаушы және 

күйдің авторы), аңыз күй, көне күй 

 

С точки зрения музыковедов название кюя, посвященного  образам птиц и 

животных у казахов имеет свою многовековую историю. Как известно в 

инструментальной музыке, кюи, посвященные образам птиц и животных, создавались 

многими поколениями музыкантов. По композиционному строению: «Бозинген» 

представляет собой небольшую миниатюру. Характер грациозный, танцевальный, форма 

вариантно-строфическая. Функцию бас-буына или рефрена, скрепляющего всю форму 

выполняет основная тема (А). Она состоит из восходящих гаммообразных оборотов и 

повторяющихся мотивов. Вообще повторение звука или отдельных небольших фраз, 

оборотов - весьма типично для кюев Сугура. 

Кюй  воспевает социальную сторону человечества, например, любовь матери к 

своему дитя как у людей, так и у животных имеет схожие стороны. Отражение «бега 

верблюдицы» («вой волка», «полет птицы», «ходьба коня») является одним из характерных 

особенностей исторических кюев. У Сугура Алиева «Бозинген» приобретает новые 

современные черты (интонации, ритм, рисунок и т.д.). Надо отметить что названный 

кюй так же встречается в кобызовом, сыбызговом репертуаре, где музыка и легенды 
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варьируются,  а тема матери и ее ребенка во всех версиях неизменна.  Названный кюй 

встречается у народов Китая (СУАР), Монголии. 

Ключевые слова:  домбыра, казахский народный кюй, кюйши (исполнитель на 

домбре и автор кюев), древние кюи, кюй-легенда. 

 

When we talk about thematic peculiarities of «Bozingen’s walking» («White camel’s 

walking») kuy, we should say that the origin history and hypothesis concerning this kuy take their 

special place in the art of music.  

It is not difficult to notice and hear some modern tunes when you listen to this «Bozingen» 

kuy. Playful character of the theme in its dance rhythms also differ this kuy (the theme is given in 

the quick rhythm. R.A.).  The place of «Bozingen» kuy among other Sugir’s kuys that attracts us 

is significant. We will not make a mistake if we say that the way of playing this kuy in a clean , 

cheerful , bright form makes this kuy as a “pearl” among other kuys. The peculiarity of Sugir’s art 

is that it takes kobyz music in and this particular kuy give a special impression. 

The old kuy performer Fayzulla Urmizov told the story and gave the information that Sugir 

said about the history of this kuy as one of old kuys and  performed with the words: «Bozingen» 

is not my kuy, it was performed by people before me, so it is «people’s kuy» (from R.A. materials 

of expedition). 

As General Askarov said about the origin history : «…it seemed as some weak sounds 

reached from a distance. Oh, God! Maybe I misheard or it probably that white camel itself? He 

lost his hope that his camel could come back and he just opened his eyes and looked into the 

distance. And in the place where the sounds came out it looked as if that white camel appeared. It 

occurred that it was not a phantom, it was that particular camel. He heard the bitter cry of the camel 

which had been looking for its colt .  Eventually it found its baby and tears came from its eyes 

because they joined and became together again».  

When people moved to jaylau, Sugir only had the one animal  to carry his stuff, it was his 

white camel. So when people decided to move , he said : «Hey, take your way, I know the route , 

it is not for the first time” and after that people left. But as the Kazakh say «although you are poor, 

you have got lots of stuff to move», Sugir’s baggage could not fit on the back of only one camel. 

So he put some of his baggage on the camel and sent it with his wife and daughters and stayed 

with its colt. Five or ten days later or probably more, at the time when he ran out of food and was 

getting exhausted and really weak, he heard that voice of the camel, which was looking for its colt. 

And Sugir thought : «Oh, my God, this animal takes care of her baby and worries about it as a 

human treats his child» and he couldn’t forget that exactly moment and then one day he created 

«Bozingen’s walking» («White camel’s walking») kuy [1].  

As the lifestyle of Kazakh people tightly connects with animal husbandry, so it is obvious 

that created kuys are called animals names. «Targyl tana» («Speckled heifer»), «Tepen kok» 

(«Blue horse»), «Kokbalak» («Horse»), «Nar idirgen» («Milk of a single-humped camel»), 

«Bozingen» («White camel»), «Akku» («White swan»), «Aksak kulan» («Lame foal»), «Aksak 

kiik» («Lame saiga») and lots of other art works of this music genre. 

Also it is known that some people perform this mentioned kuy as Tolegen’s kuy. As 

Tolegen Mombekov said  «Bozingen» kuy is the legend about the old time of wars when enemies 

invaded one aul (village) and took someone’s camel by force. And on the half way that camel bit 

the rope and ran away toward its homeland to look for its colt. Tolegen Mombekov in «Bozingen» 

kuy reproduced the stable swinging walk of the camel along the sandy road by  kuy’s beats. We 

called Tolegen as one of the greatest kuy players, who could renew Sugir’s kuys. If there had not 

been such kuy player as Tolegen, we repeat that again, we maybe would not know and understand 

the great importance of Sugir today. Is it enough just to be very talented to represent and give Sugir 

kuy player’s  heritage? It is impossible to carry it out without special strong spirit and courage, 

without the ability which comes with blood to show this spiritual gist. And Tolegen kuy player 

plays special role in this way. Today it is obviously probable that no one can say exactly whose 
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 kuy it was, Sugir’s or Tolegen’s. Also , if we say that Sugir’s heritage has become famous and 

well-known due to his successors, so the role of his successors  here is absolutely significant. In 

fact  «Bozingen» kuy was developed in Karatau region before Sugir. 

From this side Sugir Aliuev is known as an innovator composer, who developed ancient 

kuys, widened the themes of ancient kuys and renewed them.  

People know about the way  of kuy performing by Sugir due to Tolegen Mombekov . And 

the knot is made again. The reason that the kuy is connected to two people is in the closeness of 

the melody. If Sugir played the melody of this kuy in his way but he improvises differently. And 

Tolegen remembered the tune , used his talent, abilities and gave it new interpretation, so it caused 

the union of other dombra players to Sugir’s kuys. Other successors of  Tolegen’s also perform 

this kuy, but their play is Tolegen’s original. Talking about this kuy we base on keeping its sounds 

peculiarities and harmony with kobyz, magical whirl of its tunes, the themes connection of ancient 

kuys with animals. 

As Bilal Yskakov said: “ Sugir’s «Bozingen» and Tolegen’s «Bozingen» are different kuys 

« but Kundyz Kalambayeva gave other information  about the origin of this musical work with the 

words. This kuy was played by my father, it is my father’s kuy».   

However, «Bozingen» is the most famous kuys among all played kuys and the fact that it 

has been played a lot by Kazakh national instrumental orchestras, in single performing, folk 

ensembles shows how substantial and serious it is. We are really proud and think that it is a real 

achievement that people could keep ,save and play this kuy. 

In  «Bozingen» kuy the voice of bitter cry of the camel which had lost its colt is imitated. 

On the one side, it seems as the main idea of this kuy’s performance. If we look deeper in roots , 

we can say that this kuy is devoted to all mothers (mother’s feelings towards their child is a 

common feature for people and animals that connects them). The symbolic content of the 

mentioned kuy’s interpretation is very deep and significant. The camel’s bitter cry depicts the inner 

sorrow of people connecting with the period of revolution, the years of starvation, damages and 

consequences of the war , when brothers split up because of certain conditions of that time. And 

the happy moment when the camel eventually finds and joins its baby represents that all the 

misfortunes and sufferings have finished. Camel’s loss of  its baby is the sign of  social equality 

loss, as the association of happened disaster  we can see the split up of present time with future, 

and their joining shows the establishment of the truths , the right balance between the nature and 

the society and the time balance too [2,page175]. 

Let’s talk about composition features of the kuy. «Bozingen» kuy is a short miniature. 

Concerning its description we can say that it is a very great kuy with dance tunes. Its form is 

various- strophic. The main syllable that creates  competently the whole form or basic theme serves 

as refrain  (A). It consists of circles in gamma form and repeated motifs.  

The repetition  of general sound or repetition of certain phrases and circles is a special 

feature of Sugir’s kuys. In this kuy there is frequent repetition of certain tones or some motifs. The 

most important thing is the variation of the theme caused by repetition. 

Here we can say about moving of major three sounds. The tune consists of a string of micro 

motifs. 

It attracts the attention that this melody is performed by separating the space between two 

strings, it shows this kuy’s special advantage.       

1st example «Bozingen» main theme: 

                                                                                      Performer T.Mombekov 
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Apart from this other compressed sounds meet here in action (1-4 time): 

 

2nd example «Bozingen»: 

 

3d example “Bozingen”: 

 

It is complicated with application of moving league notes. This melody is played first on 

the first string, then on the second , after that shifting both or on two strings at the same time. The 

technique of its performance is very difficult.  

The main theme is played twice. In repetition (1st example- 3-6 time) it changes in variant 

form (2nd, 3d examples- 1 time). Repeated third and fourth sounds emit (g//h, g/c). 

In the theme the basic tone of the string d and g is used. It gives timbre and register contrast 

to its structure and strengthens the dance beginning. 

4th example «Bozingen»: 

In part B the register is high (4th example). Second intonation is disjoint, applying grace 

note g-fis and h-a are repeated a lot. In the first part third and forth intonations are played in other 

rhythmic performance. In general during the performance of the kuy there are some methods: on 

the upper or low string , playing on the same or other rhythmic pictures it gives different colours 

and connotation to the sounds. Their great ability to represent images and pictures in kuy is very 

important from semantic point of view.  

Then the part A appears which provides the basic theme. After that part B (high register). 

All development is repeated.  

The theme of the kuy is distinguished by its local melody. It gives the opportunity to talk 

about the ability to represent dance beats with the help of musical instruments and about quality 

changes of kuy player’s style. Start from increase of the direction of active major  theme is 

followed effectively  with its dance rhythms. Taking low string open and upper string with h and 

c sounds gives special meaning to burdond- overtone position of the kuy. This position is 

equivalent to breathless and husky voice of the camel. 

ABAB form is various- strophic. Theme formation is created with low and middle registers. 

Metrical change is also suitable: measure 2/4 changes into ¾. 

1. The melody is formed with two strings using actively basic tones of the open string. 

2. Movement of  5/3 and 6/4 sounds and also repetition of  third intonations is specific for 

traditional tune of kuys. Here we can notice the effect of modern songs on its intonation .  

3. We can see detail relation- league notes which form exact beats. Using certain single 

sounds or intonations or their multiple repetition is  special for Sugir’s style. 
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 4. Third and fourth intervals which are played with various techniques and features make 

the sound specifically gentle, soft and tuneful. 

5. in the position whirl   g//h, g/c melody mellowing appears in some kuys. 

 («Tel konyr» («Brown lamb»),  «Ilme» («Loop»). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ САИНА МУРАТБЕКОВА 

«ГОРЬКИЙ ЗАПАХ ПОЛЫНИ» 
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Детская литература является значимой культурной ценностью. Иллюстрация в 

книге – способ узнавания и раскрытия текста с разных сторон, а так же способ его 

дополнения и соавторства с ним . От  выпуска первой книги до наших дней изучение влияния  

детской книги является актуальной.  Иллюстрации и оформление книги должны 

стимулировать развитие ребенка, пробуждая в нем его творческие способности. 

Авторами прилагается замысел дизайнера по иллюстрированию  произведения Саина 

Муратбекова «Горький Запах полыни».  

Ключевые слова: детская книга, иллюстрация, психология детского визуального 

восприятия. 

 

Балалар әдебиеті маңызды мәдени құндылық болып табылады. Кітаптағы 

иллюстрация-мәтінді әртүрлі жағынан тану және ашу тәсілі, сонымен қатар оны 

толықтыру және онымен бірлесіп авторлау тәсілі .Бірінші кітапты шығарудан бастап 

бүгінгі күнге дейін балалар кітабының әсерін зерттеу өзекті болып табылады.  Кітаптың 

суреттері мен дизайны баланың шығармашылық қабілеттерін ояту арқылы оның дамуын 

ынталандыруы керек. Автор Саин Мұратбековтың  «Жусан иісі» шығармасына арналған 

дизайнердің иллюстрацияларын қосты. 

Тірек сөздер: балалар кітабы, иллюстрация, балалардың визуалды қабылдау 

психологиясы. 

 

Children's literature is a significant cultural value. An illustration in a book is a way to 

recognize and reveal the text from different sides, as well as a way to supplement it and co-author 
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it .From the release of the first book to the present day, the study of the impact of children's books 

is relevant.  Illustrations and design of the book should stimulate the development of the child, 

awakening in him his creative abilities. The authors attach the idea of the designer to illustrate 

the work of Sain Muratbekov "The bitter Smell of wormwood". 

Key words:children's book, illustration, psychology of children's visual perception. 

 

 С детской книгой ребенок встречается уже в самые первые годы своей жизни. Книга 

- одно из первых произведений искусства, с которым он знакомится, поэтому очень важен 

научный и качественный подход к иллюстрации детских произведений. Художественная 

иллюстрация - важнейший элемент книги для детей, ее художественная ценность 

неоспорима, так как помогает ребенку в познании мира, освоении нравственных 

отношений, эстетических идеалов, углубляет восприятие содержания произведения. 

Именно с иллюстрации начинается процесс выбора ребенком книги для чтения. 

Иллюстрация способствует пониманию ребенком литературного текста, формирует 

представление, о чем эта книга, знакомит с, персонажами, содержит в себе оценку событий 

и героев литературного действия. 

Принципы оформления и иллюстрирования детской книги, в первую очередь 

обусловлены возрастными особенностями визуального восприятия ребенка.  Литературное 

произведение и иллюстрация воспринимаются детьми в единстве (Р.И. Жуковская, В.А. 

Езикеева, Р.И. Чуднова и др.) Лишь на основе взаимодействия зрительного и речевого 

восприятия возможно понимание содержания всей книги.  

Для каждого из возрастных этапов, которые проходит в своем развитии ребенок, 

характерны определенные особенности усвоения информации, существенно влияющие на 

требования к оформлению книги, на качество ее иллюстраций, решение формата страницы, 

шрифта, композиции и т.д. Вместе с тем, иллюстрации и оформление книги должны 

стимулировать развитие ребенка, пробуждая в нем его творческие способности. 

К дошкольникам относятся дети в возрасте от двух до семи лет. В этом возрасте 

маленький читатель с трудом одолевает текст, складывая слова по складам. После 

небольшого текста, почти после каждой фразы ему хочется сделать паузу, отдохнуть, 

посмотреть картинку. Детям дошкольного возраста свойственно предметное и 

функциональное восприятие действительности в отличие от зрительного восприятия детей 

более старшего возраста. 

Ребенок, воспринимая действительность, образно представляет форму предмета, его 

назначение, он как бы, воспринимает вещь сразу, со всех сторон.(Научные труды 

психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконин, Е.А. Флериной.) 

По их мнению, если  ребенок не умеет читать, то он листает книгу, рассматривает 

картинки, текст в этом случае также воспринимается как картинка, но картинка непонятная. 

Поэтому художественное оформление и иллюстраций в книгах для младшего школьного и 

дошкольного возраста  имеют особое значение - они могут занять главное место и играть 

основную роль по сравнению с текстом, примером этому  являются книжки-картинки. В 

этом  и есть особенность детской книги.  

С того момента как на свет была выпущена первая книга, изучение влияния детской 

иллюстрации является актуальной и по сей день. Ведь в свою очередь художник пытается 

преподнести графическую составляющую книги детям более оживлённо и чувственно. 

Читая книгу и просматривая иллюстрации ребёнок приобщается к культурной ценности 

художественного повествования и литературы в целом. Хорошое влияние означает 

качественное преподнесение иллюстрации в детских книжках. 

В век технологий , когда  книгопечатание дошло до самого пика развития, 

иллюстрации являются необходимой композиционной возможностью, которая всегда 

порадует маленьких читателей. Графическая составляющая текста помогает ребёнку 

досканально понимать суть сюжета произведения. 
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 Основываясь на вышеперечисленных утверждениях, можно составить 

определённые требования к детской книге: 

 цветовые предпочтения отдаются более разноплановому смешению, а также 

нежным компонентам, связывают с определённым предпочтением, либо же 

воспоминанием; 

 шрифтовая стилистика в детских произведениях отдается более легкочитаемым 

вариантам. 

С момента взросления детей, и становления их в другую возрастную среду, то есть 

подростков, их предпочтения в иллюстрированности книг спадает. Это связано с тем, что 

подростки предпочитают обдумывать сюжетные линии в умственном багаже. 

К сожалению, современные иллюстрации в детских книгах нередко создаются по 

шаблону. Изображение стереотипных героев - это старый конвейерный принцип 

карикатуры и комиксов. Он когда-то перекинулся на мультипликацию, потому что 

художникам проще было рисовать простых персонажей с элементарной мимикой. В какой-

то момент книжные иллюстраторы стали подражать мультипликаторам. Исследуя 

социальные статьи, которые касаются темы детской читаемости, делается вывод, что дети 

в процессе развития цивилизации постепенно начинают терять гедонический интерес к 

книге. Глобальная конкуренция между электронными книгами и влиятельными изданиями 

создают некий коллапс. Издания в основном выпускают то, что производит спрос у рынка. 

В большинстве случаев для нынешних детей, это: комиксы, зарубежные бестселлеры и 

т.д.Кроме того, появление   электронных книг с яркими иллюстрациями, доступностью 

вывела другую проблему. Глобальность выбора детской книги, сделала невозможным 

контроль за ее качеством.  Сейчас для популяризации казахских авторов, многие дизайнеры 

и иллюстраторы подходят к верстке и дизайну книг в современном подходе. То есть, 

упрощая стиль рисовки (флэт дизайн), плавность линии показывают легкость и эмоции 

рисуемых персонажей.  Яркий пример «Хан комикс» современная команда художников, 

которая выпускает собственные истории, народные легенды и показывает это в новом 

взгляде. Приправляя свои истории современными сеттингами они стараются привлечь 

внимание читателей таким оригинальным подходом. 

Правильное восприятие этических и моральных ценностей, нравственность, 

помогает детям оценивать и  понимать суть человеческих чувств, построение мира глазами 

автора, суть добра и зла. Сюжет, что заставляет затронуть самые сокровенные уголки души, 

чаще всего оставляет значимый след. И сейчас, в современное время выбор детской 

литературы,ее  иллюстрации достаточно разнообразны и не отстают в увлекательности 

сюжетных линий. Если книга является словесным исскуством повествования, то 

иллюстрация показывает композиционное повествование сюжета. Детская иллюстрация 

должна быть контрастной,читатели должны узнавать в героях себя. Хорошо, например, 

если персонажи соответствуют возрасту детей, пропорциям тела. В противном случае 

ребёнку сложно сфокусировать на чём-то взгляд. У детей умение сосредотачиваться 

не очень развито. 

Крупным тиражом, всесторонней любовью и влиянием в Казахстане пользуются 

книги которые популяризованы в мире, произведения народных писателей и учебники, 

помогающие развиваться детям интеллектуально. Тем не менее в нашей стране существуют 

некоторые проблемы с пропагандой отечественных авторов.  Отсутствие интереса со 

стороны детей к значимым казахским писателям и конкуренция среди популярных авторов 

с Запада по большей части тормозят процесс проникновения казахстанской детской 

литературы. Ведь не секрет большинство детей школьного возраста (10-14лет), знают 

отечественных авторов только из школьных учебников. 

В 2014 году   выбором года среди читателей стало произведение Саина Муратбекова 

«Горький Запах полыни». Замечательная история, раскрывающая жизнь ребёнка 
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одарённого воображением, но лишенного родителей.  Главный герой очень стремится к 

знаниям, добродушен и необычайно талантлив. Несмотря на несколько смертей, которые 

случаются в его жизни, упорно переживая трудности, он улыбается и хочет почувствовать 

все прелести детства.  

Автор описывает детскую наивность и любопытность. Он описывает забавные 

моменты которые могут произойти с каждым ребенком, что несмотря на трудности в 

военные годы, голод, бедность, тихое и гнетущее ожидание в глухом ауле дети старались 

жить, старались носить в себе частицу души. Она заставит маленького читателя  научиться 

ценить важные вещи в жизни, помнить о прошлых героях, знать важные качества и быть 

похожим на главного персонажа с его честным и добрым характером.  

Эта книга-повесть в казахской детской литературе занимает особое место.  С одной 

стороныее жанр - классический и является продолжением тех духовных ценностей, которые 

заложены в детских произведениях Ибрай Алтынсарина, Абай Кунанбаева, Миржакип 

Дулатова, и др. Они писали, трогательные, поучительные незамысловатые, но душевные 

повести сказки, истории. Более того книги дополнялись иллюстрациями, которые 

отображали реальный мир, эмоции героев, рисунки бытовых сценок были узнаваемы и 

понятны. Такие картинки рассматривалась внимательно, притягивали своей правдивостью, 

будоражили воображение ребенка. С другой стороны если сравнивать жанр книги «Горький 

Запах полыни», то она чем-то напоминает книгу современного автора С.Экзюпери 

“Маленький принц” - поучительную, воодушевляющую и беспрекословно простую. 

В поисках жанра для иллюстрации нашей книги, мы пересмотрели работы таких 

известных авторов как Марта Ингерская, Эмиля Дзюбак, Павла Павлюк, наших 

казахстанских художников Дины Буксиковой,Марата Кумекова,Ассоль Сас и др.  

На основании сравнительного анализа, долгих поисков, споров решили за основу 

выполнения рисунков принять жанр доступный и понятный Душе ребенка, поступившись 

желанием проявить современные стильные технологии и личные способности стилизации. 
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 Таким образом, детская литература является одназначно значимой культурной 

ценностью. Иллюстрация в книге – давно уже не сопровождение и не украшение, а способ 

узнавания и раскрытия текста с разных сторон, а так же способ его дополнения и 

соавторства с ним. Она субьективна, так как наделена индивидуальностью художника, и 

чем эта индивидуальность ярче, тем интереснее её прочтение. Чем богаче и сложнее мир, 

который предлагает нам дизайнер – иллюстратор, чем он убедительнее и совершенней 

пластически – тем больше поводов для размышлений.Художник книги уже давно стоит на 

одной ступени с автором и этот союз, когда он органичен рождает тот предмет, который мы 

с удовольствием бережём несколько поколений, передавая детям по наследству. Это 

началось с появлением детской иллюстрированной книги и процесс этот идёт повсюду и 

продолжает углубляться. 
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In the article a fine art, drawing and technology, opens up to the way of decision of this 

problem of the articles of general school of РК and influence on the wares of the folk applied art. 

Keywords: aesthetic perception, artistic creativity,, imagery, intuition, composition. 

 

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің әзірлеген білім 

стандарттары мен тұжырымдамаларының жарық көруі, осыған орай мектеп 

бағдарламаларында болып жатқан өзгерістер, соған сәйкес қолданысқа енген жаңа 

оқулықтар, оқушыларды дамыту мен шығармашылыққа жетелеуді міндеттеуі, болашақ 

маман дайындау ісіне жауапкершілікпен қарауды талап етеді"  [1, 4.]. Осыған орай пән 

мұғалімдерінің кәсіби шеберліктерін жоғары деңгейде болуына қойылатын талаптар да 

күшейді. 

Негізгі көзқараста мектеп оқушыларының көркемдік білімін іске асыруда болашақ 

мұғалімдерді әдістемелік дайындаудың жүйесі түзілген: - көркемдік практикалық өнертану 

мен педагогикалық пәндер, педагогикалық практика, ғылыми-зерттеу, тәрбиелік, 

студенттердің курстық және дипломдық жұмыстары, өнертану мен әдістемелік 

дайындықтарын оқу үрдісінде интеграциялау, - көркемдік практика мен қолөнер білімінің 

бірлігі, - технология мен көркем еңбек мұғалімінің көркемдік — практикалық қызметіндегі 

мамандық ерекшелігіне қарай әдістемелік дайындығының сәйкес болуының қажеттігін 

көрсетеді.     

Технология пәніндегі мектептердегі оқыту үрдісі мұғалімнің басшылығымен 

жүргізіледі. Оның қызметінің мақсаты оқушылардың белсенді, саналы, танымды қызметін 

басқару болып саналады. "Мұғалім оқушыларға бірте-бірте күрделі талаптар қояды, соның 

арқасында баланың танымдық ойының ілгерлеу қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұғалім 

оқытудың табысты өтуіне жағдай жасайды; соның көмегі арқасында мазмұн оқушының 

игілігіне айналатындай әр түрлі әдістерді пайдаланады" [1, 8.]. 

Бүгінгі таңда жалпы білім беретін мектептерде қолөнер бұйымдарын жасау әдістері 

технология сабағында оқытылуда, бірақ осы пәнді өз деңгейінде жүргізетін теориялық, 

практикалық және пәнді жүргізудің әдістемесін меңгерген мұғалім жоқтың қасы. Болашақ 

технология пәні мұғалімдерін қолөнерге оқытуға дайындау шеберлігін қалыптастыратын 

теориялық және практикалық біліммен оны оқытудың әдістемесін меңгерудің маңызы зор. 

Сондықтан технология, бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша білім беретін 

жоғары оқу орындарында «Қолөнер пәнін оқудың әдістемесі» атты элективті курста 

енгізетін болсақ, нәтижесінде мектептегі технология пәнінен көркемдік-эстетикалық 

білімді жан-жақты үгіттей білетін, жалпы мәдени және көркемдік ой-өрісі кең, көркемдік 

талғамы, эстетикалық мәдениеті биік мұғалім қалыптасады. «Болашақ мұғалімдердің 

өнертанымдық білімдері» атты ғылыми-педагогикалық зерттеу жұмысы төрт бағытты 

қамтиды [2, 8.]. 

Технология пәнінің өнертануы, бейнелеу өнерінің өнертануы, музыка өнертануы, 

театр өнертануы салалары. Соның ішінде Қолөнер өнертануы: Бейнелеу өнертануын: 

қолөнер, бейнелеу өнерінің тарихы, қолөнер және бейнелеу өнерінің теориясы, қолөнер 

және бейнелеу өнерінің сыны болып бірнеше салаға бөлуімізге болады. 

Өнер пәні-графиканы зерттеу, кескіндемені зерттеу, сәндік қолөнерді зерттеу, 

монументалдық өнерді зерттеу, мүсінді зерттеу т.б. бағыттарын қамтиды. Өнер тарихы пәні 

лекция және пікір алысу сабақтарының түріне жатады. Жалпы білім беретін мектептерде 

өнер пәнін оқудың әдістемесі пәнінде студенттерге лекция сабақтарының өтілу әдістерін, 

сабақ жүргізудің әртүрлі формалары: сабақ материалын түсіндіру (лекция, әңгіме), 

оқушылар баяндамасы, коллоквиумдер, рефераттар, ауызша және жазбаша талдаулар, 

көркемөнер қайраткерлерімен кездесу, жергілікті өлкетану мұражайларымен, 
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 шеберханаларды аралау арқылы түпнұсқалармен тікелей таныстырудың әдістерін үйрете 

отырып, студенттерге үлгілі сабақтар жүргізеді. Болашақ мұғалімдерді әртүрлі формада 

өткізетін сабағына байланысты күнтізбелік жоспарлар әзірлейді және бекітілген тақырып 

бойынша күнделікті сабақ жоспарын және көрнекілігін дайындайды. Көрнекілікті 

пайдалана білу, өнердің түрлері мен жанрлары, суретшілер шығармаларының иллюстрация 

материалдарын көбірек талдау арқылы өнертанымдық білімдері қалыптасады.  

Сабағымыз теориялық және практикалық сабақ  болғандықтан  оның өтілу әдістеріне 

тоқталамыз. 

"Лекция-білім берудің ертедегі формасы, лекция үрдісінде мұғалімнің оқу 

материалын ретімен және жүйелі, монологты түрде баяндауы және түсіндіру әдістері. Ал 

практикалық сабақтар негізінен оның іс жүзіне асырылуы"  [3, 7б.]. Оқушыларды лекция 

жазуға атап айтқанда: конспект жазудың тәсілдерін, жалпылама қолданылатын 

қысқартулар мен белгілеулерді көрсету, лекция материалдарын толықтыруға, керекті 

сызбаларды, кестелерді пайдалануға үйретудің әдістері, иллюстрацияны талдауға, көркем 

шығармамен өзбетінше жұмыс істеуге үйретеміз. Көрнекілік әзірлеу, пайдалану әдістерінің 

шарттары: 

а)  қолданылатын көрнекілік оқушының жасына сәйкес болуы; 

б)  иллюстрацияны көрсеткенде басты, маңызды жақтарын бөліп көрсету; 

в)  көрсетілетін көрнекілік материалдың мазмұнымен сәйкес болуы; 

Сонымен қатар студенттерге сабақ барысында   көрнекілікті шектеулі пайдалануы 

керектігі және оны бірте-бірте тек сабақтың қажет сәтінде көрсетуін үйрету. 

Болашақ технология мұғалімдеріне қолөнерді дайындау әдістемесі пәнінен лекция 

сабақтары мен семинар сабақтары қатар жүргізіледі.   Семинар сабақтарының өтілу 

әдістерінде  оқушылардың әр ақпараттарға терең талдау жасауын және дәл баға беруін, оны 

оқушыларға өз бетінше атқаруға үйретуге мүмкіндік туғызудың жолдарын қарастырамыз. 

Егер лекцияда жетекші рольді мұғалім атқарса, семинарда жетекші рольді оқушылар 

атқарады. 

Болашақ технология мұғалімнің кәсіби дайындығы педагогикалық оқу орнында 

аяқталмайды, ол кәсіби қызметтің барлық кезеңі бойына жалғасады. Мұғалімнің кәсіби 

білімінің үздіксіздігі оның шығармашылық қабілеті дамуының, оның қызметтінің 

интегративті элементі және жеке педагогикалық тәжірибесінің әрдайым дамуының алғы 

шарты болып табылады. «Кәсіптік білім» мамандығының студенттеріне 3 және 4 - 

курстарда «Технология пәнін оқыту әдістемесі», «Сәндік қолөнердің теориясы мен 

тарихы»,"Қазақ халқының қолөнері", «Қазақстан бейнелеу өнері тарихы», «Педагогикалық 

іс-тәжірибе» бағдарламаларына қосымшалар енгізіліп, «Өнер пәнін оқыту әдістемесі» атты 

болашақ мұғалімдерге арналған элективті курс оқытылса. Бұл пәндерде  болашақ 

технология пәні мұғалімдері төмендегідей іскерліктерді игеретін болады: 

- орта және жоғары оқу орындарындағы қолөнер тарихы курсының ғылыми және 

психология-педагогикалық негізінің құрылымен мазмұнын; 

-  қолөнер пәнін оқытудың принциптері мен әдістерін; 

- пән бойынша бейнелі күнтізбелік, тақырыптық күнтізбелік және сабақ 

жоспарларын жасауды; 

- сабақта көрнекіліктерді пайдалана білуді; 

- иллюстрация материалдарын талдай білуді; 

- қолөнер пәні сабақтарында ойын-тапсырмаларын пайдалана білуді; 

-  қолөнерінің түрлері бойынша шығармашылық көрмелер ұйымдастыра білуді; 

- оқушылардың білімдерін бағалай білуді; 

- өзінің өткізген сабақтарын талдай білуді; 

- әлеуметтік-эстетикалық компоненттілік - қолөнердің өнегелі және эстетикалық 

құндылықтарын ажырата білуі; 

- өнер шығармаларына эстетикалық көзқарасын қалыптастыруды; 
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- қабылдау және оның ерекшеліктері мен қайталанбастығын бағалай білуді; 

Практикалық немесе студенттердің өзіндік жұмыстарында: 

- студенттерді оқушылар және жеткіншектермен оқу-тәрбие жұмысын жүргізуде 

бақылау, талдау шеберліктерін игерту; 

-  оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-

тәрбие жұмысын жоспарлауды үйрету; 

-  студенттерді әр алуан типті сабақтарды әртүрлі әдістерді қолдану арқылы 

оқушылардың танымдық қызметін дамытуға арналған сабақтар өткізуге дайындау; 

- ұжым оқушылармен сынып жетекшісі функцияларын тиянақты орындауға, 

оқушылармен жеке оқу-тәрбие жұмысын жүргізуді үйрету; 

- студенттердің педагогикалық қызметке шығармашылықпен, зерттеушілікпен 

келуін дамыту, өз еңбектерін талдау дағдылықтарын дамыту, өз білімдерін жетілдіру 

қажеттігін дамыту. 

Болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнерге оқытуға дайындауда білімділікке 

емес, алған білімін өмірдегі кездесетін жағдайларды шешуде пайдалана алатындай етіп 

дайындау, оның функционалдық сауатының қажетті деңгейде болуына басымдық берілуі 

керек.Екіншіден, жаңа технология пәні ретінде сабақ үрдісінде студенттердің өзара 

белсенділігін арттыру (интерактивті) әдісін жетілдіру және оның формаларын түрлендіре 

отырып, мұғалімдер арасына тарату, педагогикалық жүйедегі жұмыстарды іске асыруда 

тыңғылықты жүргізу керек. 
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 The article is devoted to the theoretical and practical analysis of the main provisions of the 

development of sight-reading skills in the accompanist class in the process of preparing students 

at a pedagogical university. The features of work on the formation and development of sight 

reading skills are revealed. The proposed methodology allows to significantly speed up and 

optimize the process of acquiring and developing these skills. 

Key words: sight-reading, accompanist class, music student. 

 

Для успешной практической работы концертмейстера большое значение имеют 

развитые навыки чтения нот с листа. Этот процесс способствует расширению музыкального 

кругозора учащихся, обогащению их музыкальной памяти, музыкального вкуса. 

Высокий уровень компетентности по чтению нот с листа подразумевает 

высококачественное в техническом и художественном отношении исполнение 

произведения без предварительной подготовки. За одну или две минуты студент должен 

мысленно представить себе форму произведения, его стиль, темп, звук в целом, его 

динамику, быстро выбрать аппликатуру и интерпретировать произведение. На практике мы 

часто сталкиваемся с ситуацией, когда концепция произведения остается полностью 

недоработанной, пропускаются технически сложные отрывки, не исполняются динамика и 

нюансы, соответствующие замыслу композитора.  

Существует ошибочное мнение, что для развития компетентности по чтению нот с 

листа нужно играть больше новых произведений,и умение читать с листа сформируется 

само. Действительно, этот навык частично может развиваться у музыканта спонтанно, в 

какой-то степени, без участияпедагога. Но это неправильный подход.  

Еще Б.М.Теплов подчеркивал: «Умение не может возникнуть вне соответствующей 

конкретной деятельности. ... Дело не в том, что способности проявляются в действии, а в 

том, что они создаются в действии» [3, с. 204-205]. По словам Л.Е.Терликовой, эта идея 

должна лечь в основу специальной методики обучения как системы целенаправленного 

педагогического воздействия. Она подчеркивает, что само понятие «чтение с листа» 

является одним из видов осуществляемой деятельности. «По сути, чтение с листа - это 

навык, потому что процесс усвоения нового текста относится к сложной структуре 

действий и основан на набор приемов и более простых навыков («автоматизированные» 

приемы)» [6, с.7]. Таким образом, развитие данной компетентности должно происходить на 

основе четко выстроенной целенаправленной системы занятий с использованием 

деятельностного подхода. 

В психолого-педагогической литературе понятия «умение» и «навык» трактуются 

следующим образом: «Умение - это успешное выполнение любого сложного действия или 

деятельности с использованием правильных приемов и методов. Навыками называются 

фиксированные и автоматизированные приемы и методы работы, которые являются 

неотъемлемыми моментами сложной сознательной деятельности» [1, с.160]. 

Автоматизировать чтение с листа, как и любой другой художественно-

исполнительский процесс, невозможно. Речь идет только об автоматизации отдельных 

приемов, которые при целенаправленном и постоянном обучении превращаются в навыки. 

Первая задача при развитии компетентности по чтению нот с листа - это умение 

ориентироваться в нотном тексте, поэтому первичные действия носят ориентировочный 

характер: визуальное восприятие текста, мысленный анализ для определения основных 

структурных компонентов композиции, ее смысловой логики с учетом фактуры. Этот этап 

играет важную роль, потому что частые остановки и ошибки в основном связаны с 

нечетким пониманием смысла исполняемой музыки. Н. Крючков в своей книге «Искусство 

аккомпанемента как учебный предмет» подробно рассматривает развитие навыков чтения 

партитуры через сложное восприятие звуков. Так же, как грамотный человек не читает 

текст по буквам и слогам, а сразу включает слова (или даже группу слов), так и при чтении 

видимого музыкального произведения необходимо думать о фразах, больших звуковых 
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комплексах. Основная задача такого краткого анализа - выявить стиль, гармонию, форму, 

фактуру, ритм. При анализе фактуры, имеющей большое практическое значение, 

необходимо определить ее тип: гомофонический или полифонический. 

Л.Е. Терликова предлагает методику обучения студентов чтению нот с листа по 

следующей схеме: 

1. Выбор музыкального материала - степень сложности должна соответствовать 

уровню развития студента в начале обучения с учетом его индивидуальных навыков. 

Практика показывает, что студенты, не в полной мере знакомы с различными 

направлениями, стилями, формами и жанрами. Задача преподавателя - отобрать те 

произведения, изучение которых, по его мнению, более удобно конкретному студентуна 

определенном этапе его развития. Доступные по степени сложности произведения позволят 

сосредоточить внимание на существующих проблемах в знаниях и навыках студента. 

2. Краткий анализ текста - совместный анализ и обучение приемам «эскизного 

анализа». Перед студентом стоят такие проблемные задачи, как ориентирование, 

распознавание символов текста, расшифровка интонационно-смысловых единиц. Поэтому 

главным условием эффективности этого метода является систематическое погружение 

студента в реализуемый, все более сложный творческий процесс. 

З. Осмысленная игра произведения - в результате этого процесса в сознании 

происходит слияние мысленных действий со слуховыми и двигательными действиями. 

Б.Н. Теплов убедительно доказал, что одним из важнейших основных компонентов 

музыкального слуха является способность воспроизводить музыку и слух, то есть 

«внутренний слух». Оценка текста «внутренним ухом» должна предвосхищать 

последующую реакцию и создавать определенное настроение действия. 

4. Фактическое исполнение текста - это стадия исполнения. Развивается умение 

предсказывать, умение «смотреть вперед». Регулярно тренируясь, можно добиться 

хорошей беглости зрения. Способность предугадывать следующие «движения» в развитии 

музыкального текста - еще одна составляющая игры. 

5. Анализ результатов –студенты должны уметь анализировать и оценивать свою 

собственную игру: выявлять ошибки, устанавливать причины неудач в игре, оценивать 

конечный результат своих собственных усилий. Постоянный слуховой контроль необходим 

на всех этапах чтения и игры с прицелом. 

Таким образом, основная задача педагога- такая организация учебного процесса, 

когда студент четко понимает и осознает цели своей деятельности, знает основные приемы 

и способы действия и выполняет эти действия самостоятельно, только с косвенной 

помощью педагога в виде наводящих вопросов.  

Во время игры следует особое внимание уделить концентрации воли, слуха, 

внимания, воображения, памяти, синтезу слуха, зрения и моторики; необходимо постоянно 

«смотреть вперед» для обеспечения непрерывности игры, а это создает дополнительную 

психологическую нагрузку. Этот вид музицирования активно влияет на развитие 

интеллектуальных способностей музыканта: гибкость мышления, подвижность 

ассоциаций, интуицию. Именно эти свойства игры вызывают живой интерес музыкантов к 

знакомству с новыми произведениями, что позволяет им частично преодолевать 

естественные трудности. 

Трудности при чтении нот с листа возникают у студентов с недостаточно развитыми 

навыками, поскольку возникает своего рода «стресс новизны» и, связанное с ним, 

значительное психологическое напряжение. Напряжение всех сил, которое для многих 

становится непреодолимым психологическим барьером на пути к пониманию всего нового 

в музыкальном искусстве, мешает закреплению необходимых игровых навыков. Вероятно, 

именно поэтому многие считают, что свободное чтение с листа - это «особый навык» или 

«дар удачи». 
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 И все же при систематической работе можно научить студента свободно читать ноты 

с листа. Начать следует с проигрывания произведений из сборников вокальных 

произведений: А.Варламова, А.Гурилева, А.Дубюка, А.Алябьева и др. Можно использовать 

«Хрестоматию по аккомпаниаторской практике» Б.Егорова, Г.Левкодимова.  

Аккомпанемент с листа ставит более сложные задачи перед концертмейстером, чем 

перед солистом. Вот что пишет об этом В. Подольская: «Аккомпаниатор, не зная партнёра, 

должен быть очень чутким к его музыкальным намерениям, чувствовать и исполнять 

произведение в едином с ним «эмоциональном ключе», стремиться поддерживать его, 

составить с ним целостный ансамбль, быть максимально гибким в процессе исполнения» 

[2, с. 89]. 

Если концертмейстер обладает этими качествами, то солист полностью раскрывает 

свои творческие замыслы, что в конечном итоге определяет успех выступления. Для 

неопытного концертмейстера такие задачи часто оказываются непосильными: здесь и 

нехватка профессиональных навыков, и нежелание преодолевать трудности. В концертной 

практике встречаются случаи, когда аккомпаниатор из-за желания выиграть все ноты 

замедляет темп, теряет контакт с певцом, и ансамбль, соответственно, рушится.  

В. Подольская подчеркивает, что недостатки ансамбля при аккомпанементе 

объясняются следующими причинами: отсутствие активного профессионального внимания 

и осознания намерений солиста, неспособность найти гармоничные «опорные точки» в 

любой сложной фактуре, а также быстро выполнять гармонический анализ всего 

произведения. Она предлагает серию упражнений, которые решают вопрос о том, как 

научить концертмейстера идеально аккомпанировать. Соответственно, студент 

приобретает больше уверенности в себе в концертных условиях. 

В. Подольская считает, что на первом этапе необходимо развить у музыканта 

устойчивость к времени и ритму, например, возможность играть произведение от начала до 

конца очень ритмично. Регулярное повторение этого упражнения со временем даст 

результаты, после чего можно перейти ко второму этапу. Его основа - научить студента 

видеть и играть в плотной текстуре хотя бы минимум правильных звуков при сохранении 

четкого ритма.Третий этап - тренировка зрительного и слухового внимания, когда педагог 

или иллюстратор намеренно неправильно поет, «прыгает» по голосам, а студент ни на 

минуту не должен терять бдительность, т.е. профессиональное внимание. Он должен 

следить глазамиза исполнением мелодии. Освоение этих навыков позволяет стать более 

гибким и чутким, что очень важно в концертных условиях.Четвертый этап - память на 

«условности». В этом случае студенту дается задание, аналогичное тем, которые 

выполняются на концертной сцене. Например, вам нужно сыграть заключение вместо 

вступления; первый куплет от начала до конца, во втором в определенном месте перейти к 

соло, и сыграть вступление между третьим и четвертым куплетами; в четвертом дважды 

повторить последние строки. Также необходимо добиться, чтобы студент, «потеряв» певца, 

оставил эту ситуацию незамеченным. 

Бывают и случаи, когда солист забывает текст. В этом случае задача 

концертмейстера - помочь ему: прошептать текст, восполнить остановку своим 

проигрышем, ни в коем случае не показывать, что была оплошность. Следовательно, 

концертмейстер во время выступления должен уметь исполнять не только свою партию, но 

и видеть партию солиста. Необходимо постоянно помнить, что грубый, жесткий и громкий 

звук провоцирует певца на форсированное звукоизвлечение, а мягкое звучание 

инструмента наоборот способствует естественности звучания голоса. 

Профессия концертмейстера - настоящее искусство. При построении учебного 

процесса необходимо развивать творческую самостоятельность у начинающих 

концертмейстеров, сочетать последовательную и целенаправленную систему обучения с 

активной практикой. 
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Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің 

шешімдерін табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процессін тиімді басқаруды қамтамасыз 

етеді. Жаңа технологияларды оқыту үдірісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол 

оқытушылар мен оқушыларға өз бетінен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға 

көп мүмкіндік береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың 

зердесіне, сезіміне, көзқарасына әсер ете отырып оның интеллектуалдық мүмкіндіктерін 

арттыруға көмектеседі. 

Тірек сөздер:  Бұқаралық спорт, жасөспірім, әлеуметтік қоғам  

 

Новая технология в обучении обеспечивает поиск решений наиболее необходимых 

педагогических проблем, повышение мыслительного труда, эффективное управление 

учебным процессом.Основная особенность применения новых технологий в процессе 

обучения заключается в том, что она дает преподавателям и учащимся больше 

возможностей для самостоятельной и совместной творческой работы, а ее 

использование в педагогических целях способствует повышению интеллектуальных 

возможностей учащихся, влияя на их интеллект.  

Ключевые слова:Массовый спорт, подростковый возраст, социальная среда  

 

The new technology in teaching provides the search for solutions to the most necessary 

pedagogical problems, increasing mental work, and effective management of the educational 

process.The main feature of the use of new technologies in the learning process is that it gives 

teachers and students more opportunities for independent and joint creative work, and its use for 

pedagogical purposes helps to increase the intellectual capabilities of students, affecting their 

intelligence, feelings, attitudes. 

Key words: Mass sports, adolescence, social environment 

 

Жалпы білім беретін мектептерде дене шынықтыру пәнін оқыту сапасын арттыру 

және бұқаралық спортты дамыту  қоғамның әлеуметтік – экономикалық интеллектуалдық 

және рухани дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің 

қоғамымыздың қауіпсіздігінің кепілі. 
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 Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің шешімдерін 

табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процессін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. 

Жаңа технологияларды оқыту үдірісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол 

мұғалімдер  мен оқушыларға өз бетінен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп 

мүмкіндік береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, 

сезіміне, көзқарасына әсер етумен қатар  интеллектуалдық мүмкіндіктерін арттыруға 

көмектеседі. 

Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиелі 

жүйесін, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен 

құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе 

жатқан ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету үшін керек. Дене тәрбиесі мектепте ғана 

емес, ол сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты іс – шаралар жүйесінде 

үнемі пайдалансақ, өскелең жас ұрпақтардың жан – жақты жетілуіне, өмірге белсенді 

ұстаным мен ізгілікті қатынастарын дамыта түседі.  

Қазіргі кезеңде жалпы орта мектептердегі оқу бағдарламаларын құрастыру бағыт – 

бағдары өзгерді. Бірақ мектеп оқушыларын қайда оқитындығыескерілмейді, олардың 

меңгеруі тиіс негізгі дағдылары мен қабілеттері, оқу нормасын толтыруға арналған шарттар 

көрсетілген.  

Дене тәрбиесін, жаңа технология тек озат тәжірбиені ұлттық және жалпы адамзаттың 

құндылық қағидалармен сабақтастыра зерттеу және бүгінгі жаңа заман талабына сай 

қарастыру. Еліміздің бәсекеге қабілетті білім беру саласының ең басты міндеті болып 

отыр.Сондықтан дамудың алдыңғы қатарындағы елдердің білім дәрежесінен теңесу – 

еліміздің білім саясатының бірі болып отыр. Мақсатқа жетудің түрлі жолдары бар, бірақ 

осыған жету үшін, өскелең ұрпаққа жаңа технология бойынша білім беру және 

шығармашылық еңбекке баулу, Отан сүйгіштікке дайындау.Оқушыларға дене шынықтыру 

сабақтарында жаңа технологияны пайдалану, оны іске асыру барысында дене тәрбиесінің 

жас және жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы заңдылықтарды басшылыққа асу 

қажет. Сабақтарды бірте – бірте күрделендіру оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері мен 

деңгейлеріне сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз орта тұсын 

қамтамасыз етуі тиіс. Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын 

қолдану барысында оқушылардың дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге, 

дене тәрбиесі сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі 

арқылы жеке тұлғаның психофизиологиясын өзгеруге, өзін – өзі реттеуін қалыптастыру, 

дене тәрбиесі сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру. 

Еліміздің даму бағытын бекіткен «Қазақстан – 2030» бағдарламасында салауатты 

өмір салтын ұстану мемлекеттік маңызы бар мәселелерінен тең дәрежеде екендігін 

көрсетуде.Мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған 

білімдері болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға беріп тірек болады. Сондықтан 

балаларды жастан салауатты өмір салтына қалыптастыруға күш салу және зиянды 

әдеттерден сақтандыруымыз қажет. Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда 

көптеген ерекшеліктері бар. Бұл жерде оқушылардың қабілеті, бейінділігі бола назарда 

болуы керек. Оқушылардың қабілеті мен бейінділік қабілеттерін дамыту және спортқа 

деген қызығушылықтарын арттыру, сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу 

тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді спорттық әр саласындағы белгілі спортшылар 

өмірін алуға болады.Сол себептен кез келген мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен 

практиканы ұйымдастыруында жаңа инновациялық технологияның тиімділігі назарда 

болуы қажет. Сондықтан әр сабақ кезінде жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа 

енгізуде теория мен практикаға байланыста осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және 

деңгейлеп оқыту технологияларын тиімді пайдалану қажет. Дене тәрбиесі сабағында сын 

тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді пайдалану қажет. Күтілетін нәтиже – дене 

тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарын артуы.Дене шынықтыру сабағында жаңа 
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технологияларды пайдалану жайлы және олардың оқушылардың тұлғалық қасиеттерін 

жетілдіруге тигізетін үлесі зор. 

Алғашында теориялық негізінде орындалған жаттығу, кейіннен тәжірбие жүзінде 

орындалуы тиіс, осы негіздерді қолдана білгенде ғана төзімділікке жүйелі  төселеді.  

Заман талабына сай  жалпы орта мектептердегі оқу бағдарламаларын құрастырудың  

бағыт – бағдары өзгеруде. Алайда бұлардың бәрінде мектеп оқушыларының оқитындығы 

ескерілмейді, олардың меңгеруіне тиіс негізгі дағдылар мен қабілеттер оқу нормасын 

тапсыруға арналған шарттар көрсетілген. Денені шынықтыру жаттығуларының орындалуы 

үнемі қолданыста болуы қажет. 

Дене шынықтыру сабағында оқушыларға оқу бағдарламасының түрлендірген 

нұсқауларын құрастыру және сол сабақ кезеңінде ойынға деген қызығушылықтарын 

арттыру үшін жаңа материалдарды меңгеруінде деңгейленген жаттығулар жасауды үйрету. 

Оқу әрекеттерін бағалау көрсеткіштерін анықтау. 

Сабақтарды оқушылардың деңгейіне қарай бір – бірте күрделендіріп үйретіп, 

олардың спорттық жетістіктерін үздіксіз арта түсіп қамтамасыз етуіміз тиіс. Сонымен бірге 

дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологияларды жандандырып және оның 

тиімді жолдарын оқушыларға көрсете, үйрете отырып білім сапасы арттыруға 

болады.Оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін жаңашыл түрде, әрі өз 

мүмкіндігіне күнделікті сабақта пайдалану қажет.Дене шынықтыру сабағын оқушылар 

басқа пәнге қарағанда қызығушылықтары басымырақ бірақ, соның ішінде бағалай, саралай 

отырып бейімділігі жоғары, оқушыларды икемділікке балу, төзімділігі орташа оқушыларға 

қоса отырып көшбасшы болып соны өз қатарына қосуына ықпал жасау.Сондықтан дене 

шынықтыру пәні бойынша білім сапасын арттыру мақсаттарында, өскелең ұрпақтарға сын 

тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту, саралап оқыту технологияларының тиімді 

әдістерін үнемі пайдаланып оны іске асыру қажет деп білемін. Осы айтылған пікірлер 

жүзеге асырыла орындалса, оқушылардың көпшілігі спорт арқылы өздерінің 

денсаулықтары және өмірге деген қызығушылықтары орындалады деп ойлаймын. Себебі 

спорт дене бітімін шынықтырады, өздерін сергек ұстауға үйретеді.Оқушылардың 

танымдық қабілеттерін арттырып, салаутты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортта 

байланысты екенін түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасын артып оқу 

тоқсандарында жоғары сапаға дәл жеткізуге болады. 

Қорыта айтқанда алдынан жеке тұлғаның әлеуметтік құдіреттілігін дамыту керек. 

Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткізуге, оқушының өзін – өзі басқарудағы рөлі 

артады. Жаңа идеяларды енгізу барысында орындалатын міндеттер: 

1.Оқушымен қарым – қатынасты қалыптастырып дамыту.                                 

2.Оқушының логикалық ойлау қабілетін жетілдіру.                                                                           

Оқушының сапасын, сенімін көзқарасын, білімін арттыра отырып жетістіктерге 

жетеміз деп ойлаймын.Ең бастысы оқушылардың теориялық білімін жетілдіріп, практика 

жүзінде жүзеге асыру қажет.Дене шынықтыру пәні бойынша бұқаралық спортты дамыту 

барысында өңірлік резервтерді тауып бұқараның спорт және дене шынықтырудың 

қажеттілігін арттыру қажет.  

Жарысқа  қатысушылары спорттың көптеген түрінен сынға түсіп, бақ сынайды. 

Олардың  қатарында мүмкіндігі шектеулі жандарда бар, олар барынша спортқа көңіл бөліп, 

өзінің салауатты өмір салтын ұстанатын жандар. Енді оқушыларды осы бұқаралық 

спорттың дамуына өз үлестерін қосады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заман талабына сай 

дайындалып өздерінің көрсеткіштерін жоғарғы деңгейде көрсетсе ол мұғалім үшін жоғарғы 

жетістік. Бұқаралық спортты жандандыру үшін ауылдық жерлерде спорттық кешендер 

болса, өйткені өсіп келе жатқан жас ұрпақтардың деңгейіне қарай дайындалып, әртүрлі 

спорттық іс-шараларға қатысып Қазақстанымыздың  көк туын желбірететін ұрпақтардан 

болар еді. Ауылдағы жас өскелең ұрпақтардың физикалық күштері жағынан мықты 

дамыған, себебі күнделікті ауыл тіршілігіне қарай қимыл-қозғалыстары үнемі дамып 
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 отырады. Еліміздің егемендік алуы Қазақстандағы дене шынықтыру ұлттық ойындарында 

жандандыру болады. Дене тәрбиенің мақсаты – бала организмін үнемі шынықтыру, 

шынықтыру арқылы балалардың салқын тиюден болатын және жұқпалы ауруларға төтеп 

беру күшейтіледі жүйелі шынықтыру организмінде сыртқы ортаның түрлі жағдайына және 

өзгерістеріне температураның ауытқуына, желді және жауын-шашынды ауа-райына 

бейімделу қабілетін қалыптастырады. Спорттық ойындар топтық немесе жеке адамдардың 

жеңіске жетуімен аяқталады. Спорттық ойындар қимыл-қозғалыс ойындарынан орындалу 

техникасы, ереженің күрделілігі ойын жағдайының нақтылығымен ерекшеленеді. 

Сондықтан жасөспірімдерді жан-жақты тәпбиелеуде спорттық ойындар ерекше орын 

алады, ойын құрамына күнделікті өмірге қажетті табиғи қимылдар кіреді. (жүру, 

жүгіру,секіру, лақтыру, қағып алу, қарсы тұру т.б.)Ойын баланың күш-қуатын молайтып 

оны шапшаңдыққа, дәлдікке ғана тәрбиелеп қоймай, оның ақыл-ойының толысуына есейіп 

өсуіне де пайдасын тигізеді. 

Бұқаралық спортты дамыту үшін, оқушылар өздерінің денсаулықтарын және 

әлеуметтік жағдайларына байланысты, себебі қазіргі жас ұрпақтар ерінбей ерте тұруды 

дағдыланып күнделікті шұғылданып, тамақ режимін дұрыс пайдаланып, уақыттарын үнемі 

тиімді орындауға дағдыланады. 

Мектептегі оқушылар сабақтан тыс уақытын әртүрлі спорттық секцияларға 

қатысып, күнделікті жеткілікті дәрежеде орындап. ОСны іске асырып көрсеткішін көрсетіп 

отырса, ол мұғалім үшін де, мектеп үшін үлкен бір жетістік деп ойлар едім. 

Бұқаралық спортты дамыту үшін әр ауданда, ауылдарда спорттық кешендер 

салынып, соған мектеп оқушыларымен, ауыл жастары спорттық секцияларға қатысып 

шұғылданса нұр үстіне нұр болар еді. Ендігі жерде «Бұқаралық спортты дамытуда спорттық 

инфрақұрылымы маңызды».  2025 жылға дейін жалпы спорттық кешендерді 30 мыңға 

жеткізу жоспарланған екен,енді осы іске асырылып орындалса, өскелең ұрпақтардың 

спортқа деген қызығушылықтары артады деп ойлаймын. 

Бұқаралық спорт – турнир мен еңбек қызметіне керек дене қасиеттері мен қозғалыс 

дағдыларын дамытып, жетілдіруге және бір қалыпта ұстауға көмектесетін, тұрғындардың 

әртүрлі әлеуметтікдемографияның тобының мұқтаждығын қанағаттандыратын спорт түрі 

болып табылады.  

Жоғарғы жетістіктер спорты – жеке тұлғаның спорттағы мақсаты жоғарғы спорттық 

нәтижелерге қол жеткізуді рекордттар жасадку қамтамасыз ететін спорт саласы. 

Сондықтан менің ойымша спорт саласын жоспарға сәйкес орындалып отырса, 

оқушылар үшін де зор ықпалын тигізеді.  

Қорыта айтқанда бұқаралық спортты жас ұрпақтарға үнемі дамытып, сапаны 

білімдерін арттыру қажет. 
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Занятия боксом характеризуются высокой динамичностью и вариативностью 

двигательных действий, обусловленных особенностями воздействия внешней среды. 

Основные параметры действий противника: мощность и скорость атакующих ударов, 

скорость перемещения по рингу, разнообразие двигательных действий и частота смены 

движений при сохранении высокого темпа обусловливают характер поведения боксера при 

проведении поединка. 

Ключевые слова: Бокс, динамика, мощность, скорость, атака, удар. 

 

Бокс сабақтары сыртқы ортаның әсер ету ерекшеліктеріне байланысты мотор 

әрекеттерінің жоғары динамизмімен және өзгергіштігімен сипатталады. Қарсыластың 

негізгі параметрлері: шабуылдаушы соққылардың күші мен жылдамдығы, рингтегі 

қозғалыс жылдамдығы, жоғары жылдамдықты сақтай отырып, қозғалтқыш 

әрекеттерінің әртүрлілігі және қозғалыстардың өзгеру жиілігі боксшының жекпе-жек 

кезіндегі мінез-құлқының сипатын анықтайды. 

Тірек сөздер: Бокс, динамика, қуат, жылдамдық, шабуыл, соққы. 

 

Boxing classes are characterized by high dynamism and variability of motor actions due 

to the peculiarities of the external environment. The main parameters of the opponent's actions: 

the power and speed of attacking blows, the speed of movement around the ring, the variety of 

motor actions and the frequency of changing movements while maintaining a high pace determine 

the nature of the boxer's behavior during the fight. 

Key words: Boxing, dynamics, power, speed, attack, punch. 

 

Понятие тактическая подготовка: Любое двигательное действие выполненное с 

различным проявлением физических качеств может быть направлено на решение 

множества тактических задач. Пример: передвижение по рингу (шаг вперед) - результат 

сокращение дистанции до противника, с какой целью?….атака, агрессия, вызов на 

контратаку, отвлечение от настоящей атаки, подготовка контратаки, защита и т.п.  

Начинается основное обучение тактике тогда, когда начинаются условные и вольные 

бои, то есть, работа с партнером [1]. 

Утвердившаяся методическая последовательность в изучении техники бокса 

предусматривает изучение в начале техники основных положений боксера (боевое 

положение кулака, боевая стойка, передвижения и боевые дистанции), затем - техники 

атакующих ударов и защит, защит и контрударов. Подобная последовательность обучения 

технике бокса не вызывает сомнений, так как базируется на сложившихся традициях 

отечественной школы бокса. 

Вместе с тем, эта последовательность обучения технике предопределяет и 

последовательность обучения тактике бокса. Исходя из нее, вначале должны изучаться 

атакующие тактические действия и одновременно с ними - защитные, затем - 

контратакующие действия. Вначале - ответные, a затем - встречные.  
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 Педагогические наблюдения соревновательной деятельности боксеров высокой 

квалификации показывает, что на соревнованиях высокого уровня на тактическое 

маневрирование (без нанесения ударов), различные перемещения (подходы, отходы и др.) 

боксеры затрачивают в первом раунде в среднем до 1-1,2 мин., то в последнем не более 30 

с., а в среднем за всю встречу на этот компонент тактики боксеры затрачивают более 4-х 

минут, то есть больше 50% . Такая динамика по раундам объясняется тем, что в первом 

раунде противники ведут разведку, осторожно боксируют на дальней дистанции. По мере 

того, как боксеры получают информацию о возможностях друг-друга, бой обостряется, 

увеличивается количество ударов, чаще ведется на средней и ближней дистанциях, где 

передвижения ограничены. Обострение боя приводит и к более частым нарушениям 

правил. Так суммарное время (по раундам), которое затрачивается рефери на различного 

рода остановки (замечания и прочие ритуалы, согласно правилам соревнований), в первом 

раунде составляет примерно 7с., во втором - 14 с., в третьем - 16с., в четвертом - 20с.  

Этим же объясняется и снижение к концу боя эффективности ударов, выполняемых 

с дальней дистанции и возрастает эффективность ударов, выполняемых со средней и 

ближней дистанций [2]. 

На нанесение с дальней дистанции ударов, достигающих цели, боксеры затрачивают 

в первом раунде в среднем около 10 с, во втором -7 с, в третьем - 6 с., в четвертом - 4-5с, а 

всего за четыре раунда на нанесение с этой дистанции ударов достигающих цели, 

затрачивается 28-29с. Со средней дистанции - в первом раунде затрачивается около 7 с., во 

втором - 6 с., в третьем - 9 с., в четвертом - 10-11с., а за весь бой - 25-26с. В ближнем бою в 

первом раунде время нанесения ударов, достигающих цели, составляет 10 с., во втором и 

третьем - по 20 с., в четвертом - 30с., а в среднем за встречу - около 1,2 минут.  

Анализ соревновательной деятельности боксеров, позволил установить процентное 

соотношение атакующих и контратакующих ударов. Так больше всего боксеры наносят 

атакующих ударов (47%); затем предпочтение отдается встречным (28%) и ответным (25%) 

ударам (Никифоров Ю.Б., 1984). Приведенные факты свидетельствуют о широком 

применении боксерами активно-наступательной формы ведения боя с преимущественным 

использованием атакующих и встречных ударов [3]. 

Из всех защит чаще всего применяются защиты при помощи рук (49%). Чуть реже с 

помощью ног (33%) и значительно реже -туловища (18%). Поскольку защиты с помощью 

рук наиболее простые и самые быстрые, это способствует поддержанию высокого темпа и 

сохранению возможности атаки, в связи с чем становится понятным их широкое 

применение. Защиты при помощи туловища сложны в исполнении, это только называются 

«при помощи туловища», на самом деле в этих защитах участвуют и руки и ноги и 

туловище, и требуется высокий уровень мышечной координации. 

Большую половину времени боя (до 60%) боксеры предпочитают находиться на 

дальней дистанции, пребывание их на средней и ближней дистанциях составляет 

соответственно 28% и 15% времени всего поединка. Коэффициент эффективности атаки на 

средней дистанции достигает 0,25, несколько снижается на ближней дистанции - 0,23 и 

становится минимальным на дальней дистанции - 0,21. 

Эффективность подготовительных действий у современных боксеров довольно 

высока (0,51), что намного превышает эффективность атаки (0,24). Это значит, что после 

подготовительных действии удары достигают цели в два с лишним раза чаще, чем без 

применения подготовительных действий [4]. 

По данным Ю.Б.Никифорова (1984), анализ манер ведения боя, позволяет 

утверждать, что около половины всех боксеров можно отнести к темповикам (50- 52%), 

треть боксеров составляют универсалы, 16 - 18% - к игровикам и только 6-9% - к 

нокаутерам. Однако многих боксеров трудно причислить к какому-то одному из 

перечисленных типов [5]. Примерно две трети боксеров умеют перестраивать тактику по 

ходу боя в случае необходимости. Например, тактику высокого темпа они меняют на 
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тактику искусного обыгрывания или нокаута, атакующую форму боя - на контратакующую 

и т. п. Особенно это характерно для универсалов и игровиков. Нокаутеры и темповики 

перестраиваются гораздо реже. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что повышение уровня 

тактической подготовки боксеров - важный резерв в достижении наивысших спортивных 

результатов. Об этом указывается в работах многих [6]. Однако, по данным [7], из чистого 

времени, затраченного на тренировку по совершенствованию тактического мастерства с 

учетом вольных боев и спаррингов, отводится лишь около 14% времени всей тренировки. 

При этом автор считает, что основной путь повышения уровня тактического мастерства 

состоит в целевом подходе к тренировке с учетом особенностей соревновательной 

деятельности. Этот подход заключается в направленном формировании и 

совершенствовании тактических действий с помощью упражнений, в которых 

моделируются соответствующие условия и ситуации, встречающиеся на соревнованиях. 

Высказанное положение целиком относится и к теоретическим занятиям по тактике, 

которые должны быть направлены на повышение знаний спортсменов о целесообразности 

и особенностях применения тактических действий с учетом реальных задач и ситуаций, 

возникающих в соревновательном бою. Моделирование в тренировке соревновательных 

условий легче всего осуществлять в упражнениях с партнером. Особенно удобными для 

этих целей являются условные бои. Задания боксерам должны быть конкретными, 

понятными и направленными на совершенствование определенного тактического действия 

с учетом реальных условий его выполнения на соревнованиях. Здесь особенно важным 

является соблюдение условий неопределенности в действиях обоих партнеров. 

Учитывая особенности и тенденции в развитии современного бокса, работа по 

совершенствованию тактической подготовки боксеров должна идти в двух направлениях. 

Первое из них связано с совершенствованием тактики противодействия агрессивной и 

жесткой манере ведения боя, а также универсальной тактике, характеризующейся 

разнообразием применяемых технических приемов и частой их сменой. 

Второе направление заключается в совершенствовании самих перечисленных 

способов ведения боя с учетом индивидуальных особенностей боксеров. 

В зависимости от дистанции, на которой ведется поединок, можно выделить три 

основных тактических вида боя: бой на дальней, средней и ближней дистанциях. 

В зависимости от применяемых средств ведения боя и характера поединка принято 

различать две основные формы: атакующую и контратакующую. При этом мы считаем, что 

ответная контратака является одним из частных случаев атакующих действий, 

выполненных после защитного действия, поэтому в дальнейшем под контратакующими 

действиями мы будем подразумевать встречные удары [8] . 

Отдельную (на наш взгляд - основную) форму ведения боя представляет 

комбинационный бой, включающий в себя сочетание и чередование боевых действий на 

различных дистанциях и в различных формах: атакующей и контратакующей. 

Современный бой требует от спортсменов умения вести поединок разнообразно, 

подчас в течение раунда меняя свою манеру на более целесообразную в сложившейся 

ситуации. Поэтому, деление боксеров на различные группы, исходя из манеры ведения ими 

боя, носит условный характер и не всегда соответствует действительности [9] . Это, в свою 

очередь, заставляет пересмотреть устоявшееся представление о том, как необходимо 

строить поединок с боксерами различных манер ведения боя. 

Следуя укрепившемуся мнению о том, как надо вести бой с противниками, 

придерживающимися того или иного стиля, российские боксеры часто не могут 

перестроить свою тактику по ходу поединка, когда этого требуют обстоятельства, что 

нередко приводит их к поражению [10]. Происходит это во многом еще и потому, что 

тренеры и боксеры не имеют четкого представления о том, что является главным, а что 

второстепенным в тактике. 
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 Опираясь на теорию деятельности [11], все действия в боксе можно разделить на: 

подготовительные, обеспечивающие выполнение основного атакующего или 

контратакующего удара; основные - нанесение удара или (ударов) и заключительные 

действия - обязательный выход из сферы боя.  

Все эти компоненты боевых действий должны находиться в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Выпадение одного из этих компонентов боевых действий 

значительно, а подчас и полностью снижает их эффективность. 

Важным условием эффективности тактических действии является обязательное 

сочетание их с защитными действиями. 

Подготовительные действия могут быть выполнены с помощью ног, рук, туловища 

и различных сочетаний этих элементов технико-тактических действий. Чаще всего в боевой 

практике встречаются комбинации этих элементов подготовительных действий. При этом 

главное место среди них должна занимать работа ног, так как именно с помощью различных 

передвижений боксер подбирает дистанцию, создает удобное исходное положение для 

нанесения решительного удара или серии ударов. 

Подготовительные действия с помощью рук создают возможность «запутать» 

противника и создать исходное положение для нанесения решительного удара. 

Подготовительные действия с помощью туловища чаще всего используются для того, 

чтобы вывести противника из равновесия и воспользоваться создавшимся положением для 

проведения атаки или контратаки акцентированным ударом или серией ударов. 

Основное действие осуществляется с помощью нескольких вариантов. При атаке 

боксер пользуется серией ударов или акцентированным одиночным ударом. 

Контратакующие действия чаще всего осуществляются на первый или второй удар 

атакующего противника. Для этого боксер использует одиночные удары или серии ударов. 

Одним из главных требований, предъявляемых к осуществлению основного 

действия, является обязательное сочетание выполнения ударов с защитами. Если боксер 

пренебрегает защитами, то в момент атаки он может пропустить сильный встречный удар 

и проиграть бой нокаутом. 

Заключительное действие - это та часть технико-тактического действия, отсутствие 

которой может свести к минимуму его эффект. Боксер, который после осуществления своих 

основных действий остается в сфере боя, рискует пропустить сильный ответный удар и 

проиграть бой досрочно. Заключительные действия могут выполняться несколькими 

способами: выходом из сферы боя шагами назад, влево и вправо, а также передвижением 

по кругу с заходом за спину противника. Возможны варианты сокращения дистанции, 

захваты противника, вхождение в клинч. Все эти действия могут выполняться в сочетании 

с ударами - одиночными и сериями [12]. 

Основные требования, предъявляемые к различным тактическим действиям. 

Атака, контратака. Известно, что эффект атаки или контратаки зависит от их 

неожиданности. В связи с этим, основным требованием, которое предъявляется к этим 

технико-тактическим действиям является их тщательная подготовка. Исходя из этого 

положения, мы считаем, что эффект атакующих или контратакующих действий 

определяется: 1) разнообразными подготовительными действиями, которые обеспечивают 

нанесение ударов из-за пределов оперативного поля восприятия [13]; 2) нанесением серий 

ударов в голову, что затрудняет процессы зрительных восприятий и обеспечивает 

неожиданность ударов; 3) умелым и своевременным применением встречных ударов в 

момент атаки противника, когда он принимает неудобное исходное положение и встречный 

удар (скорость которого, а следовательно, и сила увеличиваются за счет суммирования 

скорости нанесения удара и скорости движения противника); 4) неожиданным ударом из 

нестандартного положения, когда противник не был готов к защите. 

Защита. Условно защитные действия можно подразделить на активные и пассивные. 

К активным защитным действиям мы относим те, которые создают удобное исходное 
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положение для последующей контратаки ответными ударами пли сочетаются с нанесением 

встречных ударов. К ним можно отнести: уклоны, нырки, отбивы и различные варианты их 

сочетании. Пассивные защиты обеспечивают боксеру возможность нейтрализовать 

неожиданную атаку противника, восстановить свои силы после пропущенного сильного 

удара, утомить противника и нанести ему неожиданный сильный удар или серию ударов. К 

пассивным защитам можно отнести: подставки, накладки, отклоны, шаги назад, клинчи. 

Современный бой характеризуется большой плотностью боевых действии и 

высоким уровнем физической подготовки, что требует от защищающегося боксера 

максимального использования активных защит, позволяющих нейтрализовать атакующий 

порыв противника и развить свою атаку или контратаку. Пассивные защитные действия 

необходимо применять лишь в отдельных критических для боксера моментах боя, они не 

должны занимать решающее место в боевом арсенале современного боксера. 

Теоретическое обоснование значимости проблемы формирования индивидуального 

стиля боксера на основе изучения и обобщения отечественной и иностранной научно-

методической литературы позволило установить необходимость ее разработки путем 

применения методов научного исследования, проведения лабораторных и педагогических 

экспериментов, разработки системы тестов и критериев; оценки деятельности спортсменов 

при выполнении заданий, обеспечивающих индивидуальное усвоение техники ведущих 

приемов в боксе. 
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Мақалада халық музыкасын жоғары бағалаған Д.Рақышев өз шығармашлығын 

қазақ музыкасының ұлттық ерекшеліктерімен ұштастыра пайымдалды. Халық әншісі 

ұлттық фольклордың интонациялық, ырғақтық өрісінің шеңберін кеңейтіп, ұлттық 

дәстүрді үлкен сүйіспеншілікпен меңгерудің үлгісін көрсетті. Өнер иесінің музыкасын 

халқымыздың сүйіп тыңдауының басты себебі де оның осы қасиеті, ол шәкірттеріне тек 

ән үйрету, әншілік әдіс-тәсілдерді меңгертумен шектелмей, тәлім-тәрбиесіне де назар 

аударды. Мақала көлеміне қарай мәселені толық шешуді қарастырмайды.  

Тірек сөздер: дәстүрлі халық әні, Жетісу ән мектебі, Д.Рақышев шығармашылығы, 

қоғамдық-әлеуметтік жағдайы 

 

Статья посвящена творчеству Д. Ракишева, высоко ценивший народную музыку, 

соединил свое творчество с национальными особенностями казахской музыки.Народный 

певец с большой любовью подал пример освоения национальных традиций, расширив 

интонационный и ритмичный диапазон национального фольклора.Основная причина, по 

которой наши люди любят слушать музыку артиста, заключается в том, что он уделял 

внимание не только обучению своих учеников пению, но и их воспитанию. В связи с 

небольшим объеом, статья не полностью раскрывает затронутую проблему. 

Ключевые слова: традиционная народная песня, Жетысуская исполнительская 

школа народной песни, творчество Д.Ракишева, общественно-социальное положение 

 

The article is devoted to the work of D. Rakishev, who highly appreciated folk music, 

combined his work with the national characteristics of Kazakh music.The folk singer with great 
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love set an example of mastering national traditions, expanding the intonation and rhythmic range 

of national folklore.The main reason why our people love to listen to an artist's music is that he 

paid attention not only to teaching his students to sing, but also to their education.Due to its small 

size, the article does not fully disclose the problem raised. 

Key words: traditional folk song, Zhetysu performing school of folk song, creativity of D. 

Rakishev, social and social status 

 

Қазақстан еліміздің егемендік алып, ұлттық тарихымызды шынайы зерттеуге жол 

ашылуы, оның бай мұрасын ұрпақ тәрбиесіне пайдалануға мүмкіндік туғызды. Ата-баба 

өнерідер кезінде зерттелінбей көптеген музыкалық мұралар келмеске кетті, ұлттық тәлімдік 

мұра халқымыздың теңдесі жоқ байлығы болып табылады. Шығармашылық өмірінде 

ұлттық өнерді меңгертуге бүткіл болмысын арнаған, бар ғұмырын өнер үшін сарп еткен 

Дәнеш Рақышевтың артында қалдырған музыкалық-педагогикалық мұрасы - М. Әуезов 

«Шертісің де, әнің де қандай келісті. Сен үлкен композиторсың! Әнің – нағыз қазақ әні», - 

деп бағалаған  баға жетпес құнды мұра[1.   

Дәнеш Рақышевтың әнші-сазгер, ұстаз  ретінде қалыптасуына ықпал еткен 

қоғамдық-әлеуметтік жағдайларды айқындау үшін оның өмірі мен шығармашылығы, 

балалық, шәкірттік, жігіттік, кемелдену шақтары және өмірінің соңғы кезеңдеріне 

байланысты басты уақиғалар қамтитын мерзіміне қарай жіктеліп, оның шығармашылық 

тұрғыда қалыптасуы мен тұлға ретінде қалыптасуы сараланды. 

Дәнеш Рақышев туралы жарияланған еңбектер мен зерттеу материалдарына шолу 

жасау, оның әнші-сазгер, қоғам қайраткері, педагог ретінде аты әйгілі болғандығын және 

халқының аяулы ұлы, біртуар дарынды азаматы екендігін айғақтайды. 

Өкінішке орай, Дәнеш Рақышевтың өмір белестері мен шығармашылық іс-әрекетінің 

дамуы, музыкалық-педагогикалық мұрасы арнайы зерттеу объектісі ретінде 

қарастырылмай келеді. Әнші-сазгердің өмірі, қоғамдық-әлеуметтік қызметі көптеген 

мақалалар мен естеліктер жинақтарында, деректі романда, мұрағат деректері негізінде ғана 

қарастырылған. 

Әншінің қазақ өнерінің дамуына қосқан үлесін Т. Исабектің «Әнші Дәнеш» атты 

деректі романынан қарастыруға болады. Бұл еңбекке қазақтың әйгілі әншісі әрі сазгері 

Дәнеш Рақышевтың өмірі мен шығармашылығы арқау болған. Роман авторы кейіпкерімен 

жастайынан аралас-құралас болып, қатар өскен адам, сондықтан да шығарма оқиғасы 

оқырманын шынайылығымен тәнті етеді. Деректі роман біртұтас желіде жазылып, 

«Жастық шақ белестері» және «Туған ел құшағында» деген екі бөлімнен тұрады. Оның 

мазмұны Дәнеш Рақышевтың музыка саласымен бірге музыкалық білім беру педагогикасы 

саласында да өшпес із қалдырғанын көрсетеді [2]. 

Дәнеш Рақышевтың музыка педагогикасы саласына қосқан үлесі 2001 жылы 

«Жалын» баспасынан шыққан Қ.Толыбаевтың «Әнші Дәнеш» атты естеліктер жинағында 

да көрініс тапқан. Жинақ Қазақстан Республикасының Халық әртісі, халық әндерін 

орындаудың асқан шебері, майталман әнші, өзіндік мәнері зор сазгер Дәнеш 

Рақышевтыңатының аңызға айналғандығын паш етіп, оған деген халқының шексіз 

сүйіспеншілігін, оның игі қасиеттері мен кісілік сипаттарын елге танытуды көздейді [3].  

Соңғы жылдары әншінің 70 жылдық, 75жылдық, 80жылдық мерей- тойлары облыс, 

республика көлемінде атап өтілуі де кездейсоқтық емес. Сондықтан да Қазақстанның 

мәдениетінің, музыка, педагогика тарихының дамуына ерекше атсалысып, сол өнер 

жолында талай қиыншылықтарға ұшыраса да, өмірінің соңына дейін адал қызмет еткен ірі 

тұлғаның  шығармашылықты іс-әрекеті жас ұрпақтардың ой-санасында берік орын алуын 

жөн санап, ерекше баға берген бірқатар мақалалар, естеліктер жарық көрді (Ә.Ысқабай, 

Ж.Нұрғожаев, М.Нұрсейіт, К.Рақыш, Т.Кәрім, С.Керімбеков, Е.Манапұлы және т.б.). 

Осындай басқосуларда Жетісу жерінен шыққан ел ағалары Қ.Сұлтанов, К.Ақылбаев,әр 

жылдардағы Алматы облысының  басшылары З.Нұрқаділов, С.Мұқанов С.Үмбетов, және 
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 т.б. өз кезегінде әнші туралы, оның мәдениетке қосқан сүбелі үлесі туралы өз ойларын 

ортаға салып,  ұлағатты сөздер айтты.  

Дәнеш Рақышевтың өмір жолы, музыкалық-педагогикалық мұрасы -тәлімі мол жол. 

Оның тұлға ретінде қалыптасуына бірнеше бастау бұлағы болған факторлар ықпалын 

тигізді: өскен ортасы (отбасы, туыс-туғандары, жолдастары); тәлімдік жүйе (қазақ 

халқының музыка өнерің қазынасы, ұстаздары); қоғамдық, мәдени-әлеуметтік іс-әрекеті; 

әдебиет, өнер, ғылым саласындағы замандастары; өз бетімен білім іздеу, тәлім-тәрбие 

алу, шығармашылықты дамуға талпынысы. 

Дәнеш Рақышевтың біртуар дарынды тұлға болып қалыптасуының іргетасы, ең 

алдымен, отбасында қаланды. Ұлттық дәстүрді көзімен көріп, көңіліне түйіп қаймағы 

бұзылмаған дәстүр-салты, адамгершіліктің бастауы мен өнер атаулыны пір тұту, оның 

халық өміріндегі нарқын салмақтай білу осы алтын бесік отбасында басталған болатын. 

Оның табиғатынан мейірімді, еңбекқор, биязы, парасатты, ұлтжандылық қасиеті ана 

сүтімен дарыды деуге болады.  

Дәнешке ат қоюдың тарихы да отбасында бала тәрбиесіндегі халықтық дәстүр-

салты берік ұсталғандығын көрсетеді. Ол шыр етіп дүниеге келгенде, ауыл жиналып, 

қалжаға мал сойылып,балаға ат қою жайы сөз болады.. Ең алдымен ауыл ағасы Баясылға 

қолқа салынады. Ол: «Рақыш артымнан ерген  ерке інім. Менің жалғыз баламның аты-

Әбиқожа. Енді оның артынан еретін інісі Әбимолда болсын»,- деп азан шақырылып, сол 

есім үш дүркін сәбидің құлағына айқайлап айтылады да, бата жасалады, кейін бес жасқа 

келгенде нағашы жұртынан бір ағайын ақыл айтады: «Балаң молда бола қоймас. Болса 

«молда» лақабы өзі-ақ қосылады». «Жақсы лепес-жарым ырыс» деген сөз бар. Ең берісі, 

нағашы ағасы секілді сыпайы, жұртқа қызметін көрсететін пысық жігіт болсын...» Сөйтіп 

оның аты «Данияр» болып өзгерді. Қазақ халқындағы әдет-ғұрып бойынша анасы Тәжіхан 

оны еркелетіп «Дәнеш» деп жанама ат берді. Осылайша Дәнеш есімі халық санасынан берік 

орын алады  [3.51б.]. 
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Мақалада мұғалімнің кәсіби мамандығында ақпараттық технологияларды қолдану  

мәселесі жөнінде жазылған түрлі әдебиеттерді талдау және оқу телехабарларын қолдану 

тарихын меңгеру мәселесі зерделенген. Негізгі теориялық мақсат болашақ музыка 

оқытушысының оқу телебағдарламаларын қолдану жөніндегі кәсіби шеберлігінің үлгісін 

анықтауға бағытталған. Аталған мақсат жаңа типтегі мамандардан өзінің білім беру 

бағдарламасын жасау және оны таңдап алынған кәсіп бойынша жүзеге асыру үрдісін 
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жетілдіру біліктілігін талап етеді, соның негізінде болашақ музыка оқытушысының 

кәсіби біліктілігінің үлгісін құру қажеттілігінің өзектілігі артып отыр. Бұдан 

туындайтын мәселе білім беруді ақпараттандыру 

жағдайында жалпы кәсіби шеберлік құрылымында, бағдарламалық құралдар саласында 

қажет болып табылатын шеберлік, біліктіліктің орны қандай болмақ, оның тұтас кәсіби 

қызметін тиімді жүзеге асыруда және жекелеген дидактикалық, әдістемелік 

алғышарттарды қамтамасыз етудегі маңызы мен ролі қандай деген сауалдар 

сипатталады. 

Тірек сөздер: кәсіби құзыреттілік, кәсіби-құндылықтық бағыт, когнитивтік 

танымдық сала, телебағдарлама. 

 

В данной статье рассматривается история использования телевизионного 

вещания и анализируется различная литература о ситуации проблемы профессионального 

развития учителя. Основной теоретической целью статьи является 

исследовательский опыт профессиональных навыков будущего учителя музыки в 

использовании образовательных телепрограмм.  Данная задача требует отспециалиста 

разработать собственную учебную программу и усовершенствовать процесс выбора 

образовательных телепрограмм, и, следовательно, возрастает актуальность 

необходимости будущей профессиональной модели учителя музыки. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессионально-

ценностная ориентация, когнитивно-познавательная сфера, телевизионная программа. 

 

This article discusses the history of the use of televisionbroadcasting and analyzed various 

literature on the situation of the problem of teacher professional development. The main 

theoretical goal of the article isresearch experience of the professional skills of the future music 

teacher in the use of educational television programs. This task requires a specialist to develop 

his own curriculum and improve the process of choosing educational TV programs, and, therefore, 

the urgency of the need for a future professional model of a music teacher increases. 

Key words: professional competence, professional value orientation, cognitive-cognitive 

sphere, television program. 

 

Болашақ мамандардың ақпараттық технологияларды мәселесінің кең аясын шешуге 

деген дайындық ретіндегі педагогтың коммуникативтік құзыреттілігін қарастыру – оны 

болашақ маман ретінде қалыптасуын қамтамасыз етуді жүзеге асыру қажеттігі туындайды. 

Коммуникативтік мәселелерді шешу сатыларын проблемалық жағдайларды шешу 

сатыларына ұқсастықтар бойынша белгілеуге болады, атап айтқанда: мәселені түсіну, 

мәселені қабылдау, шешу тәсілдерін қарастыру, таңдап алынған тәсілдерді жүзеге асыру, 

нәтижеге қол жеткізу, нәтижені бағалау, бұған өзін-өзі бағалау да кіреді. 

Қазакстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халкына арнаған 

өзінің жолдауында: «XXI ғасырда білім беру ісін дамыта білмеген мемлекет құрдымға 

кетері хақ. Сондықтан біз болашақта жоғары технологиялық және білікті өнеркәсіп 

мамандарының шоғырын калыптастыруымыз кажет. Бұл орайда, Қазакстандық жоғары оқу 

орындарының міндеті - әлемдік стандартқа сай білім беру, ал олардан алынған дипломдар 

дүние жүзі мойындайтындай болу қажет. Біз әрбір казақстандық азаматтардың дұрыс 

мүмкіндіктермен жоғары білім алуына кепілдік беруіміз қажет», - деген ой айтып өтті [1]. 

Ақпараттық технологияларды қолданудың түрлі бағыттары ғалымдар еңбектерінде 

жан-жақты қарастырылған. Педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру негізі – 

А.А.Орлов, И.Я.Фастовец, С.Т.Каргин; маңызды кәсіби сапаларды дамыту – 

Е.П.Белозерцов, И.А.Колесникова, А.Е.Кондратенков, Н.В.Кузьмина, И.Я.Лернер, 

Н.Д.Левитов, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, Ш.Т.Таубаева зерттеді. Болашақ музыка 

мамандарының білімін тиімді қалыптастыру үшін ақпараттық технологияларды 
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 қолданудың жолдары көп. Олар: компьютерлік бағдарламалар құрастырудан, 

модельдеуден және виртуалдық эксперименттер жасаудан жаңа терминдер меңгеруге 

дейінгібағдарламалар. Педагогикалық тәжірибе мұны жоғары мектептегі оқытуда 

қолдануға болатындығын дәлелдеп отыр. Педагогика өз тәжірибесінде компьютерлік және 

ақпараттық технологияларды оқыту барысында студенттердің ойлауын, есін, қиялын, 

дамытуға олардың өзін-өзі бағалауын, өз әрекетін жоспарлауын бағыттауға қолдануға 

болатындыған дәлелдеді.  

Қазіргі замандағы ақпараттық технологияларды жоғары мектепте қолдану 

мәселелерін талдай келе мына аспектілерді бөліп көрсетуге болады. 

Зерттеу жұмысы музыка мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға 

арналғандықтан, дидактика дамуының тарихы, дидактикалық жүйелер, мұғалімнің 

дидактикалық біліктілігінің мәні, олар туралы әлемдік, шығыс, қазақ философиясындағы 

өрелі ойларға, отандық педагогиканың тұжырымдамалық пікірлеріне талдау жасау 

қажеттілігі туындады.    

Ғалымдардың пікірлерін басшылыққа ала отырып, біз «ақпараттық технология» 

ұғымына – студенттердің жеке тұлғалық психологиялық ерекшеліктеріне байланысты 

меңгерген білімдерін, дағдылары мен біліктерін, танымдық және тәжірибелік іскерлігін 

өмірде дұрыс қолдануы деген анықтама бере аламыз [2]. 

Ақпараттық технологиялар арқылы білім алушылар білім алу нәтижесінде келесі 

іскерліктерді меңгеру керек:  

- мамандық, коммнуникативтік мәселеге байланысты сұрақ бойынша, өз ойын қысқа 

білдіруде ақпараттық технологияларды тиімді қолдана білу;  

- мамандыққа байланысты тақырыбында таңдалған ғылыми хабарламаға сыни баға 

беруде, ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін қолдана білу;  

- мамандыққа байланысты білімдерін қалыптастыру тақырыбындағы баяндама 

бойынша пікір таласқа қатысу, өзінің пікірін дәлелдеуде ақпараттық технологияларды 

дәлелді қолдана білуі;  

Ақпараттық технологиялар арқылы білім алушылар коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастырудағы дағдылар:  

- мақсатты түрде байланыс орнату дағдысы, ұжымның және жеке тұлғаның 

дамуының алдағы жүйесін ашу дағдысы және өзінің табыстылығына деген сенімділігін 

ақпараттық технологиялар негізінде ұялату;  

- өзінің әңгімелесуші серіктесінің неғұрлым күшті жағын көре білу және оның өзіне 

деген сенімділігін ұялату, талап қою мөлшерін анықтау және серіктесімен тілдесудегі, 

қарымқатынастағы әділеттілігін ақпараттық технологиялар негізінде орнату; 

 - өзінің беделінің негізінде әңгімелесушіге әсер етуді ұялату, келіспеушілікті 

болдырмау және оны шешуде (серіктестік тұрғыдан келу және т.б.) ақпараттық 

технологияларды пайдаланудың жолдарын білуі.  

Қазіргі замандағы ақпараттық технологияларды жоғары мектепте қолдану 

мәселелерін талдай келе мына аспектілерді бөліп көрсетуге болады. Бірінші аспект – 

компьютер зерттеу нысанасы. Бұл ең алдымен «Музыкалық информатика» курсына тән. 

Дегенмен, бүгінгі таңда тек информатика пәні ғана емес, барлық пәнді оқытуда әсіресе шет 

тілін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдануға басымдық берілуде [3]. 

Екінші аспект компьютер оқыту құралы, яғни «оқытушы» рөлінде. Бұл мағынада 

компьютер «Музыкалық білім беру әдістемесі» курсында ғана емес, сонымен қатар басқа 

пәндерді оқыту барысында (тренажерлар, тесттер, электрондық оқулықтар, 

мультимедиялық энциклопедия және т.б.) да қолданылады. 

Үшінші аспект компьютер оқу міндеттерін модельдеуге мүмкіндік беретін құрал 

ретінде оқытуды, шығармашылық үдеріске айналдыруға мүмкіндік береді. Біздің зерттеу 

тақырыбымыз тұрғысынан талдайтын болсақ, екінші және үшінші аспектілер тиімді деп 

санаймыз. Өйткені, болашақ музыка мамандарының оқу телебағдарламасы арқылы 
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құзыреттілігін қалыптастыру үшін оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану, 

оқытуды интенсификациялауға, білім алушыларға ақпараттық кеңістік жағдайында 

үйлесімді өмір сүруге даярлауға мүмкіндік береді. Музыкалық ақпараттық технологияны 

болашақ музыка мамандарының қалыптастыру үшін пайдалануда төмендегідей талаптарды 

орындау қажет:  

Ғылыми ой-пікірлер мен талдау-пайымдауларда көрсетілген ақпараттық 

технологиялар жайлы пікірлер, жалпы ғылыми салада әр түрлі контексте колданылып, 

отандық және шетелдік ғылыми психология-педагогикалық әдебиеттерде сан алуан 

кырынан танылып жүр.  
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Работа посвящена изучению в музыкально-теоретическом, культурологическом и 

этнографическом аспектах широко распространённого жанра западно-казахстанской 
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Мақала Батыс Қазақстан домбыра дәстүрінің кең таралған жанры - Ақжелеңнің 

музыкалық-теориялық, мәдени және этнографиялық аспектілерін зерттеуге арналған. 

Тірек  сөздер күй жанры, Ақжелең, көне түркі  ұғымы, күй аңыздары 

 

Тhe work is devoted to the study in the musical, theoretical, cultural and ethnographic 

aspects of the widespread genre of the West Kazakhstan dombra tradition - Akzhelen. 

 Key words genre kui, Akzhelen, ancient Turkic representation, kui legends 

 

Народный вариант легенд о создании Акжеленов был описан в трудах А.К.Жубанова 

[1], М. Ысмагулова [2] и Таракты Акселеу [3]. Так, А.К. Жубанов пишет: «В сокровищнице 

казахской народной музыки имеется серия кюев, которые называются «Ақжелең». О 

происхождении этого типа музыкальных пьес казахские домбристы говорят, что некогда 
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 была девушка-домбристка, которую звалиАқжелең. Она играла 62 кюя, по количеству 

кровеносных сосудов, которых казахи насчитывают 62. Она играла до тех пор, пока все 62 

сосуда не приходили в состояние возбуждения» [1, с. 201]. 

Мустафа Ысмагулов [2, с. 6] более подробно излагает сюжет легенды: 

«Когда-то давно на берегу реки Ақ Жайық(Урал) жила девушка-кюйши по имени  

Ақжелең, которая   изумляла   всех   необыкновенной    красотой и редким талантом. Ее 

часто можно было встретить на различных пиршевствах, праздниках, в окружении 

огромного числа слушателей-поклонников. Красавица Ақжелең появлялась в таких местах 

каждый раз на новом скакуне, снаряжение которого было из чистого белого серебра, даже 

рукоятка камчи была отделана серебром. Украшения самой Ақжелең были также 

серебряными, дополняя ее и без того завораживающий облик. Все украшения звенели, 

будто переговаривались. Изумленный внешним обликом девушки-кюйши народ просто 

замирал, когда ее пальцы касались струн домбры. Каждый свой кюй Ақжелең 

представляла следующим образом: «Этот кюй знаменует мушелжас (переходный 

возраст–Р.А.). Этот – время, когда косы отрасли и можно было надевать украшение-

шашбау. А этот – когда я получилаблагословление старейшин  для участия в 

домбровыхсостязаниях-тартысах. Следующийкюй создан, чтобы настроить слушателей 

для восприятия остальных кюев. А этот – когда меня провожали в дом будущего  мужа... 

Названия этим кюямкюйши не давала, поэтому в народе они остались как кюи Ақжелең, 

по имени создательницы». 

Следующая версия легенды, изложенная известным писателем, филологом Таракты 

Акселеу, близка по содержанию к вышеизложенному варианту: 

«Создание кюев«Ақжелең», согласно известной народной легенде, связано с именем 

красавицы кюйши Ақжелең, которая жила на берегу реки Урал /Жайық/. Ақжелең 

выделялась среди своих сверстниц своими красивыми нарядами, дополненными 

изумительными   украшениями. Особую деталь  ее одеяния составляли белыеперья на 

головном уборе /«ақүкi»/. В местах скопления народа Ақжелең появлялась верхом на белом 

скакуне, украшенном серебряным снаряжением. Благодаря своей неописуемой красоте, 

сочетающейсяс великолепным умом и талантом, Ақжелең была любимицей народа. Люди 

могли неустанно слушать кюи, исполняемые ею. Этикюи не имели названий. Народ сам 

легко узнавал их и мог расслышать в них звон монет шолпы Ақжелең, интонации ее 

прощания перед разлукой с родными и т.д.» [3, с. 60]. 

Вышеизложенные варианты легенды, в романтизированном изложении 

современных авторов (особенно 2 последние версии), на первый взгляд, далеки от 

отражения реальности в силу своей мифо-поэтичности. С.А. Каскабасов объясняет это 

явление тем, что легенда «вобрала в себя признаки и мифа, и былички, и предания, 

«переработала» их в идейно-художественном плане и этим самым приблизилась к сказке, 

а, возможно, даже генерировала ее» [4, с. 446].Тем не менее,варианты легенды об Ақжелең 

очень важны для нас, поскольку на основе их анализа возможно сделать некоторые 

предположения относительно происхождения этих кюев, их функции, и главное –  

определить семантическую основу жанра Акжелен. 

О древности происхождения кюев «Ақжелең» свидетельствует наличие самой 

легенды, анализ отдельных ключевых моментов которой служит тому подтверждением. 

Ведь «дошедшие до нас предания и легенды произошли из древних повествований и 

сохранили некоторые следы первоосновы» [70, с. 449]. При всем разнообразии литературно-

художественных приемов, которыми «украшена» легенда, идентичность ее вариантов 

несомненна. Если исключить из легенды все красочные литературные напластования, наше 

внимание концентрируется, прежде всего, на том, что девушка играла все 62 Акжелена, а 

также на подчёркиваемой всеми версиями особой силекюев, которая способна оживить 

самые сокровенные чувства [5, с. 61] посредством «размягчения»шестидесяти двух 

«тамыр'ов» («алпыс екі тамыр иіді»). Для создателей легенды, вероятно, не было загадкой 
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понятие «алпыс екі тамырлы ақжелең». Для современного сознания оно неясно, и с 

необходимостью предполагает выяснение семантики всех его составляющих:   слов 

«ақжелең», «тамыр» и семантики числа 62. 

Жанровое обозначение «Ақжелең» в среде традиционных музыкантов трактуется 

довольно разноообразно. Одно из них заключено в понимании Акжелена, как «тартыс-күй» 

(тартыс – состязание домбристов). Известно, что «диалогическое соперничество 

способствовалорождению в процессе состязания многих прекрасных домбровыхкюев» [6, 

с. 26]. К числу подобных шедевров относятся Акжелены, созданные во время тартыса –

«Ұзақ Ақжелең» Курмангазы, «Қыз Ақжелең» Даулеткерея, «Күй шақырғыш Ақжелең» 

Казангапа и др. Особым почетом и уважением народ наделял того виртуоза-импровизатора, 

который в мгновении ока мог создать кюй и даже целый цикл кюев. Именно так 

прославился Казангап, который победил в тартысе девяти сильнейших маститых 

домбристов, исполнив наиболее интересные варианты-импровизации цикла 62-х 

Акжеленов, «алпыс екітамырлы ақжелең».  

В таком случае, как появился этот цикл, кем он был создан, и почему количество 

Акжеленов должно было соответствовать цифре 62?  

Согласно древне-тюркским представлениям, мир живых существ не подлежит 

пересчёту, не должен быть отражаем в точных числах. Возраст человека, количество детей, 

скота не было принято называть точно. По народным поверьям, это значит ограничить то, 

что находится в ведении  высших сил и подвергнуть свою жизнь опасности. «Числа имеют 

свою магию», - полагали прототюрки. Духовное, физическое и материальное богатство 

всегда было завуалировано, оберегалось от посторонних вмешательств, от злых духов, 

сглаза завистников и т.д. Если спросить казаха «сколько у него детей?», он ответит: «Тәңірі 

бергендері жүгіріп жүр ғой...» - «Столько, сколько Тенгри дал». Возраст человека в 

традиционном обществе измерялся 12-летним циклом – мүшел [7]. Поэтому казахи 

говорили: «Мүшелге жақындап қалдық» - «Уже близок мүшел», «Бір мүшел өтті» - 

«Прошло 12 лет». О количестве скота,  которое, как правило, точно определялось на глаз, 

говорили в выражениях типа: «Бір отар қой» (отара овец), «Бір табын жылқы» (табун 

лошадей). В этом случае под понятиями «отар» или «табын» подразумевалось количество 

скота, превышающее сотню. Даже возраст скота казахи обозначали не точными цифрами, а 

давали название каждому этапу его жизни. К примеру, годовалый жеребенок назывался 

құлын, двухлетка – тай, трехлетка – дөнен, пятилетка – бесті, на шестой год он станет 

именоваться ат.   

Обладая глубокими знаниями в области арифметики, астрологии, медицины и 

других наук, кочевники избегали точных данных, порядкового счета, строго придерживаясь 

регламентированных норм религиозно-духовной жизни. Исключение составляли числа 3, 

7, 9, 40, то есть те, которые, согласно традиционному миропониманию, относились к 

категории сакральных знаков. В этом кроется одна из причин называния  числа «62» в цикле 

Акжеленов. Как следует из вышесказанного, это – сакральное, символическое число. В 

народе известны поговорки, связанные с этим числом: «Алпыс екі баулы қыпшақ, жетпіс 

екі баулы өзбек», «Алпыс екі тамыр иіді, көкке алақанын жайып жалбарынды», «Күй бата 

ретінде жетпіс екі тараулы «қарғыс» емес, алпыс екі тараулы «алғыс»[8, С. 63-64]. Поэтому 

точное соответствие количества Акжеленов числу «62» вовсе не обязательно, это 

символическое обозначение некоего сакрального множества. 

А.Сейдимбеков считает, что инструментальные циклы «9 тарау»,«Кертолғау», «62 

акжелең» и «62 қосбасар» берут свое начало от объединявшего их большого цикла, 

известного в период Тюркского каганата как «Тәңiрiнiң 366 тармақ күйi», соответственно 

количеству дней в году [5, с. 146]. 

Помимо собственно музыкальной сферы, число «62» мы встречаем при обозначении 

жизнеобеспечивающих центров человека –«62 тамыр», что, тем самым, позволяет видеть в 

нём выразителя гипнотической, лечебной функции (или магии). Именно в таком качестве 
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 указанное число встречается в культуре некоторых народов стран Восточной Азии. 

Аккупунктурное воздействие на энергетические каналы и точки составляет основу 

традиционной медицины Тибета и Китая. В частности, тибетские лекари эпохи 

средневековья акцентировали внимание на так называемые «уязвимыеголовные центры», 

от которых зависит жизнь человека. Количество этих центров –  62! [9, с. 47].Вспомним 

также известный метод диагностики по пульсу («тамырұстау») у казахских «емшi» 

(«лекарей»), применяемый для определения диагноза больного и наличия в его организме 

«ыстықжел» и «суықжел» (горячего и холодного ветра).  

Таким образом, число «62» в традиционном мировоззрении казахов имеет древнее 

сакральное значение. Присутствие этого числа и в музыкальной практике, и в арсенале 

традиционных лекарей свидетельствует о нераздельности музыкальной и лечебной 

практики древних тюрков. Их синкретическое единство – основа всех древних культур, и 

оно находит научное обоснование в современной психотерапии.  

Таким образом, исполнение некоего множества кюев, символически обозначенных 

как «алпыс екітамырлыақжелең», оказывало лечебное, терапевтическое воздействие на 

слушателей. Присутствие этого числа в названии цикла отнюдь не означает точного 

соответствия ему количества кюев. Достаточно было посредством исполнения Акжеленов 

воздействовать на важнейшие тамыр’ы в организме человека, что приводило его в 

состояние восторга, возбуждало и вдохновляло, придавало силы, словно вдохнув новую 

жизнь. 

Не последнее место в активизации магической, лечебной функции анализируемых 

кюев, согласно легенде, принадлежит самой исполнительнице – Ақжелең. Её глубокое 

психо-физиологическое воздействие на аудиторию ассоцируется с камланием бақсы 

(шамана). 

Основанием для нашего утверждения является анализ внешнего облика, наряда 

Ақжелең, отдельные элементы которого указывают на особый статус девушки в обществе. 

Согласно легенде, Ақжелең выделялась среди других девушек красивыми нарядами, 

дополненными изумительными украшениями из серебра. По народным поверьям, серебро 

обладало очистительным и магическим свойством!. Примечательно, что именно в Западном 

Казахстане (регионе возникновения и развития жанра Акжелен) серебряные украшения 

женщин отличались массивностью, разнообразием форм, и поэтому богато смотрелись. 

Исследователи также отмечают, что только на Западе Казахстана носили браслеты, 

соединенные серебряными цепочками с 2-3-мя кольцами и перстнями.     

Особую деталь в наряде Ақжелең составляли белоснежные перья на головном уборе, 

атрибут шаманов. Облик девушки довершает статный белый скакун с серебряным 

снаряжением, верхом на котором она часто появлялась на всевозможных тоях, 

празднествах. Напомним, что образ белого скакуна в устно-поэтическом народном 

творчестве (эпосах, легендах, сказках) присутствует при описаниях особо торжественных 

случаев, ритуальных моментов. До последнего времени при избрании хана приносили  в 

жертву белую лошадь. «Белая лошадь изгоняет злых духов, представительница 

потустороннего мира, посредница между миром живых и мертвых, но стоит ближе к 

живым. Следовательно, белой лошади присущ запах живого организма, которого, по 

поверью, боятся мертвые», - пишет С. А. Каскабасов [4, с. 59]. Белая масть коней была 

связана с небом: на них ездили у древних тюрков и монголов высшие правители и высшие 

шаманы, получившие верховную власть как дар Неба [10, с. 425]. В этом отношении образ 

белого скакуна и в целом, легенда об Ақжелең напоминает сюжет якутского эпоса о 

небесной богине Нъэлгэлдин Иэйэхсит. Так, в якутском олонхо говорится о богине 

Нъэлгэлдин Иэйэхсит, которая в образе белой, как молоко, кобылицы, прискакала на пир 

первых людей:  
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«…И вот, почитаемая везде, 

Небесная жизнерадостная мать – 

НъэлбэнАйыысыт, 

Белой, как молоко,  

Кобылицей оборотилась,  

С облака сошла, 

Прискакала к урочищу первых людей…» [10, с. 431, с. 27]. 

Двойственный образ присутствует и в мотиве чудесного рождения героя олонхо 

матерью-лошадью. Двойная природа матери героя заключается в том, что в «своем» 

Верхнем мире она антропоморфна, в зооморфном же облике она спущена в иной для себя 

мир: это особый способ проникновения в Средний мир с помощью шаманки (удаган). Образ 

зооморфной метаморфозы связывается уже с концепцией шаманских перевоплощений, а 

также с представлением о небесном происхождении коней [11, С. 21-22]. Двойственный 

облик женщины, оборачивающейся белой кобылицей, это типичный мотив мифологии 

многих народов мира, который отражает долгий путь трансформации зооморфных божеств 

в антропоморфных. В случае с Акжелен, являющейся на белом коне, можно предположить 

совмещение в одном образе различных ипостасей – антропоморфного облика шаманки 

(удаган)  и зооморфного облика божества Верхнего мира. 

Имя девушки состоит из двух слов –  «ақ»(белый) и «желең» (платок)– каждое из 

которых имеет глубокое значение.  

Слово «ақ» обычно употребляется в значении белый цвет. А цветовой признак, как 

известно, «в тюркской традиции обладал огромной смысловой нагрузкой» [11, с. 27]. При 

этом среди всех цветов в культуре казахского народа особую роль играет, наряду с голубым 

(көк) и черным (қара), белый цвет. Так, под понятием «ақ» чаще всего подразумевается 

молочная пища, которая очень ценится казахами, считается священной и потому 

используется в обрядах. Переносные употребления слова «ақ» означают честный, прямой, 

правильный, прекрасный, роскошный, великолепный, чистый, святой, космический. 

«У тюркских народов слово «ақ» в женских именах означает прежде всего чистоту 

и непорочность, как белое платье невесты…», - пишет Алим Гафуров [12, с. 220]. Во 

фразеологическом словаре [13, С. 17-18] это слово имеет следующие значения:    

Ақ бата – букв.: белое благославление, в смысле напутствие, благопожелание; 

Ақжарқын – букв.: жизнерадостный (о характере); существует также понятие «ақкөңiл», 

которое характеризует человека доброго, великодушного, оптимистичного, и потому 

является в известной степени синонимом понятия «ақжарқын»; Ақжаулық – букв.: белый 

платок. В переносном смысле: супруга, жена, подруга жизни. К примеру, известна 

поговорка: «Бiрiншi байлық - денсаулық, екiншiбайлық – ақжаулық…» («Первое богатство 

– здоровье, второе богатство– верная спутница жизни»);Ақжолтай болу – сопутствовать 

счастью. Например: «Нұржаусын, шырағым, ақжолтайаман-есенбосағааттап…» («Пусть 

дорога твоя будет светом полна, счастьем наполни дом жениха»);Ақниет – искренние 

пожелания, чистые помыслы;«Ақбөпем», «ақ ботам» и т.п. – ласкательное обращение к 

младенцу. 

В антропономии [12, с. 23] компонент «ақ» означает «долгожитель», «счастливый», 

«аккиши» употреблялись в смысле «человек, умудренный знаниями и опытом жизни», «с 

добрым сердцем», «несущий благодать», «акбазарган» «самый старый и самый мудрый 

купец, которому доверяли возглавлять караван». «Белый цвет – цвет чистоты, цвет 

сакральных небесных светил (луны, солнца, звезд), цвет счастья и радости. В такой 

семантике он встречается в представлениях многих народов мира» [14, с. 214]. В 

исследовании Т.Толеубаева приводится целый ряд элементов свадебного обряда казахов, 

свидетельствующих об особом отношении в традиции к белому цвету. Так, этот цвет 

встречается: 
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 1. при сватовстве, когда закалывали белого барана, произносили «ақ бата»; 

2. в рамках церемонии, когда невесту носили на белой кошме во время прощания с 

родственниками; 

3. основа головного убора невесты (сәукеле) шилась из белой кошмы; 

4. юрта молодых обычно была белого цвета, потому называлась «ақ отау»; 

5. при переезде в дом свекра лицо невесты прикрывали белой материей; 

6. при первом появлении девушки в доме жениха сваты отбеливали лицо мелом; 

7. для свадьбы в ауле жениха закалывали белую кобылу. 

Священная семантика белого прослеживается также в блюдах и продуктах, 

используемых в рамках обряда. Так, к примеру: 

а) при угощении обрядовым блюдом «құйрық-бауыр», белым мазали лица сватов 

(блюдо состояло из печени и курдюка (белого цвета), и в него добавляли «қатық», т.е. 

кислое молоко); 

б) при обрядовой игре между сватами противоположные стороны мазали друг друга 

мукой; 

в) при первом визите в дом свекра новобрачной мазали лицо молоком. 

Анализ показывает, что рассматриваемый цвет встречается в большинстве акций 

свадебного обряда, связанных с невестой. Вместе с тем, слово «ақ», согласно 

мировоззрению казахов, используется по отношению ко всему священному: к пище, 

обряду, ребенку, благославению. 

Таким образом, учитывая вышеизложенный лингвистический материал и анализ 

свадебного обряда, мы пришли к выводу, что понятие «ақ» означает, с одной стороны, 

сакральное благодатное  начало,  и как преимущественно сопровождающий  

невестуэлемент свадьбы, позволяет трактовать его как один из атрибутов священного 

Женского начала. 
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Мaқaлaдa дәстүрлі қолөнер, қазақ халқының ұлттық көркем мәдениетінің 

құрамдас бөлігі, дәстүрлі қолөнерді игеру іс-әрекеті - балалардың ізгілік қасиеттері мен 

дене күштерін қалыптастыратын тәрбиелік мәнінің ерекшелігі туралы, халқымыздың 

дәстүрлі қолөнерін жоғары бағалау, баланы еңбекке үйрету тәжірибесі жөнінде 

айтылған. 

Тірeк сөздeр:дәстүрлі қолөнер, ұлттық көркем мәдениет, іс-әрекет, балалардың 

ізгілік қасиеттері, баланы еңбекке үйрету. 

 

В статье рассказывается о традиционных ремеслах, неотъемлемой части 

национальной художественной культуры казахского народа, о развитии традиционных 

ремесел - об особенностях воспитательной ценности детских добродетелей и физической 

силы, признании традиционных ремесел нашего народа, опыте обучения детей труду. 

Ключeвыe слoвa:традиционные ремесла, национальная художественная культура, 

деятельность, детские добродетели, обучение детскому труду, профориентация 

 

The article tells about traditional crafts, an integral part of the national artistic culture of 

the Kazakh people, about the development of traditional crafts - about the features of the 

educational value of children's virtues and physical strength, the recognition of the traditional 

crafts of our people, the experience of teaching children to work. 

Key words:traditional crafts, national artistic culture, activities, children's virtues, 

teaching child labor, career guidance. 

 

Бүгінгі таңда өскелең ұрпақтың жоғары интеллекті, эстетикалық және 

адамгершілікте тәрбие алған, өз Отанын сүйетін, тарихын, прогрессивтік дәстүрінен терең 

хабардар, жан-жақты гармониялық тұрғыдан дамыған жеке тұлғаның кәсіби біліктілігі мен 

білімділігін талап етеді. Дегенмен, жасөспірімдердің ұлттық мәдениет пен дәстүрлердің 

негіздерін меңгергенде ғана жалпы адамзаттық мұраларды игеріп, дүниеге дұрыс 

көзқарасы, озық ойлау жүйесі қалыптасатыны анық. Осындай ұлттық мәдениеттің ежелден 

келе жатқан оқу-тәрбиелік маңызды бөлігі халықтың қолөнер туындылары, ол бүгінгі таңда 

дәстүрлі қолөнері болып табылады. 

Дәстүрлі қолөнер - әсемдік пен сұлулық туралы қазақ халқының ұлттық көркем 

мәдениетінің құрамдас бөлігі өзінің тарихи генезисі тереңнен бастау алып, дәстүрлі 

қолөнердің сүбелі саласының дамуына үлес қосқан философтар Ә.Марғұлан, Х.Арғынбаев, 

Т.Басенов, Ә.Тәжімұратов,  С.Қасиманов, Ж.Ш.Балкенов, Б.А.Әлмұхамбетов, А.Құралов 

т.б белгілі өнертанушы ғалымдарының ғылыми-теориялық еңбектері негіз болып 

табылады. 

Ғалымдардың пікірінше дәстүрлі қолөнердің тарихи генезисін оқытудың 

маңыздылығы мынада: халықтың дәстүрлі мәдениетіндегі эстетикалық, дүниетанымдық 

мазмұнын терең игеруге негіз болады; тәрбиенің жаңа мүмкіндіктері мен жолдарын 

саралайды; балалардың эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған тәлім-

тәрбиелік әдістерін көрсетеді. Дәстүрлі қолөнер ұлт мәдениетінің негізін қалауда-еңбек пен 



 

40 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 кәсіпті игеру арқылы, дәуірлер ағымындағы адамзат тіршілігінде мәдениеттің жаңа 

сатыларына көтеріліп отыруға арқау болып, әлеуметтік, мәдени дамудың бастамасы ретінде 

еңбек қызметінің басты мән-мағынасына айналды. Мақаламызда дәстүрлі қолөнерді игеру 

іс-әрекеті - балалардың ізгілік қасиеттері мен дене күштерін қалыптастыратын тәрбиелік 

мәнімен ерекшеленеді. Ол туралы этнопедагог ғалым Т.Қоңыратбай халқымыздың дәстүрлі 

қолөнерін жоғары бағалап, баланы еңбекке үйрету, кәсіби бағдар беру тәжірибесі жөнінде 

мынадай ойлар түйеді: «Ертеден - ақ кәсіп игеру мен білімнің қадірін білген қазақтар 

жастарға ел арасына белгілі кәсіп иелерінен, өнер шеберлерінен тәлім алғызды. Қазақ 

баласының кәсіби білім алуы отбасындағы еңбек тәрбиесінен басталып, қоғамдық сипат 

алады» Демек, отбасы мүшелерінің ынтымағынан құрылған ұжымдық еңбек нәтижесінде, 

қазақ отбасында тек эстетикалық тәрбие ғана емес әлеуметтендіру мәселесі де оңтайлы 

шешіліп отырғанын көреміз. Біз осы қағиданы негізге алып ұлттық мұраларға негізделген 

тұлғаға қажет мәдениетті қалыптастырудың этнопедагогикалық әдіс-тәсілдері арқылы 

отбасы мен қосымша білім беру мекемелерінде тәрбиеге бағыттай жүзеге асыруды мақсат 

етіп алдық. 

Қосымша білім беру мекемелерінде ата-аналармен жүргізілетін жұмыстың мақсаты 

- дәстүрлі қолөнердің тәрбиелік мүмкіндіктерін пайдаланып, этнопедагогикалық әдістер 

негізінде бағыт беру. Бұл мақсатқа эстетикалық тәрбие беру мүмкіндіктерін іске асыру 

белсенділіктерін арттыру міндеттерін шешу негізінде ата-аналарды эстетикалық тәрбие 

беру мәселесі бойынша жеткілікті деңгейде дәстүрлі қолөнерден хабардар ету көзделді. 

Негізінен дәстүрлі қолөнердің тәрбиелік мазмұны отбасылық әлеуметтік-тұрмыстық 

дәстүрінің нысандары (дәстүр, қолөнер, мәдениет, эстетика) арқылы анықталады. Қазақ 

қолөнерінің тарихи генезисінде сипат алған «дәстүр», «эстетика», «мәдениет» 

ұғымдарының мазмұндары, тәрбиелік мәні, қазақ табиғатының барлық сұлулығын, 

жақсысын сезініп, қабылдау, одан шығармашылыққа талпыну арқылы мәдени деңгейін 

көтеруге негіздейді. 

Педагогикалық әдебиеттерде: «дәстүр ұғымы - тарихи қалыптасқан және халықтың 

ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын әдет - ғұрып, қолөнер, мәдениеті, эстетикалық 

көзқарастары, талғамы т.б.» - деген түсінікті береді. Демек, дәстүр құрамына енетін, 

қоғамдық сананың барлық салаларымен тығыз байланыста дамитын және мектептегі білім 

беру мазмұнында эстетикалық көрініс беретін халық дәстүріндегі табиғи құбылыс - 

қазақтың қолөнері болып табылады. 

Қолөнер - әшекейлеу, адамдардың көркем іс-әрекетінің ерекше саласы деген ұғымды 

білдіреді. Дәстүр ұғымына негіздеп: дәстүрлі қолөнер белгілі бір халықтың өмір сүру типі 

мен дүниеге көзқарасы жөніндегі мәліметтерді бейнелейтін, сол халықтың әдет-ғұрпынан 

туындайтын, олардың өндірістік әрекетіне, тұрмысына байланысты заттарды әшекейлейтін 

іс әрекет болып табылады деген өзіміздің түсінігімізді береміз. 

Мақаламызда осы қарастырылған ұғымдарды негізге алып, С.Мырзалин, 

Ә.Әлпейсов еңбектерінде айқындалғандай қоғамдағы мәдениеттің атқаратын 

қызметтерінің тұлға қалыптастырудағы мүмкіндіктері қарастырылды. Соның ішінде 

мақаламызға жақын, мәдени қажеттіліктің қозғаушы күші ретінде: (адамды қалыптастыру 

қызметі; жалғастық, мұрагерлік қызмет; танымдық қызметі) - таңцалып алынды. 

Мәдениеттің бұл қызметтері - қоғамда ұрпақтан ұрпаққа берілетін, мәдени мұраларды 

игеру, қабылдау оны эстетикалық шығармашылықпен дамыту арқылы жүзеге асады. 

Мәдени әрекет руханилықтың деңгейін (қолөнерді меңгерудің) нәтижесінде эстетикалық 

мәдениет субъектісінің өзіндік санасының жанды буынына айналады. 

Ағылшын ғалымы Э.Б.Тэйлор: мәдениетті, «адамның ақыл - ойымен, еңбегімен 

жасалған материалдық және рухани құндылық» ретінде баласа, австриялық психолог 

З.Фрейдтің айтуынша, «мәдениет адамзаттың ғасырлар бойы жинақтаған білімі мен 

тәжірибесі, сол негізде ақыл-ойымен игерген, қолөнер кәсібімен берген өнімі, нәтижесі» - 

деп тұжырымдайды. Яғни, эстетикалық мәдениет адамның рухани құндылығын, қоғам үшін 
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қалыптас-тыру, сақтау және нығайтудың маңыздылығын түсінуге бағдарлайды және 

қолөнерді меңгеруге мүмкіндік береді[2]. 

Мәдениетті тұлға қалыптастыру іс-әрекет тұрғысынан қарастырған Л.Н.Коган пікірі 

бойынша: «...мәдениетті түсіндірудің негізінде адамның белсенді шығармашылық іс-

әрекеті және соған сәйкес іс-әрекет субьектісі ретіндегі адамның өзінің даму жағдайы 

алынады. Мәдениеттің дамуы осы жағдайда қоғамдық тіршілік әрекеттерінің кез-келген 

өрісіндегі тұлғаның дамуымен сәйкес келеді»[3]. Осы пікірлер негізінде, біз мақаламызға 

қатысты мәдениетті материалдық және рухани құндылықтарды өндірудегі адамзат іс-

әрекеттерінің шығармашылығын біріктіретін ерекше үрдіс деп қарастырып материалдық - 

рухани мәдениет дегенімізге: адамның шығармашылық қызметінің нәтижелері, тұтастай 

алғанда, адам қызметінің нәтижесі болып табылатын материалдық құндылықтардың 

барлық түрі жатады -деген өз түсінігімізді білдіреміз.  

«Дәстүр» сөзімен қатар «салт», «әдет-ғұрып» сөздері де қолданыста қатар 

пайдаланылады. Д.М. Уфимович: «Салт та – жаңа ұрпаққа эстетикалық мәдениетті берудің 

«дәстүрлі» формасы», - дейді. Келтірілген  анықтама салттың да негізінде дәстүр деген 

жалпы ұғым жатқанын көрсетеді[4]. 

Анықтама негізінде материалдық және рухани мәдениетті тұлғалық қасиетті 

қалыптастыру сипатында қарастырғанда, осы әре-кеттің қозғаушы күші ретінде мәдени 

қажеттіліктердің бірі - шығармашылыққа талпыныс алынады, оның басты мақсаты - 

мәдениеттің рухын игеру. Біздің мақаламызда мәдени шығармашылыққа талпыну дәстүрлі 

қолөнерді игерудің эстетикалық әрекеті негізінде жүзеге асырылып, нәтижесінде түлғаның 

мәдени деңгейі қалыптастырылды. Дәстүрлі қолөнер негізінде эстетикалық мәдениетті 

қалыптастыру әрекеті, оқу-тәрбие үрдісінің бағыттарында шығармашылық іс-әрекеттер 

арқылы ұйымдастырылатын құрылымдық қызметтің жиынтығын қамтитын мәдени 

ұстаным арқылы айқындалмақ- Олар: эстетикалық сезім, қабылдау. 

Эстетикалық мәдениетті қалыптастыру мәселесіне байланысты әдістемелік және 

дидактикалық зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қосымша білім беру мекемелерінде 

жағдайына ыңғайластырып отырып, аталған талаптардың мәнін төмендегідей 

топтастырамыз: 

- өзінің дәстүрлі қолөнерді игерудегі жағдайына бақылау жүргізу; 

- шығармашылық іс-әрекетте өзін басқару; 

- шикізатты тиімді қолдана білу; 

-  технологиялық карталарды дұрыс пайдалана білу. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттердің 

бірі- дәстүрлі қолөнердің түрлерінтәрбиелік іс-шаралар барысында қолданып, жетілдіріп 

отыру және жас ұрпаққа меңгерту. 

Оларды атап айтатын болсақ: Ағаштан бұйымдар жасау; Жүннен бұйымдар жасау; 

Киізден бұйымдар жасау; Киім тоқу; Зергерлік; Кесте тігу; Киім тігу. 

Жоғарыда аталған дәстүрлі қолөнер түрлерін мектепке дейінгі балаларменеңбек 

түрлеріне үйрете отырып тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек іс-әрекеті 

формаларында ұйымдастырылады. 

Мысалы, мектепке даярлық тобында балалар, ағашпен, матамен, түрлі сымдармен, 

әртүрлі жұқа қаңылтыр, жылтыр, түрлі-түсті қағазбен жұмыс істейді.Бұл еңбек түрлерінде 

балаларды еңбек құралдарын дұрыс пайдалана отырып, жұмыс жасауға, өрнектер мен ирек 

сызықтарды келтіре отырып тіге білуге жаттықтыру. 

Орындалатын жұмыстарын сүйсіне, ынтамен, құлшына істеуге үйрету. 

Жұмыстарының түрін дұрыс, әдемі жасауға жаттықтыру. Жасайтын жұмыстарына жауапты 

қарауға, қадағалау мақсаты көзделеді. 

Осы еңбек түрлерімен қатар мен мектепке даярлық тобында тағы да бір еңбек түрін 

қосымша алдым. Ол түрлі түсті жіптермен енбек ету жұмысы. 
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 Түрлі-түсті жіптермен жұмыс істеу балалар үшін сиқырлы жұмбақ. Жіптің ашық 

бояулары бейнелердің үйлесім тауып, дәл орналасуы бүлдіршіндерді тандандырып, еріксіз 

өзіне тартады. 

Көркемдік іс-әрекетің, бұл айналысу баланың зейінін өзіне аударып қиялын 

шарықтатып, көру арқылы есте сақтауын, қабылдауын, заттың пішінін, көлемін, түсті 

сезінуін дамытады. Сонымен қатар, шыдамдылық, төзімділік қасиеттерін қалыптыстырып, 

бастаған ісін аяғына дейін аяқтауға, еңбек нәтижесіне жетуге ұмтылдырады. 

Ең алдымен «жіптен жасалған суреттер» деп өз жұмысымды үлгі ретінде балаларға 

көрсетіп әңгіме өткіздім. Әр бір үйде қолданыстан шыққан заттар болады. Міне осы 

заттарды біздің зерттеуімізбен, ойынымыз үшін қолдануға болады. Бірінші тоқыма 

бұйымдарды жуып, кептіріп, жалпак емес ұзын бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. 

Балаларға ойын үшін қолдан тоқылған тоқыма бұйымдары өте ыңғайлы: оны созуәа 

да, біріктіруге, іліктіріп бір-біріне қосуәа да болады. Балаларды бөлшек матадан ирек және 

қатты жіптердін созылуы таңқалдырады. Жіптер созылады, бірігеді, сондықтан «сырнай» 

(гармошка) ойынын елестете аламыз. Бұл жерде осы әлгі айтып жіберсек те артық емес («Я 

играю на гармошке»), әр түрлі-түсті жіптерді қатты қағазға жабыстырып «Қонжыққа» 

арналған келімше жасауға болады. 

Теңіз толқындарына да ұқсатып жасасақ тіпті керемет. 

Ең алдымен, «Теңіз толқындары», «Күннін көзі», «Шар», «Бұлттар» т.б. балаларға 

онша қиындыққа түспейтін тақырыптар бойынша жұмысымды жүргізе бастаймыз. 

Топтық жұмыстар арқылы балаларды екі топқа бөліп, жарыс ұйымдастыруға да 

болады «Қай топ, жылдамырақ». 

Қорытындылай келе, дәстүрлі қолөнердің танымдық және тәрбиелік мәні балаларға 

жанрлар мен бейнелеу өнерінің түрлерін түсіндіру барысында жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, сапалы білім беру жолына көшуді жоспарлау керек екендігін 

дәлелдейді. Өйткені, дәстүрлі қолөнердің тәрбиелік мәні баланы шығармашылық 

тұрғыдан  жан-жақты   жетілдірумен қатар, зейінін арттырып өмірге деген көзқарасының 

жақсы жаққа өзгеруіне себепкер болады. 
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оқушылардың ағзасын жан-жақты жетілдіру және шынықтыруға ықпал жасайды, жүзу 

спортын тіршілікке қажетті маңызды дағды ретінде меңгеріп, гигиеналық дағдыларды 

қалыптасады, негізгі дене қасиеттерін даму деңгейін жетілдіреді. 
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Укрепление здоровья учащихся начальных классов посредством занятий плаванием, 

способствует всестороннему совершенствованию и закаливанию организма учащихся, 

овладению плаванием как важнейшим жизненно важным навыком, формированию 

гигиенических навыков, повышению уровня развития основных физических качеств. 

Ключевые слова: Плавание, спорт, методы, обучение  

 

Strengthening the health of primary school students through swimming, contributes to the 

comprehensive improvement and hardening of the body of students, mastering swimming as the 

most important vital skill, the formation of hygiene skills, increasing the level of development of 

basic physical qualities. 

Key words: Swimming, sports, methods, learning 

 

Жүзу спорт түрі ретінде де, дене жаттығуы түрі ретінде біздің мемлекетімізде 

спорттың аса танымал болған жаппай түрлеріне жатады. Жүзудің өзіне тән ерекшелігі су 

ортасындағы қозғалыстық белсенділікпен тығыз байланысты болып, бұл ерекшелік оның 

гигиеналық-сауықтыру, қолданбалы және спорттық құндылығымен де айрықша 

ерекшеленеді. 

Жалпы білім беру мен тәрбиелеу факторларының рөлі, белгілі болғандай 

балалардың денелік дамуының ерте сатыларында әсіресе айқындала түседі. Осы тұрғыдан 

ағанда оқу жағдайларын жақсарту, қоршаған ортаның жағдайларын азайту жолымен 

балалар ағзасын, оның бейімделу қорларын дамыту мен жетілдіруде жоғары нәтижелерге 

қол жеткізу мүмкіндіктері болады. Бастауыш сынып оқушыларынжүзумен шұғылдану 

арқылы  денсаулығын нығайту, оқушылардың ағзасын жан-жақты жетілдіру және 

шынықтыруға ықпал жасайды, жүзу спортын тіршілікке қажетті маңызды дағды ретінде 

меңгеріп, гигиеналық дағдыларды қалыптасады, негізгі дене қасиеттерін даму деңгейін 

жетілдіреді. 

Жүзуге үйретудің заманауи әдістемесінде екі негізгі бағыты қалыптасқан: 

- жүзудің спорттық тәсілдерінің техникасын әрі қарай спорттық шеберліктің 

жетістіктеріне қол жеткізу міндеттерін орындау негізінде үйрету әдістемесі; 

- өмірлік қажетті болған дағды ретінде жүзуге жаппай үйрету әдістемесі. 

Суда адамның денесі көлденең күйде болады, бұл дененің мәжбүрлік күйі, мұндай 

күйде веноздық қанның қайтымы тездеп, жүректің жұмысы жеңілдейді.  

Жүзуді үйренгенде жаңа қимыл бағдарлары қалыптасады. Адамның денесіне тығыз 

тірек емес, сулы ортаның тірегі әсер етеді. Сондықтан қимыл циклінің белгілі бір ретпен 

орындалуының маңызы үлкен. 

Үйрету әдістері – бұл ыңғайлы амалдар мен тәсілдер, оларды қолдану нәтижесінде 

қойылған міндеттер – жүзу дағдысын меңгерудің жылдам және сапалы тұрғыда шешімін 

табуға қол жеткізуге болады. Үйрету әдістері: сөз, көрнекілік және практикалық. 

Сөзбен жеткізу әдісі айналысушыларда меңгеріліп отырған қимыл, әрекет жөнінде 

алғашқы түсінікті қлыптастырып, осы қимылдардың формасы мен сипатын түсінуге 

көмектеседі, қимыл жайлы түсінікті талдау білуге ықпал жасайды,  қателіктерді табуға және 

жоюға жәрдемдеседі [8]. Бұл әдістерді пайдалана отырып, педагог үйренушілерге 

меңгеріліп тұрған қимыл жайлы түсінік қалыптастыруға, оның формасы мен сипатын, әсер 

етудің бағыттылығын түсінуге, жіберілген қателіктерді түсініп жетіп, жоюға көмектеседі.

 Көрнекілік әдістер оқушыларда үйреніліп отырған қимыл, әрекет жөнінде нақты 

түсінік қалыптастыруға көмектеседі. Образды түсіндірумен қатар көрнекі түрде қабылдау 

оқушыларға қимылдың мәнін түсінуге, оны жылдам және берік тұрғыда меңгеруіне септігін 

тигізеді. 

Жүзудің көрнекілік әдістеріне үйреніліп жатқан қимылды көрсету (немесе жүзу 

техникасын); оқу көрнекілік құралдарды пайдалану; жестикуляцияны кеңінен пайдалану. 

Олар үйреніліп жатқан жаттығуды көрсету, көрнекі құралдарды пайдалану (плакаттар, 
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 суреттер, кестелер, оқу фильмдері, видеоматериалдар және т.б.). Сонымен қатар, жүзуде 

дыбыстық (шапалақтар, ысқырықтар) және көру сигналдары (әртүрлі жесттер) кеңінен 

пайдаланылады. 

Тәжірибелік  әдістер. Оған жаттығу әдісі, ойын, жарыс және т.б. әдістер жатады. 

Жаттығу әдісі тәсілдердің қимылдар элементтерін және тұтастығын меңгеруге бағытталған 

көп мәрте қайталауды көздейді. 

Бұл топ практикалық жаттығулар әдісі, жарыс және ойын әдістерден тұрады. 

Практикалық жаттығу әдістері шартты түрде екі топқа бөлінеді: көбінесе жүзу тех-

никасын меңгеруге бағытталған; көбінесе қозғалыс қасиеттерін дамытуға бағытталған [4]. 

Бұл екі топшалар оқушы ағзасының қозғалыс және функционалдық жүйелері 

арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз етуде өзара тығыз байланыста.  

Бірінші топшаның практикалық әдістері оқытуда кеңінен пайдаланылады. Мұнда 

негізгі міндет бұл – жүзудің спорттық тәсілдерінің техникасын меңгеру мен жетілдіру 

болып саналады.  

Техниканы меңгерумен қатар қозғалыс қасиеттері де жетілдіріледі, күштілік, 

шыдамдылық, иілгіштік, үйлесімділік және т.б. даму деңгейі артады. 

Бастапқы жаттығу кезеңдерінде жетекші орында екінші топшаның әдістері алады. 

Жүзуге үйретуде келесі шаралар қолданылады: құрғақта жалпы дамытушы, арнаулы 

және имитациялық жаттығулар, жаттығулар жасау;суды игеру үшін дайындық 

жаттығулары; суға секірудің оқу жаттығулары; судағы ойындар мен сауықтар; жүзудің 

спорттық тәсілдері техникасын оқу және жетілдіру. 

Жүзуге үйретуде қорытынды және имитациялық жаттығуларды қолдану 

қозғалыстар түрі, сипаты, амплитудасы, қарқынды -темптік құрылымы туралы жалпы 

ұғымды қалыптастыра отырып, құрғақта орындалады [3]. Жүзуді жылдамдатуға маңызды 

ықпал ететін дене тұрқы, тыныс техникасы және оны қол-аяқ қозғалыстарымен 

сәйкестендіру, негізгі техника элементтерін имитациялау болып табылады. Мұнда 

ұсынылатын әдістеменің бірізділігі келесі тәртіпте беріледі: 

1) құрлықтағы арнайы жаттығулар; 

2) су ортасын игеруге арналған жаттығулар;  

3) суға басымен сүңгу;  

4) судың ішінде дем шығару;  

5) суда статистикалық (баяу) жүзу;  

6) суда сырғу;  

7) екпеттеп, шалқалап кроль тәсілінде аяқтармен қозғалу;  

8) екпеттеп, шалқалап кроль тәсілінде қолдармен қозғалу;  

9) қолдарды шығармай, екпеттеп кроль тәсілімен жүзу;  

10) қолдарды шығармай, шалқалап кроль тәсілімен жүзу;  

11) қолдарды шығармай, екпеттеп және шалқалап кроль тәсілдерімен жүзу;  

12) жүзудің спорттық тәсілдері: екпеттеп кроль тәсілі, шалқалап кроль тәсілі, 

брасспен жүзу. 

Төменгі мектеп жасына дейінгі балалардағы жүзу дағдысын қалыптастыру негізінде 

сырғуда көлденең қалыпты ұстаудың берік шартты рефлексін жасау, сонымен қатар қимыл-

қозғалыстар мен тыныс алудың сәйкестілігін қамтамасыздандыру аса маңызды. Бұдан 

бөлек, қозғалыстарды тыныс алумен өзара қиылыстыратын жаттығуларды пайдалана 

отырып, жүзу техникасының элементтерін параллельді тұрғыда үйрену қажет етіледі. 

Үйрету кезеңінде балалар ағзасының су ортасына бейімделу ерекшеліктері тыныс алу және 

жүрек-тамыр жүйесінің аса байқалған өзгерістерімен сипатталады.  

Мұнда екпеттеп және шалқалап кроль тәсілімен жүзу дағдысын сапалы меңгеру мен 

үйрету мерзімінің қысқаруын қамтамасыз ететін, адекватты қозғалыс түсініктерін мақсатты 

тұрғыда қалыптастыру және тіректік есу негізінде төменгі мектеп жасындағы балаларды 

жүзуге үйрету жолдары қарастырылған. Автор тарапынан әртүрлі қозғалыс нұсқауларының 
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жүзу техникасының биомеханикалық сипаттамасына ықпал жасаудың ерекшеліктері 

анықталған. 

Екі кезеңге бөліп жүргізген жөн: бірінші кезеңде – суға сүңгу, секіру, сырғу, судың 

ішінде тыныс алуды бақылай отырып, қозғалу қимылдарын игеру нәтижесінде суда 

тиянақты тұра алуға мүмкіндік беретін дағдыларды меңгеруі қажет . Ал екінші кезеңде 

қалыптасқан дағдылар мен игерілген қимыл-қозғалыс қасиеттерінің негізінде шалқалап 

және екпеттеп кроль тәсілімен, брасс және дельфин сияқты спорттық тәсілдердің техникасы 

үйретіледі. Жүзуге үйретуді базалық дағдыларды игеруден бастау мақсаттылық танытады, 

сосын бұған қосымша түрде жылдамдатылған шағын бағдарламалар бойынша шалқалап 

және екпеттеп кроль тәсілімен, брасс және дельфин сияқты спорттық тәсілдердің 

элементтерін үйрену қажет. 

1.Жүзумен шұғылданушы бастауыш сынып жасындағы балалар ағзасының 

морфофункционалды мүмкіндіктерінің ғылыми-әдістемелік мәліметтері көрсеткендей,  

жасөспірімдерді жүзуге үйретудің әуел басында, орын алатын қиындықтардың бірдей 

сипатын байқауға болады. 

2. Салыстырмалы түрдегі салмақтың тұрақтануы дәрежесінде   бой ұзындығының 

жастық өсімі қала оқушыларныда жиі байқалады.  

3. Жалпы балалар ағзасының дамуына тікелей ықпал ететін қоршағана орта 

өзгерістерінің, бұлшықет қызметі түрлерінің жалпылама әсері денелік дамудың 

салыстырмалы деңгейінде күштірек айқындалса, абсолютті көрсеткіштер деңгейінде 

әлсіздеу айқындалады. 

Бастауыш оқушыларын жүзуге үйретудің әуел басында, орын алатын 

қиындықтардың бірдей сипатын байқауға болады. Қиындықтарды олардағы мақсатқа 

бағытталғандық, табандылық, жігерлілік, шыдамдылық, өзін-өзі ұстау, өз бетінше болу 

және ынталылық сияқты қасиеттерді тәрбиелеу арқылы жеңу тәсілдерін арттырып жүзуге 

үйрету - оқушылардың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді деген сенімдеміз. 
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Бұл мақала бүгінгі күні өзекті болып отырған, Қазақстан Республикасында дене 

шынықтыру және спортты дамытудың өзектілігіне, ағымдағы жағдайға шолу жасауға 

және Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спорт саласын дамыту 

перспективаларын анықтауға арналған. Мақаланың негізгі мақсаты ‒ қазіргі қоғам 

өміріндегі дене шынықтыру мен спорттың рөлі. Дене белсенділігінің адам ағзасының 

функционалдық жағдайына оң әсері. Спортты қазіргі қоғамдағы девиантты мінез-

құлықтың алдын-алу құралы ретінде қолдану.  

Тірек сөздер: денсаулық, дене шынықтыру және спорт, салауатты өмір салты. 

 

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме развития 

физической культуры и спорта в Республике Казахстан, обзору текущей ситуации и 

определению перспектив развития отрасли физической культуры и спорта в Республике 

Казахстан. Основная цель статьи ‒ роль физической культуры и спорта в жизни 

современного общества. Положительное влияние физической активности на 

функциональное состояние организма человека. Использование спорта как средства 

профилактики девиантного поведения в современном обществе.  

Ключевые слова: здоровье, физическая культура и спорт, здоровый образ жизни. 

 

This article is devoted to date of the relevance of development of physical culture and 

sports in the Republic of Kazakhstan, the review of the current situation and development 

prospects of the industry of physical culture and sports in the Republic of Kazakhstan. The main 

purpose of the article is the role of physical culture and sports in the life of modern society. The 

positive effect of physical activity on the functional state of the human body. The use of sports as 

a means of preventing deviant behavior in modern society.  

Key words: health, physical culture and sports, healthy lifestyle. 

 

Қазіргі уақытта дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушылар санының 

тұрақты өсу үрдісі байқалады. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 

Республикасының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі 

тұжырымдамасын бекіту туралы» 2016 жылғы 11 қаңтардағы № 168 Жарлығында «дене 

шынықтырумен және спортпен шұғылдану халықты сауықтыру, олардың өзін-өзі танытуы 

мен дамуының неғұрлым қолжетімді және тиімді тетігі, бейәлеуметтік құбылыстарға қарсы 

күрес құралы» болып табылатыны атап көрсетілген. Сондықтан, бүгінгі таңда мемлекетіміз 

халықты спортпен айналысуға тартуды негізгі мақсат етіп, спортты дамыту мәселелеріне 

ерекше мән беруде. Спортты дамыту процестерінің негізгі сипаттамалары: бұқаралық 

спортты қолдаудағы мемлекеттің рөлін, сондай-ақ осы саладағы қызметті ұйымдастырудың 

барлық нысандарын арттыру, бұқаралық спортты профилактикалық және емдік іс-

шараларда пайдалану, теріс әлеуметтік құбылыстардың алдын алу, спортты жастардың 

адамгершілік, эстетикалық және зияткерлік дамуында пайдалану болып табылатыны 

белгілі. 
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Қоғам дамыған сайын дене шынықтыру мен спорт адам өмірінің барлық салаларына 

еніп, әлемдік өркениет өмірінің маңызды және ажырамас бөлігіне айналуда. Әлемнің 

барлық елдеріндегі миллиондаған адамдар бүгінгі күні салауатты өмір салтын ұстанады, ал 

физикалық жаттығулар мен сауықтыру гимнастикасы, спорттық жарыстарға қатысу оның 

құрамдас бөлігі болып табылады. Соңғы онжылдықтарда жоғары жетістіктер спорты 

біртіндеп спорттық және ойын-сауық-бұқаралық іс-шаралардың тұтас индустриясына 

айнала отырып, үлкен қарқынмен дамуда. Қазіргі қоғамдағы дене шынықтыру және спорт 

адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайтудың, олардың мәдениетін жетілдірудің, 

қарым-қатынас жасаудың, бос уақытты белсенді өткізудің, жаман әдеттер мен 

тәуелділіктерге балама болудың маңызды факторы болып табылады. Сонымен бірге дене 

шынықтыру мен спорт мемлекет пен қоғам өмірінің экономикалық саласына ‒ жұмыс 

күшінің сапасына, тұтыну мен сұраныс құрылымына, тұтынушылардың мінез-құлқына, 

сыртқы экономикалық қатынастарға, туризмге және экономикалық жүйенің басқа да 

көрсеткіштеріне қарқынды әсер етуде. 

ХХІ ғасырда дене шынықтырумен және спортпен айналыспайтын, қандай да бір 

жарыстарға, эстафеталарға, флэшмобтарға қатыспайтын адам кемде-кем. Жоғарыда аталған 

барлық тармақтардың дәлелі Олимпиада ойындары, Әлем және Еуропа чемпионаттары, 

Дүниежүзілік универсиадалар сияқты ірі халықаралық жарыстарға қызығушылықтың 

тұрақты өсіп келе жатқаны болып табылады. Бұл жарыстарды планетаның әрбір екінші 

тұрғыны бақылайды, өйткені бұл ең қызықты және болжанбайтын көріністер. Әлемнің 

көрнекті спортшыларын көргенде, адамдарда ештеңемен салыстыруға келмейтін эмоциялар 

пайда болады. Мұндай ірі іс-шаралар адамдарды дене шынықтыру мен спортқа тартатыны 

сөзсіз. Әсіресе жастар сол үлкен жарыстарда үздік шыққан спортшыларды үлгі тұтып, 

олардың жетістіктеріне сүйсініп, өздері де спортпен шұғылдануға бет бұрады. 

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы                   

3 шілдедегі № 228-V ҚРЗ Заңында «дене шынықтыру – мәдениеттiң құрамдас бөлiгi, 

адамның дене бітімін және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту, дене тәрбиесі мен дене 

бітімін дамыту арқылы оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру және саламатты өмір салтын 

қалыптастыру, әлеуметтік бейімдеу мақсатында қоғам жасайтын және пайдаланатын 

рухани және материалдық құндылықтар жиынтығын білдіретін әлеуметтiк қызмет саласы» 

деп атап көрсетілген. 

Дене шынықтырумен және спортпен шұғылдану XXI ғасырда қазіргі қоғам алдында 

өте өткір тұрған бірқатар проблемаларды шешеді. Бұл әрекетсіздік, жаман әдеттер, 

девиантты мінез-құлық, адамдардың аз қозғалуы, сыртқы әлеммен тірі қарым-қатынас 

жасауды алмастырған заманауи гаджеттерді белсенді қолдану. Бұл факт адамның жалпы 

денсаулығына теріс әсер етеді. Мұндай адамдардың өмір белсенділігі жоғалады, адамдар 

депрессияға жиі ұшырайды, соның алдарынан мөлшерден тыс тамақтана бастайды. Жастар 

арасындағы профилактиканың маңызды бағыттарының бірі тұрғылықты жері бойынша 

дене шынықтыру-спорт жұмысын ұйымдастыру болып табылады. Соңғы онжылдықтарда 

мектептерде, кәсіптік мектептерде осындай құрылымдар құрылуда. Олардың қызметінің 

негізгі бағыты - балаларды микроортаның асоциалды құбылыстарынан алшақтату, спорт 

секцияларына қатысу, дене шынықтырумен жүйелі шұғылдануға қызығушылықты 

қалыптастыру, дене шынықтыру және спорт құралдары мен әдістерін белсенді қолдана 

отырып, адамгершілік тәрбие беру. Яғни, жеке тұлғаны қалыптастыруда спорт пен дене 

шынықтыру маңызды рөл атқарады.  

Спортшы өмірлік тәжірибеге ие болады, өйткені спортта көптеген әлеуметтік 

жағдайлар жоғалады. Жаңа әлеуметтік салаға, спорт секциясына немесе мектепке кіре 

отырып, жас спортшы жаңа әлеуметтік саланың элементтерімен қоршалған: 

жаттықтырушылар, судьялар, спорт ұжымы ‒ бұл тәрбие мен білім беру, мәдени нормалар 

мен мінез-құлықтарды оқыту, жаңа әлеуметтік рөлді тиімді дамыту мен жүзеге асыруды 

қамтамасыз ететін нақты адамдар.  
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 Біздің ғасырда дене шынықтыру және спорт көпфункционалды әлеуметтік құбылыс. 

Біріншіден, бұл адамның тәрбиесіне әсер ету фактісімен, сондай-ақ көптеген аурулардың 

алдын-алу және азайту қаупімен тікелей байланысты. Дене шынықтыру және спорт тұлғаны 

қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Ол тұрақты негізде адамның функционалдығын, 

организмдегі метаболикалық процестердің белсенділігін, зат алмасу мен энергияны 

тұрақтандыруға әкеледі. Әйтпесе, отырықшы өмір салты бұлшықет атрофиясына, сүйек 

беріктігінің төмендеуіне, орталық жүйке, тыныс алу, жүрек-тамыр және басқа жүйелердің 

функционалды жағдайының нашарлауына әкеледі. Дененің тонусы мен өмірлік белсенділігі 

айтарлықтай төмендейді. Көптеген дәрігерлер спортты көптеген аурулардың алдын алу 

ретінде ұсынады, сондай-ақ физикалық белсенділік кез-келген аурудан, операциядан, 

жарақаттан кейін оңалтудың негізі болып табылады және болады. Сондай-ақ, жасына 

қарамастан, барлық адамдарға циклдік спорт түрлерімен айналысуға кеңес беріледі. 

Дене шынықтыру мен спортты зерттеушілер өмір салтының және жалпы қоғам 

мәдениетінің элементі ретінде ғана емес, сонымен қатар дене дамуы, тәрбиелеу және 

денсаулықты нығайту құралы ретінде қарастырады. Ғалымдардың зерттеулері бойынша 

дене шынықтыру адам ағзасының иммундық жүйесіне оң әсер етеді. Дене шынықтыру және 

спорттық іс-шаралар адамның рухани, адамгершілік негіздерін қалыптастырудың факторы 

болып табылады. Қоғамдық өмір құбылыстары тұрғысынан дене шынықтыру ‒ бұл жеке 

тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуына, қоғамның өркендеуіндегі адам факторының 

рөлін арттыруға ықпал ететін әлеуметтік, идеологиялық институт.  

Спорт ‒ кез-келген адам өмірінің негізгі және ажырамас бөліктерінің бірі. Бұл 

иммунитетті, денені және жалпы денсаулықты сақтауға көмектесетін спорт. Жалпы, дене 

шынықтыру-сауықтыру және спорт жұмысының жай-күйі бұқаралық спортты одан әрі 

дамыту, халық арасында дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын жандандыру, спорт 

резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау бойынша шұғыл, нақты 

шаралар қабылдауды талап ететіні даусыз. Дене шынықтыру мен спортты дамытудың 

мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 

мүдделі ұйымдармен бірлесіп, дене шынықтыру және спорт проблемалары бойынша 

ғылыми зерттеулер жүргізеді, халықтың әртүрлі топтары арасында бұқаралық спортты 

дамытуға және жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған ғылыми-

әдістемелік ұсынымдар мен бағдарламалар әзірлейді, дене шынықтыру және спорт, 

медицина саласындағы жетекші ғалымдарды келісімшарт негізінде тартады, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық құрама командаларын ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етеді. 

Мемлекет дене шынықтыру және спорт саласындағы қатынастарды мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру, дене шынықтыру мен спортты дамытуды тиісті қаржылық, материалдық-

техникалық, кадрлық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді құру жолымен реттейді, 

барлық үлгідегі балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің, азаматтардың тұрғылықты 

жері бойынша спорт және балалар клубтарының, мүгедектерге арналған 

мамандандырылған топтардың, дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерлерінің санын 

ұлғайту, олардың материалдық-техникалық базасын нығайту үшін жағдай жасайды. 

Дене тәрбиесінің адам өміріндегі рөлін бағалай отырып, адам денесінің үйлесімді 

дамуы қажеттілігіне назар аударған жөн. Бұған дене тәрбиесі арқылы қол жеткізуге болады, 

ол арқылы адам жан-жақты дамиды. Кез-келген адамға ептілік, күш, жылдамдық, 

қимылдарды үйлестіру қабілеті қажет. Адамның маңызды қасиеттері ‒ шыдамдылық пен 

жұмыс істеу қабілеті, шынығу және керемет денсаулық. Бұл қағиданың негізгі дәлелі 

биология болып табылады: анатомиядан дене салмағының жартысына жуығы қаңқа тірек 

бұлшықет тініне түсетіні белгілі, демек олардың жаттығуы өте маңызды. Дене жағдайы 

қалыпты болуы үшін барлық бұлшықеттер жеткілікті тұрақты жүктеме алуы керек. Бұл 

дененің бұлшық еттеріне және басқа ішкі жүйелерге оң әсер етеді. Бұлшық ет тіндерінің 

тұрақты белсенділігі орталық жүйке жүйесінің жұмысын түзетеді, тыныс алу жүйесінің 

функционалдығын белсендіреді, белсенді қан ағымына жағдай жасайды. 
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Дене шынықтыру денсаулықты ұзақ сақтауға көмектеседі. Бақылаулар 

көрсеткендей, ұзақ уақыт бойы тығыз торларда тұратын жануарлар ауырып, тез өледі. Егер 

адам мүлдем қозғалмаса, ол өмір сүре алады, бұлшық ет тінінде атрофиялық процестерге 

ұшырайды, сүйектер беріктігін, жүрек пен қан тамырларын жоғалтады, тыныс алу 

органдарының  белсенділігі төмен болады.  

Дене шынықтырудың адам өміріндегі іс-әрекет аспектісіндегі рөлі ‒ демалу 

заңдылықтарын және моториканы қалыптастыруды ескере отырып, өзін-өзі жетілдіру. 

Адамның өмірлік белсенділігі қозғалысты талап ететін немесе жүктемені жеңуге мәжбүр 

ететін әртүрлі іс-әрекеттердің көптігімен байланысты, бірақ дене шынықтырудың шектеулі 

саны ғана рұқсат етіледі. Мәдениеттің осы бағытының өзегі, мәні – белсенділік, оның 

маңызды ерекшелігі – белгілі бір тәжірибені орындау міндеттілігі. 

Адам үнемі әртүрлі құрал-жабдықтарды пайдаланады және компьютерленген 

әлемде тұрады. Мұндай құрылғылар мен жүйелер жұмыс белсенділігін жеңілдетуге 

көмектеседі. Бұл адамдардың күніне жасаған қозғалыстарының көлеміне әсер етеді, 

функционалдылықты төмендетеді. Физикалық еңбек қазіргі уақытта тым маңызды емес 

сияқты көрінеді және көбінесе ақыл-оймен алмастырылады, алайда ақыл-ой дененің 

жұмысын төмендетеді. 

Сонымен қатар, дене шынықтыру мен спорт көңіл-күйді көтеруге оң әсерін тигізеді, 

адамның өзіне деген сенімділігін арттырады және физикалық қана емес, сонымен бірге 

зияткерлік жағынан да көп күш береді. Алайда, коронавирустық инфекцияның 

пандемиясымен байланысты соңғы оқиғаларға байланысты дене шынықтырумен және 

спортпен толыққанды айналысу біршама қиындықтар тудырғаны белгілі. Спортзалдар мен 

фитнес-клубтар, бассейндер, футбол алаңдары жабылып, ашық алаңдарға баруға тыйым 

салынған кездер де болды, әрине, бұл коронавирус жұқтырмау үшін жасалған қадам екенін 

көпшілік түсінеді.  

Дегенмен, бұл жағдайдан шығудың да жолдары бар және оны адамдар белсенді 

қолдануда. Әрине, бұл үйдегі жаттығулар, кейінгі уақытта адамдардың шағын топпен 

залдарда спортпен шұғылдануына да рұқсат берілуде. Сонымен, коронавирус жаттығудан 

бас тартуға немесе спорттық іс-шараларды жақсы уақытқа кейінге қалдыруға себеп емес. 

Керісінше, кенеттен пайда болған бос уақыттың көп болуы спорттық іс-шараларды 

күшейтуге және қиын уақытта иммунитетті сақтауға тамаша мүмкіндік болып табылады. 

Жалпы айтқанда, спорт кез келген уақытта да қолжетімді болып қала береді. Өйткені, «дене 

шынықтыру, спорт, дене жаттығулары көптеген дәрі-дәрмектерді алмастыра алады, бірақ 

әлемде ешқандай дәрінің оларды алмастыра алмайтыны» шындық. 
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В данной статье рассматриваются проблемы эстетического воспитания 

школьников посредством слушания музыки. 

Ключевые слова: музыка, слушание музыки, музыкальная психология, музыкальное 

воспитание 

 

Бұл мақала музыка тыңдау арқылы оқушылардың эстетикалық тәрбиелену 

мәселелері н талқылайды. 

Тірек сөздер: музыка, музыка тыңдау, музыкалық психология, музыкалық тәрбие 

 

This article is about pupils’ aesthetic education problems by music listening. 

Key words: Music, мusic listening, мusic psychology, мusical education 

 

Коренные социально-экономические преобразования в обществе обусловливают 

необходимость модернизации системы педагогического образования, которая обеспечит 

подготовку специалистов, способных успешно адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях жизни. Требуется значительное обновление его содержания и педагогических ин-

новаций, направленных на повышение профессиональной компетенции и мобильности 

профессионалов, готовых к переориентации в условиях многопрофильности учебных 

заведений, разнообразия форм, учебных программ и технологий музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

Музыкальная культура Казахстана накопила огромную сокровищницу, в которую 

входят лучшие образцы музыкально-поэтического искусства. С приобретением независи-

мости нашей страны проблемы возрождения и сохранения музыкальной культуры, имеют 

большую значимость и актуальность.  

В современных условиях, когда научно-технический прогресс открывает широкие 

пути для духовного развития личности, эффективность воспитательной роли музыки и ее 

воздействия представляются основными критериями, определяющими значимость 

музыкальной культуры и его место в системе культурных ценностей. «Музыка является 

наиболее универсальной и сильной из всех видов искусства, она добирается до глубин 

человеческого сознания, является особым средством полноправного эмоционального 

воздействия на личность и массы». 

Велика сила воздействия музыки на человека. Музыка выражает эмоции и 

воспринимается ими, поэтому музыку называют языком чувств. Музыка воздействует на 

сознание человека, на его мировоззрение и внутренний мир. Поэтому она имеет огромное 

социальное значение, выполняя различные социальные функции. Музыка оказывает 

большое влияние на духовный мир человека, сопровождает человека всю жизнь.  

Рассматривая богатейшее культурное наследие казахского народапонимаешь, что 

песне, как одному из ведущих жанров музыкального искусства, отдается огромное место. 

Как говорил Абай: «Дверь в мир открыла песня для тебя, песня провожает в землю прах, 

скорбя, песня – вечный спутник радостей земли. Так внимай ей чутко и цени, любя!» В 

казахской музыке этот жанр представлен лучшими образцами такими как – «Япурай», 
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«Қараторғай», «Ақбақай», «Бүлдірген», «Шиліөзен», «Қараторғай» и мн. др.  

В дни Великой Отечественной войны родилась одна из лучших песен того времени 

– «Священная война» А. Александрова. Она объединяла советских людей в их суровой, 

непреклонной решимости вести борьбу до полной победы. В этом другая особенность 

музыки – объединять людей в едином переживании, стать средством общения между ними. 

Воспринимается как чудо, что музыкальное произведение, созданное одним человеком, вы-

зывает определенный отклик в душе другого.  

Решение задачи формирования гармоничной личности возможно лишь при 

комплексном, системном подходе к воспитанию и образованию подрастающего поколения. 

Особое место в ней занимает музыкальное образование, совершенствование которой стало 

важнымнаправлением реформы общеобразовательной и профессиональной школы. 

Музыкальное образование – одно из центральных составляющих эстетического 

воспитания,оно играет особую роль во всестороннем развитии школьника. Эта роль 

определяется спецификой музыки как вида искусства, с одной стороны, и спецификой 

школьного возраста – с другой. 

Среди многочисленных вопросов, связанных с музыкальным образованием детей, 

следует отметить вопрос о формировании у них эмоционально-осознанного отношения в 

процессе слушания музыки. Учебно-познавательная деятельность школьников по своей 

направленности представляет собой усложняющий с возрастом процесс, сочетающий ос-

воение расширяющего круга информаций, раскрывающей сущность явлений с процессом 

формирования мышления: «… возраст разгара развития мышления – возраст младший и 

подростковый – является в то же время возрастом развития огромного разнообразия 

высших, сложных эмоций. Становясь мыслящим, человек становится в то же время 

эмоционально развитым в полном смысле слова». 

Музыкальная психология исследует проблемы процессов формирования, развития и 

определения музыкальных способностей; психологических механизмов сочинения, испол-

нения, восприятия и обучения музыке; применения музыки как массового средства 

коммуникации, эстетической, нравственной и воспитательной роли музыки в 

формировании подрастающих поколений; влияния музыки на повышение творческого 

потенциала личности.  

Одним из направлений музыкальной психологии является психология музыкальной 

деятельности, которая изучает основные ее виды: слушание музыки, исполнение, 

сочинение и преподавание музыки.  

Первоначально деятельность ученых была направлена на изучение отдельных 

свойств звука (высоты, тембра, громкости) и работы слухового органа, которые считались 

основой для понимания более сложных психических явлений. Положительным результатом 

этих исследований было установление объективных данных о работе органов чувств при 

восприятии различных физических объектов. 

Музыка эмоциональна по своей сущности, по своему непосредственному 

содержанию. Благодаря столь замечательной особенности она становится «эмоциональным 

познанием» и дает ни с чем несравнимые возможности для развития эмоциональной сферы 

человека, в особенности в детстве, наиболее восприимчивом из всех возрастов. 

Генетическими формами регуляции поведения в детстве долго остаются эмоции и, 

вероятно, именно им в процессе развития принадлежит роль регуляторов становления 

личности как целостного образования. Отношение к музыке через эмоциональное – это 

сложный психологический процесс, имеющий свои специфические особенности и неотде-

лим от целостного музыкального восприятия. Проблема музыкального восприятия является 

наиболее важной и существенной, представляя собой сложное явление. По словам 

психологов, восприятие – это степень отражения в сознании предметов и явлений 

окружающего мира, непосредственно воздействующих на наши органы чувств. 
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 Известный исследователь Б.М.Теплов, занимаясь вопросами музыкальной 

психологии, утверждал, что музыкально-эстетическое восприятие – «это восприятие 

сначала чувствующее, а затем, как следствие, думающее и притом очень глубокое и 

проникновенно думающее».  

Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования этого единства, 

поскольку оно оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и позна-

вательное развитие ребенка. Последнее связано с тем, что музыка несет в себе не только 

эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, образов. Однако это содержание становится 

достоянием ребенка только при условии специальной организации его присвоения, при 

специальном формировании «музыкального уха» в процессе художественных 

музыкальных занятий. 

Звучание музыки представляет собой своеобразную форму художественной модели, 

а процесс становления исполнительского замысла – разновидностью художественного 

моделирования. Как свидетельствуют данные исследований в этой области, это, прежде 

всего, эмоциональная отзывчивость на музыку в ее внутренних и внешних формах 

проявления и непосредственно связанная с ней способность к переживанию. 

Влияние художественных занятий на развитие познавательной сферы человека 

очень велико и объясняется спецификой искусства как формы отражения 

действительности. Искусство соединяет в себе свойства научно-теоретического мышления 

и образного видения мира. Художественные образы обладают знаковыми особенностями, 

присущими абстрактному мышлению, и одновременно выступают в конкретно-

чувственной форме предметов и явлений. Художественный образ рождает в сознании 

воспринимающего субъекта ассоциации, благодаря которым этот образ приобретает 

индивидуальный смысл. 

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития способностей 

активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные ее особенности. К 

тому же слушание музыки позволяет познакомить детей со значительно более сложной 

музыкой по сравнению с той, которую они сами исполняют. Дети получают возможность 

услышать большие вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем 

исполнении. Слушание дает возможность услышать музыку разных жанров, форм, стилей, 

эпох висполнении известных исполнителей и композиторов. В наше время слушание 

музыки, благодаря широко развитой концертной деятельности, развитию многообразных 

видов технических средств, способных воспроизводить музыку (радио, телевидение, 

магнитофоны, кино и.т.д.) становится доступной формой общения с искусством широких 

слоев населения. Поток музыкальной информации практически безграничен. Тем важнее 

становится проблема организации целенаправленного слушания музыки, помогающей 

формировать избиратель-ность потребления музыкальных впечатлений в соответствие с 

уровнем воспитанного художественного вкуса. Наблюдения показывают, что научить детей 

активно слушать музыку – дело сложное. Задача заключается именно в том, чтобы процесс 

восприятия был активным, творческим.  

Ставя перед собой самым серьезным образом вопрос и добиваясь столь же серьезных 

ответов, неминуемо приходишь к неожиданным и удивительным выводам. Конечно, 

музыка овладевает нашим сознанием в первую очередь своей неповторимой красотой. И 

это есть одно из наивысших ее качеств, с помощью которого она завораживает и интригует 

человека. Но она интригует его и на нечто большее, приглашая человека к наивысшему из 

познаний – к познанию самого себя. Ибо путь к музыке есть не что иное, какпуть к самому 

себе. Хотелось бы подчеркнуть, что любой вид музыкальной деятельности в условиях 

общей школы выступает как форма общего развития, как средство воспитания-создания 

собственной неповторимо-человеческой натуры. 

Благодаря своей глубоко внутренней природе и своей эфирной материи, из которой 

соткана, музыка обнаруживает себя как самый прямой и действенный способ внутреннего 
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созидания. Тот, кто находит в красивой мелодии лишь красивую мелодию, находится пока 

еще в очень далекой связи с музыкой. В звучании кюя Курмангазы или в вальсе Шопена (к 

примеру) истинный слушатель услышит не столько звуки домбры или вальса, сколько – 

музыку, в чем и состоит большая разница. Первоначальный звуковой аромат, название 

произведения, его предписанная программа, слова в вокальных жанрах и т.п. – это 

«театральность» в музыке. Искусству же чистого звука в самой минимальной степени 

присуща театральность. В музыке музыка говорит сама с собой. И с нашим глубинным, 

внутренним «Я». Путь музыки – по отношению к нашему внутреннему миру сложный путь. 

Она пронизывает все уровни психики, выходя и выводя ее за собственные пределы – в то, 

что превосходит ее, в трансцендентность. Поэтому, разочаруется тот, кто в вальсе будет 

искать чистый танец. Там нечто большее или даже нечто другое 

Иными словами, как познание – создание самого себя, что является наивысшим тре-

бованием к феномену человека с древнейших времен. Каждая изучаемая наука или 

искусство должны помогать человеку жить, т.е., строить свое существование, найти и 

реализовать смысл протекания земного времени.  

Если попытаться дойти до корней природы музыки, то обнаруживаешь, убеждаясь в 

этом, что она является не только эстетическим, художественным или даже 

психологическим явлением, хотя именно так обычно трактуется музыка. Она есть 

эстетический, художественный и психологический феномен. В своей глубинной сущности 

она превосходит эстетико-художественный уровень, являясь чем-то большим. Она исходит 

из других областей сознания и психики – из сверхсознательного или «надсознательного» – 

по выражению Станиславского уровня. Только чувствуя и переживая это, только 

воспитывая в себе способность слышать музыку на таком уровне, можно попытаться 

утверждать, что понимаешь по-настоящему, что представляет собой это явление мира. И – 

самое главное – что может она тебе дать как человеку. 

Человек встречается с музыкой в трёх формах: создает ее, исполняет, слушает. Это 

три случая можно назвать видами музыкальной деятельности, трактовать как формы 

общения с музыкой. 

Исполняя какое-либо музыкальное произведение, играя его «для кого-то» музыкант 

выполняет внешнюю по отношению к исполнителю функцию, а играя «для себя», для 

собственного внутреннего созидания, он может ставить иные цели. Можно слушать – пусть 

и немного, но особо – и расти, возвышаясь духовно. Выражения «встречаться», «общаться» 

с музыкой позволяют, взглянуть на нее как на живое существо, которое дышит, имеет свою 

душу, свой голос, с которым можно разговаривать, и с которым можно строить личные 

отношения. Типичные вопросы, которые задает учитель детям: «Какой характер данной 

музыки?» или «О чем говорит данная музыка?» содержат в себе в скрытом виде именно 

такое ее понимание. 

Трактовка всех трех видов музыкальной деятельности как способа «встречи-

общения» с музыкой, как формы «делания музыки» позволит ставить знак равенства между 

ними. Не по «внешней» форме, безусловно, а по внутренней сущности. Сочинять – 

исполнять – слушать как внутренние душевно-духовные движения есть тождественные 

акты. Можно сильнее, глубже переживать музыку, например, при ее слушании, чем при ее 

исполнении. Поэтому, если кто-то не стал, по разным причинам талантливым 

композитором или испол-нителем, то он может стать с не меньшим успехом талантливым 

слушателем. Слушание музыки есть полноценная музыкальная деятельность. Слушатель 

есть полноценный музыкант. Наша эра – эра слушателя. Слушание музыки вольное или 

невольное стало сегодня всеобщим явлением. 

«Делая» музыку в любой форме человек приходит в особое состояние – в состояние 

музыки или в музыкальное состояние. «Состояние музыки» не есть сиюминутные эмоции 

и чувства на момент ее исполнения-слушания или иными словами то, что происходит в 

моем сознании на фоне звучащей музыки, это – особое состояние духа. Все наше 



 

54 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 внутреннее существо приобретает «музыкальные» качества-характеристики; особый ритм, 

особое движение, особые вибрации, особую гармоничность. Внутренний мир ведет свою 

жизнь «по музыкальным правилам». Вспоминая утверждение великих мыслителей, что – 

«мир есть музыка» можно говорить о состоянии музыки и состоянии вне ее. Научиться 

слышать и носить музыку, в себе, так как слышит и переживает композитор до внешней ее 

материализации – это есть установление настоящих отношений с одним из великих явлений 

мироздания. 
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МЕТАЛЛДЫ КӨРКЕМДЕП ӨҢДЕУДІҢ ДӘСТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРІ. 

ЗЕРГЕРЛІК ӨНЕРІНДЕГІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕР 

 

Ахметов Б.Б. аға оқытушы, Ахметов Е.Б. оқытушы 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ. 

 

Металдарды көркем өңдеуге, сондай-ақ металдан жасалған сәндік-қолданбалы 

өнер туындыларын жасау процестеріне байланысты мәселелердің кең ауқымын қамтиды. 

Көркем металл саласында маманданған көркемдік бағыттағы жоғары оқу орындарының 

студенттеріне арналған. Оны сәндік-қолданбалы өнер саласында жұмыс істейтін кәсіби 

және көркемөнер суретшілері, зергерлер, халық кәсіпқой шеберлері пайдалана алады. 

Сонымен қатар, ол металдан жасалған көркем ескерткіштерді қалпына келтіру 

жұмыстары кезінде қалпына келтірушілерге, мұражай экспонаттарының атрибуциясы 

кезінде өнертанушыларға, жаңғырту жұмыстары, сондай-ақ қолданбалы өнерге 

қызығушылық танытатын барлық адамдарға пайдалы болуы мүмкін. 

Тірек  сөздер: технология, металл, дизайн, білім, аспап. 

 

Охватывает широкий круг вопросов, связанных с художественной обработкой 

металлов, а также с процессами создания произведений декоративно-прикладного 

искусства из металла. Предназначен для студентов высших учебных заведений 

художественной направленности, специализирующихся в области художественного 

металла. Его могут использовать профессиональныехудожникиювелиры, народные 

мастера, работающие в сфере декоративно-прикладного искусства. Кроме того, он 

может быть полезен реставраторам при реставрационных работах художественных 

памятников из металла, искусствоведам при атрибуции музейных экспонатов, всем, кто 

интересуется реставрационными работами. 

Ключевые слова: технология, металл, дизайн, знания, инструмент. 

 

It covers a wide range of issues related to the artistic processing of metals, as well as the 

processes of creating works of decorative and applied art from metal. It is intended for students 

of higher educational institutions of art orientation, specializing in the field of art metal. It can be 
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used by professional artists, jewelers, folk artists working in the field of decorative and applied 

arts. In addition, it can be useful for restorers when restoring art monuments made of metal, art 

historians when attributing Museum exhibits, and anyone interested in restoration work. 

Key words: technology, metal, design, knowledge, tool. 

 

Металдарды көркем өңдеуге, сондай-ақ металдан жасалған сәндік-қолданбалы өнер 

туындыларын жасау процестеріне байланысты қазақ зергер–ұсталарының қолданған әдіс 

тәсілдерінің көп екендігі баршамызға мәлім. Осы шығарылымда сіздердің назарларыңызға 

солардың бірнеше түрін ұсынамыз.  

Қобылау (Дифовка (выколотка) - осы әдіспен жұмыс істеу үшін жұмсақ жасық 

темірді пайдаланады. Жұмысты бастаудың алдында темірді жасытып алу керек.  

Жасыту дегеніміз – металды отқа қызарғанша қыздырып, өз еркімен салқындату. 

Жасыған металл жұмсақ әрі өңдеуге жеңіл болады. Темірді жасытқан соң, көріктің 

оттығында қалдырып, көмірмен бірге суытады. Ал мыс, жез, қола т.б. түсті металдарды 

қызарта қыздырып алған соң суға батырып суыта беруге болады. Жасыған темірді балғамен 

ұрып, шұңғылдап қобылауға, дөңес кейіпке келтіруге болады. Балғамен көп ұрғандықтан 

темір қатая түседі. Сол кезде қайтадан жасытып алып, қобылау жұмысын әрі қарай 

жалғастыра беруге болады. 

Қобылау әдісімен қалқан, дулыға, шаңдауыл т.с.с. қуыс, шұңғыл, дөңес бұйымдарды 

жасайды. Осы әдіспен жұмыс жасағанда дайындаманың астына кепкен емен, қарағаш, 

қайың ағаштарының безінен (үйілі, беріші, көз деп те атайды) жасалған жаңғырықты 

(дөңбек) пайдаланады. Оның беті істелінетін жұмыстың ыңғайына орай ойық, дөңес немесе 

сайлы болып келеді.  

Дүркін-дүркін балғамен ұрудың салдарынан темір жұқара созылып, қажетті кейіпке 

келеді.темір балғаның орнына қатты ағаштың безінен жасалған балғаны да пайдалануға 

болады.  

Қобылау деген сөз қап, қабық, қобыз сөздерінде кездестіретін қаб, қоб – түбірі – қуыс 

деген мағына беретіндіктен қуыстау, шұңғылдау, сайлау сөзімен төркіндес жатыр.  

Нақыштау (чеканка) - нақыштау техникасы қарапайым операцияларды орындау 

үшін (фактура толтыру) және адам тұлғалары мен фигураларды мүсіндеу үшін де 

қолданылады. Бір жағдайда қымбат металдардан жасалған шағын зергерлік бұйымдарды 

нақыштайды, басқаларында - алюминийден, мыстан және болаттан жасалған 

монументалды фигураларды нақыштау арқылы өңдейді. Әртүрлі көркемдік әсер беретін 

нақыштаудың технологиялық тәсілдерінің осындай алуантүрлілігі - көптеген ғасырлар 

бойы дамып келе жатқан өте ежелгі нақыштау әдісі. Нақыштау Азия континентінің 

Көшпенді тайпаларында, Ежелгі Мысырда, антикалық Греция мен Римде, қазақ 

шеберлерінде танымал болды. Көне заманнан бері ол Қытай, Үндістан, Жапония Иран 

өнерде де белгілі болды. Ол Батыс Еуропа елдерінде қайта өрлеу дәуірінде айтарлықтай 

дамыды. Ол XVIII және XIX ғғ. одан әрі дами түсіп, біздің заманауи сәндік-қолданбалы 

өнерімізде жаңа тәсілдерімен қолданылуда және байытылуда. 

Нақыштау процесінің мәні материалды арнайы аспап – нақыс салғыш арқылы 

өңдеуден тұрады, ол тігінен қойылып, жоғарғы ұшына балға соғылады. Соққының 

нәтижесінде төменгі, етікшесі (нақыс салғыштың ұратын басы) материалда із қалдырады. 

Бірте-бірте нақыс салғышты балғамен ұру арқылы, материалға қалаған пішін береді. 

Нақыштауды жүзеге асыру үшін өңделетін металл белгілі бір иілгіштікке және созылмалық 

қасиеттерге ие болуы тиіс, пішінін нақыс салғыш күшінің әсерінен өзгертуге қабілетті 

болуы қажет. Мұндай қасиеттерге көптеген металдар мен олардың қорытпалары ие.  

Металопластика-металдарды көркем өңдеудің ежелгі түрлерінің бірі. Шамасы, ол 

ежелгі сақ шеберлеріне белгілі болған. Металопластика техникасында орындалған көркем 

туындылар өз түрі бойынша металл беттерінен жасалған нақыштарды еске салады, бірақ 

бұл ұқсастық тек сыртқы, ал мәні бойынша олар едәуір ерекшеленеді - ең алдымен металл 
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 беттерінің қалыңдығы әртүрлі. Нақыштау үшін қалыңдығы 0,5 мм - ден бастап одан әрі 

қалың металл беттері пайдаланылған болса, ал металлопластика үшін фольга немесе 0,5 мм-

ге дейінгі жұқа металл беттері қолданылады. Жұқа металл беттері оңай сынылады, ал қалың 

металл беттерімен жұмыс істеу қиын, себебі металл беттері қаншалықты қалың болса, 

деформация үшін айтарлықтай күш-жігерді талап етеді.  0,5 мм - ден бастап одан әрі қалың 

металл беттері пайдаланылған болса пішінін егжей-тегжейлі өңдеуді талап етпейтін ірі 

сәндік туындыларға ғана қолданылады. 

Алайда, металлопластиканың нақыштаудан басты айырмашылығы - технологиялық 

процесі мен құрал-саймандар жиынтығында. Нақыштауда пішін балғамен металл бетін 

нақыш салғышпен ұру арқылы жүзеге асырылса, ал металопластикада пішін мүсіншінің 

стектеріне ұқсайтын аспаптармен қолдың күшімен басу арқылы металл беттерінде 

орындалады. Металл пластикасымен айналысу үшін қажетті құралдардың ең аз жиынтығы 

мынадай негізгі түрлерден және кейбір қосалқы құралдардан тұрады. 

Су жүргізу (Гравирование) - металдарды және металл емес материалдарды (сүйек, 

ағаш, тас және т.б.) көркем өңдеудің ежелгі тәсілдерінің бірі. Оның мәні – кескіштің 

(штихель) көмегімен материалға сызықтық сурет немесе рельеф салу. Көптеген 

мыңжылдықтар ішінде гравировка көркемөнер (зергерлік әшекейлер, гравюралар), сондай-

ақ таза техникалық, мысалы, дәл өлшеу құралдары мен аспаптарын өндіру (бөліктерді сызу, 

микрометриялық және нониустық шкалаларды градуирлеу және цифрлау т.б.). 

Көркем граверлік шеберлік технологиясының негізгі екі түрін ажыратамыз: 

  беті ғана өңделетін жазықтықты нақыштау (екі өлшемді)  

  көлемдінақыштау (үшөлшемді). 

Жазықтық гравировка –бұл әдіс металдарды көркем өңдеуде кең таралған. Оның 

мақсаты-контурлық суретті, өрнекті, күрделі портреттік, көп фигуралы, ландшафтты 

тондық композицияларды салу жолымен бұйымның бетінде корациялау, сондай-ақ әртүрлі 

жазулар мен шрифт жұмыстарын орындау. Бұл тәсілмен жалпақ және көлемді бұйымдарды 

әшекейлейді. 

Граверлік құрал және оны қолдану - жазық нақыштау кезіндегі негізгі құрал штихель 

немесе кескіш болып табылады. Штихельдің жалпы ұзындығы 100-ден 130 мм-ге дейін 

ауытқиды. Оны аспаптық болаттардың ең үздік маркаларынан жасайды. Штихельмен  

жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін төменгі жағынан кесілген саңырауқұлақ   пішінді қысқа 

ағаш қаламға салынады. 

Жақсы кескіш келесі талаптарды қанағаттандыруы керек: 

 ол бірінші сұрыптағы материалдан жасалуы керек; 

 жылтыратылған және жақсы қайралған. 

Әдетте жоғары сапалы жұқа құрылымды болаттан жасалған кескіштерді 

пайдаланады. Егер аз тозатын қатты құралды жасау қажет болса, онда ол үшін күміс болат 

(сталь серебрянка) немесе жылдам кесетін (быстро режущая сталь) болат алу керек; 

сонымен қатар кескіштер У7 және У8 маркалы болаттан жасалады.  

Кескіштердің бірнеше негізгі түрлері болады: 

Өткір кескіш (шпицштихель) - Оның бүйірлік жақтары сәл сыртқа бүгілген, үстіңгі 

жағынан ені 1-4 мм, бүйір беті арасындағы бұрыш өзгеруі мүмкін. Бұл штихельдің ең көп 

қолданылатын түрі; ол көптеген граверлік операцияларды орындау үшін қызмет етеді: 

суретті жиектеу, шрифт жұмыстарындағы бұрыштарды кесу (әсіресе қолжазба, әр түрлі 

түзетулер мен тазартулар және т.б.). 

Мессерштихель – пышақ тәріздес кескіш.Оның көлденең қимасы үшбұрышқа сәйкес 

келеді. Онымен үлкен тереңдікте өте жіңішке  сызықтарға қол жеткізуге болады: ені 1 мм 

жолақта онымен 10 сызыққа дейін жүргізуге болады. 

Фасетштихель - Оның бүйір қабырғалары параллель, ал кесетін беттер 

100°бұрышында кездеседі. Арқасының ені 1,5-3 мм. оларға кең және шамалы тереңдікке 
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қатысты сызықтарды жүргізуге болады. 

Юстирштихель - Көлденең қимада оның иілген бүйір жақтары өткір сопақты 

құрайды; зергерлік бұйымға тастарды салуды жеңілдету үшін оправалық царгаларды түзету 

үшін қолданылады. Кесіктің беті басты оське қатысты қиғаш тегістеледі. 

Флахштихель - тегіс кескіш. Осы кескіштің арқасы мен жүзі әрдайым бір-біріне 

параллель болады; бүйір жақтарының орналасуына байланысты арқасы жүзінен кең немесе 

жіңішке болуы мүмкін. жүзінің ені 0,2 мм-ден 5 мм-ге дейін; кең және жазық сызықтарды 

ою үшін ғана емес, әшекейлерді жөндеу және құрастыру, жазықтықтарды тегістеу және т. 

б. кезінде зергерлер үшін таптырмас аспап. 

Болштихель- жартылай дөңгелек кескіш. Жүзінің ені 0,1 мм-ден 5 мм-ге дейін болуы 

мүмкін; ол әр түрлі қаріптерді ою үшін, ойықтарды нақыштау кезінде, дөңгелек және 

жартылай дөңгелек ойықтарды жасау кезінде, сондай-ақ әшекейлердің кейбір элементтерін 

пысықтау үшін қолданылады. 

Фаденштихель -  жалпақ кескіш сияқты. Оның жүзінде көптеген ұзына бойы науалар 

жасалған; оны кейбір элементтерді әрлеу үшін және оймышталған суреттерді 

жандандыруға қолданады. Штихельдер тек жүзінің формасы бойынша ғана емес, сонымен 

қатар сипаттамасы мен қайрау бұрыштары бойынша да, сондай-ақ олардың өлшемдері 

(нөмірлері) бойынша да ерекшеленеді. 

Көлемді нақыштау (Обронное гравирование. Үш өлшемді) - кескішпен рельеф 

немесе металдан жасалған көлемді (дөңгелек) мүсін жасайтын әдіс; бұдан басқа көлемді 

нақыштап оюды екі нұсқаға бөлеміз: бедердің суреті фоннан жоғары болғанда дөңес (оң) 

ою (фон тереңдетілген, алынып тасталған); сурет немесе бедер ішіне кесілетін кезде терең 

(теріс) ою. 

Қаралау (Чернь) - бағалы металдардан (күміс және алтын) жасалған көркем 

бұйымдарды декорациялаудың ежелгі тәсілі. Қазіргі уақытта құрамы мен түсі бойынша 

ерекшеленетін қаралау рецептері көп, металды қаралауда күміс-сұр түстен бастап және 

қара-барқыт түсіне шейінгі жетістіктерге жетуге болады. Оны дайындау, металл бетіне 

отырғызу және күйдіру технологиялық процесінде түрлі нұсқалар бар. Қаралау процесі 

келесі операциялардан тұрады: 

Қаралау пигменті күмістен, мыстан, қорғасыннан (немесе қалайы) және түрлі 

мөлшерде қорытылған күкірттен тұрады. Қайнату үрдісінде қышқылданудан сақтау үшін 

флюс қосады. Қаралау пигментін дайындаудың бірнеше жолы бар. Олардың бірі өте ежелгі, 

басқалары жетілдіріліп, толықтырылып қазіргі заманда қолданылады. Бірақ қаралаудың 

көптеген рецепттері мен әдістері бар болғанымен, олардың барлығы жақсы нәтиже 

бермейді. 

Ортағасырлық зергерлер металды қаралауда көмір пешін пайдаланған, қазіргі 

заманда электр муфельдік пешін қолданған дұрыс. Бұл жақсы нәтижелерге кепілдік береді, 

өйткені температураны қалауынша бақылауға болады. Жаңа дайындалған қарайтуға 

арналған бұйымды алдын ала кептіру үшін пешке қояды. Су буланғаннан кейін 

дайындаманы лажылау (эмальдау) кезіндегідей пешке салады. 

Қызған кезде қаралау пигменті жұмсарады, балқиды, нақышталған ойықтарды 

толтырады. Қараланатын бұйым өте қызып кетсе күкірт бөлшектері жанып, қаралау 

пигментінің қабаты тегіс емес, кеуектер және дақтар пайда болады. Сондықтан да металды 

қаралау кезінде температуралық біркелкілікті ұстанған жөн. 
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Мақалада авторлар шығармашылық психологиясы, бейнелі ойлау мен көркемдік 

қабылдауды дамыту саласындағы ғылыми білімге сүйене отырып, оқырман назарына 

сапалық және сандық өлшемдер, пропорционалдылық, бағыныштылық, масштаб және 

басқа категориялардан бастап, материалдық, символдық және процедуралық жүйелердің 

көркемдік-композициялық қалыптасу принциптерін практикалық игеруге көшу жүзеге 

асырылатын формальды композиция негіздері бойынша практикалық жұмыстардың 

өзіндік бағдарламасын ұсынады.  

Тірек сөздер: формализация, бейнелі белсендіру, комбинаторика, стилизация, 

трансформация, тектоника. 

 

В статье авторы опираясь на научные знания в области психологии творчества, 

развития образного мышления и художественного восприятия, предлагает вниманию 

читателя оригинальную программу практических работ по основам формальной 

композиции, в которой последовательно, начиная с категорий качественной и 

количественной меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и другие осуществляется 

переход к практическому освоению принципов художественно-композиционного 

формообразования материальных, знаковых и процессуальных систем.  

Ключевые слова: формализация, образная активизация, комбинаторика, 

стилизация, трансформация, тектоника. 

 

In the article the authors based on scientific knowledge in the field of psychology of 

creativity, development of creative thinking and artistic perception, offers the reader an original 

programme of practical work on the fundamentals of formal composition, in which sequentially, 

beginning with the categories of qualitative and quantitative measures, proportionality, 

interdependence, scale, and the other takes you to the practical development of the principles of 

the art-composite forming material, symbolic and procedural systems.  

Key words: formalization, figurative activation, combinatorics, stylization, transformation, 

tectonics. 

 

Формалды композицияның негіздері мен оның тақырыптық мазмұнының 

практикалық курс бағдарламасын құру принциптерін қарастырмас бұрын, дизайнерлерді 

композициялық дайындауға біз қолданатын негізгі тәсілдің дәстүрлі еместігінен туындауы 

мүмкін мәселелерді нақтылау қажет. Мұндай сұрақтар алғашқы практикалық 

тапсырмалардың тұжырымдамасымен танысқан кезде пайда болуы мүмкін, сондықтан 

оларға нақты жауап бермей, студенттердің орындалған жұмыстың негізгі әдістемелік 

мағынасын терең түсінуіне, демек, олардың кәсіби дамуының сәттілігіне сену қиын. 

Шынында да, практикалық курс шаралар санатын зерттеуден басталады, бұл таңқаларлық 

және қисынсыз болып көрінуі мүмкін. Сонымен, бір жағынан, композициядағы 

қолданыстағы әдебиеттерде өлшем әдетте тәуелсіз және мазмұнды категория ретінде 

қарастырылмайды. Ол мұнда тек сөйлеу айналымы ретінде көрінеді: «қолданылатын 

композициялық құралдардың мөлшерінде пропорция сезімін сақтау керек», яғни, 

ұстамдылықты, модерацияны, ақылға қонымды үнемдеуді білдіреді. «Өлшем» ұғымы 
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көбінесе масштаб, пропорция, ырғақ және т. б. категорияларын қарастыру кезінде кез-

келген шаманың метрикалық, сандық қатынасы туралы сөз болған жағдайда өлшем, эталон, 

өлшеу мағынасында қолданылады. Осыған байланысты композиция теориясындағы өлшем 

тәуелсіз, қатаң белгіленген категориялық мәртебеге ие емес деген сенім пайда болады, 

сондықтан оны оқу-практикалық зерттеу процесіне тәуелсіз ретінде қосуға жеткілікті негіз 

жоқ сияқты. Екінші жағынан, студенттер өтетін ресми композицияның теориялық курсында 

өлшемдер категориясы, керісінше, негізгі, ең күрделі, күрделі болып саналады және 

дизайнердің композициялық білімділігінің бүкіл «ғимаратын» қамтығандай, және осыған 

байланысты оны практикалық әзірлеу бірінші емес, студенттердің композициялық 

дайындығының соңғы кезеңдерінде жүзеге асырылуы керек деген тұжырым қисынды. Бұл 

жерде әдістемелік тұрғыдан студенттерге соншалықты күрделі тақырып 

ұсынылатындығында айқын қайшылық бар ма, оны шешу үшін оларда әлі тәжірибе жоқ па 

деген ең маңызды сұрақ туындайды. 

Бұл жерде шын мәнінде қарама-қайшылық пен қиындық мәселесі бар екеніне келісу 

керек, бірақ олар төменде толығырақ талқыланады. Тек олар студенттердің композициялық 

жұмыста практикалық тәжірибесінің болмауымен байланысты емес екенін атап өтеміз. Егер 

олар арнайы пәндер бойынша түсу емтихандарын тапсырса, бұл олардың бірінші курстың 

талаптары деңгейінде оқу-практикалық міндеттерді сәтті шеше алатындығын білдіреді. 

Тағы бір нәрсе, олардың практикалық тәжірибесі әлі де өздерімен терең түсінілмеген, 

жүйеленбеген және дизайнның кәсіби талаптарының ерекшелігіне бағытталмаған болса. 

Бірақ бұл маман даярлаудың бүкіл процесінің ортақ міндеттерінің бірі және ол барлық 

мамандандырылған пәндер бойынша материалды игеру барысында дәйекті және жан-

жақты шешілуі керек. 

Осылайша, егер студенттер өз жұмысында жеткілікті тәжірибе немесе қабілетсіздік 

мәселесіне тап болса, онда бұл (бұрын айтылғандай) олардың қызығушылығын оятып, 

шығармашылық күштер мен қабілеттердің кернеуін оятып, ақыл-ой белсенділігі мен 

сенсорлық қабылдаудың өткірлігін белсендіруі керек. Бір сөзбен айтқанда, мұндай 

қиындықтардың болуы толығымен табиғи және заңды болып табылады, бұл жалпы 

дизайнерлерді даярлау әдісіне негізделген проблемалық оқыту принциптерінен туындайды. 

Алғашқы тапсырмалардың нақты күрделілігіне және осы күрделіліктің нақты қандай 

екендігіне келетін болсақ, осы мәселелерді нақтылау үшін біз оқу процесінде студент-

дизайнердің көркемдік және композициялық қызметінің нақты аспектілерін қарастыруға 

тура келеді. 

Композиция ұғымының бір-бірімен тығыз байланысты үш мағынасының әдістемелік 

мағынасын түсіндіруден бастау керек: 1) шығарма ретінде, 2) Бейнелеу материалын 

құрылымдық ұйымдастырудың ерекше формасы ретінде және 3) шығармашылық процесс 

ретінде. Осы ретпен біз олардың әдістемелік мағынасын ашуға тырысамыз. 

Осылайша, егер композиция ұғымының үш мағынасы туралы жоғарыда 

айтылғандардың бәрін қорытындылайтын болсақ, онда формальды композиция курсы 

бойынша бірінші ғана емес, кез-келген тапсырманы орындау күрделілігі оның тақырыбына 

байланысты емес екені белгілі болады. Шын мәнінде, тақырып, салыстырмалы түрде 

айтқанда, кез-келген болуы мүмкін. Негізгі қиындық белгілі бір оқу материалын игерудің 

мақсаттарына, әдістеріне, құралдарына, процесіне және түпкілікті нәтижесіне қойылатын 

кәсіби талаптардың жаңалығы мен күрделілігіне байланысты туындайды. (Жалпы алғанда, 

бұл талаптар композиция ұғымының жоғарыда сипатталған үш мағынасына қатысты). 

Алайда, студенттер үшін ең үлкен қиындық - бұл композициялық процесті құрудың 

дәстүрлі және таныс әдісінен «қарапайымнан – күрделіге» олар үшін түбегейлі жаңа – 

«жалпыдан – жекеге» көшу кезінде кездесетін психологиялық және әдістемелік сипаттағы 

нақты қайшылық. Мұндай ауысудың қажеттілігі шығармашылық қызмет түрлерінің 

мамандарын даярлау жүйесінде «қарапайымнан – күрделіге» қағидасын пайдалану 

нәтижелерінің төмен тиімділігінен туындады. 
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 Бұл принцип бір кездері қолөнерді оқыту саласында кең таралған, онда 

қарапайымдылық пен күрделілік ұғымдары негізінен оқытудың репродуктивті-

операциялық, нақты эмпирикалық жағына қатысты болды. Мазмұны мен педагогикалық 

мәні бойынша олар қарапайым, шашыраңқы, фрагменттік-қарабайыр, сондықтан түсінуге 

және меңгеруге оңай қол жетімді процедуралар мен операциялардан оларды іс-әрекеттің 

нақты процесіне неғұрлым жан-жақты және сыйымды енгізуге байланысты қолөнерді 

оқытудың формаларын бейнелейді. Белгілі «Мен сияқты жаса» деген қолөнер 

формуласының мәні «мен жасағанды жаса» дегенді, яғни мұғалімнің іс-әрекетін көшіру 

арқылы белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге тырысыңыз дегенді білдіреді. Әлбетте, бұл 

олардың қатаң ғылыми мағынасында қарапайымдылық пен күрделілік туралы емес, белгілі 

бір практикалық операцияны немесе оқу тапсырмасын орындаудың таза оқу-әдістемелік 

аспектісіндегі жеңілдік пен қиындық ұғымдары туралы болуы мүмкін. Егер бұл шынымен 

осылай болса, онда қарапайымдылық пен күрделілік ұғымдары олардың ғылыми-

теориялық мазмұны мен мағынасына айқын қайшы келеді. 

Инерттіліктің, икемділіктің, композициялық және көркем материалдың 

икемділігінің қасиеттеріне келетін болсақ, онда мүлдем беймәлім дене сияқты ғылыми 

ұғымдарға ұқсас (және формальды композиция тұжырымдамасымен қамтылғанның бәрі 

"мүлдем пластикалық дене"деп айтуға болады. Шынында да, бұл икемділік, сыртқы 

күштердің әсерінен қабылдау және белгілі бір пішінді сақтау қабілеті ретінде, бәрін 

формальды композицияда тұтастай және оның әрбір жеке элементінде сипаттайды. Бұл 

сыртқы және жалғыз күш-суретшінің құдіретті шығармашылық еркі. Бұл икемділіктің 

абсолюттігін осылай түсіну керек: ресми композицияда кез-келген "материалдардың 

қарама-қайшылығы" жоқ, өйткені олардың өзгеруі өз белсенділігімен байланысты емес. 

Олар өздері өз еркімен «әрекет етпейді». Сондықтан «қағаз бәріне шыдайды» деген тіркесті 

формальды композицияға толық қолданса болады, бұл: «батыл, жеңіңіз, жасаңыз жәнетек 

қана өзің жаратқан және оны өз қабілетіңмен аласың» деген секілді мағынада айтуға 

болады. Осылайша, формальды композиция шығармашылық еркіндіктің шекті нысаны 

болып табылады, бірақ сонымен бірге алынған нәтижелер үшін жауапкершіліктің 

толықтығы тек автордың өзіне жүктеледі.  

Сонымен қатар, ол шығармашылықтың жаратушысы  ретінде қандай деңгейде 

екендігін бейтарап анықтайды. Әлбетте, дәл осы сәтте үйлесімділік, бірлік, 

пропорционалдылық және т.б. ұғымдары көркемдік-композициялық шығармашылықтың 

нәтижесін бағалау критерийлері ретінде өз құқықтарына енеді және шығарма композиция 

ретінде өтті ме деген сұраққа жауап беріледі (яғни, «шығарма», толық композициялық және 

шығармашылық процесті мақсатты жүргізуден туындаған деп түсініледі). Бұл ауытқудың 

мәні мынада: аталған тұжырымдамалардың ешқайсысы (үйлесімділік, тұтастық, бірлік 

және т. б.) осы сипаттамалардың ішкі күйін өзгерту процесінің тікелей «қозғаушы күші», 

оларды нақты объективті мазмұнмен толтыратын күш болып табылатын қажетті жалпы рөл 

атқара алмайтындығына және осы сипаттамалардың өздері шығармашылық процестің 

жалпы құрылымында қажетті түпкі мақсат және нәтижелерді бағалау критерийі ретінде 

әрекет ететіндігіне көз жеткізуге болады. Олардың әрқайсысы (үйлесімділік, тұтастық және 

т.б.) осылайша композициялық процесте оның басталуы мен аяқталуы шеткі позицияларды 

алады - сондықтан формальды композиция курсы бойынша практикалық жұмыс 

бағдарламасын құру үшін жалпы әдістемелік негіз бола алатын композицияны құру 

процесін, әдісін немесе механизмін сипаттайды.  

Композициялық процестің әдісін немесе механизмін мұқият зерттей отырып (кез-

келген жұмыс арқылы композициялық қасиеттердің мәнін табу процесі деп түсінілетін іске 

асыру) оның дамуының жалпы көзін анықтауға болады. Бейнелеп айтқанда, егер сіз 

композицияны орындалған, үйлесімділікті, бірлікті, тұтастықты, пропорционалдылықты 

«патшалық» деп түсінсеңіз, онда құдіретті «Патша», жалғыз автократ және осы 

патшалықтың дана өмір салушысы «оның мәртебесі шектілікті» сөзсіз мойындауыңыз 
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керек деп айтсақ болады. Сондықтан, осы саланы мұра етіп алуға және оның толық 

билеушісі болуға тырысатын кез-келген адам үйлесімділік патшалығындағы биліктің 

шыңына көтерілудің қиын жолынан өтуі керек, яғни композициялық шектіліктің өмір 

беретін энергиясын жетік меңгеруі керек. 

Өлшем шын мәнінде объективті түрде ортақ, ол тек әр сапаның, қасиеттің, белгінің 

немесе маңыздылықтың негізінде ғана емес композицияның үйлесімділік ретінде 

сипаттамасы (өлшемнің құндылық-эстетикалық функциясы), оны жүзеге асыру процесінің 

мәні ретінде әр заң, принцип, категория, тұжырымдама немесе механизм ғана емес 

(өлшемнің операциялық-белсенділік функциясы), сонымен қатар суретшінің эмоционалды-

сенсорлық энергиясының шығармашылық көрінісі, композициялық үйлесімділікті 

шығармашылық жолмен қалыптастырады (өлшемнің конструктивті-шығармашылық 

функциясы). 

Сонымен, шектілікті жалпы деп анықтай отырып, біз жеке тұлғаға көшуіміз керек, 

(көркемдік-композициялық формацияның нақты мәселелерін шешудегі шекті көрсетудің 

әртүрлі формалары ретінде), біз оның кәсіби дамуының таза оқу-практикалық мәселелерін 

қарастырамыз. Ең алдымен, жоғарыда аталған жалпы негізге сүйене отырып, студенттердің 

жұмысын бірқатар оқу-практикалық мәселелерді дәйекті түрде шешу арқылы кәсіби 

сауаттылық деңгейінде және кәсіби дамыған композициялық сезім деңгейінде, 

композициялық шығармашылық шеберлікті игере алатындай етіп қалай құру керектігін 

қарастырамыз. Шынында да, біріншісіз де, екіншісіз де олардың болашақ жобалық 

дизайнерлік қызметі мүмкін емес. Сондықтан, бұл жағдайда негізгі міндет формальды 

композицияның практикалық курсының оқу бағдарламасының құрылымын 

қалыптастырудағы стратегиялық бағытты анықтау болып табылады.  

Жалпыдан нақтыға дейінгі қозғалыс логикасы, сондай-ақ біздің алдын-ала 

пайымдауларымыздың бүкіл бағыты бұл стратегия композициялық өлшем мазмұнының үш 

негізгі деңгейінің иерархиялық өзара байланысы қағидаты негізінде құрылуы керек деп 

сендіреді. Бұл жерде біз шектеудің үш негізгі тұжырымдамасын айтамыз: сапалық өлшем, 

сандық өлшем және пропорционалдылық, көркемдік және композициялық мазмұнды 

дәйекті дамыту, біздің ойымызша, ресми композицияның практикалық курсы 

бағдарламасының құрылымдық ұйымдастырылуын қамтамасыз етуі керек. Үш өлшем 

тұжырымдамасының нақты мазмұны практикалық курстың әр кезеңіндегі студенттердің 

композициялық жұмысының сипатын анықтайды және игерілген материалды қисынды 

түрде құрылымдауға, сонымен қатар нақты оқу тапсырмаларының тақырыбын 

қалыптастыру процесінде әдістемелік мақсаттар мен міндеттерді қатаң дәйекті түрде қоюға 

мүмкіндік береді. Формальды композицияның практикалық курсының бағдарламасын 

құрудың жалпы стратегиясы тұрғысынан жоғарыда аталған композициялық өлшемдердің 

тұжырымдамалары студенттердің кәсіби және композициялық шығармашылық 

саласындағы кәсіби шеберлікке бағытталған қозғалысының әр кезеңінде келесі 

ұйымдастырушылық принциптеріне әкеледі: 

1. Сапалы шектеулер. 

Композициялық шектеу шараларын оның неғұрлым жалпы, сапалы түрлендірілген 

формаларында белгілеудің іргелі қағидаттары мен тетіктерін игеру композициялық 

ұйымның негізгі түрлерін қатаң жіктеуді енгізуді көздейді. Олардың жиынтығында бұл 

түрлер сапалы сенімділік ретінде композицияның барлық ықтимал өрісін қамтуы керек. Бұл 

жағдайда белгілі бір түрдегі туындылардың композициялық ұйымдастырылуының шекті 

күйлері көркемдік-композициялық ұйым саласындағы шаралар қатынасының түйіндік 

желісінің құрылымының логикасы нақты ашылатын шекараларды нақты көрсетуі керек. Іс 

жүзінде, бұл ереже студенттердің композициялық сауаттылықты дамытудың әдістемелік 

тәсілдерін қарастыруы жоғарыда айтылған көркем және композициялық мәселелерді 

шешудің поливарианттық принципі негізінде жүзеге асырылады. Практикалық мәселелерді 

шешудің осы деңгейінде тапсырмалар бағдарламасы студенттердің көркем және 
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 композициялық шығармашылығы процесінде шектелу санатының құндылық-эстетикалық 

функциясын түпкілікті нақтылауды қамтамасыз етуі керек. 

2. Сандық шектеулер (количественная мера).  

Ол формалды композицияны құру кезінде, сондай-ақ оның визуалды тұтастығы мен 

көркемдік мәнерлілігін қамтамасыз ету кезінде «құрылыс материалы» ретінде әрекет ететін 

құралдар арсеналының экспрессивті мүмкіндіктерінің негізгі құрамын және толық 

ауқымын тәжірибе жүзінде анықтауды қамтиды. Бұл дизайнердің кәсіби ойлауының және 

қалыптастырушы қызметінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде формалды композиция 

тілінің грамматикалық құрылымын іс-тәжібелік тұрғысынан түсіну болып табылады. 

Мұнда студенттердің жұмысына формальды композиция тілінің синтаксистік аспектілерін 

визуалды мәтіндерді қалыптастыру принциптерінің бүкіл жүйесімен және түрлі сапалы 

сипаттағы әртүрлі қасиеттер мен күйлердің формальды-бейнелі көрінісімен белсенді түрде 

қосу маңызды рөл атқаруы керек. Мұның бәрі студенттердің көркемдік және 

композициялық шығармашылығы процесінде Өлшем категориясының операциялық және 

қызметтік функцияларын практикалық дамытуға қызмет етуі керек. 

3. Пропорционалдылық 

Пропорционалдылық категориясын дизайнердің көркем-композициялық 

жұмысында әртүрлі сапалық және сандық шараларды үйлестіру процесі ретінде түсіну 

композициялық тұтастықты, тәртіпті, үйлесімді бірлікті қамтамасыз ету принциптерін 

практикалық дамытуды қамтиды, олар жасанды жүйелердің әр түрлі кластарын көркемдік-

бейнелі ұйымдастырудың сапалық ерекшелігін көрсетеді: материалдық, белгі-ақпараттық 

және процедуралық. Мұнда жұмыста визуалды және тұжырымдамалық негізде әртүрлі 

формальды және тақырыптық бейнелерді саналы түрде қалыптастыруға баса назар 

аударылады, бұл формальды композиция курсының дизайн-жобалау әдіснамасымен берік 

байланысын және композициялық сауаттылықты игерудің пропедевтикалық деңгейінен 

оны архитектоника және жобалау курстарында шығармашылық және кәсіби қолдануға 

нақты ауысуды қамтамасыз етуі керек. Сондықтан да, мұнда студенттерге пәндік 

мазмұнның тұжырымдамалық-логикалық көп өлшемділігінен саналы түрде ауысу қабілетін 

дамытуға, негізгі тақырыптың объективті мазмұнының концептуалды-логикалық көп 

өлшемділігінен оның композициялық-бейнелік бейнесінің нақты қабылданған пәндік 

формаға жүйелі тұтастығына саналы түрде көшу қабілетін дамытуға ерекше мән беріледі. 

Студенттердің формальды-композициялық сауаттылықты игеруінің және пропорцияның 

композициялық шектелу сезімін кәсіби дамытудың осы деңгейінде конструктивті-

шығармашылық функциясын жүзеге асыруға, оның дизайндағы көркемдік-композициялық 

қалыптасу процесінде синтезделетін, жүйелік рөлін жүзеге асыруға баса назар аударылады. 

Осылайша, жоғарыда сипатталған композициялық шектеулік ұғымының үш деңгейі 

және студенттердің көркем-композициялық шығармашылығының нақты процесінде 

олардың жұмыс істеу ерекшелігі, формальды композицияның практикалық курсының 

бағдарламасын құруға негіз бола отырып, оқу тапсырмаларының тақырыбын нақты 

мазмұнмен толтырып, олардың дәйектілігін анықтауы керек. Бұл ретте дизайндағы 

жобалау-көркемдік қалыптастырудың негізгі әдіснамалық қағидаттарын графикалық және 

көлемдік-кеңістіктік модельдеудің әртүрлі нысандарын қолданудың оқу-әдістемелік 

тиімділігі қамтамасыз етілуге тиіс. Жоғарыда айтылғандардың бәрі дизайнерлерді кәсіби 

даярлауда  формальды композицияның практикалық курсының ерекшелігін неғұрлым 

нақты түсінуге қызмет етуі керек және бағдарламаны толығымен саналы (демек, мазмұнды 

және тиімді) дамытуды, оқу мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуі 

керек. 

Тапсырмалар бойынша оқу жұмысын жүргізу әдістемесі келесі негізгі кезеңдерді 

қамтуы керек: 

1. Тапсырма тақырыбы бойынша теориялық материалды түсіндіру, алдыңғы 

тақырыптармен және параллель пәндермен байланыс орнату, болашақ дизайнерлердің 
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кәсіби шығармашылығы үшін қабілеттерін, дағдыларын қалыптастыру үшін осы 

тақырыптың рөлін, орнын және мағынасын түсіндіру. 

2. Әдістемелік мақсат қою, нақты оқу міндетін және алдағы жұмыстың мазмұнын 

тұжырымдау, сондай-ақ түпкілікті нәтижені бағалау шарттарын, талаптарын, шектеулері 

мен өлшемшарттарын айқындау. 

3. Әзірленген тақырыптың мазмұнына байланысты ең маңызды мәселелерді 

ұжымдық немесе жеке талдау және міндеттерді шешудің оңтайлы бағыттарын, әдістері мен 

құралдарын анықтау. 

4. Ұсынылған шешімнің мазмұнын, негізгі көркемдік-бейнелік сипаттамаларды 

және шығармашылық ойды практикалық іске асырудың композициялық-экспрессивті 

құралдарын қамтитын талдау материалдарының қысқаша сипаттамасы. 

5. Есеп материалдарын ұжымдық талқылау, ұсынылған шешімді түзету және оны 

іске асыру құралдары. 

6. Ұсынылған шешімді алдын-ала пысықтау, оны талқылау және оқытушының 

мақұлдауы. 

7. Тапсырманы түпкілікті жеткізу және аяқтау 

8. Орындалған жұмыстарды талқылау, оларды ұжымдық бағалау және қойылған 

бағаны негіздеу. 

Бұл тізімде төртінші тармақ оқытушы үшін өте маңызды, өйткені оның құрылымы 

мен мазмұны дизайн-жобалаудың кәсіби әдіснамасындағы маңызды, негізгі сәттердің 

біріне сәйкес келеді: өйткені схема-матрица негізінде аналитикалық материалды жүйелеу 

болып табылады. Бұл логикалық талдаудан көркемдік-образдық синтезге көшудің негізгі 

нүктесі болып табылады, сондықтан оның принциптерін жобаның алдындағы дизайн-

зерттеу әдістемесі курсын студенттер әлі толық игермеген кезде оқытудың бастапқы 

кезеңдерінде қарапайым және қол жетімді түрде қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен 

бірге, оның оқу-әдістемелік тиімділігі оны оқытудың кез-келген кезеңінде студенттердің 

жұмыс тәжірибесіне дәйекті түрде енгізудің жан-жақты сипатын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. Оның композициялық тапсырмалар бойынша жұмыс әдістемесінде 

болуы студенттерді композициялық процеске саналы және жауапкершілікпен қарауға және 

алғашқы оқу-практикалық кезеңдерінен бастап жобалық жұмыс әдістеріне қосылу 

қадамдарын нығайтады. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, бұл тармақ студенттің кәсіби қабілеттерін 

дамытуды бағалау үшін ашылып көрсетілген материал ретінде әрекет етеді, яғни, оның 

күшті және әлсіз жақтарының «жалпы көрсеткіші» ретінде жүреді. Осы тармақтың 

құрамдас бөліктері оқытушыға студенттің мәдени дамуының жалпы деңгейін, оның жүйелі 

және ойлау қабілетін, кәсіби қызметтің логикалық-теориялық, әдіснамалық, операциялық-

қызметтік және аспаптық-техникалық негіздерін игерудің сәттілігін, қабылданған 

шешімдердің объективтілігі мен негізділігін анықтауға және бағалауға мүмкіндік береді. 

Есеп материалдары мен орындалған тапсырманы салыстыру сонымен қатар оқушының 

тапсырмасының мәнін түсіну дәрежесін, оның жұмыстың соңғы нәтижесі туралы бейнелі 

бейнесін және осы идеяны белгілі бір көркемдік және экспрессивті формада жүзеге асыру 

қабілетін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл компоненттердің бірлігі, шын мәнінде, кәсіби 

сауаттылықты түсінудегі табысты және жобалық мәселелерді шешуде бейнелі және 

логикалық саналы синтезді қамтамасыз етуде студенттің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуды анықтайды. 

Студенттердің жұмысындағы алғашқы сәтсіздіктер, әдетте, оқытудың бұл тәсілінің 

ерекшелігімемен байланысты болуы мүмкін. Алайда, бұл мұғалімге оқушының өзіне 

жүктелген оқу міндеттері мен оларды шешу әдістерін дұрыс түсінетіндігін, түпкілікті 

нәтижені дұрыс ұсынатындығын немесе ол жай ғана «таза техникалық» дайындалғанын 

және жоспарын жүзеге асыра алмайтындығын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Осы 

тармақтарды ескере отырып, жұмысты талдау студенттердің өздеріне қажет, өйткені олар 
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 сәтсіздіктерінің нақты себебін анық көре алады және шығармашылық энергиясын оны 

түзетуге бағыттайды. Айта кету керек, студент тапсырманы дұрыс түсінбеген жағдайда 

(яғни оның мағынасын бұрмалаған), бірақ соған қарамастан, ол өзінің түсінуіне сүйене 

отырып, іс-әрекет процесінің барлық негізгі құрылымдық элементтерін (әдістер, құралдар, 

процедуралар, нәтиже) ескерді, содан кейін бұл «айқын сәтсіздік»ретінде қарастырылмауы 

керек. Өйткені, студент сонымен бірге маңызды қасиеттердің бірі - белгілі бір мәселені 

шешу үшін жұмыс процесінің жобасын әдіснамалық дәйекті және толығымен саналы түрде 

құру мүмкіндігі, яғни себеп пен нәтиже, мазмұны мен формасы, логикалық және бейнелік 

арасындағы органикалық байланысты табуды бағытқа алады. Сондықтан, мұндай жағдай-

ларда оқытушы болашақта әдістемелік мақсаттар мен міндеттерді тұжырымдау мен түсін-

діруге мұқият қарау керекекжәне студенттердің оларды толық түсінуіне көз жеткізүі тиіс. 
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Мектеп қабырғасынан патриоттық сезімге үйрету бұрыннан қалыптасқан дағды. 

Бастауыш сынып оқушылары ана тілін тани отырып, Қобыланды, Бөгенбай, Қабанбай 

секілді батырлар жырын оқи отырып ұлтына деген сүйіспеншілігі оянады. Ал, жоғары 

сынып оқушыларының осы сезімін тереңдету біздің басты мақсатымыз болып табылады. 

Тірек сөздер: Патриотизм, оқыту 

 

Обучение патриотическим чувствам со школьной скамьи-это давно отработанный 

навык. Учащиеся начальных классов, узнав родной язык, читают стихи таких героев, как 

Кобланды, Богенбай, Кабанбай, пробуждают любовь к нации. А углубление этих чувств 

старшеклассников-наша главная цель. 

Ключевые слова: Патриотизм, обучение 

 

Teaching patriotic feelings from school is a long-established skill. Primary school students, 

having learned their native language, read poems of such heroes as Koblandy, Bogenbay, 

Kabanbay, awaken love for the nation. And deepening these feelings of high school students is our 

main goal. 

Key words: Patriotism, training 
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Қазіргі таңда  оқушыларды патриоттық тәрбиеге үйрету маңызды және өзекті болып 

табылады,себебі, ол балалардың   өз Отанына деген адалдық, сүйіспеншілік, намысшылдық 

сезімдерін қалыптастырады. Қай заманда болмасын, патриотизм халықтың бірлігін 

сақтауға, Отанды қорғап қалуға өз септігін тигізеді.    

Отаны мен туған жеріне деген шексіз ықылас,ынтазарлықты отбасы, мемлекет, 

қоғам және ең алдымен, білім беру қалыптастырады.Бұл туралы Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаев та өз ойын білдірген еді: "Қазақстанның отаншылдық сезімін тәрбиелеу білім 

берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу орындарына дейінгі орталықтарда барлық 

ұйымдарда көкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды , туған жерді, өзінің халқын 

сүюге тәрбиелеу-мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы". Білім 

алушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелей отырып, болашақ Қазақстан азаматтарын 

қалыптастырамыз.Себебі, патриотизм өз ұлтының өткені мен бүгіні, салт-дәстүрі, тарихы, 

мәдениеті туралы білуге итермелейді. Балалардың туған жері үшін болашақта адал еңбек 

етуіне тікелей әсер етеді. 

Мектеп қабырғасынан патриоттық сезімге үйрету бұрыннан қалыптасқан дағды. 

Бастауыш сынып оқушылары ана тілін тани отырып, Қобыланды, Бөгенбай, Қабанбай 

секілді батырлар жырын оқи отырып ұлтына деген сүйіспеншілігі оянады. Ал, жоғары 

сынып оқушыларының осы сезімін тереңдету біздің басты мақсатымыз болып табылады. 

Ұстаздық тәжірибем бойынша баланың мінез-құлқын қалыптастыру үшін және оған 

тереңдете білім беру үшін бағыт-бағдар көрсеткен жеткілікті.Мысалы: «Отан. Патриотизм.  

Борыш» тақырыптар ауқымында пікір алысу, тәрбие сағаттарын, сауалнама  өткізу, 

ұйымдар құру керек.Сабақ беретін және жетекшілік ететін ұстаздар оқушыларға туған 

жеріне, тіліне, өскен ортасына, мінез-құлқына, психологиялық және этнографиялық  

ерекшеліктеріне тән тәрбиелік  маңызы  бар іс- шаралар жүргізуі қажет. 

АӘТД пәнінің мұғалімі ретінде оқушыларыма патриот деген сөздің  мағынасын 

нақты,тереңірек түсіндіру үшін  оларға  жиі ардагерлермен кездесу өткіземін,әртүрлі 

патриоттық тұрғыдағы жарыстарға қатыстырамын , өмірмен, қоғаммен байланысы бар 

практикалық сабақтар жүргіземін және бұл әр оқушының өскен ортасына, мінез-құлқына, 

психологиялық ерекшеліктеріне тән өткізіледі,себебі,ұлттық сезімдерді патриотизм 

арнасына, Отанға, ұлтқа деген сүйіспеншілік рухына дұрыс бағыттау үшін бұл  

ерекшеліктерді  жақсы  білу керек, соның арқасында оқушы ақпараттарды жақсы 

қабылдайды, қызығушылығы артады. 

Қазақстанда патриотизм интернационализммен тығыз байланыста деп ойлаймын, 

өйткені, ұлтсүйгіштік ұлтшылдық емес, басқа ұлт-өкілдерінің ойымен санасу қажет, 

олардың да туған жерін, әдет-ғұрыптарын құрметтеген жөн. Сол үшін патриотизм мен 

ұлтаралық татулықты қатар алып жүруіміз керек. Сондықтан оқытушылар өз қызметінде 

біріншіден, терең патриотизм – Отанға, Қазақстанға, өз халқына деген сүйіспешілікке, 

екіншіден - халықтар достығы идеясын ұстану және насихаттауға үйретуі керек. Демек, 

патриотизм сүйіспеншіліктен, намысшылдықтан, сонымен қатар адамгершілік пен 

сыйластықтан тұрады. 

Патриотизм өз ұлтыңның мемлекеттік нышандарын, мәдениетін, ерекшеліктерін, 

тілін, салт- дәстүрін сыйлап, кұрметегеннен басталады. Мемлекеттік нышан дегеніміз-

Елтаңба, Ту, Әнұран. Осы үшеуінсіз ешбір ел мемлекет атана алмайды. Біздің рәміздеріміз 

1992 жылы 4 маусым күні қабылданған. Елтаңбамыз тәуелсіздіктің, қажымас қайраттың, 

жақсылыққа құлшыныстың, халқымыздың өсіп- өркендеуінің белгісі. Ту мақсатқа жетудің, 

гүлденудің, берекенің символы.Ал, Әнұранда қазақ халқының ерлігі, даңқы, намысы, 

еліміздің кеңдігі, бірлігі, достығы туралы айтылған. Оқушыларға да осы арқылы 

халқымыздың даналығын, тәуелсіздігіміздің бағасын көрсетуге болады. 

 Мектеп-халықтың ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан адамгершілік ізгі қасиеттерін  жас  

жеткіншек  бойына  сіңіретін орта болса, ата-бабадан қалған  өшпес мұра, мол қазынаны 

қабілеті  жоғары  ұрпақтың бойына дарыту - ата-ананың  міндеті  екендігін  әр ата-ана 
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 түсініп, өз жауапкершілігін сезінуін қамтамасыз ету - бүгінгі күннің талабы.Тіршіліктегі 

барлық нәрсенің бір-бірімен сабақтас , сол секілді баланың бойындағы қасиеттер де 

отбасынан басталады. Сол үшін ата-аналармен әңгіме,  жиналыс өткізу де мәселені шеше 

алады деп санаймын.Солайша, мемлекетпен,ата-аналармен  бірлесе  отыра, ұлтымыздың 

тарихына, мәдениетіне сүйене отырып, білім алушының ой-санасы мен сезімін 

дамытып,бойына жақсы қасиеттерді қалыптастыра аламыз.  

Оқушыларды патриоттық құндылықтарға, адамгершілікке, ізгіліке үйрету үшін 

олардан бірқатар заттарды талап ету қажет. Мысалы: оқушы мемлекетіміздің ұлттық тілін, 

мәдениетін білуі ;заңға сәйкес әрекет етуі ;құқықбұзушылықты көрген жағдайда жасырмай, 

бөлісуі;басқалардың ар-ұжданына кір келтірмеуі қажет. 

Жастарға патриоттық сезімді баулу үшін бірқатар ғалымдардың еңбектері бар. 

Мысалы: Г.Абрамян, М.Г.Агаев, С.М.Ахмедов, С.А.Карімбеков, Н.С.Қиянов, 

Ш.А.Шарапов, С.Нұрмұқашева, А.Қ.Дүйсенбиев секілді педагогтардың тәжірибесі мен 

бөліскен ойы пайдалы деп санаймын. 

Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Қазақтың  ұлттық сана - сезімін дамыту - қазақ деп 

аталатын таңғажайып, әрі бай тарихи және мәдени байтаққа өз қатысының барын сезіну» 

деген ойымен толықтай келісемін. Әскери – патриоттық тәрбиенің мақсаты – жастарда 

азаматтылық патриоттылықты дамыту. Оларда өмірдің әр саласында керекті белсенді 

көрінулерді құру. 

Әскери – патриоттық тәрбие – мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 

және ұйымдардың жастарда жоғары патриоттық түйсікті өз Отанына шын берілу, өзінің 

азаматтық парызын орындауға дайын болуды құруға бағытталған көп жоспарлы, жүйелі, 

мақсаты іс – әрекет.Мектепте тәрбиенің белгілі бір мақсаты болмаса, онда  жүйелі жұмыс 

жүргізу мүмкін емес. 

Қорыта келе, мектеп оқушыларының бойына патриоттық,адамгершілік 

құндылықтарды қалыптастыруда сабақтардың патриоттық тәрбие жүйесімен өзара 

байланысы ,әр мұғалімнің педагогикалық тұрғыда дәлелденген нақты мақсаты, 

сабақтарында оқушылардың патриоттық сезіміне ықпал ететін материалдары, іс-шаралары 

болуы керек.Ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан ұлттық және патриоттық 

құндылықтар арқылы тәрбие беру оқушы бойындағы сана-сезiмдi, намысты, парызды 

қалыптастырумен қатар егемен елiмiздiң тәуелсiздiгiн, ынтымағын, бiрлiгiн сақтап қалатын 

патриот-азамат тәрбиелеуге толық мүмкiндiктердің бар екендiгі анықталды. Сонау 

ғасырдағы халқымыздың тәрбиесі жоңғарлармен соғысты да, елімізге қарсы сұрқия 

саясатпен күресті де, Ұлы Отан соғысын да жеңуге өз септігін тигізді. Мектеп жеке 

тұлғаның рухани жан дүниесі мен адамгершілік қасиетінің қалыптасуына тікелей әсер 

етеді. Сол үшін ұстаздар ретінде еліміздің болашағы үшін нағыз азаматтарды тәрбиелеу, 

оларға туған жердің, халқымыздың маңыздылығын түсіндіру, адамгершілік пен 

ұлтсүйгіштікке тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз. Сонда ғана Қазақстан өркендеп, жаңа 

белестерге шыға алады. 
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Урoвень физическoй пoдгoтoвленнoсти пoдрастающегo пoкoления и населения в 

целoм является пoказателемэффективнoсти  системы физическoгoвoспитания в стране. 

Пoэтoму физический статус  мoлoдежи, как вoпрoс бoльшoй гoсударственнoй 

значимoсти, нахoдится пoдпoстoянным кoнтрoлем гoсударства. 

Ключевые слoва: физическoе вoспитания, статус мoлoдежи, урoвень пoдгoтoвки, 

пoказатели. 
 

Өскелең ұрпақтың және жалпы халықтың дене шынықтыру деңгейі елдегі дене 

тәрбиесі жүйесінің тиімділігінің көрсеткіші бoлып табылады. Сoндықтан жастардың 

физикалық мәртебесі мемлекеттік маңызы зoр мәселе ретінде мемлекеттің тұрақты 

бақылауында. 

Тірек сөздер: дене тәрбиесі, жастардың мәртебесі, дайындық деңгейі, 

көрсеткіштер. 
 

The level of physical fitness of the younger generation and the population as a whole is an 

indicator of the effectiveness of the physical education system in the country. Therefore, the 

physical status of young people, as a matter of great state importance, is under constant state 

control. 

Key words: Physical education, youth status, level of training, indicators. 
 

Сoвременные услoвия жизни и труда, услoжнение прoцесса прoизвoдства с высoким 

урoвнемегo механизации, автoматизации и кoмпьютеризации, oпределяют немалые 

нагрузки на oрганизм. Пoвышается значение таких качеств личнoсти, как быстрoта 

реакции, скoрoсть принятия решения, сoбраннoсть, сoсредoтoченнoсть, внимательнoсть, 

кoтoрые в бoльшoй мере oпределяются всем кoмплексoм пoказателей здoрoвья челoвека. 

Пo мнению мнoгих автoрoв, урoвень сoстoяния здoрoвья и физическoй пoдгoтoвлен-

нoсти мoлoдежи в пoследнее время имеет тенденцию к пoстoяннoму ухудшению. 

Предусмoтренные шкoльнoй прoграммoй занятия пoфизическoй культуре удoвлетвoряют 

лишь 35-40% недельный неoбхoдимый урoвень двигательнoй пoтребнoсти ученикoв. 

Oтсутствие у бoльшинства из них неoбхoдимoй мoтивации к занятиям физическими 

упражнениями еще бoльше усугубляет сoздавшееся пoлoжение. Между тем, урoвень 

прoявления oснoвных двигательных спoсoбнoстей мoлoдежи, кoтoрый дoстигается в 

прoцессе регламентирoванных занятий пo физическoму вoспитанию, не oтвечает запрoсам 

настoящегo времени. Мнoгими исследoвателями oтмечается, чтo слoжившаяся система 

физическoгo вoспитания в шкoле требует дальнейшегo сoвершенствoвания и развития. 

Oсoбую актуальнoсть на сoвременнoм этапе приoбретают вoпрoсы, связанные с развитием 

и сoвершенствoванием oснoвных физических качеств, в частнoсти,  скoрoстнo-силoвых 

качеств.  
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 Урoвень физическoй пoдгoтoвленнoсти пoдрастающегo пoкoления и населения в 

целoм является пoказателем системы физическoгo вoспитания в стране. Пoэтoму 

физическoе развитие населения, как вoпрoс бoльшoй гoсударственнoй значимoсти, 

нахoдится пoдпoстoянным кoнтрoлем гoсударства. 

Исследoвания пoказывают, чтo чем выше двигательная активнoсть здoрoвых детей, 

тем выше урoвень их физическoй и умственнoй рабoтo спoсoбнoсти. Сooтветственнo 

меньше oни пoдвергаются стрессoвым явлениям, вoзникающим в результате 

эмoциoнальных перегрузoк. 

Oсoбoе внимание в этoм направлении следует oбратить на урoвень двигательнoй 

активнoсти и физическoй пoдгoтoвленнoсти детей, сoставляющих бoльшую часть 

кoнтингента всех oбучающихся в шкoле и абсoлютнoе бoльшинствo кoтoрых все еще имеет 

недoстатoчную физическую пoдгoтoвленнoсть[1].В связи, с чем вoзникает неoбхoдимoсть 

изыскания нoвыхфoрм и метoдoв рабoты, направленных на oптимальнoе развитие у 

девушек физических спoсoбнoстей. 

Ведущая рoль учебных занятий в физическoм вoспитании oбязываеттщательнo 

oтнoситься к пoдбoру средств, метoдoв для решения пoставленных задач.  

Слабая физическая пoдгoтoвленнoсть, кoтoрая выражается в первую oчередь в 

недoстатoчнoм развитии скoрoстных, силoвых и скoрoстнo-силoвых качеств, сoздает 

oпределенные труднoсти при прoхoждении прoграммнoгo материала пo различным видам 

спoрта и, oсoбеннo при сдаче кoнтрoльных нoрмативoв пoлегкoй атлетике. 

На прoтяжениимнoгих лет  исследoвателифизическoгo развития и физическoй 

пoдгoтoвленнoсти студентoв oсoбoе внимание уделяли изучению динамики физическoгo 

развития и физическoй пoдгoтoвленнoсти в периoд oбучения, выявлению взаимoсвязи 

между физическим развитием и спoртивным результатoм, и предлагали наибoлее 

эффективные средства и метoды, oбеспечивающие неoбхoдимый урoвень физическoй 

пoдгoтoвленнoсти студенческoй мoлoдежи. В ряде исследoваний автoры oтмечают, чтo 

дети, специализирoвавшиеся пoлегкoй атлетике, значительнo успешнее oвладевают 

прoграммными требoваниями, улучшается их oбщефизическая пoдгoтoвленнoсть. Другие 

автoры считают, чтo в занятиях с детьми пoдгoтoвительнoгo oтделения, oсoбеннo с 

девушками, целесooбразнее применять физические упражнения из различных 

видoвспoрта[3]. 

Автoры oтмечают, чтo разнoстoрoнняя тренирoвка увеличивает силу, скoрoсть 

движения и вынoсливoсть в бoльшей степени, чем тренирoвка, направленная на вoспитание 

тoлькo oднoй из этих стoрoн двигательнoй деятельнoсти[4].  

Пo мнению автoрoв прoисхoдящая в прoцессе тренирoвки  функциoнальная и 

биoхимическая адаптация oрганизма зависит oт характера и направленнoсти 

тренирoвoчнoгo прoцесса и чтo разнoстoрoнняя кoмплексная тренирoвка привoдит к 

наибoлее разнoстoрoнней адаптации.  

Автoры предлагают испoльзoвать упражнения, имеющие преимущественную 

направленнoсть на развитие качеств силы, быстрoты и скoрoстнoй силы в виде 

специальных кoмплексoв, кoтoрые пoзвoляют значительнo интенсифицирoвать прoцесс 

вoспитания этих качеств. 

Выявляя наибoлее эффективные средства и метoды для пoвышения 

функциoнальных вoзмoжнoстейдетей в движениях, требующих максимальнoй силы и 

быстрoты, в свoемисследoвании применяли  два oснoвных вида упражнений, 

oдинакoвыхпoсвoей структуре выпoлнения, различных пo характеру развиваемых 

качественных oсoбеннoстейдвигательнoйдеятельнoсти: 

- упражнения с силoвoй направленнoстью, в кoтoрых мышечная сила oбуслoвлена 

вoзрастанием мышечнoгo напряжения с примернo пoстoяннoй скoрoстью; 

- упражнения сoскoрoстнo-силoвoй направленнoстью, в кoтoрых сила oбуслoвлена 

вoзрастанием скoрoсти сoкращения мышц и связаннoгo с ним напряжением. 
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Пo результатам свoих исследoваний автoры oтметили, чтoвтoрoй вариант 

упражнений,  дает бoльший эффект для развития у спoртсменoв спoсoбнoсти прoявлять 

максимальные усилия в кoрoткoе время при oтталкивании в прыжках. 

Занятия физическoй культуры надo прoвoдить с преимущественнoй 

направленнoстью на развитие скoрoстных и скoрoстнo-силoвых качеств, ссылаясь на 

результаты, пoлученные в хoде свoих экспериментoв, где   занимающиеся пoлучают бoлее 

высoкoе развитие физических качеств и oснoвная масса детей выпoлняют нoрмативные 

требoвания. Пoметoдике 50% oтoбщегo oбъема времени дoлжнo oтвoдиться на развитие 

силoвых и скoрoстнo-силoвых качеств, 20% - на развитие быстрoты, 20% - на развитие 

вынoсливoсти и 10% на развитие гибкoсти. 

Пo мнению других автoрoв [9], в целях сoвершенствoвания учебнoгo прoцесса 

неoбхoдимo избирательнo-направленнoе вoспитание oтстающих пo урoвню развития 

физических качеств (силoвых и скoрoстнo-силoвых у женщин) oсуществлять на 

прoтяжении всегo учебнoгo гoда. Решая oдну из пoставленных задач, на oснoвании 

экспериментальнoй прoверки oна выявила наибoлее рациoнальный вариант разминки. Суть 

предлoженнoй метoдики, заключалась в следующем:  разминка начиналась не с бега, как 

принятo, а с силoвых упражнений, сначала  динамическoгo, а затем статическoгo характера 

(для oснoвных групп мышц: задней пoверхнoсти бедра, икрoнoжнoй, бoльше берцoвoй, 

пoвздoшнo-пoясничнoй и других). Пoсле кoмплекса упражнений прoвoдился бег в 

свoбoднoм темпе (в течение 3-4 минут), затем oбщеразвивающие упражнения и бег с 

ускoрением. Эта метoдика испoльзoвалась в пoдгoтoвительнoй части урoка для пoдгoтoвки 

oпoрнo-двигательнoгo аппарата к предстoящей деятельнoсти и oбеспечения неoбхoдимых 

вегетативных сдвигoв. Пo результатам этoгo эксперимента пoказатели физическoгo 

развития и физическoй пoдгoтoвленнoсти были бoлее высoкими в oпытных группах, где 

занятия прoвoдились с преимущественнoй направленнoстью на развитие oтстающих 

физических качеств. 

М.Н.Макарoв [10]с целью пoвышения разнoстoрoнней физическoй пoдгoтoвлен-

нoсти, на начальнoм этапе рекoмендует прoвoдить занятия с равнoмерным распределением 

времени в урoке на развитие силы, быстрoты и вынoсливoсти. Затем, кoгдапервoе из них 

прoвoдится с направленнoстью на развитие силы, втoрoе – на развитие быстрoты и третье 

– на развитие вынoсливoсти, а в дальнейшем прoвoдить четыре занятия с направленнoстью 

на развитие силы, четыре – на развитие быстрoты и четыре – на развитие вынoсливoсти. 

Сoвершенствoвание метoдoв учебнoгo прoцесса не вoзмoжнo без специальнoгo 

развития физических качеств – силы, быстрoты и вынoсливoсти. Вынoсливoсть, быстрoта 

и сила не существуют изoлирoваннo,  их прoявление взаимo связанo и взаимooбуслoвленo. 

Мнoгие автoры изучали взаимнoе влияние силы и вынoсливoсти, при этo мoдних 

интересoвал вoпрoсo взаимнoм влиянии силы и статическoй вынoсливoсти, а других – силы 

и вынoсливoсти при динамическoй рабoте. 

Исследoвания прoфессoра Якoвлева Н.Н. с сoтрудниками , изучавшие развитие 

oтдельных качеств двигательнoй деятельнoсти при тренирoвке различнoй направленнoсти, 

пoказали, чтo тренирoвка на силу сoздает некoтoрые предпoсылки и для развития качества 

быстрoты, нooтрицательнo сказывается на развитие вынoсливoсти [34]. 

Саламатoв П.В., [11]  рабoтая над прoблемoй сoвершенствoвания метoдики 

пoдгoтoвки детей , имеющих низкий урoвень развития двигательных качеств к выпoлнению 

нoрмативoв кoмплекса ГТO, предпoлoжил, чтo дифференцирoваннoе зачисление детей в 

учебные oтделения с учетoм с их индивидуальнoй пoдгoтoвленнoсти, oбъема времени на 

вoспитание двигательных качеств, целенаправленнoсти вoздействия средств и метoдoв 

физическoгo вoспитания, пoзвoлит пoвысить эффективнoсть пoдгoтoвки детей 

пoдгoтoвительнoгo учебнoгo oтделения к сдаче нoрмкoмплекса ГТO. Результаты егo  

эксперимента пoдтвердили этo предпoлoжение. Так, дифференцирoванный пoдхoд 

пoзвoлил пoвысить урoвень результатoв в беге на 100 м на 13,8%, прыжках в высoту с 
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 разбега на 6,3%, прыжках в длину с разбега на 9,5%, тoлкании ядра – 20,5%, метании 

гранаты – 20,5%, пoдъеметулoвища из пoлoжения лежа – 46,5% . 

Oбращаясь к этoй прoблеме автoр[13]выявил oсoбеннoсти структуры физическoй 

пoдгoтoвленнoсти студентoк и разрабoтал метoдику, oбеспечивающую эффективную 

пoдгoтoвку студентoк с низким урoвнем развития двигательных качеств. Пo егo мнению,  

решение этих oснoвных задач пoзвoлит дать oтветы на вoпрoсы, имеющие oпределеннoе 

значение для практическoй рабoты пo физическoму вoспитанию. К ним oтнoсятся: 

разрабoтка кoмплекса двигательных заданий, пoзвoляющих прoвoдить классифицирoвание 

пo урoвню физическoй пoдгoтoвленнoсти; oпределение oптимальных параметрoв нагрузoк 

(кoличествo пoвтoрений, интервалы oтдыха), направленных на развитие oснoвных 

двигательных качеств у детей с различным урoвнем физическoй пoдгoтoвленнoсти.  В 

результате свoих исследoванийoн пришли к вывoду,чтo при пoдгoтoвке к выпoлнению 

шкoльнoй учебнoй прoграммы пo физическoму вoспитанию неoбхoдим 

дифференцирoванный пoдхoд. 

Занимаясь прoблемoй пoвышения oздoрoвительнoгo эффекта занятий аэрoбикoй с 

применением наибoлее рациoнальных метoдических приемoв регулирoвания физическoй 

нагрузки пooбъему и интенсивнoсти с учетoм функциoнальнoгo сoстoяния занимающихся 

выевелo чтo наибoльшее влияние на ЧСС занимающихся oказывает среди прoчих 

параметрoв темп музыкальнoгo сoпрoвoждения, кoтoрый oпределяет как темп, так и 

амплитуду движений. В меньшей степени выраженo влияние других параметрoв: 

направленнoсти упражнений на развитие oпределенных мышечных групп, 

прoдoлжительнoстивыпoлнения упражнений и кoличества их пoвтoрений. В зависимoстиoт 

изменения сooтнoшений параметрoв кoмплекса аэрoбики пoвышается психическая 

рабoтoспoсoбнoсть и изменяется психикo-эмoциoнальнoесoстoяние занимающихся. На 

oснoвании пoлученных результатoв автoр делает заключение oтoм, чтo регулярные занятия 

танцевальными аэрoбными упражнениями дают пoлoжительный эффект, кoтoрый тем 

выше, чем рациoнальнее режим выпoлняемoйфизическoй нагрузки. Нагрузка дoлжна 

сooтветствoвать вoзрасту, урoвню физическoй пoдгoтoвленнoсти, психикo-

эмoциoнальнoму и функциoнальнoму сoстoяниям занимающихся. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ЖӘНЕ 

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Алимбаев Б.Т. мұғалім 

«А.С.Пушкин атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталықпен» КММ, 

Қаскелең қаласы, Қарасай ауданы, Алматы облысы 

 

Қазақтың ұлттық дене шынықтыру мәдениеті жеке тұлғаның жалпы 

мәдениетінің құрамдас бір бөлігі ретінде мектептегі кезеңнен қалыптаса бастайды. 

Сондықтан оны пайдалану тек қозғалмалы біліктілік, дағдыларды дамытып қана 

қоймайды, сонымен қатар мектеп оқушыларынын қазақтың ұлттық спорт түрлеріне 

деген көзқарасын қалыптастырып, дене жаттығулары мен ойындарын өз беттерінше 

дамытуға тәрбиелеп, оқу-ойын  материалдарын бір жүйе ретінде олардың руханилығын, 

адамгершілігін, дене тәрбиесін тәрбиелеуге баулуды қарастырады. 

Тірек сөздер: патриоттық тәрбие, спорт, жаттығу 

 

Казахская национальная культура физической культуры как составная часть общей 

культуры личности начинает формироваться в школе. Таким образом, его использование 

не только развивает моторику, но и формирует отношение школьников к казахстанскому 

национальному спорту, приучает их самостоятельно развивать физические упражнения и 

игры, а также знакомит с учебными и игровыми материалами как системой их 

духовности, нравственности и физическое воспитание. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, спорт, упражнения 

 

The Kazakh national culture of physical culture as an integral part of the general culture 

of the individual begins to form at school. Thus, its use not only develops motor skills, but also 

forms the attitude of schoolchildren to Kazakhstani national sport, teaches them to independently 

develop physical exercises and games, and also introduces educational and play materials as a 

system of their spirituality, morality and morality. physical education. 

Key words: patriotic education, sports, exercise 

 

Қазіргі дамуы қарқынды жүріп жатқан кезеңде білім берудің ең өзекті мәселелерінің 

бірі – жас ұрпаққа рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбие беру болып тұр. Білім 

берудің өзекті мәселесі өскелең ұрпаққа ұлттық патротизмді қалыптастырып, рухани-

адамгершілікті тәрбие беру. Ұлы ғұлама Әл Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, рухани 

тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның 

барлық өміріне апат әкеледі»-деген. Олай болса білім мен тәрбие егіз ұғым  екенін естен 

шығармай барынша бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелей отырып сапалы білім, саналы 

тәрбие беруді ғана көздеген жандар ол –ұстаздар. Иә, қай пәннің мұғалімі болмасын бәрінің 

негізгі көздеген мақсаттары ол осы рухани-адамгершілік пен патриоттық тәрбие. Әр сабақ 

сайын айтылып баланың санасына құйылып жатқаны хақ. Әрине бұл орайда ата-ананың да 

баланы тек осы мақсатта тәрбиелеп отырғаны даусыз. Ата-ананың бар көмекшісі қоғам 
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 белсенділері ол біздер-ұстаздармыз. Осы орайда дене шынықтыру пән мұғалімдерініңде 

қосар үлесі орасан зор. Себебі олар спорт арқылы рухани әлемін байытып, патриот болуға 

тәрбиелеп отырған абзал жандар. Неге? Қалай? Спорт арқылы қалай рухани тәрбие беру 

мүмкін деген сан сауалдар қойылуы мүмкін. Адам баласы спортпен денсаулығын жақсарту, 

моральді және затты қанағаттану үшін, өзін-өзі дамыту үшін шұғылданады. Ал, кейбір 

жандар уақытын бос өткізбес үшін шұғылданады деу де мүмкін. Бірақ адамды ең бірінші 

тәрбиеге жетелейтін ол-спорт. 

Спорт – адамның рухани әлемі үшін өте маңызды. Себебі әлсіз әрі қиындыққа көп 

ретте қарсы тұруға қауқары жетісе бермейтін жандарға мамандар бір ауық спортпен 

шұғылдануға кеңес береді екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша: «Адам дене 

жаттығуларымен айналысқан сәтте оның миында да сан мыңдаған үдерістер орын алады. 

Ми дене қимылдарының әрекетін күйзеліс ретінде қабылдап, оған қарсы күрес жүргізе 

бастайды екен.» Мимен жақсы жұмыс жасай алған әр бала ешқашан ешкімнің арбауы мен 

алдауына көне қоймайды. Тәнінде берілген әрбір мүшелерге жаттығу жасау арқылы олар 

өздерінің ой-өрістері мен дүниетанымдарын кеңейтеді. Сылбыр жүрген жанның рухы да 

сылбыр екенін қоғамымыз көрсетіп жатқан жоқ па?! «Шынықсаң шымыр боласың» деген 

ұстанымды мықты ұстанған игілер өздерін күні бойы сергек ұстап, алға қойған айқын 

мақсаттарына жетіп жатқаны да белгілі.  

Ал, спорт арқылы бала бойына беріліп жатқан патриоттық тәрбиеге тоқталар болсам, 

спорттың сан түрімен айналысып соның жеңімпазы болып еліміздіңкөк байрағын көкте 

желбірету, әнұранды биіктерге шырқата самғату керек екенін бала бойына сіңірудеміз. 

Еліміздің намысын қорғап жүрген спорт саңлақтарын мысалға келтіріп, өткен ұлы 

жолдарын мақтан етіп, бала бойындағы қызығушылықпен батылдықты оятып жатқанымыз 

хақ. Соның нәтижесінде еліміздің спорт саласының да дамып жатқаны сөзсіз. Көк байрақты 

көкке желбіретіп, әнұранды асқақтатуды арман еткен өскелең ұрпақтың бойына шаңның 

тозаңындай да жаман, теріс қылықты, ұялатындай көргенсіз тәрбиеге бармайтыны айдан 

анық деп білемін.  

Сонымен қатар, қазақ халқы спортқа ерекше ден қойған халықпыз. Оны ұлттық 

ойындарымыздан көруге болады. Әрбір ұлттық ойынның астарында тек дене тәрбиесі яғни 

тән саулығы ғана емес жан саулығында тереңнен сусындатады. Мәселен «Көкпар» - адам 

миының тез әрекет жасауын қалыптастырса, «Бәйге» - өмірде кездесетін түрлі соқпағы  көп 

сынақтардан өтіп, биікке жетуді көздейді. Осы ойындарға дайындалу барысында жарысқа 

қатысушы жан  өзіне қандай жақсылық тілесе қарсыласына да жақсылық пен ізеттілік тілеп 

тұрады екен. Себебі оның да өзі секілді сан соқпақтан өтіп жатқанын жақсы түсінеді әрі 

зерделейді, қарсыласының да мақсаты да жеңіс екенін біледі. Сол дайындықтың өзі адамды 

адамгершіліктің биік шыңына  жетелейді. Сондықтан да ежелде қолданып, уақыт ағымымен 

ұмыт болып бара жатқан көптеген ұлттық ойындар қайта жаңғыра бастады. Жаңғырудың 

басты себебі жастардың бойындағы Отанға, еліне, өткен тарихына деген зор құрметі мен 

ыстық ықыластары. Қазіргі кезде ұйымдастырылып жатқан түрлі шаралар ұлттық ойынсыз 

өтпейтін дәрежеге жеткеніне баршамыз куә болып отырмыз. Осының барлығы біздер яки 

спортшылар үшін зор қуаныш. 

Және де ұлттық ойындардың ішінде «Тоғыз құмалақ» пен «Асық» ойындары әлемдік 

сұраныстарға да ие болып келеді. Ми өрісі мен ой жүйріктерін қалыптастыратын тоғыз 

құмалақ адамды сабырлыққа жетелейді екен. Ал, асық болса бірлікке, достыққа 

тәрбиелейді. Смартфондарға тесілген ұрпаққа ең керек дене тәрбиелері екенін ғалымдар 

жан-жақты тексеріп, тек денеге ғана емес адамның рухына қажет екенін дәлелдеп жатыр. 

Бірлік пен ынтымақтастыққа жұмылған балалар ой-өрістерін кеңейтіп қана қоймай, бір – 

біріне жанашыр әрі қамқор болып жүреді. «Ойынмен бала өседі»-деп дана халық бекер 

айтпаған. Ойындар арқылы баланың тек дене тәрбиесі ғана емес рухани тәрбиесі қатар 

жүретінін медицинада мойындайды. Олай деуге себеп дүние есігін ашып, өмір сүруге 

бейімделген әрбір сәбидің тез жүргізген абзал дейді. Өйткені нәресте қадам жасау арқылы 
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миымен жұмыс жасауды үйренеді екен, сол арқылы өзінің бойына керек тәрбиені 

жинайтынын айтуда. Мінекей дене жаттығуы адам баласына қашан да пайдалы. Күні бойы 

өзіңді сергек сезініп жүрудің де бір тәсілі осы спорт. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенер 

болсақ, спорт – адамда шат-шадыман өмір сүруге де жетелейді. Олимпиадалық 

қозғалыстың белсенді қайраткері Пьер де Кубертен: «О, спорт! Сен-түгел ғалымсың!»-деп 

бекер тұжырым жасамағанын көріп отырмыз. Спорт-тәрбиенің бастау алар шыңы 

болғандықтан менде өз шәкірттерімді осы жолда тәрбиелеп келемін. Алдымда отырып 

білім алып отырған әрбір жеткіншек өз Отанын сүйеді, спорттың өмірінде алар орны мен 

маңызын тереңнен ұғынады. Дене шынықтыру сабағына бей – жай қарамайды.жаттығу 

барысында да ойын барысында да өз бойына керек құндылықтарды алып отырады. 

Міне, дене шынықтыру сабағы арқылы адамгершілікке баулу арқылы  шәкірттердің 

бойларында ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық яғни адамгершіліктің ең құнды 

қасиеттерін бойына сіңіріп, дүрсілдей соққан жүректерінің әр соғысын Отанына арнап өсіп 

келеді.біздер осымен мақтанамыз. Әрі өскелең ұрпаққа деген сеніміміз де зор.  
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В данной статье раскрываются методы обучения на занятиях- практический 

образцовый показ руководителя занятий с кратким объяснением, повторение обучаемыми 

показанного приема, действия, проверка правильности их выполнения и последующая 

тренировка до полного усвоения.  

Ключевые слова: НВП, военная, допризывной, урок, метод, подготовка, развитие, 

урок, Вооруженные Силы, преподаватель, учащиеся.  

 

Бұл мақалада сыныптағы оқытудың негізгі әдістері көрсетіледі – қысқаша 

түсініктеме бере отырып, сынып жетекшісінің практикалық үлгілі тәжіребиесі, 

көрсетілген техниканы қайталау, тыңдаушылардың іс-әрекеттері, олардың 

орындалуының дұрыстығын тексеру және толық дайындыққа дейінгі және  кейінгі оқыту  

қарастырылады. 

Тірек сөздер: АӘТД, әскерге шақыру алдындағы дайындық, сабақ, әдіс, дайындық, 

дамыту, сабақ,  Қарулы Күштер, мұғалім, оқушылар. 
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 Тhis article reveals the main methods of teaching in the classroom - a practical exemplary 

demonstration of the leader of the classes with a brief explanation, the repetition of the shown 

technique, actions by the trainees, checking the correctness of their implementation and 

subsequent training until complete mastery 

Key words:BMTT, military, pre-conscription, lesson, method, preparation, development, 

lesson, Armed Forces, teacher, students. 

 

"Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее." 

A. Барбюс 
 

В успешном решении подготовки допризывной молодежи к службе в армии, важную 

роль играет начальная военная подготовка, она является обязательной государственной 

формой военного обучения учащейся и молодежи.  

В Конституции РК указывается, что обязанности государственных органов, 

общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности 

страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством РК . 

Конституция Республики Казахстан формирует цели и основные задачи 

Вооруженных Сил Республики Казахстан - долг Вооруженных Сил перед казахстанцами 

надежно защищать Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей 

отпор любому агрессору.  

Учитывая что одной из важных составляющих образовательного и воспитательного 

процесса  школе  был и остается курс начальной военной технической подготовки (далее 

НВТП) и его предусматривается объединить с предметом технология .Как и любой другой 

урок, урок НВТП   должен быть современным, ярким, насыщенным, запоминающимся и 

для учащегося и для преподавателя. При подготовке к проведению предмета каждый 

преподаватель основной упор делает на законодательную основу. НВТП не является 

исключением. 

Начать  хочу с напоминания законов, которые являются основанием для организации 

проведения начальной военной подготовки молодежи в организациях образования 

Республики Казахстан: 

1. Закон Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих»; 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2013года 

№118 «Об утверждении Правил подготовки граждан к воинской службе, организации и 

проведения, а также формирования учебно- материальной базы по начальной военной 

подготовке». 

3. ГОССО. 

Готовясь к очередному уроку я как преподователь, продумывая его этапы, любой 

учитель заранее продумывает методы и формы проведения урока, элементы 

педагогических технологий, которые он будет применять, какие компетенции он 

предполагает выработать у учащихся в процессе урока (цикла уроков), каков будет метод 

общения и управления классом в процессе урока (классный менеджмент) и так далее. Все 

эти понятия подчиняются целям уроков и вытекающим из них задачам. При проведении 

занятий следует использовать: 

- методы формирования у обучающихся необходимых понятий, суждений 

убеждений, оценок (рассказ, беседа, лекция, диспут, показ кино- и видеофильмов, 

презентаций, наглядных пособий, воспроизведение звукозаписей, самостоятельное чтение 

и др.); 

- методы организации познавательной и практической деятельности 

обучающихся (поручения, задания, упражнения, создание специальных учебно-

тренировочных ситуаций); 
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- методы стимулирования ориентации обучающихся на подготовку к военной 

службе (соревнования, турниры, деловые игры, средства материального и морального 

поощрения); 

- методы контроля за ходом формирования у обучающихся военно-

профессиональной направленности (проверка знаний, умений, навыков, оценка стремления 

к изучению предлагаемого материала, тестирование). 

Современные требования предьяевляемые к общеобразовательной и 

профессиональной школы требуют от преподавателя-организатора НВТП изменения 

мировоззрений и направления преподавания начальной военной подготовки.  

Совершенствование  новых методов обучения и воспитания, выработки у молодежи 

высоких нравственных качеств, любви к Родине решительного внедрение в учебный 

процесс активных форм повышение практической направленности занятий, привития 

учащихся таких военно-прикладных и военно-физических умений, навыков, которые 

необходимы воину Вооруженных Сил РК. 

Для этого в ходе занятий необходимо чаще приводить примеры из личного опыта 

службы в Вооруженных Силах, в том числе рассказывать веселые истории из армейской 

жизни для примера. А на практических занятиях по тактической, огневой подготовке, во 

время выполнении упражнений учебных стрельб, изучении материальной части оружия и 

боевой техники, выполнении нормативов использовать основной армейский принцип 

обучения: «Делай, как я, делай лучше меня». То есть показать на практике собственные 

знания материальной части боевой техники, навыки владения оружием. 

Качественный урок НВТП  - это хорошо продуманный урок, оформленный в 

поурочный план. Урок НВТП имеет свои особые характеристики в сравнении с другими 

уроками школьного цикла, а именно, в отличие от таких предметов, как, например, 

математика, химия, он пригодится учащемуся не столько в его будущей профессии, сколько 

в повседневной жизни, нынешней и будущей. Урок НВТП имеет скорее прикладной 

характер. На его прикладном характере будут основываться цели урока, и эта его 

особенность является связующей нитью урока НВТП со всеми остальными предметами 

школьного цикла. 

Одним из методов формирования мотивов исполнения воинской обязанности, 

самореализации в воинской деятельности может стать диспут на тему «Офицер - профессия 

героическая», посвященный «Дню защитника Отечества», или дискуссия со 

старшеклассниками «Я служить должен, как все?..» 

На данный  момент современная методика преподавания НВТП должна включать в 

себя не только нестандартный, творческий урок, но и обширную внеклассную 

деятельность, кружковую работу. Что, на мой взгляд, включают в себя новые подходы к 

преподаванию начальной военной подготовки: 

1. Применение инновационно-коммуникационных технологий, в т.ч. презентаций, 

флипчартов, интерактивной доски, возможностей мультимедиа, дистанционные 

конференции, конкурсы и т.д. 

2. Формирование образовательных компетенций на уроках НВП, основанных на 

главных целях общего образования, в том числе: 

Хотелось бы более подробно остановиться на проведении творческого урока НВТП 

и внеклассной работе. Немного о целесообразности внедрения ИКТ на уроках начальной 

военной подготовки, их важности в формировании компетенций ученика. Применение ИКТ 

в обучении способствует раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных 

способностей у школьников, присущего каждому человеку уникального сочетания 

личностных качеств; формированию у учащихся познавательных способностей, 

стремление к совершенствованию; обеспечению комплексности изучения явлений 

действительности, неразрывности взаимосвязи между различными предметами - 

естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством; постоянному 
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 динамическому обновлению содержания, форм и методов процесса обучения и воспитания. 

Главные итоги использования ИКТ в учебном процессе это: 

 Рост уровня самостоятельности и самодеятельности учащихся на уроке; 

 Положительное отношение учащихся к предмету, к учителю, друг к другу; 

 Обозначение объективной направленности деятельности учеников на развитие 

своей личности; 

 Появление и рост у учащихся познавательного интереса; 

 Воспитательная и развивающая подвижка личности, возникшая в ходе урока. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя 

новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой дисциплины с 

использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что способствует развитию интереса школьников к предмету. Класси-

ческие и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line 

тестов и программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее, 

как говорится в английской пословице – “Я услышал и забыл, я увидел и запомнил”. 

Применение современных технологий в образовании создает благоприятные условия для 

формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества.  

Компьютер и  мультимедиа на уроках начальной военной технической  подготовки 

я использую уже четыре года. Последние два года для подготовки и проведения уроков 

НВТП мной используется интерактивная доска, установленная в кабинете НВТП. От 

создания простых презентаций в программе PowerPoint  я перешел на использование 

компьютерного тестирования в специальных программах (например, программы MyTestX, 

которую я надеюсь продемонстрировать вам сегодня в действии), позволяющих 

протестировать знания учащихся всего класса по той или иной теме и тут же получить 

результат в виде оценок. 

Также пользуюсь программой разработки презентаций PowerPoint. 

Программа разработки презентаций PowerPoint позволяет подготовить материалы к 

уроку, комбинируя различные средства наглядности, максимально используя достоинства 

каждого и нивелируя недостатки.  

Условия презентации: 

 Проецирование на большой экран (участники следят за показом со своих мест, 

изменить порядок и быстроту кадров не могут).  

 Демонстрация на компьютерах слушателей (но управление презентацией 

осуществляется только автором).  

 Самостоятельный просмотр готовой презентации на компьютере в 

автоматическом или управляемом слушателем, а не автором, режиме.  

Используя данные презентаций в программе PowerPoint провожу следущии 

типы уроков: 

 лекционные, которые имеют главной целью, не иллюстрировать, а зрительно дать 

сложный материал для записи учащимся в удобной форме;  

 уроки - иллюстрации по темам, где существует необходимость ярких зрительных 

образов,  

 уроки - наглядные пособия, помогающие как образцы, создавать учащимся 

подобные работы самостоятельно.  

Для более качественного обучения начальной военной подготовке в 

общеобразовательных школах  большое  значение  имеет электронный учебник НВТП. 

Учебник работает на любой ОС компьютера и очень прост в управлении. 

Хорошим новшеством является программа MyTestX,позволяющая быстро, 

интересно для учеников провести тестирование, в результате которого можно отследить 

успеваемость каждого ученика в течении всего года и сохранить эти данные на 

неопределенное количество времени. 
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Из всего вышеизложенного можно сделать один единственный вывод: 

использование информационных и коммуникационных технологий в преподавании НВТП 

– это не дань моде, а назревшая необходимость. ИКТ являются одним из существенных 

средств реализации целей и задач процесса обучения, владение информационными 

технологиями делает из преподавателя НВТП Мастера преподователя  с большой буквы. 

На своих уроках я практикую не только использование практических умений и 

навыков,но и теоретическую подготовку, а также  встречи с воинами-афганцами, которые 

оказывают действенную помощь в воспитании подрастающего поколения. Стараюсь, чтобы 

такие уроки проходили на высоком уровне, что придает уроку особую эффективность, 

лучшую отдачу. Использую видеофрагменты, музыку, литературные отрывки. И делаю это 

с той целью, чтобы обогатить внутренний мир ученика. Ведь не секрет, что многие ученики 

сейчас мало читают, не владеют информацией о ВОВ, афганской войне, многих 

исторических событиях и т.д. Все это, несомненно, требует от учителя большой 

подготовки, затрат времени, душевных и физических сил. Но итоги работы стоят всего 

выше перечисленного. 

Нельзя не сказать и о том, что для того, чтобы вести такую обширную работу, 

учитель сам должен самосовершенствоваться, участвовать в различных творческих 

конкурсах, мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, повышать свою 

квалификацию, в том числе и на дистанционных курсах, дистанционных педагогических 

конференциях, что позволяет общаться с огромным количеством коллег, разрешать многие 

педагогические проблемы и т.д. 

Все это в совокупности позволяет более эффективно проводить патриотическую 

работу среди учащихся разных возрастов, воспитывать в них чувство гордости за свою 

школу, свой город, свою Республику, гражданскую ответственность. А это значит, что 

каждый из них вырастет настоящим патриотом своей Родины. 
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Статья содержит проанализированную работуа школы по совершенствованию 

системы повышения качества физического воспитания учащихся и развитию спорта в 

процессе урока. Результатом как теоретических, так и практических инноваций в 

системе образования предполагается введение нового в цели образования; разработку 

нового содержания, новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и 

распространение уже существующих педагогических систем; разработку новых 

технологий управления школой. 

Ключевые слова: Интегративные инновационные технологии; физическое 

воспитание 

 

Мақалада оқушылардың дене тәрбиесінің сапасын жақсарту жүйесін жетілдіру 

және сабақ барысында спортты дамыту бойынша мектептің талданған жұмыстары 

берілген. Білім беру жүйесіндегі теориялық және практикалық инновациялардың 

нәтижесі білім беру мақсаттарына жаңасын енгізу; оқыту мен тәрбиелеудің жаңа 

мазмұнын, жаңа әдістері мен нысандарын әзірлеу, бұрыннан бар педагогикалық жүйелерді 

енгізу және тарату; мектепті басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу болып 

табылады. 

Тірек сөздер: Интегративті инновациялық технологиялар; дене тәрбиесі 

 

Analyzed the work of the school improving the system quality of physical education 

students and the development of sports in the lesson. Presented and discussed characteristics of 

physical culture and sports . The result of both theoretical and practical innovations in the 

educational system in-volves the introduction of new goals in education, development of new 

content, new methods and forms of training and education, implementation and dissemination of 

the existing education sys-tem, development of new technologies in school management and its 

development. 

Key words:Integrative innovative technology, physical education, health -saving 

technologies. 

 

Модернизация системы образования  Республики Казахстан потребовала коренного 

преобразования в процессе обучения и воспитания. В настоящее время деятельность 

учителя физической культуры основывается на решении таких задач, как 

совершенствование личности, закрепление потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств.Ведущую роль в 

обеспечении эффективности образовательного процесса играет педагог, его 

профессионализм. Задача педагога – определить тот порог, за которым проверенные идеи, 

справедливые мысли, слова как бы оцениваются в глазах учеников и самые благие 

намерения встречают тогда апатию или даже противодействие. 
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Важнейшим признаком профессионализма учителя является его способность, 

используя те или иные формы, приёмы обучения и воспитания учащихся, выражать к 

каждому своё личное отношение.     В организации делового общения учителя с учениками 

на уроке, в обеспечении его воспитательного воздействия нужна оптимальная мера. Занятия 

физическими упражнениями имеют огромное воспитательное значение - способствуют 

укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в 

достижении поставленной цели.  

Сегодня, в период интенсивного реформирования школы, характеризующийся 

изменением содержания образования, обновлением форм и методов организации обучения, 

возникает необходимость в пересмотре традиционных средств и методик преподавания 

физической культуры. Одним из приоритетных направлений модернизации общего 

образования является введение инновационных технологий в преподавание физической 

культуры. Решение задач физической подготовки зачастую осуществлялось в ущерб 

комплексному подходу, роль физической культуры в качестве эффективного средства 

интеллектуального, нравственного и эстетического развития только декларируется. 

Основой развития физкультурно-спортивной деятельности являются принципы, 

характерные для всех систем образования: доступность, индивидуальный подход, 

непрерывность, и демократизация образования 

Под современными технологическими инновациями мы понимаем инновации, 

направленные на разработку и внедрение новых средств и технологий обучения для более 

эффективного удовлетворения новых или прежних потребностей учащихся. Таким 

образом, задачи разработки технологических инноваций и их дальнейшее внедрение в 

учебный процесс в системе подготовки учащихся требуют дальнейшего все стороннего 

изучения. 

Инновационные технологии это  поиск новых методов и форм обучения. В 

последние годы учителям были предоставлены широкие возможности для изменения 

распределения часов по разделам учебной программы. Поэтому у нас в школе с 

использованием инновационных подходов обеспечивает устойчивое развитие школьников 

в формировании духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности. 

Инновации являются существенным в развития образования и выражаются в тенденциях 

накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном 

пространстве, которые в совокупности приводят к изменениям в содержании и качестве. 

Работа строится от простого, к сложному, логически обоснованно, и соответствуют 

содержанию.Она предназначена для обучения, для контроля, для получения информации.  

Их пользуя технологию : « культур воспитывающая технология дифференциального 

обучения по интересам детей » И.Н.Закатовой.  я смело включила в вариативную часть 

театры здоровья и казахские народные игры которые способствуют лучшему владению 

собой, учит навыкам руководства сверстниками, способствует, развитию навыков 

командных действийприменяется самонаблюдение, самоанализ, самопознание./ 

Популярность казахских народных игр, прежде всего, используется в качестве средства 

привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой, популяризации 

здорового образа жизни, способствует сохранению культурного наследия  народа .Такие 

игры как  «Гонка джигитов», «Казакша курес», «Жаяу тартыс», развивают силу ,скорость 

,стремление к победе в этих играх может принимать участие неограниченное количество 

игроков, что немаловажно на уроке. Уроки, отличаются высокой плотностью, 

интенсивностью, все это помогает приобщить детей к национальной культуре своего 

народа. Здоровье нации – одна из актуальнейших проблем современного общества. В 

условиях современной природно-социальной и экологической ситуации проблематика 

здоровья детей приобретает глобальный характер.  

Поэтому необходимость изменения ориентации традиционного обучения с передачи 

знаний, умений и навыков на целостное развитие ребенка без нанесения ущерба его 
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 здоровью, а также расширение функций образования направленных на всестороннее 

развитие здорового ребенка входе модернизации образования.          

Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений 

модернизации образования. Богатейшие возможности для этого предоставляют 

современные информационные компьютерные технологии. Благодаря тому, что в 

Казахстане действует проект «Электронное образование в Республике Казахстан», у меня, 

как у учителя, есть всё необходимое для использования в своей работе ИКТ[1]. Это 

позволяет мне в процессе обучения, как в урочной, так и внеурочной деятельности, широко 

применять цифровые образовательные и Интернет-ресурсы, а именно: в качестве 

подготовки рабочих программ, поурочных планов, дидактических материалов (тестовые 

задания), различных докладов, методических разработок -использование образовательных 

ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их иллюстративными, 

анимационными возможностями. 

Так, например, применение ИКТ с использованием меж предметных связей в 

процессе преподавания физической культуры помогает мне подготовить интересные уроки, 

а учащимся  более полно и глубоко осмысливать изучаемый материал. На уроке теории в 

5-9 классах  по теме: «История развития физической культуры» прослеживается  связь с 

рядом предметов. Цель этих уроков – создать общее представление о физическом 

воспитании, способствовать  вопитанию чувство патриотизма. Так как урок спланирован с 

применением ИКТ, учащиеся могут увидеть всё, о чём я рассказываю.  

Урок по физической культуре по теме "Футбол" для учеников 11 класса с 

использованием ИКТ 
Место проведения: спортивный зал. 

Цель урока: Углубить знания ,обучающихся по истории возникновения и развития 

футбола. 

 Повторить правила игры в футбол. 

 Закрепить полученные навыки и умение по технике ведения мяча, остановки мяча 

подошвой и удару серединой подъема в движении и на месте. 

Задание уроку: 
1. Провести инструктаж по безопасности жизнедеятельности на уроках по футболу. 

2. Углубить знания, обучающихся по истории возникновения и развития футбола. 

3. Повторить правила игры в футбол. 

4. Развитие общей выносливости средствами специальных упражнений и учебной 

игры в футбол. 

Оборудование: 
 футбольные мячи, секундомер, фишки, мультимедийная установка, 

 фото или видео, гимнастические скамейки. 

Методы обучения:  
 игровой, метод соревнования, наглядный, метод упражнения, 

 работа в группе, мозговой штурм. 

 Тип урока: вводный. 

Применение передвежной  интерактивной доски позволяет облегчить процесс 

обучения технически сложных видов спорта таких как баскетбол ,волейбол ,гимнастика. 

Работая с доской, я  имею возможность, разбив технический прием на слайды, показывать 

их с такой скоростью, с какой это необходимо для детального изучения и понимания в 

данном классе. С помощью маркера на доске во время показов слайдов рисую стрелками 

направления движения ног, рук, туловища. Возможен разбор ошибок. Такой метод 

обучения техники движений очень эффективен, нагляден и нравится учащимся. 

Результатами использования интерактивной доски на уроках  являются: 

- абсолютная доступность при любой физической подготовленности;  

- заинтересованность учащихся в изучении базовых шагов аэробики;  
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Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической культурой с 

использованием компьютера будет способствовать быстрому усвоению теоретического 

материала, а получение знаний и двигательных навыков станет интенсивнее и 

многообразнее. 

Теоретический материал воспринимается лучше, когда идёт ещё и зрительное 

восприятие информации. При изучении того или иного двигательного действия, я всегда 

рассказываю о работе мышц, работе систем дыхания и кровообращения при их 

выполнении. 

Также провожу беседы о роли и значении психических и биологических процессов 

в осуществлении конкретного действия. Здесь ученикам не обойтись без знаний, 

полученных на уроках биологии, химии. Такие уроки очень нравятся детям. 

Используя методику В.И.Спиредонова мои учащиеся знают, что на ряду с 

различными методами закаливания, сопротивляемость организма может повысить, с 

помощью массажа.  Социально-оздоровительная технология XXI века является   

гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, звуковая 

гимнастика, игро гимнастика, лого ритмика,  биоэнергопластика,  арт-терапия, 

ароматерапия, корригирующая гимнастика, гимнастика для глаз, адаптивная физкультура. 

Работая в этом направлении по линии Малой Академии Науки /МАН/ Республики 

Казахстан. Наша главная задача – привлечь каждого ученика к исследованию своего 

организма, к пониманию потенциала, заложенного в нем. Сравнивая результаты 

диагностики экспериментальной и контрольной групп: целом показали средний уровень 

физического и психического развития. Однако уровень эмоционально-волевой сферы 

оказался ниже среднего в обеих группах. 

Следовательно, выявилась приоритетное направление по формированию таких 

качеств личности ребенка, которые обеспечивают стабильность его эмоциональной сферы. 

Для достижения поставленных целей использовались следующие технологии:  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3. Коррекционные технологии.  

Методы и методики:  

1. игры-драматизации с медитацией  

2. релаксационные комплексы   

3. восточная гимнастика Раевский А.В. 

4. Сеансы само оздоровления «Айкуне»  

5. Лечебно-оздоровительные игры по методике Пилатес. 

В настоящее время вся учительская документация мною разработана в электронном 

виде. А именно, документация учителя-предметника, документация по физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе. Ежедневно  выхожу в «Электронное образование », 

на уроках активно использую для объяснения учебного материала разработки из сообществ, 

но всё-таки, большее внимание уделяю созданию собственных презентаций, требую того 

же и от учащихся. Считаю, что использование Интернет-ресурсов повышает уровень 

проведения занятий, качество знаний учащихся и их мотивацию к обучению.  На моих 

занятиях физической культуры охвачено около 90% учащихся. 
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Сохранению и укреплению здоровья детей способствуют не только уроки 

физической культуры и занятия спортом. Но и реализуется программой “Здоровье” через 

здоровье сберегающею технологию.   

 

 
 

Основной направленностью интерактивных форм является активизация педагогов, 

развития их креативного мышления, нестандартный выход из проблемной ситуации. 

Только положительное отношение к учению может обеспечить полноценное усвоение 

учебного материала. 

Актуальность использования данного метода очевидна, т.к.  данный метод  являются 

одним из массовых, эмоциональных и привлекательных методов физической культуры . 

Используя на уроке информационных технологий можно добится повышения интереса к 

предмету и развитие творческого мышления.Следует сказать ,что при соблюдении 

необходимых условий их применение оказывает существенную поддержку и выводит 

обучение на качественно новый уровень обучения. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека, и поэтому они становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации возникают в результате научных исследований, анализа и 

обобщения передового педагогического опыта.  

Инновации в системе физического воспитания учащихся является функциональной 

необходимостью педагогов образовательных учреждений.  

Учитель должен мыслить позитивно, значить позитивно влиять на свой 

окружающий мир , стремится к ценностям, к гармонии ,к соответствию в себе. Задача 

учителя научить детей учится, жить в мире по законам этики, природы, творчества и 

культуры. Образование и культура ,едины в своей сущности. Едины в методах и формах 

своих акт – учителя новой формации. 

Учитель – живой пример эффективности воспитания и учения. Он мастер, титан, 

держащий в руках связь времен, Колумб, открывающий беспечность стране детства силу, 

ум, талант будущего общества, Мудрец , умеющий просто объяснить все сложное, Трибун, 

чье патриотическое слово рождает жажду подвига, Художник, создающий живую красоту 

мира, Человек, которому ведомы все душевные движения. В котором ,требовательная 

строгость равна утешительной нежности. 
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Еріктің анық көрінуі ерік қасиеті болып саналады. Ең басты ерік қасиеттеріне 

мыналар жатады: мақсатқа талпынушылық, бастамашылдық, басқаларға деген 

тәуелсіздік, батылдық, өзіне деген сенімділік, төзімділік, өзіне-өзі бақылау және 

табандылық. Жоғары дәрежелі семсерлесуші үшін әрекеттік уәждеме ретінде, мысалға, 

жарысқа деген жақсы дайындықтың пайда болуы, өз спортына деген сүйіспеншілікпен 

қарау. 

Тірек сөздер: Спорт, семсерлеуші, табандылық, ерік-жігер  мәдениет  

 

Явным проявлением воли считается свойство воли. К главным волевым качествам 

относятся: целеустремленность, инициативность, самостоятельность по отношению к 

другим, смелость, уверенность в себе, терпимость, самоконтроль и настойчивость. В 

качестве деятельностной мотивации для фехтовальщика высокого ранга, например, 

появление хорошей подготовки к соревнованиям, любовь к своему спорту. 

Ключевые слова: Спорт, фехтовальщик, упорство,  культура  

 

Clarity of Will is considered a property of will. The main qualities of the will include: 

purposefulness, initiative, independence in relation to others, courage, self-confidence, tolerance, 

self-control and perseverance. As an active motivation for a high-class fencer, for example, the 

emergence of good preparation for competitions, love for their sport. 

Key words: Sport, fencing, perseverance, willpower culture 
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 Еріктің анық көрінуі ерік қасиеті болып саналады. Ең басты ерік қасиеттеріне 

мыналар жатады: мақсатқа талпынушылық, бастамашылдық, басқаларға деген тәуелсіздік, 

батылдық, өзіне деген сенімділік, төзімділік, өзіне-өзі бақылау және табандылық. 

Өз алдына мақсат қойған семсерлесуші, мынандай қасиеттерге ие болу қажет: 

- Қысқа уақыт ішінде үлкен жарыстарда жақсы өнер көрсету үшін сол жарысқа деген 

қажетті тапсырмаларда бар күшін салу; 

- Алдыға қойылған мақсатқа деген нық сезім және жаттығуларда белсенділікті 

көрсету; 

- Әр тапсырманы орындағада үлкен концентраияға ие болу, әр жаттығуды 

орындағанда, сол жаттығудың мақсатын сай болу;қажет емес ойлармен толғауларды жою; 

- Мақсатка жеткен кезде, артынша жаңа мақсатты табу, алдыңғыдан да жоғары болу 

қажет, егер жағдай туындап жатса тез арада сол жоғары мақсатқа сай қажетту 

практикаларды орындау. 

Алдыға қойылған мақсаттың талаптары спотшының міндеті болып саналу қажет. 

Дұрыс қойлған талптар мен міндеттер, спортшы үшін зор себепкер болып табылады. 

Мысалы айтсақ, әлем чемпионатының жүлдегері болу, Қазақстанның және азияның, спорт 

шебері атану және т.б., осының барлығы спортшының өміріне зор септігін тигізеді [1]. 

Жоғары дәрежелі семсерлесуші үшін әрекеттік уәждеме ретінде, мысалға, жарысқа 

деген жақсы дайндықтың пайда болуы, өз спортына деген сүйіспеншілікпен қарау. Одан 

басқа кемшіліктерді жою, жаңа техника-тактикалық дайындықтың көрінуі[2]. 

Мақсатқа деген ұмтылыстың арқасында бірқатар қиындықтарға тап болу және оған 

күш жетерліктей етіп оны шешу. Осының барлығы семсерлесушіні жан-жақты тәрбиелейді, 

ал егер алдыға қойылған мақсат тым жеңіл немесе тым ауыр болса, онда қарама қайшы әсер 

туындайды. 

Алдыға қойылған мақсатты шешу үшін соған сай қажетті кезеңдерді өту 

жаттықтырушымен спортшының еңбегі. Әрдайым жаттықтырушы спортшының 

дайындғына сай жұмыс істеу қажет. 

1) 4 жылға сай бар жаттығуларды перспективалық тұрғыға сәйкестендіру, айқынды 

жылдам жоспарлау арқылы 1 жылғажәне нақты 1 айға деген тапсырманы орындау; 

2) Әр қатысқан жарысты талдау, әр жаттығу кезінде нақты тапсырманы орындау, 

жаңадан қимылды уйрену; 

3) Басқа спорттарға деген мақсат қою және оның орындауы, физикалық дайындықты 

нығайтады; 

Тәуелсіз семсерлесуші үшін , мынандай қасиеттер қажет: 

- Өнерпаздық жағынан шайқасу, икемі бар қимыл мен бар білімді соған салу; 

- Өте тез және жоғары түрде жаңашылдықты көрсете алу, алдыға қойылған мақсатты 

жаңа көзқараспен шешу; 

- Пайда болған қиындықтарды оздігінен шешу; 

- Біреуден естілген нұсқауларға және қарсыласқа сын көзбен қарау ,өзін қзі сынау 

қажет. 

Дербестікті тәрбиелеу үшін, мынандай қасиеттерге ие болу қажет: 

1. Жоспар жұмысын жасауға жүйелі түрде спортшыларды қосып тұру қажет, 

техника туралы талқылау, тактиканы, тәсілді, жақын қарсыластардын шайқасын талқылау, 

барлық спортшыларды шайқас тәсілдерін талқылау үшін жиын жасау; 

2. Семсерлесушіге өзінің жаттықтыру жоспарын құрдырту, өз бетімен 

жаттығуларды орындату; 

3. Дайындық сапасы төмен спортшыларға дара сабақ беру; 

4. Барлық дербес жұмыстар санын көбейту; 

5. Өзіндік бастамасы бар тапсырмаларды және жаттығулардын санын көбейту. 

Шайқас үстінде немесе жарыста спортшының мадақтау қажет, көбінесе қарсыластарын 

қимылына баскөз болғанда,осылай семсерлесуші шайқас үстінде тек тиымды тәсілдерді 
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қолданады; 

6. Қарсыластың ерік күшін төмендететін жаттығуларды уйрену қажет, шабуыл 

іүстінде түрлу-түрлі қимылдармен жаттығуларды уйрену, қарсы шабуылды, шабуыл 

репертуарын ұлғайту, қарсыластын дайындалған шабуылын қағып алу; 

7. Жаттықтырушының қойылған тапсырмаларын орындағанда, тек спортшының 

дербестігін және ықыластықты артыратын тапсырмаларды өзі орындауы қажет; 

8. Өте көп жаттығу үстінде шайқасу қажет, өзі уйрену үстінде техникалық жағынан 

дұрыстап, оның дұрыс уақытта қолдануын ,және жылдамдығын қадағалау қажет; 

9. Дребес түрде өзінің қателіктерін талдау қажет, сонында барлық жұмысты 

қорытындылау қажет; 

Батылдық қасиеттеріне ие болу үшін, , мынандай қасиеттерге ие болу қажет: : 

- Тез әрі жылдам өз қимылдарын ойлап, қысқа уақыт ішінде өзінің қимылын іске 

асыру қажет ; 

- Өз мойнына жауапкершілікті алудан қорқпай, істелген қимылды барынша дұрыс 

жасап,жауапты шайқас кезінде жеңске жету үшін бар күш жігерін салу; 

- Шешімге деген сеніміділікке ие болу; 

- Қорқыныш сезімінен айырылу; 

Батылдықты дамыту үшін: 

1) Судын ішіне әр түрлі биіктіктен, әр түрлі терендікке секіру, шаңғы тебу, хоккей 

ойнау, баскетбол; 

2) Жарыс жуйелерін дұрыс құрастыру, қарсыластармен кездесу кезінде оларды 

таңдап алу,яғни техникалық-тактикалық жағынан жоғары қарсыластармен; шайқастан мол 

тәжірибе жинау; 

3) Жаттығулар үстінде дұрыс әріптесті таңдау, ұзақ уақыт өзінен мықты әріптеспен 

жұмыс істемеу, сол кезде сенімсіздіктен айырылуға болады, себебі ол жарыс үстінде кері 

әсерін тигізеді; 

4) Көбірек семсерлесушінің өзінің ұнатқан амал тәсілдерін қолдану,және оны әдетке 

айалдырі; 

5) Семсерлесуші өзін жақсы жағынан көрсеткен жарыстарды мысалға алып, соны 

уәждеме ретінде қолдану; 

6) Кез келген жаман әсер беретін сезімдерді сезінген кезде, қорқынышты, 

сенімсіздікті, педагогикалық жағынан оны жою. Басқада семсерлесушілер, достары, 

жаттықтырушы жағынан көмек көрсету[4,5,6]. 

Өзін-өзі ұстау үшін, , мынандай қасиеттерге ие болу қажет: 

Бастапқы қызу көтерілу және бастапқы көңілсіздік кезінде жоғары сапалы шайқасты 

көрсету. 

Жарыс үстінде болған жағымсыз жағдайлар кезінде өзін-өзі ұстауы, мысалға 

шайқастың бастапқы кезінде қарсыластын алдыға шығуы; 

Төреші жағынан қателіктер болған жағдайда немесе төрешінің қарсыласқа 

жақтасуына қарамастан шайқасу; 

Жоғары сапалы шайқас кезінде шаршағандықты басу, сонын арқасында 

спортшынынң ішінде күресті күшейту, одан жеңіске келі үшін психикалық жағынан өзіне-

өзі көмектесу; 

Шыдамдықты тәрбиелеу үшін, мынандай қасиеттерге ие болу қажет: 

1) Жүйелі түрде барлық жарыстарға қатысып, алдыға қойылған тапсырмаларды 

орындау; 

2) Қиын жағдайға қарамастан, мықты қарсыласпен немесе шаршағандыққа қарамай 

шайқасу; 

3) Қойылған тәртіпке бағыну. 

4) Өз дегенінен қайтпайтын семсерлесуші үшін, мынандай қасиеттерге ие болу 

қажет: 
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 5) Жарыспен жаттығулар үстінде қиындықтарға төтеп беру, үнемду түрде шайқасу, 

қажетсіз күшті жұмсамау; 

6) Қажет күшті жоғалтпау немесе азайтпай, алдыда пайда болған келеңсіздіктерді 

шешу. 

Жалпы көлем жұмысын жоғарылату, интенсивті түрже жүкпен жқмыс істеу, 

максималды жағдайына дейін, және де жоғары интенсивті қозу жұмысын көбейту — 

функционалды дайындықты ғана емес. Негізінде бұл процесс психологиялық жағынан 

қарастырылады, нәтижесінде спортшының ерік күштері тәрбиеленіп, өз белгілері көріне 

бастайды. 

Жеке спортшының дәрісінде, оған қоса әріптеспен жатыққанда ең бағалысы 

тапсырмалар болу қажет, әріптес немесе жаттықтырушы, шайқаста жағдайды мүлде басқа 

жаққа алып кетуі. Мысалға, арақашықтықты бұзу немесе қарсыластан алыстау; қарсы 

шабуыл; қорғаныспен шабуыл; ойланбаған кезде соққы жасау;  жылдам шабуыл. 

Жауапкершілік сезімі қозғаушы күш ретінде тек сол кезде саналады, көбінесе бұл 

мәселе спортшы алдында қойылған тапсырманың және спортшының мүмкіндігіне сай 

еместігінен. 

Әрбір жеңісті сәт, әрбір істелген қателік соған сай эмоционалды сезімге әкеледі. Осы 

сезімдерден бірін алмастыруынан, спортшыға сай өзгеше өзіндік қасиеттерге 

әкеледі.Семсерлесу — бұл ойыншының түпкі ойы, жеңіске жету үшін, жалған түпкі ойды 

қарсыласқа ақиқат түрінде көрінсе немесе қарсыластың ойын дұрыс ұғыну қажет.Төмен 

сапалы төрешілікпен әділетсіздіктің кесірінен жарыс нәтижесіне бірқатар қиындықтар 

әкелуі мүмкін. 

Жарыстық сайысқа көрермендер де өз үлесін қосады. Көрермендерің реакциясы 

жарыс барысында спортшыларды жігерлендіруі мүмкін немесе төмен психикалық спортшы 

үшін қиындықтар туғызуы мүмкін. Осындай жағдайларға қарамастан, тек бір ғана 

семсерлесуші өз өнерін көрсете алады. Ол үшін спортшыда ерік күші болуы қажет [3]. 

Ерік қасиетін тәрбиелеуде маңызды рөл ретінде, спортшының өзі болуы қажет, оның 

осы процестегі белсенділігі, одан да басқа, жаттықтырушының қолынын астында осы 

тапсырмаларды орындауын қадағалау, спортшының өздігімен тәрбиеленуі дұрыс. 

Өзін-өзі тәрбиелеу түбегейлі заңдылықтарға байланысты, осы қағидаларға сәйкес 

мынандай принциптер пайда болды: 

а) Ең алдымен өзін-өзі ұстауы қажет, спортшының істегім келеді дегені емес, қажет 

заттарды істеуі; 

б) Үнемі жан-жақты жетілу қажет, барлығын ұқыпты әрі дұрыс істеу қажет, мұқият 

түрде әдістерді біліп есте сақтауы,алдыға қойылған тапсырмаларды пысық түрде істеуі ; 

в) Өзіне сынақы көзбен қарап жетілмеген дайындықтарды біліп жою қажет, ең 

алдымен өзіндегі қажет емес істермен қылықтардан құтылу, тек объективті себептермен 

басқа адамдардан көрмей, өзіне деген ең қатал төреші болып, өзін-өзі сынау [4]. 

Спортшының мықты мен әлсіз жақтарын біле отырыпжәне оның ерік қасиеттерін 

дамытуда (мақсаткерлік, табандылық және батылдық, қайсарлық, жәгерлілік және 

дербестік, байсалдылық және сабырлылық) осыған орай өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасы 

құрастырылады және нақты тәртіп ұсталады, оған қоса спортшының осы бағыттағы 

жұмысы. 

Семсерлесуде белгілі бір тактикалық әдісті қолданар алдында, сол тактиканы іске 

асыру үшін, оны жасау құралын немесе қимылын білу қажет. 

Семсерлесушілердің қимыл әрекетінің жалпы жүктемені бағалау кезінде және 

олардың жарыс жаттығудан кейінгі әсері және олардың қаруының салмағына және 

қорғаныс киімдері (спортшылар киген) – костюмі, тоқ жүргізетін күртеше, маскасы, 

қолғабының әсерін есепке алу қажет. Сонымен бірге, семсерлесушілердің керек-жарағы 

жылу беруді қиындатады және жоғары тер ағуына ықпал етеді. 

 



 

87 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Аркадьев В.А. Фехтование: Учебн.пособие для секций коллективов физической 

культуры, 1953. -179 с.  

2. Бойченко С.Д., Тышлер Д.А. Методика тактической подготовки фехтовальщиков. 

Минск:Вышейшая школа. 1983. - 174 с 

3. Булочко К.Т. Вопросы тренерской техники, методики дозировки нагрузки и 

отдыха в индивидуальном уроке. В кн.: Фехтование. М.: Физкультура и спорт, 1968. 63-88. 

4. Бусол В.А. Экспериментальное обоснование направленности средств и методов 

физической подготовки юных фехтовальщиков на этапе начальной специализации: 

Автореф. дис. .канд.пед.наук. -М.:1978. - 20 с. 

5. Казаджян Ю.А. Методика формирования тактического мышления 

фехтовальщика. Теория и практика физической культуры,1967.-С.25-26. 

6. Келлер B.C., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков. -М.: Физкультура и 

спорт, 1972. - 182 с. 

7. Келлер B.C., Тышлер Д.А. Фехтование на саблях. В кн.: Фехтование: Учебник для 

ин-тов физкультуры./Под общ.ред. Д.А.Тышлера. - М.: Физкультура и спорт,1978. -С.107-

134. 

8. Мовшович А.Д. Особенности вероятностного прогнозированияи выбора решения 

у фехтовальщиков: Автореф. дис. . канд. пед.наук. -М.:1972. - 15 с. 

9. Пономарев А.Н. Специализированные упражнения в групповом уроке по 

фехтованию. В кн.: Фехтование. Сборник статей. - М.: Физкультура и спорт, 1968.-С.41-62. 

 

 

ӘОЖ 321.256 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНЕСIН ҚИМЫЛ-ҚОЗҒАЛЫСҚА 

БЕЙIМДЕУДЕГI ДЕНЕ ТӘРБИЕСI ПӘНIНIҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Бекбатыров Д.Т.1 әдіскер, Тоты С.2 мұғалім, Қайранбаев Е.Қ.3 мұғалім 

Кеген аудандық бiлiм берудi дамыту оқу-әдiстемелiк орталығы1 

Бөлексаз орта мектебі2, Кеген ауданы. 

Жалаулы орта мектебi 3, Кеген ауданы. 

 

E-mail: kegen018@mail.ru 

 

Дене тәрбиесi - пәнiн оқытудың басты мақсаты оқушының дара қабiлеттерiн 

айқындауға, өздiгiнен жетiлуiне ықпал етуге бағытталған оның тән мәдениетiн 

қалыптастыру, жалпы дамытушы бағыттағы дене жаттығуларымен қаруландыру, 

саналы түрде қимыл-қозғалыстар орындауға, оларды дене мүшелерiне нақтылы ықпал ету 

жолдарына үйрету. Дене шынықтыру пәнiнiң көпқызметтiк санаттары қимыл-қозғалыс 

реакциясы,дене тәрбиесi, спорттан тұрады  

Тiрек сөздер: Дене тәрбиесi,  қимыл қозғалыс, бейiмдеу 

 

Основная цель обучения физической культуре-формирование у учащегося 

характерной культуры, направленной на выявление его индивидуальных способностей, 

содействие самосовершенствованию, вооружение физическими упражнениями 

общеразвивающей направленности, обучение осознанному выполнению движений, 

способам их реального воздействия на организм. Многофункциональные категории 

предмета Физическая культура состоят из двигательной реакции, физической культуры, 

спорта 

Ключевые слова: Физическая культура, двигательная деятельность, адаптация 
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 The main purpose of teaching physical culture is the formation of a student's characteristic 

culture aimed at identifying his individual abilities, promoting self-improvement, arming with 

physical exercises of a general developmental orientation, training in the conscious execution of 

movements, ways of their real impact on the body. Multifunctional categories of the subject 

Physical culture consist of motor reaction, physical culture, sports 

Key words: Physical education, motor skills, adaptation 

 

Бүгiнгi қоғамдағы болып жатқан әлеуметтiк-экономикалық өзгерiстер, нарықтық 

қатынастар жас ұрпақ тәрбиесiнiң алдына үлкен мақсаттар мен мiндеттердi жүктейдi. 

Бүгiнгi бүкiл қоғам алдында тұрған негiзгi мiндет- осы қоғамға лайық дамыған жеке 

тұлғаны қалыптастыру. Дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелерi өкiметтiң қаулы-

қарарларында басты орын алып отырғаны белгiлi. 

Қазақстан Республикасының азаматтарының жаңа әлеуметтiк  мiнез құлқын 

қалыптастыру тұжырымдамасы мен Қазақстан Республикасы тарихи сананы қалыптастыру 

тұжырымдамасында, ұлттық менталитетi жетiлген, бүгiнгi қоғамдық қатынастарға еркiн 

араласа алатын жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелерi қарастырылады. Бiлiм беру 

жүйесiнiң басты мiндетi - ұлттық және жалпы адамзаттық қасиеттер, ғылым және 

практиканың жетiстiктерi негiзiнде жеке адамды қалыптастыру және дамыту үшiн қажеттi 

жағдайлар жасау- деп бүгiнгi мектептiң алдында үлкен мiндеттер жүктейдi. Өмiрде болып 

жатқан бетбұрыстар, қоғамдағы саяси көзқарастар, әлеуметтiк-экономикалық өзгерiстер 

елiмiздiң тарихына, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан салт - дәстүрiне құрметпен қараумен 

қатар, оны бүгiнгi ұрпақ тәрбиесiне пайдалануға жол ашып отыр.  

Дене тәрбиесi - пәнiн оқытудың басты мақсаты оқушының дара қабiлеттерiн 

айқындауға, өздiгiнен жетiлуiне ықпал етуге бағытталған оның тән мәдениетiн 

қалыптастыру, жалпы дамытушы бағыттағы дене жаттығуларымен қаруландыру.Дене 

тәрбиесi пәнiн оқытудың басты мiндеттерi: дене жаттығуларымен шүғылданудың мәдени-

тарихи, физиологиялық негiздерi туралы оқушылардың бiлiмдерiн қалыптыстыру; саналы 

түрде қимыл-қозғалыстар орындауға, оларды дене мүшелерiне нақтылы ықпал ету 

жолдарына үйрету; таныс жаттығуларды күрделендiрiп, жаңа жаттығуларды үйрету 

арқылы қимыл-қозғалыс тәжiрибесiн жинақтап, қимыл әрекетiн дамыту; дене 

жаттығуларын орындау бiлiктiлiгiн арттыру арқылы дене бiтiмiн қалыптастырып, қимыл-

қозғалыс мәдениетiн, қабiлеттерiн жетiлдiру; дене жаттығуларымен өз беттерiмен 

шұғылдануға жағдай жасап, ұйымдастырушылық бiлiктiлiгiн қалыптастыру. Дене 

шынықтыру пәнiнiң көпқызметтiк санаттары төмендегiдей құрамды бөлiктерден тұрады: 

қимыл-қозғалыс реакциясы; дене тәрбиесi; спорт. 

Қимыл-қозғалыс рекреациясы - экологияның адам ағзасына жайсыз әсерiнiң алдын 

алу құралы ретiндегi әр түрлi физикалық жаттығулар және ол әсерлердiң зардаптарын 

болдырмау, жаңа әлеуметтiк жағдайларға бейiмделу. Дене тәрбиесi: жалпы дамытушылық 

бағыттағы дене тәрбиесi әрекетiн оқушылардың меңгеруi арқылы дене тәрбиесi мәдениетiн 

қалыптастыру. Дене шынықтыру әрекетi әлеуметтiк тәжiрибеге негiзделедi, оның құрамына 

бiлiм, қимыл әрекеттерi тәсiлдерi және қажеттiлiктер енедi[5]. 

Бастауыш мектеп оқушыларының дене тәрбиесi мәдениетiн қалыптастыратын 

дайындықтың басым түрлерi: теориялық (ғылыми түсiнiктер), дене тәрбиесi саласындағы 

зандылықтар туралы мәлiметтер; практикалық (жеке дара қимыл-қозғалыстық қабiлеттiлiк 

қалыптастыру); қимыл-қозғалыс әрекеттерi тәсiлдерiнiң қалыптасуы; қимыл-қозғалыс 

сапаларының дамуы. 

Спорттың кең таралған түрлерiнiң ең қарапайым элементтерi (жеңiл атлетика, 

гимнастика, спорттық ойындар, шаңғы спорты, жекпе-жектер, жүзу). Дене тәрбиесi пәнiнiң 

мазмұны негiзгi мектептегi "Дене тәрбиесi" пәнiнiң мазмұны негiзiнде дамытылады.Дене 

тәрбиесi пәнiдене тәрбиесi бiлiм саласына енедi. Дене тәрбиесi пәнi оқытудың бастауыш 

сатысындағы мемлекеттiк бiлiм берудiң маңызды құрамдас бөлiгi болып табылады. 
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Дене тәрбиесi пәнi базистiк оқу жоспарында мектептiң бастауыш сатысында 

мiндеттi түрде оқытылатын пән ретiнде берiлген.Дене тәрбиесi пәнi бойынша оқу 

бағдарламаларының түрлерi дене шынықтыру пәнi бiлiм берудiң негiзгi бағдарламасы 

негiзiнде жүзеге асырылады.Дене тәрбиесi пәнiнен бiлiм беру бағдарламасының мазмұны 

мына бөлiмдердi қамтиды: 

1. Дене және спорт жаттығуларының негiзгi түрлерi. 

2. Сауықтыру мен салауатты өмiр сүру жолдары. 

3. Дене бiтiмiн дұрыс қалыптастыру, қимыл-қозғалыс қабiлеттiлiктерiн жетiлдiру. 

4.  Әлеуметтiк, материалдық және арнаулы жағдайлар. 

Дене тәрбиесiнiң теориясы мен әдiстемесi педагогика, психология, социология, 

физиология, анатомия ғылымдарымен сабақтас жүргiзiлiп, жас ұрпаққа бiлiм беру, оны 

тәрбиелеу, денсаулығын нығайтудың жолдарын жан-жақты қарастырады. Дене тәрбиесiнiң 

теориясы мен әдiстемесi гимнастика, жеңiл атлетика, шаңғы спорты, ұлттық ойындар мен 

ат спорты, спорттық педагогика, спорттық психология пәндерi ортақ теориялық 

зандылықтарға сүйенедi. Осы пәндерден алынған нақты нәтижелер теорияға негiз болып 

табылады.Дене тәрбиесiнiң теориясы мен әдiстемесi пәнiн оқытуда "Дене мәдениетi", "Дене 

тәрбиесi", "Спорт", "Дене қуатының қалпына келуi", "Дене қуатының тынығуы", "Дене 

қуаты дайындығы", "Дене қуатының жетiлуi", "Дене қуаты бiлiмi" ұғымдарына назар 

аударамыз. 

Дене мәдениетi - адамдардың дене қуатының жетiлуi үшiн пайдаланылатын 

қоғамдық - материалдық (спорт ғимараттары, құрал-жабдықтар) және рухани (арнаулы 

бiлiм, ғылыми тәжiрибе) байлығын құрайтын халықтың жалпы мәдениетiнiң бiр саласы. Ол 

негiзгi дене мәдениетi, спорт, сауықтыру, қолданбалы дене мәдениетi болып табылады. 

Негiзгi дене мәдениетi - адамдардың өз шама-шарқына қарай таңдап алған кәсiби және 

спорт мамандығын жетiлдiрудiң негiзi. Ол жалпы бiлiм беретiн мектептерде, оқу-тәрбие 

мекемелерiнде қолданылады әрi егде кiсiлерге денсаулығын нығайтуға, жұмысқа ынтасын, 

төзiмдiлiгiн арттыруға көмектеседi. Спорт адам психологиясының орнықтылығын, дене 

қуатының жетiлуiн қамтамасыз етедi. 

Спорт қимылының негiзгi мақсаты - спорттың бiр түрiнен жоғары жетiстiктерге 

жету, сол арқылы адамның қабiлет-қарымын, ептiлiк касиеттерiн қалыптастыру. 

Қолданбалы дене мәдениетi - кәсiптiк және әскери дене мәдениетi деп екiге бөлiнедi. Ол 

өмiрге аса қажет сан алуан қимыл-әрекеттердi игеруге, дене тәрбиесi арқылы әскери және 

азаматтық мамандықтарды жақсы меңгерiп, терең түсiнуге бағытталады.Сауықтыру дене 

мәдениетiне - емдеу дене мәдениетi жатады. Оның мақсаты организмнiң уақытша жоғалған 

функциялық мүмкiндiктерiн қалпына келтiру.Гигиеналық дене мәдениетi - жаттығушылар 

организмдерiнiң жұмыс iстеу қабiлетiн арттыруға қызмет етедi. Сабақ барысында, жұмыста 

(дене шынықтыру, өндiрiстiк гимнастика) күнделiктi демалыста (таңертеңгi бой жазу, 

серуендеу, саяхат т.б.) қолданылады [8]. 

Сауықтыру мiндеттерi-дене тәрбиесi жаттығулары көмегiмен денсаулықты күшейту. 

Тәрбиелiк мiндеттер - адамгершiлiк-жiгерлiлiк қасиеттердi қалыптастыруға, өнегелi, 

көркемдiк танымдарды үйренуге негiзделген. Дене тәрбиесi жүйесiнiң мазмұны қоғамның 

әлеуметтiк-экономикалық, заңдылық, ғылыми-әдiстемелiк, бағдарлама-нормативтiк және 

ұйымдастыру негiздерiнен көрiнедi. Дене тәрбиесi жүйесi қоғамымыздың басқа әлеуметтiк-

экономикалық жүйелерiнен, саясатпен, ғылыммен, мәдениетпен тығыз байланысты. Бұл 

байланыстардың, объективтi негiзi- дене тәрбиесi жүйесiнiң қоғамдық өндiрiске 

кiретiндiгiнде. Жүйе қоғамдық өнiм шығармаса да сол ортаға өндiрiстiк қатынастардың 

иесi-адам арқылы әсер етедi. Ол адамның әлеуметтiк жағдайын қалыптастырып, қоғамдық 

қатынастарды жетiлдiредi. 

Бастауыш сынып оқушыларының арнайы дене тәрбиесi мiндеттерiн орындауға 

арналған қимылын дене тәрбиесi жаттығулары деймiз. Қимылдың бәрi емес, тек тәрбие 

мiндеттерiн шешуге бағытталып, педагогика заңдылықтарына бағынған қимыл-
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 қозғалыстары ғана дене тәрбиесi жаттығулары деп аталады. Кейбiр ұқсастықтары болса да 

дене тәрбиесi жаттығуларын еңбек, тұрмыс қимыл-қозғалыстарынан бөлiп қарау керек. 

Жалпы дамытатын жаттығуларды орындау: шпагатқа отыру, көпiрше жасауды, 

жауырынына тұру, аунау, бастан аса домалау, билеу, секiргiшпен секiру, тепе-теңдiк 

жаттығуларын орындай алу;шанамен, шаңғымен сырғанай алуы, конькидi қарапайым 

әдiстермен тебе алуы, шаңғымен өрге шығып, ылдиға сырғанай алуы; қазақша күрестiң 

және басқа күрес түрлерiнiң қарапайым әдiс-тәсiддерiн қолдана алуы; бөлмеде ойнайтын 

ойындарды ұйымдастыра алуы, қимыл-қозғалыс ойындарын өз беттерiмен ұйымдасып 

ойнай алуы; баскетбол, футбол, бадминтон, үстел теннисi, теннис, хоккей, қазан шұңқыр, 

қалашық ойындарының элементтерiн, қарапайым әдiс-тәсiлдерi мен қарапайым шарттарын 

ойында қолдана алуы керек. Еңбек ету кезiндегi қимыл-қозғалыстар материалды бағалы 

заттар шығаруға бағытталған, өнеркәсiп зандылықтарына бағынады. Кейбiр қимыл-

қозғалыстар (мысалы, отырып-тұру) дене тәрбиесi жаттығулары емес, ол бiр ғана негiзгi 

элементi. Дене тәрбиесi жаттығулары көп ретте қайталанатын күрделi құбылыс. Қазiр 

пайдаланылып жүрген дене тәрбиесi жаттығулары өте көп. Олардың мазмұны әр түрлi. 

Дене тәрбиесi жаттығуына - қимыл-қозғалыстармен бiрге, организмде жаттығу жасалып 

жатқан кезде жүретiн өзгерiстер, жаттығудың адамға қандай әсер еткенiн көрсететiн 

процестер де кiредi. Бұл сан алуан күрделi құбылыс психологиялық, физиологиялық, 

биохимиялық, педагогикалық тұрғыдан қаралады. Бастауыш сынып оқушыларына 

өткiзiлетiн дене тәрбиесi сабағындағы спорттық кез келген жаттығуды екi түрлi тәсiлде 

немесе тәсiлсiз орындауға болады. 

Секiрудiң барлық түрлерi оқушылардың ең бiр қызық көретiн жаттығуларының бiрi. 

Секiрулер аяқтың және дененiң бұлшық еттерiн дамытып, нығайтады, тыныс алу мен қан 

айналымы жүйелерiнiң «әсiресе жүгiрiп келiп секiрулер) қызметiн жақсартады. 

Секiру барысында қол белсендi пайдаланылмайды. Секiру жаттығулары арқылы 

ойналатын ойындар сәтiнде көптеген қол – аяқ бұлшық ет байланысы мен күрделi қозғалыс 

реттеулерi жұмыс жасайды. Бiрақ бастауыш сыныптарда оқитын балада бұлшық ет 

байланыстары әлi әлсiз жетiлген, әлi қалыптасу үстiнде. Баланың табаны қажеттi серiппелiк 

қасиетiне ие болған жоқ, сондықтан да олар секру сәтiнде де бар салмақты табанға салып 

жерге аяғымен тiке түседi. 

Төменгi сыныптарда оқитын оқушыларға лақтыру және қағып алу дағдыларын 

үйрету. Оқушылар лақтыру және қағып алу ойындарын қызыға орындайды.  Алты оқитын 

баланың лақтыру дағдысы дұрыс қалыптаспаған, бiрақ затты домалату, тастау, лақтыруға 

деген қызығушылықтары жақсы болып келедi. 

Дененi тепе – теңдiкте ұстау қызметi ағзаның қалыпты өмiршеңдiгiн қамтамасыз 

ететiн маңызды қажеттiлiк. Дененiң тепе – теңдiгiн сақтай бiлу дағдысы кеңiстiкте орын 

ауыстыруға басқа кез – келген қызметiне қажеттiлiк болып табылады. 

Дене тәрбиесiнiң жүйесiнде спорт үлкен орын алады. Ол бiрнеше жолдармен 

дәлелденедi, ең алдымен дене тәрбиесiнiң әдiс, тәсiлдерi спорттық әрекеттерiмен iске 

асырылады. Дене тәрбиесiндегi әдiстiң көлемi мен мазмұнының ара-қатынасы, дене 

жаттығуларының сапалығын, қозғалыстың ерекшелiктерiн ескере отырып тиiмдi 

қалыптасуына әсер етедi. Әдiс бiр орында өзгерiссiз тұрмайды, ол жетiлдiрiлiп жаңарып 

отырады.Бастауыш сынып оқушыларының дене тәрбиесi қазiргi қоғамдық дамуда үлкен 

әлеуметтiк мәнге ие болды. Ал дене тәрбиесiн қазақтың ұлттық ойын спорт түрлерiмен 

ұштастыру баланың болашағына әсерi зор үрдiс болып табылады. Соңғы жылдарғы 

зерттелген көптеген ғылыми еңбектердiң негiзгi тұжырымдамасы бойынша осы мектеп 

жасындағы балалардың дене шынықтыруын нақты бiр мақсатты бағытпен дамытқанда ғана 

денсаулығы нығайып, қалыпты жұмыс жасау қабiлетi және шыдамдылығы тұрақты 

дәрежеде дамып жеке тұлға болып қалыптасуына тiкелей әсер ететiн факторлардың бiрi. 

Бастауыш сыныпта оқитын балалардың қимыл-қозғалыс әрекеттерiн үш жас аралық 

көрсеткiшiне: жетi-сегiз, сегiз-тоғыз аралығы, тоғыз-он жас аралығындағы балаларға бөлiп 
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қараймыз. Үш топтық балалар арасындағы дене шынықтыруды қалыпты дамытуды 

ұйымдастыру үшiн ойын түрлерiн қозғалмалы және қозғалмайтын етiп екi түрге бөлдiк. 

Қозғалмалы ойын ақыл оймен және дененi қимылдату негiзiнде балаларға шартты ойын 

тәртiбiн орындату. Қозғалмайтын ойын түрлерi бiр орында отырып ойлау қабiлетiмен 

дененiң бiр мүшесi (Мысалы: қол, аяқты) қатыстыру арқылы орындалатын спорттық 

элемент [3 ]. 

Жалпы бастауыш сыныпта оқитын балаларға арналған дене мәдениетi және спорт 

сағатын дене тәрбиесi жаттығулары мен қимыл-қозғалыс ойындары деп екiге бөлемiз: 

жаттығу сабағында балаларды жинақтап ұйымдастыру олардың назарын нақты мәселеге 

бұру, яғни эмоциялық қалыпқа келтiру, баланың күрделi жаттығулар жасауға әзiрлеу. Осы 

мақсатта жүру мен жүгiрудiң түрлерiн (көрсетiлген бағытта бұрылу, бастаушыны 

ауыстыру, бытырай жүгiру, өкшемен, аяқтың ұшымен жүру) көрсетiледi. Жаттығу 

барысында балалардың дене бiтiмiне денесiн, басын ұстауы, қол мен аяқтарының қимыл 

координациясына, аяқ алысының жүгiруiнiң жеңiлдiгiне мән беру керек. Жаттығулар әр 

түрлi жағдайда: тұрып, отырып, жатып жасалады. Бiрiншi иық бұлшық еттерiне, одан кейiн 

iш және аяқ пресiне, ең соңында, арқа бұлшық еттерiне арналған қозғалыстар. Бұл жерде 

дене бiтiмiн дұрыс қалыптастыратын қимылдарға ерекше назар аударған жөн. Балаларға 

негiзгi қимылдарды: секiру, лақтыру, еңбектеу, өрмелеу, асып түсу, шығу, тепе-теңдiктi 

ұстауды үйрету мәселелерiiске асырылады. Бұл жаттығулар балалардан көп күштi, оларды 

орындауға көңiл бөлудi, нақты нұсқаулар берудi, көмек көрсетудi талап етедi [33]. 
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Мақалада  заманауи жаңаша білім беру технологияларындағы бағалау ескі бағалау 

жүйесімен үйлесе алмайтыдығы айтылады.Заманауи педагогикалық технологиялар 

критерийлер арқылы бағалаудың тиімділігі зор екендігі көрсетіледі.Сонымен қатар 

мақалада авторлар физика пәнінің Атом физикасы бөлімінің «Рентген сәулелері» 

тақырыбы бойынша ауызша жауаптар, практикалық, лабораториялық жұмыстар 

бойынша критериалды бағалаудың үлгілерін келтіреді. 

Тірек сөздер: критериалды бағалау, дескриптор,құзыреттілік, бәсекеге 

қабілеттілік, рубрика, валидтілік, шынайылық. 

 

В статье отмечается, что оценка в современных образовательных технологиях не 

может сочетаться со старой системой оценивания.Современные педагогические 

технологии показывают, что оценка с помощью критериев имеет большую 

эффективность.Также в статье авторы приводят примеры критериального оценивания 

по практическим, лабораторным работам, устным ответам по теме «рентгеновские 

лучи» раздела физики по атомной физике. 

Ключевые слова: критериальная оценка, дескриптор, компетентность, 

конкурентоспособность, рубрика, валидность, аутентичность. 

 

The article notes that the assessment in modern educational technologies cannot be 

combined with the old assessment system. Modern pedagogical technologies show that evaluation 

using criteria is more effective.Also in the article, the authors give examples of criteria-based 

assessment of practical, laboratory work, oral answers on the topic "X-rays" of the physics section 

on atomic physics. 

Key words: criterion assessment, descriptor, competence, competitiveness, rubric, validity, 

authenticity. 

 

Елбасы 2015 жылы  еліміздің өркениеті дамуы үшін жасаған  «Қазақстанны 

жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасың 13-ші 

тапсырмасында ҚР Білім және ғылым министрлігіне “2013-2014 оқу жылынан 

бастап  жалпы білім беретін мектептердегі оқу үдерісінде білім берудің интерактивті 

түрлерін пайдалануды кеңейтуді және онлайн-оқытудың арнаулы оқу бағдарламаларын 

енгізуді көздесін” деп жаңа тапсырма берген еді[1]. Бағалау оқу үдерісінде маңызды орын 

алады. Білім беру сапасын арттыру үшін қолданылатын негізгі инструментердің бірі болып 

табылады. Мектеп дамуының қазіргі кезеңінде білім сапасын бағалау жүйесін өзгерту 

немесе жаңарту мәселесінің пайда болуының бірдін – бір себебі, әлеуметтік сұраныстардың 

өзгеруі.Сонымен қатар, дәстүрлі оқытуда оқушылардың бағалау үдерісіне қатысу 

белсендігі төмен, бағалау үдерісі мұғалімдердің тарапынан біржақты жүзеге асырылады. 

Сондықтан да, заманауи жаңаша білім беру технологияларындағы бағалау ескі бағалау 

жүйесімен үйлесе алмайтыны белгілі. Заман талабына оқытуда зерттеушілік іс-әрекеттердің 

кеңінен қолданылуы қазіргі талаптарға сай келетін жаңаша бағалау жүйесін қажет етеді. 

Оқушы өзінің жұмысын өзі талдауға, рефлексия жасау тәжірибесін үйренуге, оқу үдерісіне 
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қатысуда ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді қатысушы болуы керек. Бұл жағдайда 

өзін-өзі бағалауға және бірін – бірі бағалауға да аса назар аударылуы керек. Өзгенің 

жұмысын бағалағаннан өз жұмысын бағалау әрине қиын, сондықтан бала өз жұмысына 

сәйкесті баға қоя алуы үшін ол жұмыс эталондарын білуі тиіс. Ол эталон түсінікті тілмен, 

нақты әділ бағаны көрсете алатындай болып жазылған болуы шарт. Мұндай мүмкіндікті 

заманауи бағалау жүйесі – критериалды бағалау ғана бере алады. 

Мектептегі кездерді еске түсіргенде сол кездегі оқушылардың көбісі ең алдымен 

алған бағасын, оның ішінде «екілігін» еске алады. Ең қызығы, бұл бағаның өзіне әділсіз 

қойылғандығын айта келіп, оның мұғалімнің көңіл-күйінің нашар болғандығымен немесе 

ол оқытушының өзімен дұрыс емес қарым – қатынаста болғандығымен байланыстырады. 

Басқалардың алған «бестігін» ол оқушының мұғалімнің  «любимчигі» болғандығымен 

байланыстырып, ол бағаның да әділ қойылмағандығын тілге тиек ететіні тағы бар. 

Шынында да, дәстүрлі оқу барысында осы «5» пен «2» деген баға қалай қойылады? Оны 

қоюшы кім? Оның дұрыс – бұрыстығын, объективтілігін кім ажыратып айта алады? Бұл 

жерде барлығы бір адамға – оқытушыға  келіп тірелетіні белгілі. Ол оқушының пікірін 

немесе жасаған жұмысын, айтқан сабағын өз басындағы идеал жұмыс эталонымен 

салыстырады. Содан кейін оқушы жұмысынан, айтқан сабағынан кемшілік іздей бастайды. 

Егер таппаса немесе тапқысы келмесе, оқушыға «5» қояды да, ал таба қалса, кемшіліктің 

көптігіне қарай, баға кемітіле бастайды[3]. Кейде баға оқушының айтқан жауабына немесе 

шығарған есебіне емес, оның мектептегі тәртібіне, жүріс тұрысына қарай кемітіліп немесе 

жоғарылатып жататыны тағы бар. 

Осы мәселелер туралы әдебиеттерге шолу жасасақ, білім сапасын, оқыту мен оқу 

нәтижелерін бағалау жүйесі Сингапур, Англия елдерінің мектептерінде кеңінен тараған 

«balanced assessment» теңестірілген бағалау ұғымы арқылы қарастырылады[4]. Дәстүрлі 

педагогикада баға түсінігі оқу үдерісінің сапалық көрсеткіші ретінде бір жақты 

қарастырылады. И.П. Подласыйдың пікірінше, баға – нақты меңгерілген білім, білік пен 

меңгеруге ұсынылған білім мен біліктің ара – қатынасы  болып табылады[5].    А.К. 

Колеченконың пікірінше, мұғалім баланың мектепте дамуын оқу пәні мен әдістемесі 

арқылы ғана емес, оқушының қатысуымен жүргізілетін бағалау арқылы да іске асырады [6]. 

Бұл педагогикадағы қазіргі бағалау түсінігіне сәйкес келеді.  

Критериалды бағалау – бұл оқушылардың оқу жетістіктерін оқушылардың оқу-

танымдық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ететін, білім беру мақсаттары мен 

мазмұнына сәйкес келетін, процестің барлық қатысушыларына алдын-ала белгілі, нақты 

анықталған, ұжымдық тұжырымдалған критерийлермен салыстыруға негізделген процесс. 

 

Критериалдық бағалауды «Рентген сәулелері» тақырыбы бойынша пайдалану 

 

№ Критерийлер Дескрипторлар Балл 

1 Жетілдіреді Интернеттен берілген тақырыптар  бойынша қосымша 

материалдар іздейді және сол материалдар негізінде өзіндік ой 

пікірлер қалыптастырады. 

 

2 Талдайды Оқушы  дұрыс талдай алады, салыстырады  және  физикалық  

шамалардың  осы  процестегі ролін  анықтап бере алады,  бірақ 

өзін  дұрыс  көрсете алады 

 

3 Түсінеді Білімгер “Рентгендік  сәулелер”  тақырыбындағы    жалпылама 

сұрақтарға жауап бере алады,   физикалық  мағанасын  толық  

түсіне  алады,  ал практикалық  мағанасын  дұрыс білмейді. 

 

4 Есінде “ Рентгендік  сәулелер”  тақырыбын  оқушы  жалпылама 

сұрақтарға жауап бере алады,  ал  кейбір  физикалық  

шамалардың  бір – біріне  тәуелділігін түсіне алмады 
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 “ Рентгендік  сәулелер”  тақырыбын  оқушы  жалпылама 

сұрақтарға жауап бере алады,  ал толық  мағанасын түсіне 

алмады. 

 

Оқушы   берілген критерийлердің  біреуін де меңгермеген 0 

 

Зертханалық жұмыс 

 
№ Критерийлер Дескрипторлар Балл 

1 Жетілдіреді Интернеттен берілген тақырыптар  бойынша қосымша 

материалдар іздейді және сол ізденістер нәтижесінде  

тәжірибелік қортындылар жасайды. 

 

2 Талдайды Білімгер  жұмыс  орындай отырып,  приборлардың  көрсетуін  

дұрыс  жазады. формулаларын  пайдаланып, есептеуді  дұрыс 

орындады, бірақ  “Рентгендік  сәулелер” тақырыбының  

негізгі идеяларын дұрыс түсіндіре  алды  

 

Білімгер  жұмыс  орындай отырып,  приборлардың  көрсетуін  

дұрыс  жазады. формулаларын  пайдаланып, есептеуді  дұрыс 

орындады, бірақ  “ Рентгендік  сәулелер” тақырыбының  

негізгі идеяларын дұрыс түсіндіре  алмады. 

 

3 Қолданады Білімгер “Рентгендік  сәулелер” тақырыбын  толық  

меңгереді, эксперименттік  жұмысты  дұрыс  орындады.  

Физикалық  процесті толық  көрсетті.  

 

Білімгер  жұмыс  орындай отырып,  приборлардың  көрсетуін  

дұрыс  жазады. “Рентгендік  сәулелер”  тақырыбының  

формулаларын  пайдаланып, есептеу  нәтижесінде 

математикалық   қате жіберді  

 

Білімгер  жұмыс  орындай отырып,  приборлардың  көрсетуін  

дұрыс  жазады. “Рентгендік  сәулелер”  тақырыбының  

формулаларын  пайдалана алмады  

 

Білімгер  жұмыс  орындай отырып,  приборлардың  көрсетуін 

түсіне алмады.  Есептеу  нәтижелері дұрыс емес. Физикалық  

шамалардың  өлшем бірліктерін  білмейді.  

 

Білімгер “Рентгендік  сәулелер” тақырыбын  толық  меңгеріп, 

эксперименттік  жұмысты  орындау  кезінде  кейбір 

физикалық  процестерді  дұрыс  аша алмады  

 

4 Түсінеді Білімгер  физикалық  заңдарды  және  физикалық  шамаларды 

біле отырып, бірақ  эксперимент барысында қолдана алмады  
 

Білімгер физикалық  заңдарды білгенімен,  бірақ  физикалық  

шамаларды дұрыс  ажырата алмағандықтан  жұмысты дұрыс 

орындай алмады.  

 

5 Есінде Білімгер  кейбір физикалық  заңдарды білмегендіктен  

жұмысты  толық  орындай алмады. 
 

Білімгер  кейбір физикалық  заңдарды білмегендіктен  

жұмысты  толық  орындай алмады. 
 

Білімгер  берілген критерийлердің  ешқайсысын да 

меңгермеген 
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Кесте 1 

Рентгендік  сәулелер тақырыбына есептер шығару 

 
№ Критерийлер Дескрипторлар Балл 

    

1 Түк түсінбейді 1.Есептің берілгенін түсінбейді 0 

2 Есінде (қанағат) 1.Қандай  формула қолдану керектігін жаттады түрде ғана 

біледі. 

5 

2.Физикалық шамалардың бір – бірінен тәуелділігін 

жеткілікті түсіне алмады. 

3.Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін білмейді. 

4.Математикалық есептеулерде қателіктер жібереді. 

 

3 Түсінеді 

(жақсы) 

1.Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін біледі. 3 

2. Математикалық есептеулерде қателіктер жібермейді. 3 

3. Қандай  формула қолдану керектігін жақсы  біледі және  

физикалық шамалардың бір – бірінен тәуелділігін түсіне 

алады.  

4 

4. Есептің шартын өзгерте алмайды  

4 Талдайды  

(өте жақсы) 

1.Физикалық құбылысты терең түсіну үшін есептің шартына  

жаңа  өзгерістер енгізіп есепті күрделендіре   алады. 

5 

2.Есептің физикалық мағанасын  бағалай алады. 5 

3. Берілген тақырып бойынша есептерді өз бетінше құрастыра 

алады. 

5 

                                                                                  Барлығы 30 

 

Кесте 2 

Баллдарды  дәстүрлі бағаға айналдыру 

 
Жинаған бағалардың  қосындысы Баға 

0  «2» 

5 «3» 

5.1 – 15 «4» 

15.1 – 30 «5» 
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Пермь, 2010. [Мектептегікритериалдыбағалау: оқу құралы] 

3. https://www.youtube.com/watch?v=-8-QijnMUJc 

4. «Academic assessment workshop [Академиялық бағалау семинары]» семинар 

материалдары. Сингапур , 2014 ж. Наурыз. 
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
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ЖОО-да болашақ мұғалімдердің тиісті пәндерді оқу кезінде олардың танымдық 

қызметін ұйымдастыру және басқару жүйесі қарастырылады. Құзыреттілік тұғыр 

ұғымы, оны қалыптастыруда басшылыққа алынатын талаптар көрсетіледі.5В011000-

Физика мамандығы бойынша болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлаудың білім беру 

бағдарламасы дайындалды. Атом физикасын оқытуда болашақ мұғалімдердің 

шығармашылық құзыреттіліктерін қалыптастыруда ыңғайлы оқу кеңістігін құрудың 

маңыздылығы  мен ұстанымдары айқындалады. Ұйымдастыру-әдістемелік іс-әрекеттегі 

креативтілікті, шығармашылық ізденісті, педагогикалық мәселелерді стандартты емес 

шешудің  көрсеткіштері сипатталады.  

Тірек сөздер: болашақ мұғалімдер,құзыреттілік тұғыр, атом физикасы, 

креативтілік, шығармашылық құзыреттілік 
 

Рассмотрена система организации и управления познавательной деятельностью 

будущих учителей при изучении профильных предметов в вузе. Уточняется понятие 

компетентностного подхода, требования, которыми руководствуются при ее 

формировании. Подготовленаобразовательная программа профессиональной подготовки 

будущих учителей по специальности 5В011000-Физика. Определены важность и принципы 

создания комфортного учебного пространства в формировании творческих компетенций 

будущих учителей при преподавании атомной физики. Описаны показатели креативности 

в творческой и методической деятельности, творческого поиска, нестандартного 

решения педагогических задач. 

Ключевые слова: будущие учителя, платформа компетенций, атомная физика, 

творчество, творческая компетентность. 
 

The system of organization and management of cognitive activity of future teachers in the 

study of profile subjects in the university is considered. Clarifies the concept of competence 

approach, requirements, which are guided in its formation. Educational program for professional 

training of future teachers in the specialty 5B011000-Physics. The importance and principles of 

creating a comfortable educational space in the formation of creative competencies of future 

teachers in the teaching of atomic physics are defined. Described indicators of creativity in 

creative and methodical activity, creative search, non-standard solutions to pedagogical tasks. 

Key words: future teachers, competence platform, atomic physics, creativity, creative 

competence. 

 

Білім беруді дамытудың қарастырылған әлемдік тенденциялары жалпы сипатқа ие. 

Сонымен қатар, білім берудің әр түрі мен деңгейінің дамуы үшін оның нақты мақсаттарына, 

ерекшеліктеріне, іске асыру сипатына және тиісті түлектердің дайындық деңгейіне 

қойылатын жаңа әлеуметтік талаптарға байланысты өзіндік тенденциялар бар [1]. 

Қазіргі әлемде білімнің қоғам мен экономиканың жаңа сапасын қалыптастырудың 

маңызды факторы ретіндегі маңызы адами капитал әсерінің өсуімен бірге артып келеді, 
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оның негізгі құрамдас бөлігі зияткерлік капитал болып табылады. Қазіргі әлемдегі адами 

капитал кез келген мемлекеттің тұрақтылығы мен прогресін қамтамасыз ететін дамуының 

негізгі ресурсына айналуда. ...кез-келген елге тез өзгеретін әлемнің белгісіздігі жағдайында 

тәуелсіз, жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті мобильді және жоғары білікті мамандар 

қажет, бұл, әрине, білім беру жүйесіне ерекше талаптар қояды. 

Алдыңғы қатарда білім беру қызметтерінің сапасы, олардың құнын, тұтынушылар 

шығындарының көлемін және қызмет көрсету деңгейін төмендету болып табылады. 

Стратегиялық артықшылық санатынан сапа білім беру мекемелерінің жұмыс істеу 

тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін "бағалаушы" ретінде тұтынушының қанағаттану 

дәрежесіне әсер ете отырып, бәсекелестік қажеттілік санатына өтті [2]. 

2008 жылғы 15 қарашада Халықаралық стандарттау ұйымы (ISO) қабылдаған ИСО 

9001:2008 халықаралық стандартында сапаға мынадай анықтама беріледі: "сапа – 

объектінің белгіленген және болжанатын қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілетіне 

жататын сипаттамаларының жиынтығы". 

Білім сапасы – бұл кешенді түсінік, ол қызмет түрінің тиімділігін, яғни 5 білім беру 

стратегиясын әзірлеу, оқыту процесін ұйымдастыру және т.б әрекеттерді жан жақты 

сипаттайды. Білім сапасы білім беру процесінің мақсаттары, міндеттері мен мазмұнына; 

мұғалімдердің шеберлік деңгейі мен қызметтің ұйымдастырылуына; білім беру ұйымының 

материалдық-техникалық базасының жағдайы мен оқу процесінің ғылыми-ақпараттық 

базасының деңгейіне байланысты болады [3]. 

Біздің пікірімізше білім сапасының толыққандылығы білім беру ұйымдарында 

болашақ мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігін қалыптастырумен де негізделеді.  

Себебі, бүгінгі білім алушы ертеңгі мұғалім. Сапалы білім беруді іске асырудағы басты 

тұлға. 

Оқытудың ғылыми мазмұны, жаңа міндеттерді іздеу, қою және шешу, ғылым мен 

техниканы дамытудың оңтайлы бағыттарын таңдау, ғылым әдістерін кеңінен қолдану – 

жоғары мектепте оқытудың және нақты пәнді оқытудың негізі. 

ЖОО-да оқыту – болашақ мұғалімдердің тиісті пәндерді оқу кезінде олардың 

танымдық қызметін ұйымдастыру және басқару жүйесі. Сондықтан жоғары білім беру 

ұйымдарында оқу жұмысында  бастысы білім алушыларға пәннің мазмұнын хабарлау емес, 

олардың білім мен дағдыларды өз бетінше игеру, осы білімді оқу, ғылыми және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін пайдалану қабілеттерін дамыту. [4]. Ал, бұл оқытудағы 

құзыреттілік тұғырға негізделеді. 

Құзыреттілік тұғыр білім алушының хабардарлығын емес, келесі жағдайларда 

туындайтын мәселелерді шешу қабілеттерін қалыптастыруды басшылыққа алады: 

1) нақытылық құбылыстарын тану мен түсіндіруде; 

2) қазіргі заманғы техника мен технологияны игеру кезінде; 

3) адамдардың өзара қарым-қатынастарында, этикалық нормаларда, өз іс-әрекет-

терін бағалау кезінде; 

4) практикалық өмірде азаматтың, отбасы мүшесінің, сатып алушының, клиенттің, 

көрерменнің және т. б. әлеуметтік рөлдерін орындау кезінде.; 

5) құқықтық нормалар мен әкімшілік құрылымдарда, тұтынушылық және 

эстетикалық бағаларда; 

6) мамандық таңдау және өзінің кәсіптік оқу орнында оқуға дайындығын бағалау 

кезінде, еңбе кнарығында бағдарлау қажет болған кезде; 

7) қажет болған жағдайда өз мәселелерін шешу: өмірлік бағдарды анықтау, стиль 

мен өмір салтынтаңдау, дауларды шешу тәсілдері. 

Мұндай оқыту "есте сақтау және жауап беру" қажеттілігінен ерекшеленеді, өйткені 

білім алушы тапсырманың негізі туралы білуі, жаңа тәжірибені бағалауы, өз әрекеттерінің 

тиімділігін бақылауы керек. 
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 Құзыреттілік тұғырға негізделген оқытудың ерекшелігі – дайын емес білімді 

меңгеру. Білім алушының өзі мәселені шешуге қажетті ұғымдарды жинақтап, шешімді 

тұжырымдайтыны түсініледі. Құзыреттілік тұғырды жүзеге асыру білім беру ұйымдарында 

оқытудың практикалық бағытын күшейтуді, ойлау қызметін дамытуды және болашақ 

мұғалімдердің практикалық дағдыларын дамытуды, шығармашылық, зерттеу және 

эксперименттік сипаттағы дербес жұмыстардың үлесін арттыруды білдіреді. [5]. 

Жоғары білім беру ұйымдарындағы болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлау үдерісі 

біздің елімізде «Педагогтың кәсіби стандарты» аясында әзірленген білім беру 

бағдарламалары арқылы іске асырылады [6]. 

Кәсіби стандарт педагогикалық қызметкерлердің еңбекке және білім сапасына деген 

ынтасын арттыруға арналған және кәсіби педагогикалық қызметтің мазмұнына бірыңғай 

талаптарды белгілеуге арналған.  

Бүкіл әлемде кәсіби стандарттар орындайтын негізгі қызмет - білімге, дағдыларға 

және еңбек әрекеттеріне нормативтік талаптар қою арқылы еңбек саласы мен кадрларды 

даярлау саласын жақындастыру [7]. 

Кәсіби стандарттар, ең алдымен, мемлекетке жұмыс күшінің сапасына қол жеткізу, 

кәсіптік білім берудің тиімділігін арттыру, мамандар даярлауға барабар сұрау салуды 

қалыптастыру үшін қажет. Жұмыс берушіге еңбек өнімділігін арттыру, жаңа 

технологияларды енгізу шығындарын жеделдету және қысқарту үшін кәсіби стандарттар 

қажет. Қызметкерге олар кәсіптік бағдарлау және білім беру ұйымдарына түсу кезінде 

кәсіптік даярлау бағдарламаларын таңдау, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті және 

еңбек ұтқырлығын арттыру үшін қажет. 

Еліміздегі педагогтың кәсіби стандартына жоғары қызығушылығы кәсіби 

қоғамдастықтың кемелденуінің және оның білім беру қызметіне қойылатын өзгермелі 

жағдайлар мен талаптарға ықпал етуге дайындығының айғағы болып табылады. Біздің 

елімізде білім беруде мұғалімнің кәсіби стандарты алғаш рет әзірленді және екі маңызды 

әдіснамалық қызметте орындайды.  

Бір жағынан, бұл жұмыс берушілердің талаптарын жүйелі түрде ұсынуға мүмкіндік 

береді, бұл педагогикалық кадрларды таңдау, орналастыру және тиімді пайдалану үшін 

үлкен маңызға ие.  

Екінші жағынан, мемлекеттік білім беру стандарттарын қалыптастыруға және 

мұғалімдердің біліктілігін арттыруға негіз болады. Кәсіби стандарт педагогикалық 

қызметкерлердің еңбекке және білім сапасына деген ынтасын арттыруға арналған және 

кәсіби педагогикалық қызметтің мазмұнына бірыңғай талаптарды белгілеуге арналған. 

Бүкіл әлемде кәсіби стандарттар орындайтын негізгі қызмет - білімге, дағдыларға және 

еңбек әрекеттеріне нормативтік талаптар қою арқылы еңбек саласы мен кадрларды даярлау 

саласын жақындастыру. 

Педагогтың кәсіби стандартында бес еңбек қызметі белгіленген:  

1) оқыту;  

2) тәрбиелеу;  

3) әдістемелік;  

4) зерттеушілік;  

5) әлеуметтік-коммуникативтік[8]. 

Біздің зерттеуіміз үшін білім үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырумен 

анықталатын әдістемелік еңбек қызметі маңызды.  Сондай-ақ, әдістемелік еңбек қызметін 

іске асыруға қажетті іскерлік пен дағдылар аясында өздігінен білім алу, ғаламдық 

дереккөздерден ақпараттарды таңдау, тәлімгердің жетекшілігімен білім алушыларда 

іскерлік дағдыларды қалыптастыратын әдістерді және тәсілдемелерді анықтау; тәлімгердің 

жетекшілігімен белгіленген талаптарға сәйкес оқу материалдарын әзірлеу, әріптестерімен 

бірлесе білім алушыларға қолайлы орта құру көрсетілген. 
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Кәсіби стандарт талаптарында көрсетілген еңбек қызметіне болашақ мұғалімдерді 

кәсіби деңгейде дайындау мақсатында білім беру бағдарламалары әзірленген [9]. 

Жұмыс берушілермен байланыс, білімгерлермен және бітіруші түлектермен 

сұхбаттасу, сауалнама жүргізу, педагогикалық үдеріс нәтижелерін сараптау арқылы 

болашақ физика мұғалімдеріне қойылатын талаптар мазмұны анықталып, «Физика» 

кафедрасында 5В011000-Физика білім беру бағдарламасы бойынша болашақ мұғалімдерді 

кәсіби даярлаудың білім беру бағдарламасы жасалды.  

Білім беру бағдарламасы – білім беру/оқыту нәтижелерін анықтайтын және оған 

конструкцияланған (құзыреттерге негізделген) білім беру бағдарламалары құралдарымен 

жетуге бағытталған бағдарлама. 

5В011000 - Физика мамандықтары бакалаврының біліктілік сипаттамасында: 

қойылған физикалық мәселелердің ғылыми зерттеулерін жүргізуге; білім беру 

мекемелеріндегі оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асыруға; зерттеушілік, өндірістік және 

педагогикалық іс-әрекеттерін жоспарлауын, ұйымдастыруын және басқаруын жүзеге 

асыруға; өндірістік технологиялық үдерістердің мәселелерін жете зерттеп дайындауға, 

жүзеге асыруға және күйлерін бақылауға дайын болуы қажет деп анықталған.    

Ал, білім алушыларға қойылатын талаптар төмендегідей көрсетілген:   

- әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді ғылыми тұрғыдан талдауға 

қабілетті және осы ғылымдардың әдіс-тәсілдерін әр түрлі  кәсіптік іс-әрекетінде қолдануға 

дағдылануы керек; 

- кәсіптік іс-әрекеттінің басқару механизмі мен ұйымдастыруын жетілдіру үшін 

ғылыми мәліметтердің автоматтандырылған қор жинаған, ақпараттық-әдістемелік 

материалдарын және коммуникативтік желілерін қолдануға икемділігі болуы қажет; 

- іргелі   физикалық   заңдарды   және    физикада    пайдаланылатын математикалық 

аппаратты білуі керек; 

- физикалық және математикалық моделдерді жасау, әр түрлі құбылыстар мен 

процестерді болжау және бейнелеу үшін қолдануды білуі керек; 

- жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде әр түрлі оқыту қызмет түрлерін жүргізуге, 

оқушылармен тәрбиелік жұмыстарын ұйымдастыруға қабілетті болуы керек; 

- ғылыми зерттеулерін және орта оқу орындарында білім беру процесін 

ұйымдастыруға дағдыланған болуы керек; 

- өз еңбегін ғылыми негізінде ұйымдастыруға икемді болуы керек; 

- кәсіби қызмет саласында қолданылатын мәліметтерді жинаудың, сақтаудың және 

өндірудің компьютерлік әдістерін меңгеруі керек; 

- жоғары кәсіптік білімнің келесі сатысында білімін жалғастыруға қабілетті болуы 

керек делінген [10].  

Осы талаптарды талдай келе білім алушылар қазіргі өзгермелі қоғамда жаңа нәрсе 

жасай алуға, ерекше ойлар құрай алуға, жаңа идеяларға сынақ жүргізе алуға, ерекше 

нәрселерді іздей алуға, физикалық жағдаятқа байланысты туындаған жаңа мәселелердің 

шешімін ерекше ойларымен, ойлау икемділігімен, ойлау жылдамдығымен шеше алуға 

бейімделуі қажет екендігін, яғни болашақ мұғалімдердің  шығармашылық 

құзыреттілігінқалыптастыру қажеттігін түсінуге болады.   

Зерттеуіміздегі маңызды жағдай, заманауи әлеуметтік-экономикалық қоғамның 

даму жағдайында оқытудың өзекті мәселелерінің бірі білім алушының шығармашылық 

құзыреттілігін Атом физикасын оқытуда қалыптастырудағы маңызды тұлғалық сапаларды 

шоғырландыра білуін дамыту болып табылады.  

Болашақ мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігін қалыптастырудың сапасы 

тiкелей оқытылатын пәндi түсiну деңгейiне байланысты.  Түсiну бiлiм мен тәжiрибеге 

барабар болып табылады. Оқыту тұрғысында түсiну сызығы бiркелкi құрылуы үшiн бұл 

бiлiм мен тәжiрибенiң өсуi кезеңдер бойынша бiрiн-бiрi толықтыруы қажет. Бiлiм лекция 

сабақтары барысында қалыптасса, тәжiрибе семинар, практикалық сабақтарда шыңдалады.  
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 Атом физикасын оқытуда болашақ мұғалімдердің шығармашылық 

құзыреттіліктерін қалыптастыруда ыңғайлы оқу кеңістігін құрудың маңыздылығы зор. Әрі 

оның бірнеше ұстанымдары белгілі: 

1. Ашықтық ұстанымы. Диалогтың оқыту әдісі ретіндегі бірегейлігі, ең алдымен, 

оқытушы білім алушыға оқу іс-әрекетінің субъектісі ретінде ғана емес, сонымен қатар 

серіктес ретінде, өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын тұлға ретінде 

жүгінетіндігінде. Сөйлеу әрекетін дамытудың арқасында балалардың қарым-қатынас 

дағдылары жақсарады, бұл компьютерлік ойындарға деген құштарлыққа және ойлау 

мәдениетінің кең таралуына байланысты өткір мәселе. 

2. Қарым-қатынас ортасына қанағаттану ұстанымы. Өзара түсіністікке деген 

ұмтылысты, баланың жеке тәжірибесін, қоғамдағы қажетті мәртебені, іс-әрекеттерді 

біріктіретін көрсетеді. 

3. Келісімділік ұстанымы. Ол диалогқа, әңгімеге, әртүрлі ұстанымдарды мұқият 

тыңдауға және басқа адамды түсінуге деген ұмтылысын білдіреді. Бұл принципті іске 

асырудың әдістемелік әдісі-қарсыластың көзқарасын дәлелдеудің ең жоғары дәрежесін 

сақтай отырып, қарсыластың пікірін үшінші тарапқа ұсыну қажеттілігі, яғни "қарсыласты 

қорғау ("адвокат") позициясына тұру. Неғұрлым ұстамды түрде бұл міндет талқылау 

қорытындысы бойынша "түйіндемені" дайындауда шешіледі. Пікірталаста қарсыластың 

сын бағытын өзгертуге қатаң тыйым салынады. Қарсыластың көзқарасын сынға алуға 

болады, бірақ оның жеке басы емес. "Ол қарапайым нәрселерді түсінбейді..." және т. б. 

сияқты бағалауларға жол берілмейді. 

4. Оқыту әдістерін синтездеу ұстанымы. Келесі талаптан тұрады. Оқу кеңістігін 

көлемді құру кезінде берілген мақсатқа жету үшін қалыптасқан жағдайда осы әдістің 

тиімділігіне байланысты әртүрлі заманауи әдістер мен оқыту технологиялары бір уақытта 

қолданылуы керек 

5. "Жақын даму аймағы" ұстанымы. Ұсынылған тапсырмалардың қиындығы 

оқытушының қатысуын "тыңдау үшін сөйлеңіз"деп білдіреді... көмекші, әңгімелесуші, 

тәжірибелі серіктес. Оқыту білім алушылардан күш талап етеді. Оқытушы жүктемесін 

анықтауда "орта" табу өте маңызды, сондықтан бір жағынан оқу бағдарламасының 

талаптары орындалады, ал екінші жағынан білім алушыға қол жетімді болады.  

6. Тұжырымдамалық тұтастық ұстанымы. Зерттелетін материалдың ішкі рет-

телген құрылымын анықтауға және қарастырылып отырған құбылыстың біртұтас бейнесін 

жасауға, осылайша ойлау процесін жүйелеуге мүмкіндік береді. Тұжырымдамалық 

тұтастық ұстанымы жүйелік-белсенділік тәсілінің жағдайына және оқу процесін 

жобалаудағы танымдық іс-әрекет құралдарының рөлін күшейтуге негізделген. 

Тұжырымдамалық сұлба/схема жаңа дидактикалық құрал ретінде әрекет етеді; оны құру 

ұстанымы және оны танымдық үдерісте қолдану білім алушы үшін тәуелсіз даму 

тақырыбына айналады. Ойлаудың концептуалды сипаты ойлау қозғалысының жаһандық 

бағыттарын белгілейді, алынған тұжырымдарды түсіндіруге ақылға қонымды шектеулер 

енгізеді, өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі сынға алудың негізі болып табылады. Білім алушыға 

оқу материалымен трансформациялық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

танымдық құралдарды игеру де маңызды [11]. 

Осы талаптарды талдай келе білім алушылар қазіргі өзгермелі қоғамда жаңа нәрсе 

жасай алуға, ерекше ойлар құрай алуға, жаңа идеяларға сынақ жүргізе алуға, ерекше 

нәрселерді іздей алуға, физикалық жағдаятқа байланысты туындаған жаңа мәселелердің 

шешімін ерекше шығармашыл ойларымен, шеше алуға бейімделуі қажет екендігін, яғни 

болашақ мұғалімдердің  шығармашылық құзыреттілігінқалыптастыру қажеттігін түсінуге 

болады.   

Ұйымдастыру-әдістемелік іс-әрекеттегі креативтілік шығармашылық ізденісті, 

педагогикалық мәселелерді стандартты емес шешуді білдіреді және бірқатар 

көрсеткіштермен сипатталады.  
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Ұйымдастыру-әдістемелік іс-әрекетте шығармашылық көзқарасты жүзеге асыру 

қабілеті (креативтілік): ойлау жылдамдығы (уақыт бірлігінде пайда болатын идеялар); бір 

идеядан екінші идеяға тез және ішкі күш-жігерсіз ауысу мүмкіндігі; жалпы қабылданғаннан 

өзгеше, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстарда күтпеген шешімдерге идеялар 

қалыптастыру мүмкіндігі; ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстар тәжірибесі бойынша 

барлық жаңа нәрселерге ашықтық пен қызығушылық; белгісіздік жағдайында тың 

ұйымдастыру-әдістемелік шешім қабылдау, ұйымдастыру-әдістемелік іс-әрекеттерге 

шығармашылық қиял; өз бетінше ұйымдастыру-әдістемелік шешім қабылдау қабілеті.  

Шығармашылық құзыреттілікті үнемі дамытуға ұмтылысы: кәсіби құзыреттілікті 

арттыруға, жаңа білім алуға, педагогикалық қызметтің тиісті дағдыларын дамытуға; 

шығармашылық ізденісте ұйымдастыру-әдістемелік іс-әректеттер үшін жаңа білімді тез 

табуға және меңгеруге, өзінің кәсіби көкжиегін кеңейтуге ұмтылыс; ұйымдастыру-

әдістемелік іс-әрекет тәжірибесін байытудан қанағаттану.  

Ұйымдастыру-әдістемелік - іс-әрекеттің шығармашылық стратегиясын 

қалыптастыру және жүзеге асыруы: ұйымдастыру-әдістемелік іс-әрекеттің тәжірибесін 

жүйелі түрде байытудың тұрақты қажеттілігі; әдістемелік-ұйымдастырушылық 

құзыреттіліктің негізі болатын терең және жүйелі білімді өз бетінше қалыптастыру қабілеті; 

ұйымдастыру-әдістемелік мақсатты анықтау және тиісті бағдарламаны құру негізінде 

шығармашылық педагогикалық қызметтің икемді стратегиясын жасай білу; маңызды және 

күрделі ұйымдастыру-әдістемелік проблеманы шешу мақсатында өз тәжірибесін 

жұмылдыру немесе қосымша құзыреттілікті тез алу қабілеті; шығармашылық 

ұйымдастыру-әдістемелік кәсіби тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілік сезімі.  

Болашақ мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған іргелі ғылыми зерттеу еңбектердің өте аздығы аталған проблеманы жан-жақты 

зерделеп, оның мазмұнын, құраушылары мен жоғары білім беру жүйесінде пәндерді оқыту 

үдерісінде қалыптастыру мәселелері іргелі зерттеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігін 

айқындайды. 

Біздің пікірімізше, физиканы оқытуда, жеке жағдайда атом физикасын оқытуда 

аталған мәселелерді шешу үшін, ақпараттық технологияларды қолданудың болашағы зор 

болып табылады. 

 Оқытудың заманауи кезеңінде оларды қолдану бірнеше факторларға негізделген. 

Біріншіден,   көптеген оқу орындары әлеуметтік  және  экономикалық жетістіктіктердің 

арқасында толық компьютерленген. Физикадан дайын бағдарламалық өнімдердің саны мен 

сапасы оқытудың әр түрлі технологиясын іске асыруға мүмкіндік береді. 

Екіншіден, компьютерлік техниканы қолдану арқылы модельдеу нақты 

бақыланатын физикалық құбылыстарды ғана емес, сонымен қатар нақты экспериментте 

бақылау мүмкін емес құбылыстарды да айқын динамикалық суреттейді және сонымен қатар 

физикалық эксперименттерге есептеулер жүргізу мен әр түрлі эксперименттік 

тапсырмаларды шешу кезінде үлкен мүмкіндікті қамтамасыз етеді.   Ал компьютер - 

заманауи қондырғының көмегімен, әр түрлі құбылыстарды меңгеруде жоғары деңгейде 

зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Сәйкесінше, атом физикасын оқытуда жаңа 

компьютерлік эксперименттерді (демонстрациялық және лабораториялық) қолдану аталған 

экспериментпен байланысты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Жаңа ақпараттық 

технологиялардың артықшылықтары өнімді оқытуды ұйымдастыруға, дәстүрлі жаңа 

тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді.  

Болашақ мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігін қалыптастырудың сапасы 

тiкелей оқытылатын пәндi түсiну деңгейiне байланысты. Түсiну бiлiм мен тәжiрибеге 

барабар болып табылады. Оқыту тұрғысында түсiну сызығы бiркелкi құрылуы үшiн бұл 

бiлiм мен тәжiрибенiң өсуi кезеңдер бойынша бiрiн-бiрi толықтыруы қажет. Бiлiм лекция 

сабақтары барысында қалыптасса, тәжiрибе семинар, практикалық сабақтарда шыңдалады.  
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Мақалада болашақ физика мұғалімдерінің шығармашылық құзыреттілігінің 

қалыптастырылуы мен креативтілігінің дамуы арасындағы байланысты 

шығармашылықпен үйлестіру жолдары қарастырылады.Шығармашылық және 

креативтілік  ұғымдарының өзара байланысымен айырмашылықтары 

қарастырылады.Атом физикасын оқытуда болашақ мұғалімдердің шығармашылық 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері зерделенеді. Атом физикасынан болашақ 

мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігін қалыптастыруға қажетті талаптар 

ұсынылады. 

Тірек сөздер:болашақ физика мұғалімдері, шығармашылық, креативтілік, 

шығармашылық құзыреттілік, атом физикасы 
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В статье рассмотрены способы творческого совмещения взаимосвязи 

формирования творческой компетентности и развития творческих способностей 

будущих учителей физики. Рассмотрены взаимосвязь и различия понятии творчества и 

креативности. Изучаются вопросы формирования творческих компетенций будущих 

учителей при преподавании атомной физики. Представлены требования к формированию 

творческих компетенций будущих учителей атомной физики. 

Ключевые слова: будущие учителя физики, творчество, креативность, творческая 

компетентность, атомная физика. 

 

The article discusses the ways of creative combination of the relationship between the 

formation of creative competence and the development of creative abilities of future physics 

teachers. The relationship and differences between the concepts of creativity and creativity are 

considered. The issues of the formation of creative competencies of future teachers in teaching 

atomic physics are studied. The requirements for the formation of creative competencies of future 

teachers of atomic physics are presented. 

Key words: future physics teachers, creativity, creativity, creative competence, atomic 

physics. 

 

Болашақ физика мұғалімдерінің шығармашылық құзыреттілігін қалыптастыру – 

педагогикалық және психологиялық проблема болып табылады. Оның себебі, 

құзыреттіліктің тұтастай немесе құраушылары арқылы қалыптастыруды жүзеге асырудың 

ғылыми негізін анықтаудан тұрады. 

Осы орайда, болашақ мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігінің 

қалыптастырылуы мен креативтілігінің дамуы арасындағы байланысты 

шығармашылықпен үйлестіре қарастырайық. 

Алдымен, «шығармашылық» және «креативтілік»  ұғымдарының өзара 

байланысын қарастырайық. Отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулерінде 

«шығармашылық» әлі де болса шешімін таппаған мәселе. 

 Шығармашылық түсiнiгiнiң мәнiн адамды философиялық зерттеу ортасына қоя 

отырып, шығармашылық табиғатын түсiндiруге тырысатын антикалық заман философтары 

(Гераклит, Демокрит, Платон) еңбектерiнен бастауға болады.Олар шығармашылықты 

Құдайлық (өмiрге келу, ғарышты жасау) және адамилық (қолөнер, өнер) деп жiктедi. 

Сондай-ақ, антикалық философия шығармашылықты мәңгiлiк және өзгермейтiн 

болмысты пайымдауға бағынышты мәнге жатқызады. Қайта өрлеу дәуiрiнiң ойшылдары 

бұл бағытта, адам байлығы – басты мақсаты әлеуметтiк және мәдени даму болатын 

гуманизм идеясын жетiлдiрдi. 

Шығармашылықты көптеген ғалымдар (Н.А.Бердяев, М.Бубера, А.Камю, 

В.С.Соловьев, М.Хайдегтер)  субьектінің әлемге және өзіне ерекше қатынасы десе, ал 

психологиялық ғылым тұрғысынан (А.В.Петровский, Я.А.Пономарев, К.Роджерс  т.б.) 

жаңа құбылыстар мен заттардың жетістікке бағытталған жаңа өнімі деп анықтады. Кейбір 

авторлардың еңбектерінде, А.А.Давыдов, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн және 

т.б. ғалымдар шығармашылықтың маңызы өз іс-әрекетінің, өз бетінше тұлғаның іс-әрекет 

сипаттамасының белсенділігі деп түсіндіреді [1]. 

Әлеуметтiк ғылымдар сөздiгiнде «шығармашылық» түсiнiгi «... интеллекттiң ойлау 

мен мiндеттердi шешудегi жаңашылдықпен сипатталатын аспектiсi» ретiнде анықталған. 

Ал, психатрияның үлкен сөздiгiнде аталған түсiнiк осыған ұқсас анықталғанымен 

«шығармашылық - дивергенттi ойлауға қабiлеттiлiгімен  байланысты» деген анықтама қоса 

келтiрiлген. 

Шығармашылық инновация, интеллект, креативтiлiк - заманауи қоғамның дамуы 

мен барлық әлеуметтiк мәдени және экономикалық процесстердiң ықпалдылығы тәуелдi 

болатын ғаламдық проблемалар болып табылады. Шығармашыл тұлғаға қоғамда 
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 қажеттiлiгi өзектi, ал оның дамуы-әлемдегi көлемдi психологиялық зерттеулер мен 

мемлекеттiк бағдарламалардың пәнi негізінде зерттеледі. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, педагогтың іс-әрекетіндегі креативтілік мазмұнында 

шығармашылықтың арнайы маңызы бар, себебі оның өнімі ретінде жеке тұлғалық және 

білімгердің тұлғасын дамыту мақсаты екендігі белгілі. 

Педагогикалық іс-әрекетте шығармашылықтың екі жақты сипаттамасын 

Т.Н.Щербакова былай анықтайды: «Мұғалімнің шығармашылығы оқушылардың 

шығармашылық  іс-әрекетін тудырады» [2]. 

Мұғалімнің шығармашылық еңбегі жайлы көптеген педагогтар мен психологтар, 

өткен кезеңдерде (П.П.Болонский, А.Дистервег, Я.А.Коменский, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинскии, К.Д.Ушинский т.б.), ал (Б.С.Гершунский, В.И.Загвязинский, В.А.Кан-

Калик, В.В.Краевский, Н.В.Кузимина, В.А.Сластенин т.б) өзектілігін көрсетеді. 

Шығармашылық – жалпы тiршiлiктiң көзi болса, ал шығармашылық қабiлет 

әрекеттiң белгiлi түрiмен айналысудағы мүмкiндiк беретiн – бейiмдiлiкте байқалады. 

Шығармашылық сөзiнiң төркiнiне назар аударсақ, «шығару», «iздену», «ойлап табу» 

дегенге келiп саяды. Демек, бұрын тәжiрибеде болмаған, жоқ нәрсенi ойлап, жетiстiкке қол 

жеткiзу» деп түйiндейдi. 

«Шығармашылық» мен «креативтiлiк» түсiнiктерiнiң өзара байланысы мен 

айырмашылықтарын қарастырайық.  

Ғылыми әдебиеттердi талдау аталған мәселе бойынша түрлi тұжырымды пiкiрлердiң 

бар екендiгiн көрсеттi. Авторлардың бiрi шығармашыл тұлғаны сипаттауда 

шығармашылықты «креативтiлiк» түсiнiгiмен барабар деп қарастырса, екiншi бiр авторлар 

тұлғаның iс-әрекеттегi шығармашылықпен өзiн өзi iске асыру қабiлетi мен даярлығын 

сипаттауда тұлғаның ерекше қасиеттерi немесе сипаттамасы ретiнде (Я.А.Пономарев, Е. 

Торренс); шығармашылық iс-әрекетке интеллектуальдық-шығармашылық алғышарт 

ретiнде (Д.Б.Богоявленская, О.К.Тихомиров) «шығармашылық» және «креативтiлiк» 

түсiнiктерiн синоним ретiнде пайдаланады. 

«Креативтiлiк»  сөзі ХХ ғасырдың 1980-1990жылдары ағылшынның «creativity», 

«creative» (шығармашылық, шығармашылық қабілеттер), алғашқы кезеңде бизнес-

ұйымдарда қолданылып, онан соң қоғамдық өмірге енді. 

«Креативтiлiк» түсiнiгiн алғаш рет 1922 жылы Д.Симпсон адамның стереотиптiк 

ойлау тәсiлдерiнен бас тартуы ретiнде қарастырып, пайдаланған. Креативтілiк түсiнiгi 

«шығармашылық қабiлеттер» түсiнiгiнiң баламасы бола отырып, шығармашылықпен, 

қандай да бiр жаңаны туындататын, ойлаудың дәстүрлi сұлбасынан ауытқуды бiлдiредi [3]. 

Қазіргі таңда креативтілік табиғатына байланысты ғалымдардың пікірлері әр түрлі. 

Бір қатар ғалымдардың пікірлері бойынша, креативтілік - бұл шығармашылық ойлаудың 

нәтижесі (К.Тейлор, В.А.Терехов, O.K.Тихомиров), шығармашылыққа деген тұлғаның 

қабілеті (Н.В. Кузьмина, Д.Б. Богоявленская, Е.Торренс және т.б.), ақыл-ойдың іс-әрекеті 

(Дж. Гилфорд, С. Медник және т.б.), дарындылық (A.M. Матюшкин) және т.б.  

Шетелдiк әдебиеттерде креативтiлiктiң көптеген анықтамалары бар, оларды 

бiрiктiре қарастырып, Р.Холлманның жалпылама пiкiрiмен келтiруге болады [4]: 

«Креативтiлiк өзiмен жаңа тәсiлдермен iске асырылған қабылдаулардың жаңа қорытпасын 

(Маккелар), жаңа байланыстарды табу қабiлетiн (Кюби), жаңа қатынастардың пайда 

болуын (Роджерс), жаңалықты жасау мен бiлу (Лассуэль),  жаңаша көзқарастарға әкелетiн 

ақыл қызметi (Жерар), жаңа ұйымға тәжiрибенiң трансформациялануы (Тейлор)». 

Креативтiлiктi қабiлеттердiң арнайы түрi  ретiнде қарастыру  өткен ғасырдың 50-шi 

жылдары басталды және ол белгiлi америкалық психологтар Л.Терстоун мен Дж. Гилфорд 

есiмдерiмен байланысты. Дж.Гилфорд креативтiлiктi мiнез кластарын, жүйелерiн, 

түрлендiрулердi, нәтижелерiн тану қабiлетiне, тұлғааралық қарым-қатынастағы күрделi 

жағдайлардың логикалық дамуын түсiнуге, адамдардың мiнездерiнiң iшкi мотивтерiн 

түсiнуге қатысты әлеуметтiк интеллектiң факторы ретiнде қарастырады. 
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Ғалым креативтiлiк тұжырымдамасына сәйкес, креативтiлiк әмбебап танымдық 

шығармашылық қабiлет, интеллектке тәуелсiз жеке фактор болып табылады. Креативтi 

ойлау шығармашылық жетiстiктердiң негiзi. Зерттеушi креативтiлiктiң алты параметрiн 

анықтап көрсетедi:  

1) проблеманы табу және қоюға қабiлеттiлiк;  

2) жаңа идеяларды табу;  

3) түрлi идеяларды өндiру қабiлеттiлiгi - иiлгiштiк;  

4) түп нұсқалылық – стандартты емес идеяларға қабiлеттiлiк;  

5) қабылдағыштық қалыпты емес тетiктергеанықталмағандыққа қайшылықтарға  

сезiмталдық, сонымен қатар бiр идеядан   екiншiсiне жылдам өтуге даярлық;  

6) проблемаларды шешуге, яғни талдау мен жинақтауға қабiлеттiлiк  [5]. 

А.Маслоу мен К.Роджерстің көз қарастарына сәйкес креативтілік тұлғаның тиімді 

психологиялық жетілуімен байланысты әмбебап сипаттама болып табылады. К.Роджерстің 

пікірі бойынша шығармашылдық адамдар өз мәдениетінде құрылымдық және бейімдік өмір 

сүруге тырыса отырып, өздерінің ең басты қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысады [6]. 

Шығармашылық қабілеттерді зерттеумен айналысқан, американдық психологы 

Е.Торренс [7], келесі үш факторларды қосатын креативтіліктің үлгісін ұсынды: ой 

ұшқырлығы; икемділік; ерекшелік, өзіндік. 

Бұл амалда креативтілік нышаны нәтиже сапасы емес, шығармашылық өнімділігін 

белсендендіретін сипаттамалар мен үдерістер болып табылады. 

Басқаша айтқанда, креативтiлiк әлеуметтiк интеллектiң деңгейiн көтередi, сонымен 

бiрге, тұлғаның адаптивтiк мүмкiндiктерiн жоғарылатады.  

Креативтiлiк екi бағытта қарастырылады. Алғашқысы, креативтiлiк пен интеллектiң 

өзара қалай байланысатындығын айқындайды және креативтiлiкке қатысты танымды 

үдерiстердi зерттеуге бағдарланады. Екiншiсi - тұлғаның психологиялық ерекшелiктерiнiң 

креативтiлiктiң басым аспектiлi бола алады ма соны зерттейдi. Бұл бағыт тұлғалық және 

мотивациялық сипаттарға көңiл бөлуге тиесiлi. 

Педагогикада креативтілік ретінде тапқырлық, қиял, түйсік, мәселелерді шешу 

секілді қабілеттер түсіндіріледі. Мұнда, бұл қабілеттердің көп қырлылығы айтылады. 

Креативтілік - шығармашылық білім беру іс-әрекетінің негізі, бірақ ол тектілік қабілет 

болып табылмайды.  

Қазіргі таңда креативтілікті сипаттау үшін А. Штерн ұсынған, бүгінде  көптеген 

зерттеушілер қолданып жүрген тұғырлар қолданылады. Соңғы жылдары өте күшті 

қызығушылық өскен креативтілікті зерттеу төрт негізгі аспектіде қарастырады: креативті 

үрдіс, креативті өнім, креативті тұлға,  креативті орта (шығармашылық өнімге талапты 

қалыптастыратын орта, құрылым, әлеуметтік контекст). Бұл тұғырлар бірге жиі 

қолданылады [8].  

Педагогикада креативтілікті зерттеу оның тұлғалы категориясы ретінде өздік 

білімін көтеру мен шығармашылық тұлғаның дамуына жету мақсатында оқыту және 

тәрбиелеудің шығармашылық үдерісін тиімді ұйымдастыру мен басқару формаларын 

табуға мүмкіндік береді. Практикалық аспектідегі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру 

мазмұнды түрде инновациялық практикада қорытындыланатын білім беру мен тәрбиелеу 

үдерісін модельдеуден көрінеді. Сондай-ақ, креативтiлiктiң құраушылары сапасында 

болжамдаумен ойлаудың ассоциативтiлiгiне қабiлеттiлiктi атауға болады.Оның мәнi 

организмнiң болашақ жағдайға дайындалу мүмкiндiгiмен анықталады. Бұл 

байқампаздықпен байланысты интегративтi креативтiк қасиет. 

Креативтiлiк – (ағыл. create – жасау, creative – жасампаз, шығармашыл) индивидтің 

дәстүрлі немесе көпшілік қабылдаған идеялардан ауытқитын, түбегейлі жаңа идеяларды 

қабылдау мен жасауға дайындығымен ерекшеленетін және тәуелсіз фактор ретінде 

дарындылық құрылымына кіретін шығармашылық қабілеті, сондай-ақ проблемаларға 

өзгеше қарап, оларды ерекше тәсілдермен шешу қабілеті. 
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 Креативті үдерістің – негізгі төрт сипаттамасы бар.  

Біріншіден, фантазияны қолдану арқылы ойлау және әрекет ету; Екіншіден, мақсатты 

әрекет; Үшіншіден, бұл үдерістің нәтижесі өзіндік ерекшелікке ие;   Төртіншісі, мақсатқа 

қатысты алғанда нәтиже құнды болуға тиіс [9]. 

Шығармашылық қабiлеттер - креативтiлiктiң құрылымдық компоненттерi. 

Креативтiлiктiң психологиялық құрылымы өзiне креативтiк параметрлер жүйесiн және 

жеке нұсқаларда мотивациялық, интеллектуалдық, эстетикалық, экзистенциальдық, 

коммуникативтiк параметрлердiң, сондай-ақ, құзыреттiлiктiң жүйесiн бiрiктiредi. 

Креативтілік мәселесін зерттей отырып, креативтілік түсінігін зерттеген 

ғалымдардың ортақ сипаттамасы бойынша - әр жеке тұлғаның шығармашылыққа 

қабілеттілігі болу керек. 

Бiз «креативтiлiк» және «шығармашылық» түсiнiктерi өзара тең ұғымдар емес деп 

түсiнемiз. Креативтiлiктi тұлғаның анықталған қасиетi, ал шығармашылықты қандай да 

бiр бұрын болмаған жаңа нәрсенi туындататын iс-әрекет ретiнде қарастырамыз. 

Сондықтан, креативтілікті - құру қабілеті, шығармашылық нәтижелерді жасау 

қабілеті, проблеманы және жағдайды стандартты емес көре білу қабілеті ретінде түсінуге 

болады. Шығармашылықтың жеткіліксіздігі, яғни құзыреттіліктің жеткіліксіз деңгейде 

қалыптаспауы, адамның ой-өрісінің дұрыс қалыптаспауына алып келеді және соның 

салдарынан креативтілігі төмендейді. Өз кезегінде, адамның өз бойында креативтілік 

сияқты қабілеттің анықталуы оның шығармашылық әлеуетін дамытуға, оқыту үдерісінде 

алынған құзыреттілікті іске асыру болашағының пайда болуына әкеледі.  

Осылайша, біз креативтіліктің шығармашылық бағыт пен шығармашылық 

белсенділікпен тікелей байланысын көреміз, ал мұғалімнің жұмысын өзін-өзі жетілдіру 

және кәсіби өзін-өзі жылжыту призмасы арқылы қарастыруға болады, бұл жағдайда 

креативтілік жеке тұлғаның шығармашылық дамуының жасампаздығымен анықталады. 

Білім алушының креативтілігін біз педагогикалық және пәндік білімді біріктіретін, 

жаңасын білуге ынталандыратын, білім беру практикасын шығармашылық тұрғыдан игеру 

тәжірибесі, білім алушының креативтік әдістемелік-ұйымдастыру- шылық іс-әрекетке 

дайындығын анықтайтын, әдістемелік-ұйымдастырушы- лық құзыреттілігі қалыптасқан 

мұғалімнің креативтік тұлғасын қалыптастыратын кәсіби және жеке сапа ретінде 

қарастырамыз. 

Білім алушының шығармашылық құзыреттілігінің қалыптасуындағы креативтілік 

- бұл оның кәсіби стандартта көрсетілген еңбек қызметін тиімді орындауға мүмкіндік 

беретін мотивтер, көзқарастар, жеке сапалар жүйесі.  

Ендеше атом физикасын оқытуда болашақ мұғалімдердің шығармашылық 

құзыреттілігін қалыптастыру мәселелерін қарастырайық. 

М.Құдайқұлов, Қ.Жаңабергенов«Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі» атты 

оқу құралында «Атомдық және ядролық физика бойынша мектепте оқытылатын оқу 

материалының көлемі жыл сайын көбейіп, артып келеді. Бұл жағдай оқу материалдарын 

қандай дидактикалық принциптер (оңайдан қиын материалға көшіп отыру, теориялық 

талдау негізінде, өмірмен байланыстылығы тұрғыда, эксперименттік дәлелдеу принципінде 

…) негізінде баяндауды таңдап алу ісін қиындатуда. Қазіргі мектеп оқулықтарында бұл 

тараудың материалдарын тарихи принцип тұрғысында түсіндіру дұрыс деп қабылданып 

отыр. Мұның негізінде қандай ғылыми-теориялық және техникалық жаңалықтардың қалай 

ашылғандығы, атомдық физика туралы ілімнің дамыған кезеңдері, оның экспериметік 

дәлелдері мен қарама-қайшылықтары хронологиялық ретпен орны-орнымен айқын 

айшықталады» деп анықтады [10].                                                                                                   

Б.Е.Акитай «Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері» атты оқу 

құралында «Элементар зарядтардың табиғатта бар және ол атомның құрамдас бөлігі деген 

қорытынды кейінірек XIX ғасырдың 80 жылдары (Стоней, Гельмголц) жасаған, сонан соң 

электронның ашылуымен және белгілі бір иондардың зарядтарының өлшенуімен тамаша 
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дәлелденді. Атом жайындағы   ұғымдардың қалыптасуының бұл кезеңіне ерекше коңіл 

бөліп, оқушыларды электронның ашылу тарихымен таныстыру және Дж. Дж. Томсон мен 

Р. Милликеннің эксперименттік тәжірибелерімен аяқтау керек. 

Тәжірибе жүзінде α бөлшектерінің шашырауын қарастырғанға дейін ұсынылған 

көптеген атом үлгілерінің ішінде Дж.Томсонның үлгісіне ерекше көңіл болған  жөн. Осы 

үлгі бойынша атом дегеніміз оң заряд және электронмен бірқалыпты зарядталған сфера, 

электрондар осы сфераның ішінде орналасады. 

Ары қарай атомның құрылысы мен қасиеттері радиактивтіліктің ашылуымен және 

бір атомның химиялық элементі өздігінен басқа бір химиялық элементке айнала алуының 

дәлелденуімен дамыды. Атом құрылысын классикалық физиканың шеңберінде қарастыру 

α - бөлшектерінің заттан өту қабілетін байқауға жүргізілген Э.Резерфордтың тәжірибесінің 

негізінде жасалған атомның планетарлық үлгісімен аяқталады» деп тұжырымдады [11].                                                                                                   

 Ғалым педагог И.В.Пекшиева «Мектеп физика курсында атом және атом 

ядросының теориялық модельдерін оқыту» атты зерттеу жұмысында «Атом және атом 

ядросының оқу материалдары кванттық тоерия элементтері мен электродинамика 

бөлімдерінде кезеңдермен оқытылады. Электродинамикада «Атом құрылысы мен 

электрондық теория элементтері», «Жарық толқындары» тақырыптары оқытылса,  ал 

кванттық теориядан «Бор теориясы», «Атом ядросының құрылысы» тақырыптарын 

қамтиды. Оқу материалының құрылымы келесідей сызбада құралады: эксперименттік 

фактілер, модельдер, заңдар, тоериялық қағидалар, қорытынды, практикалық қосымшалар» 

деп түсіндіреді [12]. 

Т.А.Волнистова «Физика-математикалық бағыттағы мектептер сыныбында ядролық 

физиканы ақпараттық технологияларды қолданып оқыту» тақырыбындағы еңбегінде 

физика-математикалық бағыттағы мектептер сыныбында ядролық физиканы ақпараттық 

технологияларды қолданып оқыту арқылы оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыру жайлы талдады [13]. 

Атом физикасы біртұтас оқу пәні ретінде білімнің классикалық үлгілерімен қатар, 

ғылымның қазіргі кезеңіне сәйкес келетін жаңалықтарын да қамтиды. Оған атомдық, 

ядролық және кванттық физикаға байланысты материалдар жатады.  

Бұл материалдар қазіргі физиканың білімдік негізін құрай отырып, дүниенің біртұтас 

физикалық көрінісін беруде, ғылыми-техникалық төңкеріс жасауда орасан зор рөл 

атқарады. Алайда, физиканың атомдық және ядролық тарауларын оқыту көптеген 

дидактикалық, әдістемелік қиындықтар кездеседі. Солардың ішіндегі ең бастысы атомдық 

және ядролық құбылыстарды оқыту әдістемесінің жеткіліксіз ұйымдастырылуы болып 

табылады. Оның объективті жақтары да бар. Себебі атомдық, ядролық деңгейдегі 

физикалық құбылыстарды нақты әрі көрнекі тәжірибелер жасап кәрсету мүмкін емес. 

Жоғары оқу орындарының білім алушылары үшін де ғылыми-зерттеу орталықтары мен 

өндірісте қолданылатын қондырғыларда (реакторларда, үдеткіштерде, т.б.) орын алатын 

аса күрделі физикалық процестерді елестетіп, олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіру 

көптеген қиындықтарды туғызады.  

Білім беру тәжірибесі мен біздің зерттеу нәтижелеріміздің көрсетуі бойынша, білім 

алушыларға атом физикасы негіздерін оқу мен қабылдау ұғымдардың абстрактілігіне 

негізделген бірқатар қиындықтармен қатар жүреді, мысалы, зерттеуде атомдық, ядролық 

және кванттық физиканы түсіндіру, сонымен:  

а) атом физика саласындағы берілген бөлім бағдарламасының толық 

қарастырылмауы;  

б) атом физикасын оқытуда негізгі оқыту әдісі ретінде ауызша әдісті қолдануы;  

в) атом физикасын оқыту үдерісінде нағыз табиғи эксперименттің шектелген 

мүмкіндіктерімен байланысты эксперименттік жұмыстың жетіспеуі (атом және ядролық 

құбылыстардың барлығын физикалық лаборатория жағдайларында көрсету мүмкін емес; 

табиғи эксперимент үнемі айқын болмайды және сапалы қасиетке ие құрылғылар күрделі, 
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 жұмыс жасау ыңғайсыз), сонымен қатар оны жүргізу үшін қажетті материалдық жағдай 

болмайды (эксперимент жасау үшін қажетті аппараттар мен құрылғылар не болмайды, не 

ескірген және өз қызметін толық орындай алмайды).   

Атом физикасынан болашақ мұғалімдердің шығармашылық құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін келесі талаптарды басты назарға алу қажет:   

1. Атом физикасы бойынша оқу материалын таңдау мен оны қайта құрастыру 

жолымен  оқу бағдарламасын шығармашылық бағдарда жетілдіру. 

2. Атом физикасын оқытуда шығармашылық құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану және күшейту. 

3. Атом физикасын оқытуда нақты шығармашылық нәтижелерге негізделген 

эксперименттің, теорияның, есептің мазмұнына сай (ақпараттық технологияларды қолдану 

жолымен де) эксперименттік нұсқауды, теориялық базаны, практикалық қолданысты 

жетілдіру.Ұсынылған білім беру бағдарламаларындағы оқыту нәтижелерінде 

қалыптастырылатын шығармашылық құзыреттілік олардың креативтілігінің оң дамуы 

деңгейіне ықпал ететіндігі айқын. 
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Бұл мақалада оқушыларды шығармашылыққа баулу үшін оқытудың жаңа әдістері 

қарастырылды. Сонымен қатар жастардың ерекше қабілеттерін анықтай отырып, 

қызығушылығын ояту. Әр баланың өз мүмкіндігін сезінуге көмек беріп, жеке тұлғаның 

өзін-өзі дамытуына педагогикалық қолдау көрсету қарастырылды. 

Тірек сөздер: Көркем еңбек, шығармашылық, өнер.  

 

В данной статье были рассмотрены новые методы обучения для приобщения 

учащихся к творчеству.А также пробудить интерес молодых людей, выявив их уникальные 

способности. Рассматривалось оказание педагогической поддержки саморазвитию 

личности, помощи каждому ребенку в осознании своих возможностей. 

Ключевые слова: Художественный труд, творчество, искусство.  

 

This article discusses new teaching methods to encourage students to be creative.At the 

same time, to arouse the interest of young people by identifying their special abilities. It is planned 

to provide pedagogical support for the self-development of the individual, helping each child to 

feel their own opportunities. 

Key words: artistic work, creativity, art. 

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті- ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім 

беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір білім 

беру мекемедегі ұжымының, әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық 

жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-

қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Осы жайттарды ескере отырып қазіргідей жаһандану 

дәуірінде сабақ үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып сабақ 

өткізу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Қай кезде де болмасын 

адамзат алдында тұратын міндеттердің ең бастысы  өзінің ісін, өмірін  жалғастыратын  

салауатты ,саналы , білімді, үлкенге ізет кішіге құрмет көрсететін ұрпақ тәрбиелеу. 

Сондықтан  мұғалімдер  жан –жақты жетілген, білімді, әр түрлі әдіс-тәсілдерді меңгерген, 

шығармашылықпен жұмыс істей алатын шебер иесі болуы керек. Жақсы ұстаздың  

шәкіртке  берер білімі де сапалы болмақ.   Ал болашақ  жастардың қолында десек, бүгінгі  

оқушы  ертеңгі  жас маман екені  даусыз. Менің   алдыма қойған  мақсатым  шәкірттерімнің 

ішінен  қабілетті , дарынды  оқушыны анықтап  , оның  шығармашылық қабілетін аша  білу. 

Дарын-дегеніміз не? Дарын –адам бойындағы  асқан талант, ерекше  қабілет, яғни  дарынды 

бала бойындағы алғырлық, зеректік.  

Дарындылық дегеніміз - үш  байланыстың  үйлесімдігі:  
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 1) жоғары интеллектілік  

2) креативтік (қызығушылық)  

3) ынталылық.  

Осы үш қасиеттің біреуі болмаса, адам дарын ретінде қалыптаспайды. Мен өз 

сабағымда  оқушылармен әр баланың өз мүмкіндігін сезінуге көмек беріп, жеке тұлғаның 

өзін-өзі дамытуына педагогикалық қолдау көрсетемін.  

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім 

беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің жаңа жүйесі құрылып жатыр. 

Сондықтан оқытушы іс-әрекетін жаңа талап тұрғысынан ұйымдастыру – бүгінгі күннің 

өзекті мәселесі.«Технология» ұғымы соңғы кездері педагогикалық әдебиеттегі ең көп 

қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. Технология ұғымының дидактикалық 

ұғымдармен байланысы сан алуан: оқытудың технологиясы, педагогикалық технология, 

білім беру технологиясы. Осы тұрғыдан өзім жұмыс жасайтын  Б.Қосынов атындағы орта 

мектебінде  әр сабағымды түрлендіріп, әр түрлі технологияларды қолдана отырып 

өткіземін. Ойын арқылы сабақты түрлендіре өткізу тиімді деп ойлаймын. 5-6 сыныптарда 

сабақ қызықты өту үшін мынадай ойын түрлерін қолданамын, мысалы бірінші тоқсанда 

визуалды өнер бөлімі , оқушылардың есту арқылы өз ойларын қағаз бетіне түсіру,  мысалы  

пейзаж салу тақырыбында оқушыларға әр мезгілдің  әуенін қосамын оқушылар сол әуенді 

тыңдай отырып қай мезгіл екенін тауып суретін қағаз бетіне салу керек. Сол сияқты 

көптеген әдіс – тәсілдерді қолдана отырып оқушылардың қызығушылығын оятып 

аламын.Сонымен қатар оқушылар  слайд арқылы өз ойын суретке қарап отырып айтып 

жеткізеді. Бұдан оқушының ойлау, сөздік қоры жетіледі әрі қызығушылығы оянады.Қазіргі 

таңда оқушылармен сулы және құрғақ техникасында  жүндерден  әр түрлі картиналар 

жасалуда , фетрлерден заманауи техникада жәкет, сәукелер түрлерін тігеміз. Рухани 

жаңғыру барысында көптеген жұмыстар жасалынып көрме төрінен орын алып жүлделі 

орындарға ие болды. Оқушылардыңда сұранысы, қызығушылығы арта түсуде. М.Дулатов 

айтқандай, «Надан жұрттың күні –қараң, келешегі тұман»,-деп егеменді еліміздің тірегі-

білімді ұрпақ. Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану- сапалы білім негізі. «Адам 

ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Жас ұрпақтың жақсылыққа бастайтын жарық 

жұлдыз-оқу, білім алу.  

Қазіргі кезде Білім саласындағы кез келген пән қандай ортада болмасын өзінің айтар 

ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес қосары анық 

деп айтсақта қателеспейміз. Көркем еңбек пәнінің басты мақсаты-оқушылардың 

шығармашылықпен жұмыс жасауына ықпал ете отырып, қазіргі заманның технологиялық 

мәдениетіне, заманауи тұрғыда яғни бұйымдарды көркем жобалауға, өңдеп, өндіруге 

бейімдеу болып табылады. Сондай-ақ оқушылардың техника мен технология әлемін 

зерттеп, зерделеуін, кәсіптік іс-әрекет элементтерінен практикалық тәжірибе алуын 

қарастырады. Көркем еңбек пәнін оқытуда – еңбек етудің алғы шарттарын үйрену арқылы 

оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге асыру 

барысында, оқушыларға берілетін тәлім – тәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс мәдениетін, 

адамдар арасындағы адамгершілік қарым – қатынастарды жаңарту, еңбекке деген 

қызығушылығын ояту,  біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін арттыруға 

ынталандыру . 

  Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі мақсатымыз – 

Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі» делінген. Сол себепті, әр 

оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беріп ,сапалы жәнеде озық оқушы 

тәрбиелеп шығару.Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі заман талабына сай басқару, білу, 

ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына бейімдеу,еңбек тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар 

көзі.Еңбек тәрбиесі арқылы математика сабағында қамти аламыз , мысалы киімді пішу 

кезінде өлшеу , санау , түзу сызып қию, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы ұрпақты 

адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған теориялық білімін іс 
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жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс – әрекетімен байланыстыра білгенде ғана, 

өзіне де пайдасын тигізе алады. Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, 

ұқыптылыққа, әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз. Көркем еңбек пәнінің  негізгі 

ұстанымы:- «Сөзден – іске көшу».Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол 

өнер шеберлігін меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді 

басшылыққа ала отырып жұмысты жүргізу, «КӨРКЕМ»- деген сөздің өзі қаншама 

мағынаны береді.Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды зерттей отырып, баға берумен 

келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін 

өз бойларына қалыптастырады.Көркем еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен 

іскерлігіне, өнерге, шеберлікке деген бейімділігін  қалыптастырамыз, баланың бойындағы 

сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қорғауы, ұқыптылығы арқылы 

еңбек адамын көру. Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта 

тәрбиелеуге ерекше мән беру керек, себебі әр пән мұғалімі өз пәнінің шебері болса 

сабақтарыда қызықты өтеді, мұғалім сабағын қалай жақсы көрсе оқушыларды да жақсы 

көру керек. Ендеше сабақтың мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация – 

оны жеке түсініп, оқу үрдісіне енгізу – оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден 

бір шарты. Инновациялық әдіс – тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір шарты деп 

айттық. Саралап оқыту – оқушылардың туа біткен ақыл – ой қабілетінің жеке дамуының 

жан – жақтылығына негiздeлген бiлiм беру жүйесі.– оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері 

мен жаңа әдіс – тәсілдерін қолдану, сабақтарда пaйдалaнaтын нeгізгі әдістер оқушылардың 

көңіл күйіне, ынтасына, қабілетіне қарай, тoппeн, жeкe оқушылармен жұмыс істеу, ойын 

элемeнттeрін пайдалану т. б.Көркем еңбек  – пәні география, бейнелеу 

өнері,әдебиет,биология, тарих, музыка пәндерімен тығыз байланысты, мысал айтсақ 

биология пәнімен тығыз байланысы адамның  бір мүшесін салсақ , мысал айтқанда көзді 

салу керек болса ,сол көзді салу үшін көздің жанарынан адамның қандай көңіл күйде екенін 

байқауға болады , ал бұл жерде көздің әрбір элементін дұрыс салуда. Бейнелеу пәні мен 

технология пәні бірігіп «Көркем еңбек » пәні болды , осы жерде айтарым әрі көркемге әрі 

еңбекке ,әрі бейнелеуге үйретеді екенбіз , бір пәнде. Оқушының өз бетімен білімге ие болу 

барысында оның белсенді іс- әрекетін ұйымдастыру оқу үдерісіне қойылатын негізгі 

талаптардың бірі болып табылады. Мұғаліммен бірлесіп шығармашылықпен айналысу 

және серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде оқушының белсенді танымдық 

қабілеті тұрақты сипатқа ие болады. Көркем еңбек пәніне  оқушылардың уәжін арттыру 

үшін  не істеу қажет? Жаңартылған бағдарлама негізінде оқушылардың жалпы білімге 

деген ынтасын арттыру тек негізгі пәндер арқылы ғана емес, сонымен бірге музыка және 

бейнелеу, көркем еңбек өнері сияқты пәндер негізінде де жүзеге асырылуы керек деп 

ойлаймын, себебі қазіргі заман талабына сай . 

 «Көркем еңбек» пәнінде алатын  маңызы 
«Менің ойымша  білім беру аясындағы бейнелеу өнерінің басты құндылығы оның 

адамның тәжірибесін  байытып, өмірге деген көзқарасын қалыптастыруға қосатын үлесінде 

«Көркем еңбек» пәнінің бағдарламасында: 
- өнер түрлерін кіріктіру арқылы пәндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін 

дамытуға; 

- ұлттық және әлемдік көркем мәдениеттегі өнерінің шығармаларымен таныстыру 

арқылы адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруға; 

- сенсориканың, қолдың моторикасының, байқағыштықтың, елестетудің, есте сақтау 

қабілеті, қиял мен шығармашылықтың дамуына; 

- оқушылардың визуалдық және эстетикалық қабылдаудың дамуы, көркем 

жұмыстарды сын тұрғысынан түсінуі үшін өнер жанрлары, стильдері туралы білімдерін 

қолдану; 

 - өзінің көркем жұмысын орындау үшін, әр түрлі ақпараттармен  жұмыс жасай алу 

(табу, іріктеу, жинақтау) біліктілігін дамытуға; 
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 - бірлескен шығармашылық жұмысты орындау барысында ұжыммен және топпен 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге бағытталған; 

Бағдарлама бойынша оқу арқылы оқушылар төмендегі нәтижелерге  қол 

жеткізеді: 
- Көркем еңбек пәнін оқи отырып оқушылар ұлттық және әлемдік мәдениетінің 

көркем өнер шығармаларын, ондағы берілген идеялар мен құндылықтарды зерттеу және 

талдау; 

- өз жұмысын ұйымдастыра білу: мақсатын анықтау, жұмыс кезеңдерін айқындау, 

қажетті құралдарды табу, өз жұмысының нәтижесін бақылау және бағалай алу;  

- зерттеу, эксперимент жүргізу барысында әртүрлі ресурс түрлерін, оның ішінде 

АКТ құралдарын қолдана білу; 

- шығармашылық өнімді жасау үшін материалдар таңдау жәнеде ,құралдарды дербес 

және сенімді қолдану, материал қасиеті мен жұмыс нәтижесінің ерекшелігі арасындағы 

байланысты түсіну; 

 - Оқушылар практикалық жұмыс арқылы идеяларды зерттей алады. Идеялар оларды 

жасау мен орындау кезеңінде дамиды. 

 Оқушылардың нәтижелерін жақсарту үшін жаңа идеялармен тәжірибелер жүргізу, 

оларды дамыту, түрлі әдістерді қолдану үшін мұғалім тарапынан икемділік қажет. 

Өздерінің өткен бөлімдер бойынша жасаған жұмыстарын жылдың басынан тоқсанның 

соңына дейін шолу жасау мүмкіндігі бар оқушылар игерген процестерді, әдістер мен 

материалдарды өз жұмыстарын жетілдіру үшін пайдалана алады, жәнеде жасаған 

жұмыстарынан слайд жасай алады. 

Осындай жас ұрпаққа жан-жақты білім беруді жүзеге асыруда жаңартылған 

бағдарлама негізінде пәндік білімімізді арттыру және өрісімізді кеңейтіп өте қажетті де 

және көп жаңалық әкеледі деп ойлаймын.  Оқушының білімге деген уәжін арттыру 

мақсатында белсенді оқу болу керектігі туралы білімді толықтырады.Соның ішінде көркем 

еңбектің жас ұрпақтың қалыптасуына, тәрбиесі мен білімін жетілдіруде әсері мол.   

Қорытындылай келгенде аталған бағдарламаның мәні оқушының функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде 

қажетке асырып, пайдаға асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі — 

«Өмірмен байланысты» . 
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Современная  легкая атлетика, а именно бег на средние дистанции 

характеризуется исключительной плотностью результатов и предельной мобилизацией 

бегунов на достижение высоких результатов. При одинаковой квалификации, уровне 

физических качеств, технической и тактической подготовке, преимущество 



 

113 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

имеет бегун с высоким уровнем психофизиологической готовности и соответствующими 

ей показателями личности. В работе были изучены особенности психологического 

состояния квалифицированных бегунов на средние дистанций в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах тренировочного процесса. Обследовано 

20бегунов на средние дистанции высокой квалификации. Выявленыхарактерные для 

каждого вида дистанций особенности изменения показателей концентрации 

внимания.Важную роль в системе контроля квалифицированных бегунов на средние 

дистанциииграет оценка текущей и долговременной психофизиологической готовности к 

соревновательной деятельности. Для решения поставленной задачи были использованы 

высокоинформативные и при этом легкодоступные методики оценки психологического и 

психофизиологического состояния бегунов на средние дистанции. 

Ключевые слова: спортивная форма, стартовая готовность,предстартовая 

лихорадка,психофизиологическаяготовность к соревнованиям,результативностьв 

спорте,объем тренировочных нагрузок, подготовка квалифицированных 

спортсменов,информативные психологические тесты. 

 

Қазіргі заманғы жеңіл атлетиканың нәтижелері айрықша тығыздығымен  және 

шекті жұмылдырумен сипатталады.Кезінде бірдей біліктілігін, деңгейі физикалық 

қасиеттерін, техникалық және тактикалық дайындық, артықшылығы бар спортшы 

деңгейі жоғары психикалық дайындық және оған тиісті көрсеткіштерімен жекеленеді. 

Біліктілігі,физикалық қасиеттері,техникалық және тактикалық дайындығы бір 

деңгейінде болғанда жоғары психикалық дайындығы және оның тиісті жеке 

көрсеткіштері бар спортшының артықшылығы зор. 

 Осы жұмыста жаттығу процессіндегі дайындық, жарыс және өтпелі 

кезеңдеріндегі білікті спортшылардың психологиялық жағдайындағы ерекшеліктері 

зерттелді.Жүгіру қашақтықтарының түрлері бойынша жоғары білікті 20 спортшы 

сарапталды. Әр спорт түріне назар аударудың шоғырлануындағы өзгерістердің 

ерекшеліктері анықталды. 

 Бәсекеге қабілетті спортшылардың басқару жүйесіндегі маңызды рөл 

қызметтің ағымдағы және ұзақ мерзімді психологиялық дайындығын бағалайды.

 Бұл мәселені шешу үшін спортшылардың психологиялық және 

психофизиологиялық жай-күйін бағалаудың жоғары ақпараттық және қол жетімді 

әдістер қолданылды. 

 Тірек сөздер:спорттық қалып, сөрелік дайындық,сөрелік қобалжу, жарыс 

алдындағы психологиялық дайындық, спорттық нәтиже, жаттығу жүктемелерінің 

көлемі, білікті спортшыларды даярлау, ақпараттық-психологиялық тестілер 

 

Modern sport, characterized by an exceptional density of results and the maximum 

mobilization of participants. With the same qualification, level of physical qualities, technical and 

tactical preparation, the athlete with a high level of mental readiness and corresponding personal 

indicators has the advantage. In the work, the peculiarities of the psychological state of qualified 

athletes in the preparatory, competitive and transitional periods of the training process were 

studied.20 sportsmen of high qualification and various sports specialization in such kinds of sports 

as judo, football and weightlifting were examined. The peculiarities of changes in the 

concentration of attention characteristic for each sport are revealed. An important role in the 

control system of qualified athletes is played by the evaluation of current and long-term 

psychological readiness for competitive activities. To solve the task, highly informative and easily 

accessible methods for assessing the psychological and psychophysiological state of athletes were 

used. 

Key words: psychological readiness for competitions, performance in sports, volume of 

training loads, training of qualified athletes, informative psychological tests. 
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 Введение. Занятие бегом на средние дистанций занимает важное место в развитии 

современной легкой атлетики. Рост конкуренции в соревнованиях разного уровня 

способствует значительному, и нередко чрезмерному, увеличению объема тренировочных 

нагрузок бегунов. Известно, что срыв резервов адаптации организма бегунов чаще всего 

связан именно с неадекватным использованием высокоинтенсивных тренировочных 

нагрузок [1]. Результативность в спорте во многом зависит от природных данных бегуна, а 

также правильным выбором тренировочных нагрузок и их распределением во времени на 

всех этапах подготовки. Однако, к сожалению, нередко у тренера отсутствует в полном 

объеме информация о функциональных, психологических, психофизиологических 

особенностях организма бегуна, в том числе о динамике их изменения. Обычно при 

планировании тренировочных нагрузок бегунов на средние дистанциитренер полагается на 

собственный опыт подготовки бегунов более высокой квалификации. Нередко это 

затрудняет процесс планирования тренировочных нагрузок и увеличивает вероятность 

срыва резервов адаптации бегунов [2-3].  

В тоже время исследованиями многих учёных в спорте [4-8], основанных на 

экспериментальных данных с использованием различных медико-биологических, 

психологических, педагогических и математических методов исследования [9-13], были 

разработаны фундаментальные подходы к подготовке квалифицированных бегунов на 

средние дистанций и методы их применения в практике. Это позволило разработать основы 

концепции подготовки квалифицированных спортсменов для каждого этапа многолетней 

подготовки: 1) предварительной подготовки (с 7-8 до 11-12 лет); 2) начальной спортивной 

специализации (с 11-12 до 15-16 лет); 3) углублённой тренировки (с 16-17 до 19 лет); 4) 

спортивного совершенствования (с 19 лет до окончания активных занятий спортом).  

Поэтому в данном случае вернее будет говорить о дифференцированном подходе, 

который определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм подготовки в 

соответствии с индивидуальными и специфическими особенностями в зависимости от 

выбранной дистанций.  

Цель работы: Изучить особенности психофизиологического состояния 

квалифицированных бегунов на средние дистанции в подготовительном, соревновательном 

и переходном периодах тренировочного процесса. 

В связи с поставленной целью были проведены следующие виды работ: Для 

выявления уровня психоэмоционального состояния был использован 8-цветовой тест 

Люшера. Оценку уровней общей, личностной и ситуативной тревожности проводили по 

тесту Спилбергера. Также были использованы общепризнанные психодиагностические 

методики (16-ти факторный личностный опросник Кеттела, личностные опросники 

«SACS», «Адаптивность», «Якоря карьеры», краткий интеллектуальный тест). Для 

выявления уровня психофизиологического состояния были использованы простая и 

сложная зрительно-моторные реакции (ПЗМР и СЗМР), реакция на движущийся объект 

(РДО), дозированный теппинг-тест. 

Нами были изучено психологическое состояние 20бегунов обоего пола (средний 

возраст 20,2 года) высокой квалификации и различной дистанций – студентов 1-4 курсов 

факультета физической культуры и искусства по специальности физическая культура и 

спорт Жетысуского университета им. И. Жансугурова.   Все бегуны  были разделены на 3 

группы: 1 группа – бегуны на(800м, 5 человек); 2 группа – бегуны на (1000м, 5 человек); 3 

группа –бегуны на (1500м, 5 человек).Все бегуны прошли обязательное плановое 

медицинское обследование, на основании которого были отнесены в основную группу, не 

имеющих противопоказаний для повышенных физических нагрузок. 

Результативность соревновательной деятельности, как показывают исследования 

ряда авторов, во многом определяется психологическими факторами (А.Ц. Пуни, 1975; А.Д. 

Ганюшкина, 1993; Ю.Я. Киселева, 1982, 2002, Г.Д. Бабушкина, 2006 и др.). При этом 

немаловажно то, что данные факторы при правильном подходе поддаются управлению и 
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контролю в процессе подготовки спортсмена. 

Основными составляющими контроля психологической готовности бегунов на 

средние дистанций являются: 

1) Потребностно-мотивационный компонент, включающий в себя цели, мотивы, 

потребности, установки спортсмена. 

2) Рефлексивный компонент, включающий субъективную самооценку спортсменом 

собственной подготовленности и значимости предстоящего соревнования.  

3) Эмоциональный компонент (психоэмоциональное отношение к предстоящему 

соревнованию). 

4) Сенсомоторный компонент, обусловливающий эффективность двигательной 

активности.  

Для оперативной диагностики психологической готовности спортсмена перед 

соревнованием проводится оценка указанных составляющих по следующим 

показателям:потребностно-мотивационного компонента – по мотивации достижения 

успеха; рефлексивного компонента – по уверенности в успешном выступлении, восприятии 

возможностей соперников, субъективному восприятию оценки тренером или другими 

значимыми людьми возможностей спортсмена; эмоционального компонента – по 

показателям тестов Спилбергера, Люшера; сенсомоторного компонента – по показателям 

теппинг-теста. 

Сравнительный анализ общей психологической готовности к соревнованиям 

квалифицированных бегунов различной специализации показал, что уровень 

психологической готовности бегунов на 800м значительно выше, чем бегунов на 1000м и 

бегунов на 1500м (таблица 1).  

Таблица 1 

Структура общей психологической готовности к соревнованиям 

высококвалифицированных бегунов на средние дистанций в зависимости от 

специализации (в %) 
 

Вид 

дистанций 

Уровень общей психологической готовности 

Высокий Средний Низкий 

800м 26,7 60 13,3 

1000м 13,3 66,7 20 

1500м 20 60 20 
 

В тоже время для различных видов дистанций характерны свои специфические 

особенности, требующие развития соответствующих психологических и 

психофизиологических качеств. Наглядно данные особенности в зависимости от 

специализации бегунов можно проследить на примере динамики показателей концентрации 

и устойчивости внимания на различных этапах тренировочного процесса (таблица 2), 

оцениваемых с помощью комплексного тестирования с использованием ПЗМР, РДО и 

теппинг-теста. 

Таблица 2  

Показатели концентрации (КВ) и устойчивости (УВ) внимания у квалифицированных 

спортсменов различной специализации на разных этапах тренировочного процесса (у.е.) 
 

Вид 

дистанции 

Этапы тренировочного процесса бегунов на средние дистанции 

Подготовительный Предсоревновательный Соревновательный 

КВ УВ КВ УВ КВ УВ 

800м 6,10±2,16 11,70±2,00 6,40±2,09 12,40±2,24 8,10±1,38 12,80±3,31 

1000м 5,25±1,84 11,00±1,31 6,24±2,25 12,10±2,06 7,10±2,07 11,80±2,42 

1500м 4,28±2,44 10,90±3,16 5,47±1,12 11,60±1,61 6,30±2,64 11,70±2,07 
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 Как видно из представленных данных, показатель концентрации внимания 

возрастает к соревновательному этапу у бегунов всех дистанции. При этом выявлены 

характерные для каждого вида дистанций особенности изменения показателей 

концентрации внимания. Для бегунов на 1000м характерен наиболее высокий как исходный 

показатель, так и в соревновательный период. Специфика данного вида дистанций связана 

с непрерывным контролем действий соперника и стремительной реакцией на них, что 

требует повышенной концентрации и устойчивости внимания. Особенно данные 

требования возрастают в соревновательный период при контакте с различными 

соперниками (отличающихся по своей тактике и технике бега).  

У бегунов на 800м, по сравнению с бегунами на 1000м, наблюдается снижение 

исходных показателей (особенно устойчивости внимания), т.к. на подготовительном этапе 

наибольший упор в тренировочном процессе делается на физическую подготовку. К 

соревновательному этапу отмечается рост концентрации внимания, поскольку данный 

показатель играет более важное значение по сравнению с устойчивостью внимания.  

У бегунов на 1500м наблюдаются наиболее низкие показатели концентрации и 

устойчивости внимания на всех этапах тренировочного процесса, поскольку данные 

показатели имеют меньшее значение, чем у двух предыдущих групп спортсменов.  

Динамику основных компонентов психологической готовности к соревнованиям 

можно наглядно продемонстрировать на примере подготовки к соревнованиям 

квалифицированных бегунов на 1500м (таблица 3). Как видно из представленных данных, 

достоверного изменения потребностно-мотивационного компонента в подготовительном 

периоде тренировочного процесса не выявлено (начальный этап подготовки - 6,3; 

заключительный - 6,7 балла). Также незначительно изменялся рефлексивный компонент 

(начальный этап подготовки – 9,6; заключительный – 9,4 балла). Наиболее выраженные 

изменения наблюдались в динамике эмоционального компонента, значения которого к 

предсоревновательному периоду приближались к максимальным значениям (начальный 

этап подготовки – 7,2; заключительный – 10,5 балла). Достоверной динамики 

сенсомоторного компонента также не выявлено, при этом необходимо отметить, что 

данный показатель  исходно был не достаточно высоком уровне (начальный этап 

подготовки – 5,5; заключительный - 5,7 балла). 

Таблица 3 

Динамика компонентов психологической готовности к соревнованиям 

высококвалифицированных бегунов на 1500м, баллы 
 

Компонент психологической 

готовности  

(максимальное значение) 

Этап тренировочного процесса 

Подготовительный Предсоревновательный 

       р1-р2 
Потребностно-

мотивационный (9 баллов) 

6,3 ± 0,2  

 
6,7± 0,2* 

 
Рефлексивный (15 баллов) 9,6 ± 0,3 9,4± 0,2** 
Эмоциональный (12 баллов) 7,2± 0,2 10,5± 0,3** 
Сенсомоторный (6 баллов) 5,5 ± 0,2 5,7± 0,1* 

 * - p>0,05; ** - р<0,05 
 

По окончании соревновательного периода с учетом результативности спортсменов 

в текущем сезоне (по оценке тренера) была рассчитана корреляционная связь между 

результативностью и компонентами психологической готовности к соревнованиям: с 

потребностно-мотивационным компонентом r=0,78 (р<0,01); с рефлексивным компонентом 

r=0,56 (р<0,05); с эмоциональным компонентом r=0,49 (р<0,05); с сенсомоторным 

компонентом r=0,48 (р<0,05). Как видно из полученных данных, подтверждено положение 

о важности психологической подготовленности спортсменов к соревнованиям и влиянии 
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данного показателя на спортивную результативность. При этом наибольшее влияние на 

результативность оказывает потребностно-мотивационный компонент. Это указывает на 

важность психологической подготовки спортсменов к соревнованиям, при этом для 

повышения результативности особое внимание необходимо уделить на составляющие 

потребностно-мотивационного компонента (такие как стремление к достижению высокого 

результата; усиление соревновательной мотивации и др.).   

Важную роль в системе контроля квалифицированных бегунов на средние 

дистанции играет оценка текущей и долговременной психологической готовности к 

соревновательной деятельности. Для решения поставленной задачи необходимо 

использовать высокоинформативные и при этом легкодоступные методики оценки 

психологического и психофизиологического состояния.   

Для оценки текущей психологической готовности было проведено сравнение 

результатов психофизиологического обследования квалифицированных спортсменов с 

высокой и низкой психологической готовностью с использованием 8-цветового тестов 

Люшера и Спилбергера, методики САН, психофизиологических тестов РДО, ПЗМР и СЗМР 

(таблица 4).  

Таблица 4 

Показатели психофизиологического обследованияквалифицированных бегунов 

на средние дистанций с высокой и низкой психологической готовностью 
 

Методика Показатель 

 

Уровень психологической готовности 

Высокий Низкий  р1-р2 

8-цветовой тест 

Люшера 

Тревога 5,9 ± 0,3  7,4 ± 0,3 ** 

Эмоциональный стресс 6,4 ± 0,4 7,6 ± 0,5 ** 

Психическое утомление 5,5± 0,2   7,1 ± 0,5 ** 

Вегетативный индекс 1,1 ± 0,1 0,9 ± 0,1 ** 

Суммарное отклонение 9,9 ± 0,5 12,8 ± 0,8 *** 

Тест 

Спилбергера 

Реактивная тревожность 10,8 ± 0,6 15,9 ± 1,0 *** 

Личностная тревожность 8,6 ± 0,9 11,2 ± 0,9 * 

Методика САН Самочувствие 3,9 ± 0,3 3,9 ± 0,4 * 

Активность 3,8 ± 0,2 3,6 ± 0,3 * 

Настроение 3,6 ± 0,3 3,7± 0,3 *  

Тест «Реакция 

на движущийся 

объект» 

Верные реакции 6,1 ± 0,4 4,9 ± 0,5 *** 

Преждевременные реакции 7,3 ± 0,6 8,9 ± 0,8 * 

Запоздалые реакции 9,4 ± 0,9 11,3 ± 0,6 ** 

Сложная 

зрительно-

моторная 

реакция 

Среднее время реакций 0,81 ± 0,29 0,85 ± -,30 ** 

Устойчивость реакций 0,64 ± 0,12 0,52 ± 0,09 ** 

Уровень функциональных 

возможностей ЦНС 

2,5 ± 0,3 1,4 ± 0,3 *** 

 * - p>0,05; ** - р<0,05; *** - р<0,01 
 

В результате сравнительного анализа были отобраны наиболее информативные 

тесты и показатели для оценки текущей психологической готовности: 8-цветовой тест 

Люшера (показатель «Суммарное отклонение»), тест Спилбергера (показатель реактивной 

тревожности), тесты РДО (показатель количества точных ответов) и СЗМР (показатели 

устойчивости реакций; уровня функциональных возможностей и функционального 

состояния ЦНС). На основе данных показателей с помощью многомерного регрессионного 

анализа был разработан диагностический алгоритм прогноза текущей психологической 

готовности высококвалифицированных спортсменов. 

Для оценки долговременной психологической готовности к соревновательной 

деятельности также были отобраны наиболее информативные психологические тесты: 16-

ти факторный личностный опросник Кеттела, личностные опросники «SACS», 
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 «Адаптивность», «Якоря карьеры», краткий интеллектуальный тест. После 

психологического обследования квалифицированных спортсменов с высокой и низкой 

психологической готовностью для оценки долговременной психологической готовности 

были отобраны наиболее достоверные показатели: показатели самоконтроля и 

эмоциональной устойчивости (16-ти факторный личностный опросник Кеттела), 

показатель активных действий (личностный опросник «SACS»), показатели поведенческой 

регуляции и личностного адаптационного потенциала (личностный опросник 

«Адаптивность»), показатели независимости и профессиональной компетентности (тест 

«Якоря карьеры»), показатель эффективности интеллектуальной деятельности (краткий 

интеллектуальный тест). 

На основе указанных показателей с помощью многомерного регрессионного анализа 

был также разработан диагностический алгоритм прогноза долговременной 

психофизиологической готовности квалифицированных бегунов на средние дистанции. 

Выводы: Таким образом, на основании проведенных работ можно сделать 

следующие выводы: 

1. В среднем уквалифицированных бегунов на средние дистанций состояние психо-

логической готовности к соревнованиям находится на среднем (62,2 %) и высоком (20 %) 

уровне. Подтверждена достоверно высокая связь психологической готовности к 

соревнованиям с результативностью бегунов (r=0,61). При этом наибольшее влияние на 

результативность оказывает потребностно-мотивационный компонент (r=0,78). 

2. Для квалифицированных бегунов на средние дистанции характерен рост концен-

трации и устойчивости внимания к соревновательному этапу. При этом выявлены 

специфические особенности в зависимости от специализации бегуна (исходно высокие 

значения обоих показателей и их рост в соревновательный период у бегунов на 1000м; 

преобладание роста концентрации внимания у бегунов на 800м; наименее низкие 

показатели у бегунов на 1500м). 

3. Наиболее информативными психологическими и психофизиологическими теста-

ми и показателями для оценки текущей психологической готовности являются 8-цветовой 

тест Люшера (показатель «Суммарное отклонение»), тест Спилбергера (показатель 

реактивной тревожности), тесты РДО (показатель количества верных ответов) и СЗМР 

(показатели устойчивости реакций; уровня функциональных возможностей и 

функционального состояния ЦНС). 

4. Наиболее информативными психологическими тестами и показателями для 

оценки долговременной психологической готовности являются  16-ти факторный 

личностный опросник Кеттела (показатели самоконтроля и эмоциональной устойчивости), 

личностный опросник «SACS» (показатель активных действий),  личностный опросник 

«Адаптивность» (показатели поведенческой регуляции и личностного адаптационного 

потенциала),  тест «Якоря карьеры» (показатели независимости и профессиональной 

компетентности),  краткий интеллектуальный тест (показатель эффективности 

интеллектуальной деятельности). 
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В статье рассматривается опыт применения здоровьесберегающих технологий в 

вокально-хоровой работе со студентами, представлено определение 

«здоровьесберегающих технологий», определены основные подходы к 

здоровьесберегающим технологиям в процессе формирования и развития певческих 

навыков, представлены авторские методики, которые реализуются на занятиях 

дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором». 

Ключевые слова: вокально-хоровая работа, здоровье, голосовой аппарат, 

здоровьесберегающие технологии. 

The article examines the experience of using health-saving technologies in vocal and 

choral work with students, presents the definition of «health-saving technologies», defines the 

main approaches to health-saving technologies in the process of forming and developing singing 

skills, presents the author's methods that are implemented in the classes of the discipline «Choral 

class and practical work with the choir».  

Key words: vocal and choral work, health, voice apparatus, health-saving technologies. 

 

На сегодняшний день приоритетным направлением государственной политики в 

области образования является сохранение и укрепление здоровья школьников.Одним из 

учреждений, контролирующих вопросы здоровья подрастающего поколения, является 

Министерство образования и науки РФ. В статье 41 («Охрана здоровья обучающихся») 

закона РФ «Об образовании»от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 08.12.2020) отмечается, что 

система образования призвана обеспечить «пропаганду и обучение навыкам здорового 
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 образа жизни…, организацию и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся…обеспечение текущего контроля за состоянием здоровья 

обучающихся».  

Важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья учащихся становится 

образовательное учреждение. Все направления работы школы по сохранению, 

формированию и укреплению здоровья школьников должны интегрироваться путем 

применения в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Методы 

здоровьесбережения необходимо использовать в преподавании всех дисциплин, в том 

числе на уроках музыки и внеурочных вокально-хоровых занятиях. Тем более, в настоящее 

время исследованияв области фониатрии и практический опыт преподавателей вокально-

хоровых дисциплин показали, что увеличился рост числа заболеваний голосового аппарата 

среди поющих детей - от 6 до 41%. 

В связи с этим, вокальная педагогика определяет следующие факторы риска для 

здоровья певческого голосового аппарата: несоответствие вокально-хорового репертуара 

возрастным, индивидуальным физиологическим особенностям певческого голосового 

аппарата (Г.П. Стулова), несоблюдение режима занятий, питания, сна (Н.Б. Гонтаренко, 

И.Б. Бархатова), нарушение основных гигиенических и физиологических требований к 

организации вокально-хоровых занятий (А.Г. Менабени), неправильная постановка голоса, 

пение форсированным звуком, физические зажимы при пении, утомляемость голосового 

аппарата речевой нагрузкой (Н.Б. Гонтаренко). 

Вместе с тем, хоровое пение является одним из основных средств 

здоровьесбережения школьников. Однако, формирование профессиональной компетенции 

будущих учителей музыки в области вокально-хорового воспитания детей сопряжено с 

рядом проблем. К ним относятся недостаточный теоретический, методический и 

практический уровень готовности учителей музыки к профессиональной 

здоровьесберегающей деятельности; недостаточная методическая оснащенность процесса 

занятий пением как средства охраны здоровья детского голоса; отсутствием методического 

обеспечения индивидуального развития детского голоса в условиях коллективного 

обучения. При этом профессиональная компетенция учителя музыки рассматривается как 

теоретическая и практическая готовность студентов к вокально-хоровой работе с детским 

хоровым коллективом в рамках образовательного процесса в учреждениях 

общеобразовательного типа.  

Забота о целенаправленном развитии и охраны здоровья детских голосов - 

необходимая составная часть работы с хором. Следовательно, от степени подготовленности 

студента к этой работе во время обучения в ВУЗе будет зависеть успешность его будущей 

деятельности в качестве руководителя школьных хоровых коллективов. 

В связи с вышесказанным, на кафедре теории и методики музыкально-

художественного воспитания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского большое внимание уделяется 

изучению и освоению здоровьесберегающих технологий в процессе вокально-хоровой 

работы при формировании и развитии певческих навыков. 

По определению А.М. Митяевой, здоровьесберегающая образовательная технология 

- это «качественная характеристика любой образовательной технологии, ее «сертификат 

безопасности для здоровья» и как совокупность тех принципов, приемов, методов 

педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения» [6, с.100]. 

Учитывая основные положения концепции Н.К. Смирнова по здоровьесбережениею, 

мы выделяем основные подходы к здоровьесберегающим технологиям в процессе 

формирования и развития певческих навыков:  

- аксиологический - выражается в осознании учащимися ценности здоровья своего 

голоса, необходимости бережного отношения к нему, что способствует полноценной 

работе голосового аппарата;  
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- гносиологический - осуществляется в процессе изучения строения голосового 

аппарата и механизмов его работы, а также освоению специальных упражнений, 

направленных на развитие, укрепление и оздоровление голоса;  

- здоровьесберегающий - в котором особая роль отводится соблюдению режима дня, 

питания, занятий, сна и соблюдению правил охраны и гигиены своего голоса;  

- эмоционально-волевой, способствующий проявлению положительных эмоций и 

переживаний, полученных в процессе занятий пением. 

Исходя из сказанного, можно определить, что здоровьесберегающие технологии по 

формированию и развитию певческих навыков заключаются в их практической реализации, 

формированию единой системы ощущений между связками, мышцами, движением, 

дыханием организма. 

Первоначальное практическое освоение здоровьесберегающих технологий 

происходит на занятиях дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором». 

При начальном обучении пению необходимо создать благоприятные условия для 

того, чтобы гортань смогла занять наиболее удобное положение для звукообразования. 

Добиться красивого, естественного, полетного звука позволяет опущенная, свободная, 

немного расширенная гортань. Для этого нужно достичь полной свободы движений нижней 

челюсти и языка, естественного зевка и правильного дыхания. Поэтому каждое занятие 

начинается с выполнения упражнений для освобождения звукового канала и устранения 

всевозможных зажимов, предложенных Н.Б. Гонтаренко. 

Одним из основных видов голосообразования является певческое дыхание. В 

отличие от повседневной жизни, в которой дыхание осуществляется непроизвольно, 

певческое дыхание требует волевых усилий. Конкретно навык состоит в усвоении и 

осознании механизма вдоха, задержки дыхания и выдоха, в организации этих моментов. 

Формирование навыков правильного певческого дыхания должно происходить постепенно 

и поэтапно.  

Для формирования и развития этого мы используем различные комплексы 

дыхательных упражнений. 

1. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой заключается в комплексе упражне-

ний, с помощью которых «настраивается» дыхание. Данная процедура позволяет раскрыть 

резервы легких, способствует эффективному обогащению крови кислородом. В результате 

активизируется кровообращение, газообмен, улучшается самочувствие, повышается объем 

вдоха в 5-6 раз. Методика Стрельниковой рекомендуется при лечении заикания, 

бронхиальной астмы и легочных заболеваний.Уникальность этой системы в том, что, в 

отличие от традиционных подходов, автор предлагает при выполнении упражнений 

обращать внимание не на весь процесс дыхания, а лишь на характер и качество вдохов. 

Выдох же считается естественным следствием процесса вдыхания. Кроме того, грудная 

клетка во время вдоха, согласно системе Стрельниковой, не расширяется, а искусственным 

образом сжимается (этому способствуют наклоны, повороты корпуса, обхватывание ребер 

руками).Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой первоначально была направлена на 

восстановление голоса и получила регистрацию в Госреестре СССР в 1972 году как «способ 

лечения болезней, связанных с потерей голоса». 

2. Комплекс упражнений звуковой психорегуляции дыхания разработан 

М.Л.Лазаревым и направлен на стимуляцию обменных процессов в клетках за счёт 

звуковой вибрации, которая позволяет также улучшить микроциркуляцию в области 

легочных альвеол, стимулирует деятельность диафрагмы, улучшает дренаж мокроты, 

расслабляет мускулатуру бронхов, повышает эмоциональный тонус, массирует внутренние 

органы, достигая глубоко лежащих тканей, стимулируя в них кровообращение. Все 

упражнения предполагают продолжительный озвученный выдох. 

3. Комплекс упражнений по методу С. Шушарджана дает положительный эффект в 

работе над развитием певческого дыхания. 
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 Следующая здоровьесберегающая технология, которую мы применяем на хоровых 

занятиях - оздоровительный физвокализ, который представляет собой комплекс 

упражнений, дающих возможность тренировать определенные мышцы, от которых в 

наибольшей степени зависят качественные характеристики голоса.  

Методика физвокализа, разработанная А.И. Поповым, основана на связи между 

голосом и здоровьем. Голос является своеобразным индикатором эмоционального, 

психического и физического состояния человека: когда нам весело и мы хорошо себя 

чувствуем — голос звонкий; у печального человека голос «садится»; заболевания 

внутренних органов по-своему отражаются на гортани, а через нее — на голосе, который 

становится глухим, некрасивым. 

Методика построена на выполнении определенных звукодвигательных упражнений, 

способствующих появлению во всем организме биоакустического резонанса. Суть этого 

явления заключается в том, что энергия акустических колебаний возбуждает 

звукопроводящие каналы организма, создавая при этом оптимальный нервно-мышечный 

тонус, который содействует не только развитию голоса и мышц, но и помогает при многих 

хронических болезнях, в том числе при радикулите, остеохондрозе, трахеите, воспалении 

легких, внутренних патологий сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.  

Артикуляция – важнейшая часть всей вокально-хоровой работы. Только при 

хорошей артикуляции во время пения текст доходит до слушателя. Артикуляционный 

аппаратнуждается в развитии и укреплении,поэтому необходимо проводить специальную 

работу по его активизации. Наиболее благоприятной формой в развитии артикуляционного 

аппарата является артикуляционная гимнастика. 

Основная цель - выработка качественных, полноценных движений органов 

артикуляции. Артикуляционная гимнастика способствует тренировке мышц речевого 

аппарата, ориентированию в пространстве. В результате повышаются показатели уровня 

развития речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

Артикуляционная гимнастика помогает устранить напряжение и скованность 

артикуляционных мышц; разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, обеспечивая им 

наибольшую подвижность; развить мимику, артикуляционную моторику, развить 

выразительную дикцию. Для выработки хорошей артикуляции мы используем 

артикуляционную гимнастику по методу В.В. Емельянова, упражнения в четкости 

произнесения согласных звуков в слогах, скороговорки. 

Для укрепления голосовых связок, подготовки их к пению, профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей нами используется фонопедический тренинг, 

разработанный В.В. Емельяновым и способствующий развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата и 

деятельности головного мозга. В них используются оздоровительные упражнения для 

горла, интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и активизируют 

фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком.   

Приемы и упражнения фонопедического метода должны быть освоены и выучены. 

Скорость освоения и выучки зависит от времени, которое руководитель хора может уделить 

методу. Большое значение имеет возраст поющих. Чем меньше дети, тем больше должна 

быть доза игровых упражнений (1-3 группы упражнений) и меньше тренировочных. Цель 

игровых фонопедических упражнений — активизация фонационного выдоха, то есть связь 

голоса с дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от речевого. Развивающие 

голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в которых дети 

непринуждённо восстанавливают естественные проявления голосовых функций: выражают 

эмоции независимо от какой-либо эстетики и традиции. В игре они познают возможности 

своего голоса и учатся им управлять, включать энергетические ресурсы организма (ребёнок 

может сначала крикнуть, а потом запищать), он осознает, что это разная механика. Таким 

образом осваивается интонирование.  
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Итак, применение здоровьесберегающих технологий в вокально-хоровой работе со 

студентами помогает решить проблему подготовки будущих учителей музыки и 

руководителей вокально-хоровых коллективов к здоровьесберегающей деятельности в 

общеобразовательном учреждении. 
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 В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  

 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

  Спортшы ағзасының функционалды дайындық деңгейі оның жұмысқа 

қабілеттілігімен үйлестіріле бапкер үшін шыныққандықты болжау үшін нақты қолданылуы 

мүмкін. 

Спортшы ағзасы жүйелерінің функционалды күйін зерттеу үшін оны тыныштық 

күйде және түрлі функционалды сынақтамалар жүргізу үшін қолданылады. Алынған 

мәліметтер спортпен шұғылданбайтын дені сау адамдардан алынған нәтижелермен 

салыстырылады.   

Спорттық медицинада және физиологияда ағзаның қызметті күйінің бірқатар 

көрсеткіштері қабылданды, олар қалыпты өлшемдермен салыстырмалы түрде 

қарастырылады. Оларға мысалы, жасы, зерттелінушінің бойының ұзындығы, салмағы, 

спорттық мамандығы, дәрежесі жатады [1]. 

Функционалды дайындық диагностикасы бір-бірімен байланысты көптеген 

өлшемдер негізінде жүргізіледі. Ағзаның жүрек-тамыр жүйесінің функционалды күйінің 

сипаттамасы тыныштық күйдегі  және жүктеме беру сынақтамаларының  нәтижелері 

ескерілген жағдайда ғана толық болып есептелінеді. Мұндай сынақтамаларға ағзаның 

жекелей жүйелерінің, соның ішінде жүрек-тамыр жүйесінің функционалды күйін зерттеуге 

арналған сынақтамалар жатады. 

Жүйелі түрде жүргізілген спорттық жаттығу барысында жүрек-мамыр жүйесі 

қызметінде функционалды бейімделулі өзгерістер дамиды. Қанайналымның кешенді түрде 

құрылымды-функционалды қайта құрылуы спортшының қарқынды және ұзақ уақытты дене 

жүктемесін орындауға  мүмкіндік беретін жоғары жұмысқабілеттілігін қамтамасыз етеді.   

Спортшылар үшін кардиореспираторлық жүйенің құрылымды-функционалды 

өзгерістерінің мәні зор. Ол сыртқы тыныс алудан, қаннан, жүрек-тамыр жүйесінен және 

ұлпалық тыныс алу жүйесінен тұрады. Кардиореспираторлық жүйе жұмысының 

тиімділігіне көбіне спортшының дене жұмыс қабілеттілігі деңгейіне байланысты. 

Қанайналым аппаратының маңызы зор [2]. 

Адамның жекелей «оттекті шегі» минутына 3-6 литрмен шектеледі. Бұл маңызды 

факті жүрек қызметінің спортшының жұмысқабілеттілігін қамтамасыз етудегі мәнін 

түсіндіреді. Мысалы, жақсы шыныққан спортшылардың жүрек көлемдері ұлғайғандығы 

анықталды. Хеншен 1899 жылы  «спорттық жүрек» деп аталатын медициналық термин 

ұсынылған.  

«Спорттық жүрек» - жүректің жоғары бейімділігімен және өнімділігімен қамтамасыз 

ететін құрылымды және функционалды ерекшеліктерін сипаттайтын жоғары 

функционалды мүмкіндік қабілеті бар толығымен дерлік сау жүрек.  Бұл миокард 

гипертрофиясының дамуына байланысты. Миокард гипертрофиясының биологиялық 

тиімділігінің негізінде тыныштық күйдегімен салыстырғанда дене жүктемесі кезінде 

«спортты жүрек» бір жиырылған кезде екі есе қысқартылған уақыттағыға қарағанда 2-3 есе 

көп қан бөлінеді. Физиологиялық гипертрофия жүрекке түсетін жүктеме азайғаннан кейін 

қайтымды [3]. 

Дені сау ересек адамның жүрек соғуы тыныштық күйде 60-80 соғу-мин аралығында 

болады. Оның мөлшеріне дененің күйі әсер етеді (жатқан кездегі жүрек соғуы орташа 

есеппен 10 соғу/мин кем), жынысы бойынша (әйелдердің жүрек соғуы аздап жиірек) және 
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жасы (3 жасқа дейінгі балаларда жүрек соғуы 100 соғу/мин шамасында болады да, баланың 

жасы жетілген сайын біртіндеп төмендейді). Жүрек соғуының 1 минутта 80-нен артуы 

тахикардия, ал 60-тан төмен баяулауы – брадикардия деп аталады [4]. 

Артериялық қысымды тікелей және жанама әдістермен өлшеуге болады. Соның 

ішінде жиі таралғаны – қан қысымын өлшеудің Рива-Роччи ұсынған жанама әдісі.  

Систолалық және диастолалық қысымдарды өлшеу үшін Н.С. Коротко ұсынған 

дыбысты әдіс қолданылады. Бұл жәрде Рива-Роччи тәсілі кезіндегі сияқты манжет пен 

манометр қолданылады. Бірақ, қан қысымының көлемі туралы жүрек соғуы бойынша емес, 

манжета қойлыған жерден төмен артерияда тыңдалатын дыбыстардың пайда болуы мен 

жоғалу айтуға болады. Бұл дыбыстар қан қысылған артерия бойымен аққанда ғана пайда 

болады. Қан қысымын аускультативті әдіспен анықтау кезінде ауа манжетке иық 

ертериясын толық қысқанға және дыбыс жойылғанға дейін толтырылады. Одан кейін 

манжеттегі қысым біртіндеп төмендетіледі. Ол систолал кезіндегі қысым манжеттегі 

қысымнан жоғары болғанға дейін төмендегенде систола кезінде манжет астындағы қан 

ағымынан туындаған артерияда дыбыс естіле бастайды. Осы дыбыстарға сай келетін 

манометр көрсеткіші систолалық қысымды көрсетеді. Қан қысымы ары қарай төмендеген 

кезде манжеттегі қысым алдымен күшейеді де, соңынан жойылады.  Осы кезде манжеттегі 

қысымы жүрек босаңсыған кездегі артериядағы қысымға теңеледі. Манометрдегі көрсеткіш 

бұл кезде диастолалық қысымға сай келеді [5]. 

Қан қысымы максималды, минималды және пульстік болып үш түрге бөлінеді.  

Максималды немесе систолалық артериялық қысым жүректің сол жақ жүрекшесі 

систоаласы кезінде пайда болады. Оның деңгейі состола күшіне байланысты болады.  

Минималды немесе диастолалық ертериялық қысымы, яғни сол жақ жүрекшенің 

диастоласы кезіндегі артериялық жүйедегі қысым шеткі кедергі деңгейімен анықталады 

және қанның артериялық жүйеден қайту жылдамдығына байланысты болады.   

Осы систола күші мен шеткі кедергі сияқты екі фактор артериялық қысымыды 

өанықтайтын негізгі көрсеткіштер болып табылады. Қанның көлемі мен құрамының 

ықпалы аздау болады, бірақ қан тұтқырлығының артуы артериялық қысымды біршама 

көтереді. 

Пульстік артериялық қысымы максималды артериялық қысым мен минималдының 

арасындағы айырмашылық болып табылады және систолалық қысымның көлемі туралы 

жанама мәлімет береді. Қаншалықты пульстік қысым жоғары болса, соншалықты 

систолалық қан көлемі жоғары болады. 

Артериялық қысым миилиметр сынап бағанасымен беріледі (мм с.б.) және саусақпен 

басу, есту немесе осциллографиялық әдістермен анықталады.  

Артериялық қысымынң қалыпты көлемі дені сау ересек адамдар үшін: 

максималдысы – 100-129 мм с.б., минималдысы үшін – 60-79 мм с.б. болады.  

Артериялық қысымды саусақпен басу арқылы анықтау әдісінің мәні негізінен 

сәулелі артериядағы соғу мәнін есептеуде және максималды артериялық қысымның жоғары 

және төмен деңгейлері туралы тек жалпы түсінік береді.   

Артериялық қысымының мөлшерлерінің алымы – максималды, бөлімі – минималды 

қысымға сай келеді.  

Максималды қысымы 130 мм с.б.-дан  жоғары және минмималды – 80 мм с.б. жоғары 

артериялық қысымы гипертониялық күй деп аталады да, гипотониялық макисмалды 

қысымы 100-ден, ал минималды 60-тан төмен болғанда гипотониялық деп аталады.  

Спортшылар мен дене жаттығуларымен шұғылданушыларда артериялық қысым 

төмендеуіне бейімділік анықталады. Бірақ, ол жиі минималды және артериялық қысым 

нормаларының төменгі деңгейінен асып кетпейді.  

Артериялық қысымының 15 068  жасы (15-50 жас), жынысы (24,5% әйелдерде және 

75,5% ерлерде) әртүрлі спорт түрлерімен шұғылданатын спортшыларға жүргізілген 

сараптамасы кезінде артериялық қысымның қалыпты деңгейі 76% айқындалған, бұл 
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 деңгейден жоғарысы -  11% және төмен - 13% анықталды. Қалыпты қан қысымы бар 76% 

спортшының 18% ол 100/60 - 109/60, 45,8% — от 110/60 - 119/60, ал 12,2% — от 120/80 - 

128/80 мм с.б. шамасында болды.  Сонымен, спортшылардың басым бөлігінде артериялық 

қысымы қалыпты мөлшер деңгейінде  [18]. 

Артериялық қысымының 100/60 мм с.б. төмен мөлшері жиі уақытша, спорттық 

пішін күйіне өтпелі күй түрінде кездеседі. Бұл күй жоғары шыныққандықтың гипотониясы 

деп аталады. Бұл жағдайларда гипотониялық күйді брадикардияға, шыныққандық деңгейі 

жоғары дәрежеге жеткен спортшылар ағзасы қызметінің үнемделуі түрінде қарастыру 

қажет.  

Дұрыс ұйымдастырылған дене еңбегі, егер ол тым ауыр болмаса артериялық 

қысымынң төмендеуіне ықпал етеді, яғни осы жолмен қан қысымы жоғары адамдардың қан 

қысымын емдік дене шынықтыру құралдарын қолдана отырып төмендетуге қол жеткізуге 

болады [6]. 

Тек қана спортшының күйі жақсы болғанда, денсаулығында ақау болмаған жадайда, 

жаттығудың дұрыс жүргізілуі кезінде ғана артериялық қан қысымының төмендеуін жүрек-

тамыр жүйесі қызметі үнемделуінің айқындалуы, тиімді спорттық шынығудың нәтижесі 

ретінде бағалауға болады. 

Артериялық қан қысымы 130/80 мм с.б. жоғары спортшылар зерттеушілер 

мәліметтері бойынша 10-15 пайызды құрайды, бұл спортпен шұғылданбайтындар 

арасындағы жоғары қан қысымы бар адамдардың пайыздық көрсеткішінен жоғары. Мұның 

мүмкін бір себебі ретінде денелік және эмоциялық ширығуды алуға болады  [7]. 

Кез келген функционалды сынама кезінде жүрек-тамыр жүйесінің тыныштық күйде 

зерттелуінде қолданылатын барлық қызметтері қарастырылуы мүмкін.  

Маңызды мәселелер: сынамадан кейінгі күй, ол зерттелушінің берілген жүктемені, 

жүрек соғу жиілігі өзгерістерін, артериялық қан қысымы мен ЭКГ көтере білгендігін 

көрсетеді.  

Сынаманы көтере білудің субъективті бағаламасы зерттелушіден сынақтамадан 

кейін сұраунама жүргізу жолымен анықталады. Жүрек соғуы, артериялық қан қысымы мен 

ЭКГ өзгерістерінің деңгейі жүктеме дәрежесінен басқа зерттелінуші көрсеткіштердің 

бастапқы күйіне байланысты болады. Сондықтан оларды алдымен тыныштық күйде 

анықтап алып, содан кейін осы көрсеткіштердің сипатын, қандай да бір сынақтамаға деген 

реакциялары зерттеледі. Функционалды күйді бағалауда  маңызды мәнге ие мәселе – 

барлық көрсеткіштерді бастапқы мәнге дейін қалпына келтіру.  

Дене жүктемесі жүрек-тамыр жүйесі қызметінің біршама артуын талап етеді, ал одан 

жұмыс жасап тұрған бұлшық еттердің оттегімен қамтамасыз етіліп, олардан көмірқышқыл 

газының шығарылуы байланысты.  Басқалай айтқанда, дене жүктемесі кезінде шеткеріге 

мүмкіндігі болғанша көбірек қан жеткізілуі қажет. Жүрек-тамыр жүйесіне осы міндеттің 

орындалуын қамтамасыз ететін біршама механиздер тән. Ең алдымен, бұл 

гемодинамикалық факторлар, атап айтқанда: жүрек соғу жиілігінің артуы, жүрек қуыс тары 

көлемінің кеңеюі есебінен систолалық қан көлемінің артуы, қан ағымының 3 есе артуы 

(эритроцит тыныштық күйдегі 24 секундтың орнына үлкен қан айналымы бойымен 8 

секундта өтеді), сондай-ақ, артериялық қысымы өзгерістері  [8]. 

Гемодинамикалық көрсеткіштер өзгерістерінің деңгейі тыныштық күйдегі бастапқы 

көрсеткіштерге байланысты. Барлық гемодинамикалық көрсеткіштерден спортшыда ең 

алдымен жүрек соғу жиілігі мен артериялық қысым зерттеледі.  

Спортшының жүрегі ұзақ дене жүктемесіне систолалық қан көлемі және аз да болса 

жүрек соғуы артуы есебінен бейімделуге қабілетті. Мұндай бейімделу үнемділік тұрғыдан 

тиімді, өйткені үлкен жетістікке қол жеткізуде аздаған күштенуді талап етеді.  

Шынықпағандарда бұл бейімделу негізінен жүрек соғу жиілігі артуы есебінен жүреді. 

Қысқа уақыт ішінде максималды ширығуды талап ететін дене жүктемесі кезінде 

спортшының жүрегі 1 минутта 200 ретке дейін жиырыла алады [9]. 
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Қалыпты  жағдайдағы дене жүктемесі кезінде артериялық қысым мен жүрек 

осғуының бірбағытты өзгерістері жүреді. Артериялық қысым жүктемеге максималды 

қысымының артуымен жауап береді, бұл жүрек жиырырлуы күшінің артуын, минималды 

қысымының төмендеуін көрсетеді, өйткені бұл жұмыс жасап тұрған бұлшық еттерге 

көбірек қан келіп түсуін қамтамасыз ететін шеткі кедергі артериялардың кеңеюі есебінен 

жүреді. Олай  болса, пульстік қысым артады, бұл систолалық қан көлемі артуын жанама 

көрсетеді, жүрек соғу жиілігі артады. Барлық бұл өзгерістер бастапқы күйіне 3-5 минутта 

қайтады, қаншалықты бұл тез жүрсе, соншалықты жүрек-тамыр жүйесінің қызметі жақсы 

болғандығы. Мұндай нормотониялық деп аталатын реакция жағымды болып есептелінеді.  
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Стремительный рост достижений мирового спорта определяет стремление 

специалистов к решению актуальных проблем для повышения эффективности управления 

тренировочным процессом. Прогресс в видах спорта обусловлена не только 

совершенствованием спортивного инвентаря но и повышением качества подготовки 

спортивных сооружений, атакже прогрессивными изменениями во всех разделах 

подготовки спортсменов.  
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 Әлемдік спорт жетістіктерінің қарқынды өсуі, мамандардың оқу процесін 

басқарудың тиімділігін арттыру үшін өзекті мәселелерді шешуге деген ұмтылысын 

анықтайды. Спорт түрлеріндегі прогресс тек спорттық құрал-саймандарды 

жетілдірумен ғана емес, сонымен қатар спорт ғимараттарының сапасын дайындау, 

арттыру. 

Тірек сөздер: Өсу, өзектілік, құрылыс сапасы, спорт, маман. 
 

The rapid growth of world sports achievements determines the desire of specialists to solve 

urgent problems to improve the effectiveness of training process management. Progress in sports 

is due not only to the improvement of sports equipment but also to the improvement of the quality 

of training of sports facilities, as well as progressive changes in all sections of training athletes. 

Key words: Growth, relevance, quality of construction, sport, specialist. 

 

На необходимость обеспечения тесной взаимосвязи физической и технической 

подготовки спортсменов обращали внимание многие специалисты. Этой проблеме 

посвящены многочисленные исследования. Однако решение этой проблемы каждому 

специалисту представляется по своему, так как нет четких критериев оценки 

эффективности такой взаимосвязи. Например, в работе, посвященной этому вопросу, при 

выборе тренировочных средств акцентируется внимание не необходимость соблюдения 

«принципа сопряженного воздействия». В данном случае предполагается использование в 

тренировочном процессе физических упражнений, которые в наибольшей степени 

развивают нужные физические качества, так как тренирующие движения близки по 

структуре и соревновательному упражнению. «Принцип сопряженности воздействия» по 

сути дела является дальнейшим развитием «принципа прикладности», обоснованного 

Н.Г.Озолиным в ранних и более поздних работах. 

Успех спортсменов в значительной степени обусловлены теоретическим и 

экспериментальным обоснованием тренировочного процесса на основе оптимальной 

взаимосвязи физической и технической подготовки спортсменов. 

В последующих работ многие аспекты физической и технической подготовки 

уточняются и получают разностороннее обоснование В.В.Вархошанский при организации 

скоростно-силовой подготовки спортсменов особо подчеркивает необходимость 

соблюдения принципа «динамического соответствия», когда средства силовой тренировки 

подбираются адекватно режиму работы двигательного аппарата в специализируемом 

упражнении. 

Существенный вклад в научное обоснование спортивной техники и спортивного 

совершенствования внес Д.Д.Донской - основоположник биомеханики спорта и 

антропоцентрической биомеханики. В ряде ранних и более поздних изданиях работ 

Д.Д.Донского получили всестороннее отражение проблемы механизма движений, строения 

двигательных действий, путей овладения действиями и закономерностей формирования 

систем движений и когнитивно-концептуальных механизмов их регуляции при решении 

двигательных задач. 

В исследованиях, выполненных на группе юных гимнастов, была установлена 

высокая корреляционная взаимосвязь между уровнем физической подготовленности 

занимающихся и успешностью обучения, если контрольные упражнения и разучиваемое 

упражнение сходны по проявляемым качествам. Автор делает вывод, что для повышения 

эффективности тренировочного процесса необходимо предварительное развитие тех 

физических качеств, которые проявляются в разучиваемых упражнениях. 

Такое же заключение делают авторы работ, в которых освещены особенности 

взаимосвязи формирования скоростно-силовых качеств и двигательных навыков у юных 

спортсменов в различных видах спорта. Авторы отмечают, что предварительная скоростно-

силовая подготовка юных спортсменов на начальных этапах специализации создает 
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благоприятные предпосылки для овладения техникой спортивных движений. 

По мнению Ю.В.Менхина в тренировочном процессе с гимнастами работа должна 

вестись в двух направлениях: в накоплении потенциала двигательных качеств и 

формирования способностей к его реализации при выполнении спортивных упражнений. 

Для этого нужно использовать типичные для гимнастических упражнений позные 

суставные углы и проявлять наиболее типичную двигательную активность, необходимую 

гимнастам. Лучше всего при этом применять упражнения, в наибольшей мере 

соответствующие упражнениям в решающих двигательных действиях. 

Многие специалисты отмечают эффективность использования технических средств 

при развитии физических качеств и совершенствовании техники движений спортсменов. 

Однако некоторые авторы оспаривают целесообразность использования тренажеров для 

совершенствования двигательного навыка, так как тренажер дает как бы «готовое решение 

задачи», обычно совпадая  с соревновательным упражнением по внешней картине 

движения, которая может оказаться не оптимальной. 

Эксперты, разрабатывающие вопросы подготовки спортсменов высокой 

квалификации, уделяют особое внимание проблеме в управлении тренировочным 

процессом. 

Выполнение большого объёма физической нагрузки редко дает ожидаемый рост 

результатов. Касательно качественных характеристик, наблюдается самое широкое 

понимание вопроса оптимального построениятренировочного процесса. В спортивной 

тренировке контроль необходимо рассматривать как отдельное звено общей системы 

управления тренировочным процессом, которое позволяет уточнять процесс 

взаимодействия между тренером и спортсменом. Основная сложность процесса управления 

тренера связана, с отсутствием сокращенной системы, которая в любой момент могла бы 

выдать тренеру данные об объёме проделанной работы (в различной направленности и зоне 

мощности), сопоставимые с данными соревнований или медико-биологического 

обследования. 

Современные методы метрологии, обработки потоков информации сегодня 

позволяют подходить к решению вопроса организации действительно комплексного 

контроля, организационно, методически и содержательно объединяющего обе 

рассматриваемые точки зрения. 

В последние годы проблема взаимосвязи физической и технической подготовки 

получила широкое освещение в работах, посвященных координационным способностям, а 

также обучению сложно-координационным движениям, применительно к проблеме  

взаимосвязи физической и технической подготовки лыжников-прыгунов значительный 

интерес представляет  исследования координационных способностей: классификация, 

взаимосвязь, физиологическое обоснование, выбор средств для их развития, вопросы 

контроля в тренировочном процессе. Автор обращает внимание на тот факт, что между 

гомогенными координационными способностями наблюдается высокая взаимосвязь, а 

между гетерогенными показателями координационных способностей связь очень низкая 

или вовсе отсутствует. Так, например, между координационными способностями в 

циклических, ациклических и координационных способностях в баллистических 

движениях на меткость, а также между координационными способностями в 

акробатических упражнениях, и координационными способностями в спортивно-игровых 

действиях связь отсутствует или очень низкая. Такая же закономерность наблюдается 

между координационными способностями циклических, ациклических и акробатических 

упражнений. Положительный перенос координационных способностей наблюдается 

только в двигательных действиях, строящихся на одинаковых ведущих и фоновых уровнях 

по Н.А.Вернштейну, у которых сходные смысловые и программирующие стороны, а также 

исполнительные компоненты и двигательный состав. Эти заключения, сделанные автором 

на основе объемного экспериментального материала и физиологического обоснования с 
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 позиции уровневого построения движений по Н.А. Вернштейну, представляют 

несомненный интерес для практиков спорта, так как на их основе могут быть решены 

вопросы оптимального выбора специально-подготовительных упражнений на этапах 

спортивного совершенствования. 

Изучение литературных источников по изучаемой проблеме дало возможность 

ознакомиться с теоретическими и методическими разработками по подготовке спортсменов 

и в частности с работами по организации физической и технической подготовки в 

различных видах спорта. 

Были изучены такие разделы работ по педагогике, физиологии спорта, спортивной 

медицине, спортивной метрологии, математической статистике и планированию 

экспериментов, которые имеют отношение к изучаемой проблеме. 

При опросе тренеров использовали устную и анкетную формы. Вопросы ставили 

таким образом, чтобы выявить мнение специалистов на проблему взаимосвязи физической 

и технической подготовки в работе с юношами, а также ознакомиться с выбором методов и 

средств для решения конкретных задач обучения и тренировки. 

На начальных этапах подготовки большое значение имеет общая физическая 

подготовка с ориентацией на развитие важных для лыжников-прыгунов физических 

качеств. На высших ступенях мастерства значение ОФП снижается, и приоритетное 

значение приобретает техническая подготовленность во взаимосвязи с другими 

факторами.По мнению тренеров-экспертов в подготовительном периоде физическая 

подготовка должна занимать первое место по объему для спортсменов 1-2 разрядов, а 

техническая – второе. В соревновательном периоде физической подготовке следует 

отводить 50% общего тренировочного времени, что выводит ее на первое место, а 

физической подготовке – 24%. Спортсмены высокой квалификации отдают предпочтение 

технической подготовке как  в подготовительном, так и в соревновательном периоде. 

Таким образом, на - этапе общей подготовки происходит, потеря соревновательных 

связей, а также формируется и развивается новая система с иной структурной связью, 

вплоть до перехода на новый специально подготовительный этап. 

В подготовительном этапе ставится задача повысить уровень общефизической 

подготовки. Выполнение работы полностью происходит при аэробном режиме. Основными  

средствами тренировки являются гимнастика, техническая имитация, штанга, силовая 

гимнастика, езда на велосипеде, кроссовый бег.  

В результате выполнения большого объема тренировочных нагрузок 

общефизического направления, формируется система новых связей, с биомеханическими и 

функциональными возможностями, мало соответствующими системе проявления 

функциональных возможностей, характерных для решения двигательных задач 

соревновательного периода и специфической соревновательной деятельности.  

При переходе тренировочного процесса на специально подготовительный этап 

подготовки возможно отклонение от траектории движения системы. Причина этому 

высокая интенсификация тренировочного процесса или завышенный объем тренировочных 

нагрузок, то есть тренировочный процесс не соответствует функциональным возможностям 

организма спортсмена. В системе происходит ухудшение качества или переход на более 

высокий уровень развития. При переходе на специально подготовительный этап, 

предусматривающем применение специфических тренировочных нагрузок, появляются 

условия для создания, формирования и развития новой системы, подходящей к условиям 

соревновательной деятельности.  

На данном этапе основными задачами являются развитие специальной 

выносливости, повышение уровня общефизической подготовки, совершенствование 

тактического мастерства и координационных возможностей спортсмена. 

На специально подготовительном этапе спортивной тренировки очень часто 

происходит отклонение от намеченной траектории развития движения системы. Здесь 
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также в зависимости от внешних и внутренних условий система либо деградирует, либо 

переходит на новый уровень развития, который в дальнейшем стремительно теряет 

устойчивость. Поэтому в большинстве случаев способствует короткий срок, который 

отводится на формирование системы, отвечающей условиям соревновательной 

деятельности. При этом спортсмен повышает интенсивность тренировочного процесса, что 

чаще всего не приводит к оптимальному функционированию системы. В соревновательном 

периоде система будет работать устойчиво, если на каждом этапе подготовки соблюдаются 

фундаментальные принципы спортивной тренировки. 
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Мақалада студент жастардың кәсіби қалыптасуына көмек көрсетуді 

ұйымдастырудағы әлеуметтік-мәдени қызмет және оның мүмкіндіктері 

қарастырылады. Жастардың бос уақытын педагогикалық сауатты және тиімді 

ұйымдастыру үшін клуб жұмысының әдістерін пайдалану әлеуеті қарастырылуда. 

Таңдалған кәсіби жолдың, оның қабілеттерінің, осы кәсіби қауымдастықты 

сипаттайтын құндылық идеяларының маңыздылығын қайта бағалаудан туындаған кәсіби 

дамудың нақты дағдарысына баса назар аударылады. Мақалада клуб жұмысының 

бағыттары және оның педагогикалық мақсаттары талданады. Клубтық жұмыс 

барысында қалыптасуы мүмкін жеке білім беру, тұлғаның өзін-өзі дамыту бағыттары 
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 және студенттерге таңдалған мамандық аясында өзін-өзі жүзеге асыру стратегиясын 

жүзеге асыруға көмектесу анықталған. 

Тірек  сөздер: кәсіптік даярлық, әлеуметтік-мәдени қызмет, клубтық 

бірлестіктер, даму дағдарысы, өзін-өзі іске асыру 

 

В статье рассматривается социально-культурная деятельность и ее 

возможности при организации помощи в профессиональном становлении студенческой 

молодежи. Рассматривается потенциал использования методов клубной работы для 

педагогически грамотной и эффективной организации досуга молодежи.   Акцент 

делается на  специфическом кризисе развития профессионала, обусловленном переоценкой 

значимости выбранного профессионального пути, своих способностей, ценностных 

представлений, характеризующих данною профессиональную общность. В статье 

анализируются направления работы клуба и ее педагогические цели. Определены 

личностные образования, которые могут быть сформированы в процессе клубной работы, 

направления саморазвития личности и помощь студентам в осуществлении стратегии 

самореализации в рамках выбранной профессии. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социально-культурная 

деятельность, клубные объединения, кризис развития, самореализация 

 

The article deals with socio-cultural activities and their possibilities in the organization of 

assistance in the professional development of students. The potential of using the methods of club 

work for pedagogically competent and effective organization of youth leisure is considered. The 

emphasis is placed on the specific crisis of professional development caused by the overestimation 

of the importance of the chosen professional path, their abilities, and value ideas that characterize 

this professional community. The article analyzes the directions of the club's work and its 

pedagogical goals. The author defines the personal formations that can be formed in the course 

of club work, the directions of personal self-development and assistance to students in 

implementing the strategy of self-realization within the chosen profession. 

Key words: professional training, social and cultural activities, club associations, the 

crisis of development, self-realization 

 

Одно из направлений стратегии Республики Беларусь в сфере науки и технологии на 

2018-2040 годы является стимулирование развития творческих, изобретательских и 

предпринимательских способностей личности на протяжении всей жизни, которое 

подразумевает, в том числе и развитие социально-личностных компетенций студентов, 

нацеленных на профессиональное самосовершенствование. Как выбор профессии, так и 

профессиональная подготовка радикально меняет социальную ситуацию развития 

личности, формирование ее способностей, мотивации, интересов и  направленности, 

ценностных ориентаций. От выпускника вуза сегодня требуется сразу после окончания 

быть готовым к ответственности за самого себя, к самостоятельности в принятии решений, 

ему необходим высокий уровень осознанности в выборе социальной, профессиональной и 

личностной позиции. Такого уровня профессионального самосознания достигают далеко не 

все выпускники. И они могут оказаться в крайне затруднительном положении на стадии 

адаптации, придя по распределению в профессию, к которой он на уровне самосознания 

будет не готов. Это порождает многочисленные попытки смены те только места работы, но 

и специальности, может привести выпускника в ряды безработных. 

Стадию профессиональной подготовки, осуществляемую в вузе, Л. А. Вайнштейн 

называет фазой адепта. Когда речь идет о многолетней подготовке профессионала, то 

приходится различать тех, кто находится на первом, на втором и т.д. годах обучения, 

поскольку от года к году происходят очень существенные изменения самосознания, 

направленности личности, информированности, умелости и других сторон 
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индивидуальности. Есть здесь и свои специфические «кризисы развития», что 

обусловливает потребность в психологической поддержке становления профессионала [1, 

с. 164]. Этот кризис обусловлен переоценкой значимости выбранного профессионального 

пути, своих способностей, ценностных представлений, характеризующих данною 

профессиональную общность. Вновь поднимаются актуальные для предыдущей стадии 

проблемы социально значимых ценностных представлений, идеалов, мысленных образцов 

построения жизни, деятельности, профессионального пути. 

Под кризисами профессионального становления Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк 

понимают непродолжительные по времени периоды (до года) кардинальной перестройки 

личности, изменения вектора ее профессионального развития [3, с. 35]. Эти кризисы 

протекают, как правило, без ярко выраженных изменений профессионального поведения. 

Однако происходящая перестройка смысловых структур профессионального сознания, 

переориентация на новые цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции 

подготавливают смену способов выполнения деятельности, ведут к изменению 

взаимоотношений с окружающими людьми, а в отдельных случаях – смене профессии. 

Кризисные явления могут сопровождаться нечетким осознанием профессиональной 

беспомощности. В профессиональном становлении личности Э. Ф. Зеер выделил пять 

стадий, переход из одной в другую сопровождается нормативными кризисами. На второй 

стадии – стадии профессионального образования – многие студенты переживают 

разочарование в получаемой профессии. Возникает недовольство отдельными предметами, 

появляются сомнения в правильности профессионального выбора. Как правило, он 

отчетливо проявляется в первый и последний годы профессионального обучения. Автор 

отмечает вялотекущий характер этого кризиса [3, с. 37]. 

Усугубляется ситуация, по мнению В. В. Касьянова, С. С. Самыгина и  

К. С. Мухиной, углубляющимся кризисом высшего образования. Нестабильность рынка 

занятости приводит к тому, что люди, получившие определенную профессиональную 

подготовку, не могут быть уверены в том, что данная профессия будет делом всей их жизни. 

Вынужденная частая смена работы и необходимость переподготовки практически 

обессмысливает первоначальное образование. Поэтому и отношение к его получению 

меняется. Диплом о любом высшем образовании становится пропуском на рынок более или 

менее квалифицированной рабочей силы [4]. 

Динамическую структуру профессионального самоопределения на стадии адепта мы 

видим состоящей из следующих компонентов: 

1. Наличие устойчивых профессиональных интересов, склонностей и потребности в 

профессиональной самореализации (мотивационный компонент); 

2. Умение анализировать свои способности, личные качества и требования 

профессии к индивидуально-личностным особенностям человека (оценочный компонент); 

3. Устойчивость профессионального намерения и готовность осуществлять произ-

веденный выбор (волевой компонент). 

По результатам исследования Ю. В. Ивановой, при выборе профессии половина 

старшеклассников демонстрирует нежелание признаваться самому себе в наличии 

возможных альтернатив развития, а значит и в отказе от ответственности за предпочтение 

одной из них. Нерешенная проблема выбора профессионального пути усугубляет кризис 

становления профессионала на стадии адепта. Студент может преодолевать этот кризис 

прогрессивно, т.е. укрепляя мотивацию своего выбора, а может проявить регресс 

профессиональной направленности. Поскольку особенно сильно этот кризис проявляется 

на первом и последнем годах обучения, работу по формированию профессионального 

самоопределения студентов необходимо проводить на средних курсах. 

Большинство исследований в области профориентации и формирования готовности 

к различным видам деятельности проводятся в условиях специально организованной 

учебно-трудовой деятельности силами педколлектива или профконсультативной службы, 
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 службы занятости, силами производства и не раскрыты возможности социально-

культурной деятельности в этом процессе. Однако функционирование социально-

культурной сферы само по себе направлено на создание условий не только проявления 

творческого потенциала всех участников социально-культурной деятельности, но и 

условий для саморазвития, самоактуализации и самореализации каждого его участника. 

Педагогическая функция социально-культурной деятельности основывается на 

возможности решения множества задач, в том числе и воспитательных, оказывает 

формирующее воздействие на личность [5, с.82]. 

Социальная ситуация развития большинства студентов обусловлена особенностями 

их ведущей деятельности и социально-бытовыми условиями проживания. Студенческие 

общежития являются центром объединения и общения молодых людей не только тех, кто в 

них проживает. Поэтому организовать социально-культурную деятельность на базе 

студенческого общежития представляется целесообразным. Мы предлагаем организовать 

работу клуба по интересам. 

Клубная деятельность является наиболее распространенной формой организации 

досуга. Будучи творческой, она имеет созидательную направленность. Клубная 

деятельность организуется на принципах добровольности объединения людей с общими 

интересами, а также самодеятельности и самоуправления, учета возрастных и социально-

культурных особенностей членов клуба. 

Клуб для молодежи – это форма общения друг с другом. Клубная форма 

объединения детей и молодежи позволяет дифференцированно учитывать интересы и 

потребности участников, вести консультативную работу среди них, осуществлять 

организационную, просветительскую и педагогическую деятельность. Клуб по интересам 

создается с целью организации общения людей с единым глубоким и устойчивым 

интересом к чему-либо. Он не требует обязательной деятельности по созданию культурных 

ценностей, не имеет календарно-тематического плана, хотя руководителю необходимо 

иметь программу развития клуба и четкий план деятельности. Клуб по интересам направлен 

на саморазвитие личности и может предложить студентам помощь в осуществлении 

стратегии самореализации в рамках выбранной профессии. 

Любая профессиональная деятельность, если она выбрана сознательно и на основе 

внутренней мотивации, может помочь в реализации различных ценностей: познание мира, 

а именно тех аспектов, которые имеют отношение к профессии; общественное признание; 

сотрудничество; общение по интересам, саморазвитие; творчество. Реализация этих 

жизненных ценностей позволяет молодому человеку найти смысл своей жизни. Исходной 

точкой и психологической базой самореализации является активная и осознанная позиция 

человека по отношению ко всей своей жизни. 

Обобщая признаки самореализующейся личности, можно выделить следующие: 

постоянная рефлексия; осознание основных жизненных приоритетов; ответственность за 

свою жизнь; самопринятие, принятие других людей; открытость миру; гибкость поведения; 

нравственность; ориентация на внутренние регуляторы своего поведения; центриро-

ванность в жизни на делах и достижениях, но вместе с тем и внимание к своему «Я». Пере-

численные особенности могут стать целевыми задачами работы организованного клуба. 

Условия самореализации могут быть внешними, связанными с ситуацией, 

требованиями предстоящей деятельности, другими участниками взаимодействия, и 

внутренними, опирающимися, прежде всего на установки по отношению к себе самому, 

другим людям, выбранному делу своей жизни  и всей жизни в целом. Организовав клуб по 

интересам, мы можем поработать с внутренними условиями самореализации, а так же 

частично повлиять на внешние условия, например, поработав с навыками организации 

микросреды, коммуникативными и организаторскими способностями студента. 

Клуб должен создавать среду, в которой участникам было бы интересно. Поэтому от 

руководителя требуется умение разнообразить формы работы, богатая фантазия. Ему 
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необходимо помнить о назначении клубной работы, особенно значимой для молодежи: 

- включение студентов в многообразные социально ценные и лично значимые виды 

деятельности; 

- формирование опыта социального поведения; 

- обеспечение социальных контактов, сопереживания; 

- выявление и развитие коммуникативных, инструментальных, интеллектуальных, 

творческих способностей; 

- предоставление специализированной информации; 

- наработке опыта объединения усилий для совместных действий и других. 

Основные характеристики клубной работы: 

- использование игровой формы усвоения предоставляемой информации; 

- осуществление разнообразной по характеру деятельности, позволяющей решить 

проблему профессионального самоопределения, самопознания; 

- удовлетворение потребности в общении на основе общих увлечений, интересов; 

- развитое самоуправление, относительная автономия; 

- построение гуманистически ориентированных межличностных отношений. 

Что касается требований к организации и проведению досуга молодежи, то, прежде 

всего, необходимо подходить к нему как к средству воспитания и самовоспитания человека, 

формирования всесторонне, гармонически развитой личности. При выборе и организации 

тех или иных занятий, форм досуговой деятельности необходимо четко представлять, какие 

качества личности они помогут сформировать или закрепить в человеке. Особенно ярко 

социальная ценность молодежного досуга раскрывается под углом зрения проблемы 

развития личности, предназначения человека, смысложизненных ориентаций [2]. 

Основополагающим методом культурно - досуговой деятельности является игра. 

Она имеет свою теорию, может быть и методом, и формой. Участник игры вместо реальной 

ситуации создает себе воображаемую и действует в ней, выполняя определенную роль, 

исходя из собственных знаний, умений и навыков. Таким образом, нарабатывается опыт, 

образ будущего, самопрезентация, минуя риски разочарований и болезненных проигрышей 

в профессиональной карьере. Метод игры в культурно-досуговой программе наиболее 

удачно сочетает в себе информационно-логическое и информационно-образное начала, 

объединяющие профпросвещение, саморазвитие, творчество, обладающие 

необыкновенной силой воздействия на мысли и чувства человека.  

Мы предлагаем активно использовать профориентационные игры и упражнения как 

метод проблемного профессиографического информирования, выявления индивидуальных 

особенностей личности, как средство активной пробы сил в формировании образа «Я» в 

профессии, в принятии обоснованного решения о профессиональном росте и составлении 

профессионального плана. Метод игры помогает решать задачу повышения уровня 

самосознания вследствие расширения границ самовосприятия. Это повышает уровень 

самоанализа, активизирует самовоспитание, профессиональное саморазвитие. В этом 

помогут рефлексивные техники и упражнения. 

Подводя итоги рассмотрения проблемы организации клубной деятельности для 

студенческой молодежи, необходимо отметить, что формирование профессионального 

самоопределения достигается в ходе целенаправленного воздействия на личность и, в 

первую очередь, на ее мотивационную сферу, так как по психологическому статусу она 

является ядром личности, вокруг которого группируются все другие психические 

образования. Следует сформировать: а) ориентацию на внутренние оценки своей 

деятельности, поскольку она должна быть значима, прежде всего, для самого человека, это 

определяет существование устойчивых внутренних мотивов; б) позитивное 

самопрограммирование, т.к. искренняя вера в успех выработанных профессиональных 

планов значительно повышает вероятность их достижения в реальности; в) интернальную 

позицию при достижении цели, ответственность за свою жизнь и профессиональное 
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 становление. При соблюдении этих требований к деятельности студенческого клуба нам 

удастся сформировать специалиста, владеющего широким спектром социально-

личностных компетенций, способствующих становлению профессионала в рамках 

выбранной специальности. 
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Мақалада еліміздегі дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарын оқыту 

тұрғысында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің әдістері мен құралдарын дайындаудың рөлі 

қарастырылған. 

Тірек сөздер: салауатты өмір салты, дене тәрбиесі мен спорт. 

 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  

 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

Қазақстанның Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрықтарына сәйкес тәрбие 

жұмысы оқу-жаттығу сабақтары, жарыстар үдерісінде және күнделікті өткізіліп, және 

оқушының спортпен айналысуға, өзінің спорттық шеберлігін үнемі арттыруға, 

патриотизмды, шеберлікті, тәжіриебені тәрбиелеуге және оларды практикалық қызметінде 

шығармашылық қолдауға, спорттық этиканы сақтауға қажеттілігін қалыптастыру тиіс[1].   

Мектептегі дене тәрбиесі пәнінің  мұғалімдері - тәрбиеші, жаттықтырушы және 

тәлімгерлік қызметтерді қатар атқаратындығы белгілі. Мұғалімнің кез-келген мәселені 

шешу қабілеті, мектептегі дене шынықтыру мен сауықтыру жұмыстарын сабақ барысында 

және сабақтан тыс уақытта ұйымдастыра алу шеберлігі, оқушылардың денсаулығын 

нығайту міндеттерінің орындалуы осы тұстан көрініс табады, осы тұрғыдан алып қарағанда 
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дене шынықтыру сабағы барлық уақытта мектептегі дене тәрбиесі және тәрбие жүйесіндегі 

басты пән болып қала береді[2].     

Қазіргі жағдайларда жеке адамды әлеуметтендіру үйренушілерде дене 

шынықтырумен ұдайы жүйелі шұғылдануға саналы қажеттілікті қалыптастыруға және 

оларда салауатты өмір салты әдеттерін тәрбиелеу ісінде оқу-тәрбие барысын қайта құруды 

бұлтартпай талап етуде[3]. Әлеуметтік құбылыс есебіндегі дене шынықтыру жүйесін 

алдағы уақытта әрі қарай жетілдіру негізінде оқу-тәрбие барысын жеделдету, жеке және 

іскерлік тұрғыдан келу, дамыту мақсат-мұраттары болуы тиіс. Денені тұрақты жетілдіру 

мен салауатты өмір салтындағы іскерлік белсенділік пен қажеттілікті өзіне біріктіретін, 

адамның дене тәрбиесін қалыптастыру өте көкейтесті болып отыр. Кәсіби-педагогикалық 

қызметтің өзгермелі жағдайында жеке тұлғаны әлеуметтендіру мәселесі ЖОО-ын 

бітірушілердің арасында өзекті болып отыр[4]. Дене тәрбиесі ЖОО-ын бітірушілердің 

алдына қойылған әлеуметтік тапсырыстағы тұжырымдалған басты міндеттердің бірі 

белсенді және салауатты өмір салтының қағидаларын орнықтыру, оларды дене шынықтыру 

құралдары арқылы іс жүзіне асыру болып табылады.  

Әлеуметтік экономика жағдайларында қоғамның демократиялық, рухани және 

демографиялық жағынан дамуы бір-бірінің әрекетіне себепші бола отырып өзара 

байланысты және келісілген түрде жүруі тиіс.  

Дегенмен де адам мен қоғам өмірінде ХХІ ғасырдағы дене шынықтырудың алатын 

орнының өсуінің нақты заңдылығы, өкінішке орай, адамдардың санасында әлі толық 

орныға қойған жоқ.  

Дене тәрбиесінің болашақ мұғалімін дайындау барысында жеке адамды 

әлеуметтендіру барысы оның жан-жақты бағытта болуын талап етеді. Бұл үшін оқу 

жоспарында арнайы пәндердің көп көлемін оқып, үйрену қарастырылған. [5].Осының 

нәтижесінде жеңіл атлетиканың түрлерін үйрену танысу деңгейінде ғана жүреді, студенттер 

жеңіл-желпі білімге ғана ие болады. Спорттық пәндерді оқытудағы пәнаралық байланыс 

тиісті деңгейде болмайды. Нәтижесінде студенттер  «дене тәрбиесі» пәнін кәсіби тұрғыдан 

түсіну және оларды меңгеру үшін қасиеттердің іскерліктердің, дағдылардың, білімнің тұтас 

жиынтығын ала алмайды. 

Қазіргі уақытта мектеп дене шынықтыруындағы істің жағдайына жасалынған 

талдауы бар және осы қалыптасқан жүйені қайта құрудың негізгі бағыты мен ережелерін, 

мақсат-мұраттары мен қағидаларын ашатын, мектеп жасындағы балалар дене тәрбиесінің 

бірыңғай тұжырымдамасы керек. 

Дене тәрбиесінің міндеттерін жүзеге асырудағы қазіргі көзқараста жеке адамды дене 

және рухани жағынан жетілдіруге құнды бағыттарды тәрбиелеу, жасы мен жынысын ескере 

дене жаттығуларымен шұғылданудың әсерлі себептері мен қажеттілігін қалыптастыру, 

мораль және ерік қасиеттерін тәрбиелеу, гуманистік көзқарасты қалыптастыру мен қарым-

қатынас жасау тәжірибесіне ие болу секілді маңызды компоненттердіқалыс қалдырмау. 

Дененің жұмыс қабілеттілігінің жоғары деңгейі мен денсаулық жағдайын; болашақ өмірде 

дербес шұғылдануына көмек көрсету үшін оқушылардың алған білімдерін, іскерліктері мен 

дағдыларын ізденіспен қолдану тәсілдері қалыптастырылады.  

Педагогикалық процестің нәтижелілігін бағалаудың қазіргі жүйесі, ең бастысы 

оқушылар жетістігінің деңгейін сандық (балдық) бағалау қағидаларына құрылған. Қазіргі 

уақытта орташа сандық оқу нормативтері тартымды маңызға ие, көпшілігі бұны дене 

тәрбиесі бойынша үлгерімнің басты өлшемі ретінде қарастырады.  

Мұғалімдер қызмет барысында оқушылардың дамуындағы жас және жыныстық 

ерекшеліктерді білу, олардың мінез-құлқындағы түрліше себептерін және баланың жан-

дүниесін түсіну қабілеттері қалыптастырғаны жөн. Олар дене шынықтыру-сауықтыру және 

спорттық қызметтің сан-салалы түрлерінде оқушылармен ынтымақтаса білуі, іс жүзінде 

балалардың бастамасын, ізденісін, дене тәрбиесі саласындағы өзін-өзі басқаруын үнемі 

қолдап отыруы шарт. 
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 Дене тәрбиесінің қазіргі жүйесіндегі үлкен кемістіктердің туындауына дене 

шынықтыру мұғалімдерінің еңбегін бағалау өлшемдері де жағымсыз рөл атқаруы мүмкін. 

Ең бастысы, сандық тұрғыдан (оқу нормативтерін, «Президент сынамаларының» 

талаптарын, спортшы разрядшылардың саны, жарыстарда алған орны және т.б.) бағалау. 

Осы тұрғыдан келу және одан туындайтын пайыз қуушылық оқушыларды тәрбиелеуде 

адамгершілік тұрғысындағы күрделі қателіктерге ұрындырады және мұғалімдер қызметінің 

сапасына едәуір зиян әкеледі, өйткені олар мектеп дирекциясын, аудандық оқу, қорғаныс 

бөлімдерін, спорт комитеттерін «Президент сынамаларын», оқу бағдарламаларының орта-

ша сандық нормативтерін орындағандардың пайызы қызықтыратындығын түсінеді. [6]. 

Ғылыми еңбектерді, практикалық мәселелерді талдау мен түсіну, дене мен жан-

дүниенің кейбір дамуын, өзара іс-қимылдарды қарастыру нақты рухани-адамгершілік пен 

дене тәрбиесінің дамуындағы әлеуметтік-экономикалық қажеттілік арасындағы ерекше 

қайшылықтар және адам өмірі мен қоғамдағы оның алатын орнын бағаламау олардың 

дамуын басты кідіртетін сәт болып табылады деп қорытынды жасауға болады. [7].  

Спорттағы «ұлтаралық қатынас» түсінігі, рухани өмірдің барлық саласы  секілді кең 

көлемде қолданылуы керек. Бірінші, бұл деңгей халықаралық, олимпиадалық, аймақтық 

спорттық қозғалысты және республиканың ішіндегі спорттық қозғалысты және т.б. 

қамтиды. 

Екінші жағдайда – дене шынықтыру және спорт саласындағы түрлі ұлт 

адамдарының тікелей қатынасы деңгейіндегі байланыс. Ұлтаралық қатынас мәдениетін 

тәрбиелеу, әлеуметтік-психологиялық көзқарасты, яғни жеке спортшылар деңгейіндегі 

қатынасты қарастырады.  

Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас, олардың табиғаты, егер олар қоғамдық 

қатынастармен тығыз байланыстан тыс қарастырылса немесе байланыспаса соңына дейін 

ұғынықты бола алмайды. Спортшылардың арасында болатын бәсекелестік пен бір-бірін 

жеккөрушілік сезімі сол команда немесе ұжымның барлық мүшелері мүдделі болатын, 

жалпы мақсатқа жетуге іс қатысты болғанда екінші қатарға ығысады. Дегенмен де 

спортшылардың нақты қатынасында ұлттық-психологиялық себептер ерекше маңызды рөл 

атқарады. 

Сондықтан олар тәрбие жұмысының негізгі көңіл аударатын ісі болуы тиіс. 

Спорттық немесе дене шынықтыру іс-әрекетінің барысындағы қатынас – кез келген ұлт 

өкілінің әрқайсысы үшін өте маңызды сәт. Егер қатынастың осы түрлері бастапқыда таза 

спорттық сипатқа ие болса, онда уақыт өте келе олар жаңа сапаға ие болуы, жақын 

жолдастық қатынасқа, жақын достардың арасында болатын қатынастарға ұласуы мүмкін. 

Спортшылардың қарым-қатынасына, олар шұғылданатын спорттың түрі әсер етеді. 

Ендеше, спорттың бір түрінің өкілдері көбірек достасады екен, ал бұл өте қисынды. Бұдан 

басқа, спортшылардың өзара байланысына таңдап алынған түрдің өзіне тән ерекшеліктері 

де белгілі бір дәрежеде әсер етеді. Атап айтқанда, спорттың командалық түрлерінде, 

спорттың жеке түрлеріне қарағанда қатынас пен достық байланыс үшін мүмкіндіктер 

біршама көп болады. 

Спортта жеке адамдар арасындағы байланыс маңызды ғана болып қана қоймайды, 

кейде спорттық іс-қимылға, санаға, әдет пен шұғылданушылардың қылықтарына көбірек 

әсер әсер ететін шешуші фактор да бола алады. Достық, шын берілгендік, ұнату, сенім 

негізінде туындаған ұлтаралық қатынас мәдениеті мен жеке адамдар арасындағы ұлттық 

қатынастар, байланыс жасайтын адамдардың ұлттық құндылықтарын сыйлау мен толық 

өзара түсіністігі бар, көп ұлтты спорттық ұжымда жемісті түрде дамиды.  
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Мақалада университете мамандарды кәсіби даярлаудың бейімделген технологиясы, 

студенттердің танымды қдамуы, олардың даралығы мен бастамаларын дамыту, қазіргі 

қоғамның құндылықтары мен үйлесімді жеке мінез-құлықты қалыптастыру 

қарастырылады. 

Тірек сөздер:мамандарды кәсіби даярлау, инновациялық-технологиялық әдіс, жеке 

тұлғаға бағытталған тәсіл,жеке басының өзін-өзі жүзеге асыруына бағытталған, 

бағдарланған тұлғаны қалыптастыру. 

В статье рассматривается адаптивная технология профессиональной подготовки 

специалистов в Вузе,когнитивное развитие студентов, развитию их индивидуальности и 

инициативы, формированию личностного поведения, совместимого с ценностями 

современного социума.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка специалистов, инновационно-

технологический подход, ориентированный на результат, личностно-ориентированный 

подход, ориентированный на самореализацию личности обучаемого. 

  

The article deals with the adaptive technology of professional training of specialists in 

higher education, cognitive development of students, the development of their individuality and 

initiative, the formation of personal behavior compatible with the values of modern society. 

Key words:professional training of specialists, innovative and technological approach, 

result-oriented, personality-oriented approach, focused on the self-realization of the student's 

personality. 

 

Объективные процессы, происходящие в казахстанской системе образования, в 

частности демократизация, информатизация и интеграция, не могли не повлиять на 

деятельность вузов. В этой связи перед вузами республики появились новые задачи 

дальнейшего развития профессиональной подготовки специалистов (далее - ППС) в 

условиях изменившегося общества поформированию у подрастающего поколения 

социально и профессионально желательных компетенций и качеств. Задачи модернизации 
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 казахстанского общества, поднятые Президентом республики Н.Назарбаевым, также 

требуют активной деятельности вузов по «подготовке кадров, адаптированных к 

глобальной конкуренции в сфере знания» [1]. 

ППС как современная информационно-образовательная система содержит 

необходимый инструментарий для построения технологии вузовского обучения, 

фундаментализации воспитания, так и для формирования у студентов профессионального 

сознания и компетенций. В свою очередь параметры компетенций находят выражение в 

образовательной программе специальности, на основе которой осуществляется 

проектирование ППС. 

При проектировании ППС перед вузомвсегда стояли две задачи ведения 

образовательной деятельности:  

1) сохранение традиций и поддержание вузомстрожайшего алгоритма учебного 

плана (инновационно-технологический подход, ориентированный на результат);  

2) обеспечение свободного диалога равноправных субъектов образовательного 

процесса (личностно-ориентированный подход, ориентированный на самореализацию 

личности обучаемого).  

Первая задача относится к так называемой «линейной» системе обучения, а вторая – 

к «нелинейной». На определенном периоде развития общества, соответственно и высшей 

школы, возникала необходимость преобладания того или иного подхода к осуществлению 

ППС. Ниже попытаемся раскрыть суть каждого из них. 

ППС по своей сути всегда была технологичной – образовательный процесс 

осуществлялся и осуществляется согласно заранее заданным параметрам знаний, 

поведенческих норм и ценностей, соответствующих развитию общественного сознания и 

будущей профессиональной деятельности студентов. Данное обстоятельство отражает 

потребность вуза в технологическом подходе[2].  

Особенностью инновационно-технологического подхода является то, что студенту, 

в вузе передаются конкретные специальные знания и традиции специальности в рамках 

образовательной программы, а когнитивному развитию студента уделяется мало внимания. 

При этом акцент делается на высокую дисциплинированность, преданность студентов 

идеалам вуза и на осуществление деятельности по заданному алгоритму. Эта технология 

«обучения всех одинаково» в вузе до настоящего времени имеет место быть. Данная 

технология массово использовалась преимущественно в советское время, в нынешних 

условиях в основном сохранилась в военных учебных заведениях. При такой технологии 

ППС, как правило, на 1-2 курсах изучался блок общенаучных дисциплин, чаще всего 

содержание этих дисциплин было оторвано от практики будущей профессиональной 

деятельности и студенты трудно понимали роль и место этих дисциплин в будущей 

профессии. Часто они воспринимались как второстепенные. Это привело к избирательному 

отношению студентов к изучению дисциплин учебного плана – общенаучные дисциплины 

ими изучались пассивно.  

Анализ опыта вузов по данной системе показал, что главным недостатком этого 

подхода явилось то, что в основном передавалось содержание образования, а когнитивному 

развитию студентов, развитию их индивидуальности и инициативы, формированию 

личностного поведения, совместимого с ценностями современного социума, уделялось 

мало внимания. Знания давались фрагментарно, оценка осуществлялась на семинарах в 

виде опроса материала лекции. Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на все 

недостатки данная система имела четкую логику, имела технологические признаки 

последовательного формирования профессионализма.  

Позже в директивных документах отмечалось, что центральным звеном 

реформирования системы образования должно стать всеобъемлющее внедрение 

современных технологий в образовательные процессы [3, с. 9].Были предложения начинать 

учебный процесс с преподавания профильных дисциплин прямо с первых курсов, 
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общенаучные и общепрофессиональные дисциплины рассматривались как сопутствующие 

и дополняющие. Были также предложения по минимизации лекционных занятий в 

суммарном объеме дисциплин. Особенно было много предложений по индивидуализации 

образовательного процесса посредством усиления и расширения самостоятельной работы. 

В вузах предпринимались меры по совершенствованию образовательного процесса на 

основе внедрения в него инноваций, создания психологически комфортной среды, 

обеспечивающей интенсификацию учебной деятельности и эффективное взаимодействие 

субъектов педагогического процесса [4]. Эта мера была оправдана тем, что, если 

технологический подход в чистом виде чаще всего опирается на процессы восприятия, 

памяти, внимания, инновационно-технологический подход же, прежде всего, – на 

творческое, продуктивное мышление, поведение и общение [5]. Другими словами, 

инновационной деятельности вуза свойственно внедрение новых идей, научных знаний, 

передовых методов обучения в ППС [6]. 

Замысел инновационной образовательной программы связан с обеспечением 

адекватного и опережающего отклика системы ППС на запросы практики. При этом расчет 

был сделан на активные методы обучения: тренинги, программированное, компьютерное 

обучение, учебные групповые дискуссии, кейсы (анализ конкретных, практических 

ситуаций), деловые и ролевые игры.  

Сложность в применении активных методов обучения состоит в том, что обучаемые 

не всегда бывают готовы к таким занятиям. Эти методы требуют серъезной 

подготовительной работы, проведения предварительного ознакомления обучаемых с теми 

материалами (сценариями, кейсами), которые последствии будут использоваться в учебном 

процессе [7]. А это требовало большей свободы и активности обучаемых.Решение этой 

важной задачи возлагалось на так называемую «нелинейную» (кредитную) систему 

обучения, внедренную повсеместно в вузы республики в начале 2000-х годов. Она пизвана 

была стимулировать активную самостоятельную работу обучающихся, обеспечивать 

выборность индивидуальной образовательной траектории, мобильность, большую степень 

академической свободы бакалавров, магистрантов и докторантов, способствовать 

признанию документов об образовании в мировом образовательном процессе [8, с. 63].  

В рассматриваемой технологии ППС акцент делается на интерактивные методы 

обучения, в которых главное внимание уделяется практичности передаваемых знаний, 

умений и навыков. Данные методы позволяют за достаточно короткий срок передать 

довольно большой объем знаний в условиях возрастающего потока информации, при 

высокой учебной активности студентов обеспечивают эффективноеовладение ими 

изучаемым материалом и закрепления его на практике.  

На практике интерактивность как принцип педагогического сотрудничества 

реализуется благодаря сознательному и активному включениюобучаемыхв 

образовательный процесс. Это предполагает наличие двух факторов: с одной стороны, 

желание и умение преподавателя их использовать, с другой стороны, готовность студентов 

учиться по новым технологиям. Интерактивные методы обучения подразумеваютразвитие 

горизонтальных связей между студентами группы, а также навыков командной работы в 

процессе обучения. Для преподавателей это означает изменение подхода к процессу 

обучения, учет интересов студентов и запросов будущей профессии [9].  

Вместе с тем, в настоящее время отсутствует серьезное научное исследование 

проблем апробации данной технологии. «Соблюдается только формальная сторона дела, а 

механизмы эффективного функционирования до сих пор не созданы. В частности, условия 

не соответствуют требованиям их реализации, экономической, организационной и 

трудовой мотивации нет, не установлены научно обоснованные размеры педагогической 

нагрузки, которая в данное время почти в два раза превышает норматив» [10, с. 21]. При 

этом имеют место проблемы по обеспечению блока дисциплин по выбору (элективных 

дисциплин), академической мобильности обучаемых и распределению часов по видам 
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 занятий согласно рекомендациям кредитной технологии обучения. Дело в том, что 

кредитная система обучения, требующая определенного уровня сознания субъектов 

образовательного процесса, не встраивалась, а заменила старую систему. При этом 

отношения между субъектами педагогического процесса – студентом и преподавателем - 

особо не изменились и это привело к отсутствию полного понимания друг друга. Эта 

объективная реальность, поскольку они являются «продуктами» разных подходов в 

образовании. При этом нужно было учесть, что образовательная система - это самый 

консервативный, трудно меняемый социальный институт, связанный с менталитетом 

народа, его историей и традициями.При этом сложностями реализации данной системы в 

казахстанских реалиях являются: не полная их адаптивность к менталитету (уровню 

сознания) субъектов ППС, шаблонность планирования образовательного процесса, 

неразвитая сеть телекоммуникации и Интернет, отсутствие научно обоснованного 

нормирования труда преподавателей, недостаток времени для разработки курсов на базе 

новых технологий, нехватка учебно-вспомогательного персонала, недостаток 

соответствующим образом оборудованных аудиторий и классов и др. 

Но главная проблема внедрения кредитной технологии обучения в вузе заключается 

в том, что образовательные стратегии, программы и инициативы реализуются по западным 

лекалам, которые, в особенности, условиях регионального вуза в полном объеме не 

срабатывают, так как не всегда учитываются менталитет населения Казахстана, специфика 

работы не только организаций образования но и уровень развития общественных 

отношений в целом. Поскольку вузы как социальный институт работают по уже 

существующим гласным и негласным правилам общества, они просто следуют 

сложившемуся тренду во внутриполитической сфере. Поэтому ни о каком эффективности 

данной системы речи быть не может, пока знание не становится истинной ценностью 

общества.  

Вместе с тем, мир очень быстро меняется. В условиях глобализации разница в 

технологиях и процессах между Казахстаном и западным миром сократилась. Это значит, 

что нужно быстрее адаптироваться. Ясно, что модернизация кредитной системы обучения 

в соответствии с реалиями сегодняшнего дня неизбежна. На наш взгляд, выбор технологии 

ППС должен зависеть от образовательного уровня обучаемых, от структуры и тенденций 

развития профессий и от ступени профессионального образования. Практика показала, что 

вышеперечисленные технологии в отдельности работают не эффективно. Должны быть 

использованы разные подходы кобразованию в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. 

Оптимальным считается комплексирование двух основных технологических подходов, 

описанных выше. При этом их представленность на каждом уровне профессионального 

образования определяется не только сроками обучения, различием дисциплин, но и 

содержательными, методическими, результативными параметрами.  

Таким образом, практика убедительно доказывает целесообразность опоры на 

адаптивную технологию ППС, сочетающую инновационно-технологические и личностно-

ориентированные составляющие. Данный подход оправден в условиях интеграции науки, 

образования и практики в целом, дисциплин и предметов в частности. Выбор той или иной 

технологии диктуется обеспечением разумного баланса разнообразных подходов, исходя 

из условий образовательной среды. Примерное соотношение двух основных подходов в 

зависимости от уровня профессионального образования приведено в таблице 1. 
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Таблица 1  

Рекомендуемое соотношение инновационно-технологического и личностно-

ориентированного подходов на различных уровнях профессионалного образования 

согласно концепции адаптивной технологии ППС 

 
Составляющие адаптивной 

технологии ППС 

Бакалавриат Магистратура Докторантура 

Инновационно-

технологический подход 

75% 50% 25% 

Личностно-ориентированный 

подход 

25% 50% 75% 

Итого 100% 100% 100% 
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Мақалада әскери - патриотық клубтардың тәрбие беру мәселесі және барлық 

қоғамдық, мемлекеттік, саяси, мәдени-рухани тақырыптардың өзегіне айналуда. Қазіргі 

заманғы әскери - патриоттық идеология мемлекеттің құрылу процесіндегі барлық 

жетістіктерді, сондай-ақ ұзақ мерзімді басымдықтар мен талаптардың назарында. 

Тірек сөздер: Әскери - патриотық клубтар, қоғам, мемлекетт, саясат, мәдени-

рухани, тәрбие беру 
 

Основными целями деятельности военно - патриотических клубов являются 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их 

социализация в обществе, создание основы для подготовки подростков к службе в 

вооруженных силах Р.К.   

Ключевые слова: патриотический клуб, интеллектуальное, культурное, 

физическое,  нравственное развитие. 
 

The main goals of the military - patriotic clubs are the intellectual, cultural, physical and 

moral development of students, their socialization in society, the creation of a basis for preparing 

adolescents for service in the armed forces of R.K. 

Key words: patriotic club, intellectual, cultural, physical, moral development. 

 

Патриоттық тәрбие - түйінді мәселелері көп, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін, көп 

ізденуді талап ететін үрдіс деп баға бергім келеді. Патриоттық тәрбие беру бағытындағы 

жүргізілетін жұмыстың түрлерін шығармашылықпен түрлендіріп, дамыта отыра пайдалану 

өз нәтижесін береді.Өз тәжірибемнен «Оқушыларға әскери - патриоттық клубтар арқылы 

тәрбие берудің маңыздылығы» тақырыбындағы жүргізілген жұмыстар туралы ғылыми - 

педагогикалық көзқарастарым мен бірнеше жыл қатарынан Ерлік әскери патриоттық 

клубының  жетекшілікті атқару кезіндегі жүргізген жұмыстарымды, әрекеттерімді пайдасы 

тиер деген мақсатта жазып отырмын.  

Жерлесіміз ұлттық педагогиканы мұрат тұтқан Ілияс Жансұгіров  өз 

шығармаларында ана тілімізге «Қадірлі, бағасы алтын анам тілі, сенімен бағаланған балаң 

түрі, төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлдилеген анам мені.» деген 

еді.Бүгінгі  күні  жастарымыздың  патриоттық тәрбиесі патриоттық сананы, өз Отанына 

деген адалдық пен сүйіспеншілік сезімін қалыптастырады. Қазіргі заман талабында 

азаматтық борыш пен негізгі конституциялық міндеттерді орындауға деген дайындық 

талаптары көңіл толтырарлықтай болып отыр. Атқарылып отырған жұмыс 

еліміздің  азаматтарының бойында патриоттық сананы қалыптастыру жөнінде 

стратегиялық  міндеттерді толықтай орындалуға бағытталуда. 

 Әлемде азаматтардың бойында ұлттық нышандарға - Туға, Елтаңбаға, Әнұранға, 

ұлттық мерекелерге патриоттық сезімді, оларға құрметпен қарауды мақсатты түрде 

қалыптастырып отырған дамыған елдер аз емес. Көптеген  елдерде  мемлекеттік нышандар 

мемлекеттің оң бейнесін жасаудың негізі ретінде пайдаланылады,  ұлттық  мақтаныштың 

белгісі болып табылады, патриоттық сезім мен ерік-жігерді танытудың нысанасы ретінде 

пайдаланады.   

mailto:DKT68@maіl.ru
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Мемлекеттік  нышандардың  көмегімен оқушылар бойына еліне деген мақтаныш пен 

патриоттық сезім дәйекті де табанды тәрбиеленеді.Ел бейнесін және Отанымен 

ажырағысыз байланыс сезімін мемлекет пен қоғам, ең алдымен, білім беру арқылы 

қалыптастырады. Осыған орай, білім алушыларды Қазақстандық патриотизм рухында 

тәрбиелеу, елдің мемлекеттік нышандарын танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі 

жұмысқа білім беру мекемелерін  белсенді  түрде тарту қажет.  

Білім беру ұйымдарында қазіргі заманғы қазақстандық қоғамдық және мәдени 

шындықтарға негізделген және қазақстандықтардың тілімен  байланысты дүниетаным 

мәдениеті мен төзімділігі жөніндегі сапалы, мазмұны жағынан тиімді ақпараттық-

дидактикалық материалдардың жеткіліксіздігін, балалар мен жастарға  арналған, олардың 

санасында патриоттық сезімді, өз Отанына деген сүйіспеншілікті оятуға, өз Отанына пайда 

келтіру ұмтылысын тудыруға ықпал ететін кітаптардың аздығын атап өткен жөн. 

Педагогикалық оқудың бүгінгі таңда өзекті мәселердің бірін қозғап тұрғандығына сәйкес, 

құқықтық мемлекет іргесін қалаушы, оқушылар мен олардың ата - аналары. 

«Жас ұрпақты осы бастан Отанына, атамекеніне шын берілгендік-патриотизм 

рухында тәрбиелеу» деген тақырыптың ауқымында дөңгелек стол, пікір алысу, тәрбие 

сағаттарын, сауалнама  өткізу, болашақта мұнан да мазмұнды жұмыстармен толығады деп 

ойлаймын. Сабақ беретін және жетекшілік ететін 1-4 кус білімгерлері патриотизм өз 

халқына деген сүйіспеншілік,  өзінің  шыққан тегінің бірлігі мен ортақтылығы, туған 

жеріне, тіліне, өскен ортасына, мінез-құлқына, психологиялық және этнографиялық 

ерекшеліктеріне тән ерекше тарихи ұлттық дәстүрмен тығыз байланысты ашық сабақтар 

мен тәрбиелік маңызы  бар іс- шаралар жүргізу арқылы көңіл бөлемін. Ұлттық сезімдерді 

патриотизм арнасына, Отанға, ұлтқа деген сүйіспеншілік рухына дұрыс бағыттау үшін бұл 

ерекше жақсы  білу  және оларды  міндетті  түрде  бала санасына сіңіре білу қажеттігін, әр 

оқушының өз жеріне,  отандастарына  сүйіспеншілік, өзге ұлт өкілдерімен достасу  арқылы 

халықтар арасындағы достық қарым-қатынастың - патриоттық тәрбие берудегі таптырмас 

құрал екендігіне көз жеткіздім. 

 Оқушылардың  жаңа  ұжымын қабылдап алған әскери жетекші, әлбетте,  ең 

алдымен балалардың жанұядағы тәрбие жағдайларын зерттейді. Қажет  болған 

жағдайда  ата-аналарымен тығыз байланыста болып, үй  жағдайларын  жете  зерттеуі тиіс. 

Оқушылардың күн реттелімі мен жанұядағы еңбек міндеттерінің орындауына ата - 

аналардың қалай қарайтынына, балалардың сабақ даярлайтын орны мен шағын 

кітапханасының бар - жоғына, санитариялық-гигиеналық талаптардың орындалуына, 

оқушының бос уақытын қалай өткізетініне айрықша назар аударамын.  

Оқушыларға патриоттық  тәрбие  беру бағытындағы жүргізілетін 

жұмыстың  теориялық  мәселелерін  сөз  еткенде,  Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» 

повесін  мысалға  алуға болады. Ерлік  барлық жанға қажетті категория.  Олай  дейтініміз 

Б. Момышұлы «Ерлік - өзінің ең жаман мінез - құлқын жеңе білу» деген тұжырым жасаған. 

Міне,  мұндай асыл қасиеттерді қазақ ата-аналары өз отбасында тәрбиелеп, өз еркімен 

дамыта  аларлық  дәрежеге жеткізген. 

Осыған байланысты бала тәрбиесі, жасөспірімдер мен жастар тәрбиесі жергілікті 

жерлерде обьективті жағдайлармен байланыстырыла, қоғамда әлеуметттік өзгеріс әкелетін 

шараларды жүзеге асыру мақсатында Талдықорған қаласы Жетісу университетінің Дене 

шынықтыру  және өнер факультетінің  жалпы даму кафедрасында 2013 жылы студент 

жастарға патриоттық тәрбие беру және оларды әскери қызметке даярлау мақсатында 

«ЕРЛІК» атты әскери патриоттық клубы құрылған.      

Әскери-патриоттық клуб студенттер мен жастарды туризм мен спортпен айналысу, 

салауатты өмір салтын насихаттау, адамгершілік бағытында,патриоттық сезімін оятып, 

еліне, жеріне, Отанына деген сүйіспеншілігін арттырып, ерлікке, жігерлікке, елін, жерін 

қорғауға, салт-дәстүрлерін қалірлеуге, ата-баба ерліктерін келешек ұрпаққа жеткізе білетін 

жастарды тәрбиелеу бағытында жұмыс істеуде. Әскери патриоттық тәрбиенің негізгі 
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 ықпалы жастарға отанының адал болуына патриоттық сезімін тудыратын, өзінің қоғамға 

бір ықпалын тидіретіне  қуаныштылығын туғызуы тиіс. Қоғамдағы өзгерістер жастарғада 

ықпалын тигізеді себебі, жастар қазіргі уақытта қағамның белді бір мүшесі болып 

табылады. Жастардың қазіргі патриоттық тәрбиенің  мақсат мен міндеттеріне саналы көз 

қараспен қарайды ол дегеніңіз өзінің отанына деген сүйіспеншілігін  бар екенін айқында 

берілуі болып табылады.  

Отанға деген сүйінспеншіліктің жастардың бойына табылуы ол дегеніңіз  үлкен 

құрметтің белгісі болуы тиіс. Әскери патриоттық тәрбиенің негізгі алатын орны 

қоғамыздың жаңаруына өзінің қандайда бір ықпалын тигізеді. Бұл дегеніңіз қоғамдағы  

қандайда болсын өзгерістер жастардың ықпалы мен болып жатқанын дәлелдейді. Әскери 

патриоттық тәрбиеде жастарға әскердің не екенін жалпы мағлұмат алатындай олардың 

әскери ойындарға араласуы, отан соғысының ардагерлермен кездесу өткізуі  бейне 

филъмдер көрсету соның бір дәлелі бола алады. 

Патриоттық тәрбие қашанда жас жеткіншектерге өзінің халқына деген 

сүйінспеншілігін артуына зор ықпал етуі тиіс. Отан қорғау бойынша эмоционалдық, күш-

жігерлілік қатынас, оның адалдығы, Отан қорғау туралы балалардың білімінің қалыптасу 

жүйесі Әскери-патриоттық тәрбиенің барлық түрлерін қолдана білгенде ғана тәрбиелік 

нәтиже беретіні ескерілуі қажет.  

Клуб міндеттеріне келер болсақ олар; 

- Жастарды әскери борышын өтеуге – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде 

қызмет етуге даярлау. 

-  Отансүйгіштік, адамгершілік, білімге құштарлық, тәртіптілік, эстетикалық   сезімін 

тәрбиелеу. 

-  Жастар мен әскери бөлімдермен арасындағы өзара байланысты нығайту. 

-  Белгілі тұлғалардың ерлік жолдарын үлгі ету. 

Әскери патриоттық клубтардың міндеті мектептің оқушыларға саяси және әскери 

білім бере отырып, Отан сүйгіштік т.б. қасиеттерді дарытып, алған білімдері мен 

үйренгендерін іс жүзінде іске асыра білуге тәрбиелеу. Қазақстан Республикасының 

қауіпсіздігі әскери құрылымдарды күшейту арқылы ғана емес, әр азаматымыздың осы 

жауапты іске тікелей қатысуымен іске асырылатынын әрбір жасөспірім ұл мен қыз жете 

түсінуі тиіс .  

Еліміздін қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындау үшін әрбір 

мектеп ұжымы патриоттық клубтарды құрып мынадай  талаптарды жүзеге асыруы тиіс: 

- әскери-патриоттық тәрбиені жалпы мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізгі 

бөлімі деп қарастырып, оны басқа тәрбие  жұмыстарының түрлерімен тығыз байланыста 

жүргізу; 

- әскери-патриоттық тәрбиені оқушылардың жас ерекшеліктеріне, жеке қасиеттері 

мен ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, әр түрлі әдістерді пайдаланып түрлендіре 

жүргізу; 

- әскери-патриоттық тәрбиені саяси, адамгершілік, еңбексүйгіштік, эстетикалық 

және дене тәрбиесімен ұштастыра жүргізу; 

- әскери-патриоттық тәрбиеде оқушылардың бастамалық, т.б. ұсыныс талап-

тілектеріне көңіл бөліп ескеру. 

Сабақтан тыс уақыттарда жүргізілетін бастапқы әскери дайындық тәрбиесінің 

түрлері мен әдістеріне келер болсақ , Бастапқы әскери дайындық пәнінің орта мектептердің 

бағдарламасына қайта енгізілуі сабақтан тыс уақытта жүргізілетін әскери-патриоттық 

клубтардың тәрбие жұмыстарының кеңінен өрістеуіне ықпал еттеді. Тәжірибе көрсетіп 

отырғандай, әскери-патриоттық клубтардың тәрбие бағыттағы жұмыстары нәтижелі болуы 

оның саяси мәні мен қоғамдық пайдалы бағытта болуында, әрі оның әсерлі түрлері мен 

әдістерін таңдай білуде. Бұл әдістерді таңдау кезінде оқушылардың көзқарастарын, 

мұғалімдердің дайындығын, материалдық базаны, ақын маңайдағы әскери бөлімдер мен 
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көмек бере алатын кәсіпорындардың болуын есте ұстаған жөн. Ең бастысы, бұл 

шаралардың тірбиелік мақсаты мен жүгізілу әдісін таңдап алып, дайындық жұмыстарында 

ересектердің (мұғалімдер, ата-аналар мен шақырылғандар), оқушылардаң алар орнын 

белгілеу  

Әскери-патриоттық клубтардың жұмысы аудан, қала, ауылдық көлемдерде 

ұйымдастырылатын еңбек, ерлік даңқын дәріптеу орындарына саяхаттар ұйымдастыру. Бұл 

үшін шығынданып алысқа баруының қажеті шамалы. Осыларды зерттеу, материалдар 

жинастыру оқушылардың өз жерін, елін-жұртын жете білуге, ата-баба ерлігін мақтан тұтуға 

тәрбиелейді, әрі өлкетану жұмысымен тығыз байланысты болғандықтан Отансүйгіштік, 

туған табиғатқа деген көзқарастың дұрыс қалыптасуына ықпал етеді. Мектеп-халықтың 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан адамгершілік ізгі қасиеттерін жас жеткіншек бойына сіңіретін 

орта болса, ата-бабадан қалған өшпес мұра, мол қазынаны қабілеті  жоғары  ұрпақтың 

бойына дарыту - ата-ананың  міндеті  екендігін  әр ата-ана түсініп, өз жауапкершілігін 

сезінуін қамтамасыз ету - бүгінгі күннің талабы деп түсінуіміз  қажет. 

 «Баланы  жан-жақты етіп тәрбиелеу үшін жан-жақты білу керек» деген белгілі 

педагог М.Жұмабаев. Сол айтпақшы, оқушыны  жан-жақты білу үшін 

мұғалімге  ең  алдымен  көмекке келетін ата-ана екендігін әрдайым түсіндіріп отырамын. 

Ата-ана - ел болашағы үшін қажетті, маңызды міндеттерді арқалаған, жауапкершілігі зор, 

бейнеті бел қайыстыратын күрделі және қажетті орта. Оның  мәселелері де сан саналы, сан 

қилы. Ата-ананың мектеппен  бірлескен  қимылының  арқасында ғана нәтижеге 

жетеміз.  Ата-аналар - халықтың  бір бөлшегі. Халық  дегеніміз - адам. Адамды сүю оған 

жақсылық жасау - патриоттық тәрбиенің ажырамас бөлшегі. 

Ендеше, ата-аналармен  бірлесе  отыра, ұлттық ерлік дәстүрлерге сүйене отырып, 

жас өскіннің ішкі жан дүниесі, ой санасы мен сезімін дамытып, қалыптастыруға арналған 

шаралардың алатын орны ерекше екендігіне іс-тәжірибемде көз жеткіздім.  

Назарларыңызға  ұсынылған  тақырыптағы  мәселелер  бойынша бүгінгі таңдағы 

бала тәрбиесіндегі әскери-патриоттық клубтар арқылы тәрбиенің алатын орнына ерекше 

мән  берілсе  деп  есептеймін. Мектепте әскери-патриоттықтәрбиенің белгілі бір мақсаты 

болмаса, онда  жүйелі жұмыс жүргізу мүмкін емес.  

Тәрбие жүйесінің негізгі қозғаушы күші –әскери жетекшісі , класс жетекшісі және 

ата-ана. Бала өмірінде еліктеудің маңызын аша келіп «үлкен кісі не істесе, бала да соны 

істеймін деп  талпынады», сондықтан тәрбиенің басты мақсатының бірі - 

«жетіліп,  өсіп  келе  жатқан баланың  балдырған  табиғатына  азық  беру, әуес қылған 

нәрсесін тәжірибе еткізу» деп ойлаймын. «Зерттей отырып - тәрбиеле, тәрбиелей отырып - 

зертте»- бұл педагогиканың басты ұстанымдарының бірі.  

Әр ата-анаға патриоттық тәрбиенің  негізін  тәрбиелеп  отырған  баласы арқылы 

қалап, қажет жағдайда талап қоя біліп, ескерту жасау-салауатты да, сауатты ұрпақ 

тәрбиелеудегі  басты парызымыз болып қала беретіндігіне жауапты екендігін 

түсіндіру.  Жастарымызға әскери патриоттық клубтар арқылы тәрбие беріп - оқу- тәрбие 

жұмысын ғылыми тұрғыдан ұйымдастырып, оны дұрыс жолға қоюға 

болады.Оқушыларға  әскери – патриоттық клубтар арқылы  тәрбие  беру  барысындағы 

жетістіктерім  мен  кемшіліктер арқылы одан сабақ алып, жинақтаған тәжірибелік 

жұмысымдағы  келтірілген әрекеттерді пайдаланасыздар деп ойлаймын. 
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Ұлт ойындары – ата-бабамыздан бiзге жеткен, өткен мен бүгiнгi 

байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан, оны 

үйренудiң, күнделiктi тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге 

пайдасы орасан зор. 

Ұлттық ойындар – жасөспiрiм ұрпақты ел қорғауға, бауырмалдыққа тәрбиелеуде 

дене тәрбиесiнiң ажырамас бөлiгi болып саналады. Сол сияқты патриоттық сезiмдi 

дамытуға мүмкiндiк жасайды, оңды эмоциялды негiз ықпал етедi, өзге халықтардың 

мәдени ерекшелiгiмен байланысып, шұғылданушыларға да әсер қалдырады.  

Тiрек сөздер:Ұлт ойындар, жасөспiрiм, патриот, тәрбие.  

 

Национальные игры-бесценное богатство, сокровище, которое дошло до нас от 

наших предков, связывает прошлое и настоящее. Поэтому его изучение, ежедневное 

использование в быту имеет огромную пользу для воспитания современного поколения. 

Национальные игры-неотъемлемая часть физического воспитания в воспитании 

подрастающего поколения к защите страны, братству. Также способствует развитию 

патриотических чувств, позитивно-эмоциональная основа, соприкасается с культурной 

самобытностью других народов и производит впечатление на занимающихся. 

 

Ключевые слова: Страна, спорт, организация, управление, культура. 

National Games are priceless wealth, a treasure that has come down to us from our 

ancestors, connecting the past and the present. Therefore, its study, daily use in everyday life is of 

great benefit for the education of the modern generation. 

National games are an integral part of physical education in educating the younger 

generation to protect the country and fraternity. It also contributes to the development of patriotic 

feelings, a positive-emotional basis, comes into contact with the cultural identity of other peoples 

and makes an impression on students. 

Key words: Country, sport, organization, management, culture. 

 

Егемен Қазақстанды өркениеттi қоғам мен құқықтық мемлекеттiң қалыптасуы 

жағдайында өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттiлiгiн, еркiн ойлау қабiлетi 

мен шығармашылығын, кәсiби бiлiктiлiгi мен бiлiмдiлiгiн арттыру қажеттiлiгi туындап 

отыр. Бұл жас ұрпаққа бiлiм тәрбие беру iсiн қайта құруды, ұлттық рухани мұраны 

жаңғырту арқылы оның мазмұнын қайта қарап, жоғары деңгейге көтерудi талап етедi. Бiлiм 

беру iсiн батыл да қайта құру мәселесi елiмiздiң барлық салаларында болып жатқан оң 

өзгерiстермен тығыз байланысты. 
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Мемлекет тарапынан халыққа бiлiм беру iсiн жаңғырту мақсатында бiлiм беру 

жүйелерiнiң мақсат, мiндеттерiн айқындайтын жаңа мазмұндағы заң жобалары мен 

тұжырымдамалар қабылданып, халықтың рухани дамуына, ұлттық тiл мен тарихтың, дiн 

мен мәдениеттiң өркендеуiне қолайлы жағдайлар туғызылуда. 

Қоғам талабына сай бiлiм мен тәрбие беру деңгейiн көтеру, жеке тұлғаны тәрбиелеу, 

кәсiби бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауда қазақ ұлттық ойындарын пайдалану мәселе-

лерi жоғары мемлекеттiк құжаттарда арнайы бiрнеше рет қаралып, екi-жақты сөз болды. 

Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» заңында «жеке тұлғаның ұлттық және 

жалпы адамзаттық құндылықтары, ғылым мен практика жетiстiктерi негiзiнде қалыптасуы, 

дамуы және кәсiби тұрғыда жетiлуi үшiн жағдайлар жасау» қажеттiлiгi айтылса, ал 

Қазақстан Республикасы бiлiм туралы заңының I бөлiмнiң 2-бабында: «Қазақ халқының 

мәдениетi мен дәстүр-салтын оқып-үйрену үшiн жағдайлар жасалуы қажет»- деп атап 

көрсетiлiп, халықтық мәдениеттiң маңызына ерекше көңiл бөлiнген. Мемлекеттiк құжаттар 

аясында ұзақ жылдар бойы ескерувсiз келген халықтық педагогика қайта жаңғырып, тәрбие 

саласында, ерекше маңызға ие бола бастады.  

Мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтiк дамуы өз ұлтымызға тән рухани, 

мәдени өмiрдiң өркендеуiмен үйлесiм тауып, жас ұрпақтысалт-дәстүрге, тiлге, ұлттық 

өнерге,  өз елiнiң және әлем халықтарының тарихын құрметтеуге тәрбиелеуде жауапты да 

басты мiндеттер ретiнде жүзеге асырылуда. 

Ұлттық тәлiм-тәрбие берудiң нәтижелiлiгi мұғалiмнiң педагогикалық қызметiнiң 

дәрiжесiмен айқындалады. Сондықтан халықтың ғасырлар бойы жинақтаған тәлiм-тәрбие 

тәжiбесiн тиiмдi пайдалану мәселесi басты назарға алынады. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-мәдени дамуының тұжырымдамасында 

«Тәуелсiз Қазақстанның әлеуметтiк-мәдени даму жолы дегенiмiз – ең алдымен адамзат 

қазыналарына баса назар аудару, прогресшiл халық дәстүрлi мен әдет-ғұрпының толымды 

түлеуi, гуманитарлық ғылымдарға, өнерге, халықтардың моральдық байлықтарына қайтып 

оралу, мәдениеттiң барлық салаларында ұлттық даралықты сақтау, барлық ұлттық 

мәдениеттiң қазыналары мен дербестiгiн мойындау», - деп атап көрсетiлген болатын. 

Ұлттық ойындар халық педагогикасының ажырамыс бiр саласы. Ол – халықтық 

дiлдiң (менталитеттiң) түп негiзi, ұлтқа тән қасиеттердi ұрпақтан ұрпаққа жеткiзушi, салт-

сана мен, әдет-ғұрып, дәстүрлердi жалғастырушы және этностың өзiндiк ерекшелiгiн 

жастардың бойына психологиялық жағынан сәбилiк кезеңнен бастап негiздеп, шым-

шыңдай отырып сiңiрудiң аса қолайлы қарапайым жолдарын жасаушы. Халық 

педагогикасы ұлт тәрбиесiне қатысты барлық өмiрлiк негiздердi қамти,ұлттық ерекшелiктi 

даралай отырып, бүкiл адамзат қауымымен үндестiре, қиюластыра дамытуға күш-қуат 

жұмсайды. Ұлт ойындары халықпедагогикасының, аса белсендi, үнемi өзгерiп, жетiлiп 

отыратын, тот баспайтын, өмiрге үздiксiз келiп жататын ұрпақ арқылы жаңара беретiн 

бөлiгi болып табылады. Сондықтан оның атқарар қызметiнiң өрiсi кең, салмағы ауыр. Ол 

салауатты өмiр салтын мұрат тұтқан, елi мен жерiнiң қамын ойлайтын ұлтжанды, 

отансүйгiш патриот, адам баласын бауырым деп өзiне тарта бiлетiн, жолдастық пен 

достықты бағалай алатын, басқадан үйренудi жатсынбайтын жаңа адамды тәрбиелеп 

қалыптастырудың қуатты құралы. 

Ұлт ойындары – жеке адамдардың игiлiгiне асатын, ұлт өкiлдерiн түгел қамтитын 

ұлтқа тән рухани қазына. Ұлтқа тән дейтiнiмiз ұлт ойындары сол ұлттың өсiп жетiлу 

барысында пайда болып, оның сандаған ұрпағының рухани азығына айналып, ұлттық 

болмысымен өзiндiк ерекшелiгiн қалыптастыруға игi әсерiн тигiзетiн ұлттық ерекшелiктiң 

бiр қыры болып табылады. 

Халық ойындары ұлттың ғасырлар бойы жасаған iрiктелiп, сұрыпталып бiзге жеткен 

мәдени мұраларының заңды бiр саласы ретiнде бағалы. Ол ел илiгiне қызмет ететiн, жас 

ұрпақты жетiлдiрiп шыңдайтын әлеуметтiк-педагогикалық мүмкiншiлдiгi зор тәрбие 

құралы. 
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 Ұлт  ойындары-атадан балаға мұра болып келе жатқан рухани, мәдени қазына.  Ол 

халықтың сәби шағы мен бүгiнгi өскелең дәуiрiнiң көрiнiсi ретiне зерттеудiң, үйренудiң  

нысаны және бүгiнгi ұрпақты оқытып тәрбиелеуде үлкен бiлiмдiлiк, тәрбиелiк маңызы бар, 

ұрпақтан-ұрпаққа үздiксiз берiлiп келе жатқан тәрбие үрдiсi болып табылады.  

Ұлт ойындары халық педагогикасының құрамдас бiр  бөлiмi  ретiнде, өзiн дүниеге 

әкелушiлердiң есеюiне, ақыл-ойының жетiлiп, өмiрге құштарлығының артуына, дене 

қуатының, адамгершiлiк қасиеттерiнiң қалыптасып жетiле түсуiне игi әсерiн тигiзедi. Ұлт 

ойындарының осы қызметiн жақсы тани бiлген өркениеттi оны жоғары бағалап, ұмыт 

болудан сақтап, оны жиып-терiп қағаз бетiне түсiрiп зерттеу нысанына айналдырып келе 

жатқаны баршаға аян.  

Қазақ халқының рухани байлығын, оның iшiнде ұлт ойындарын, алғаш рет қағаз 

бетiне түсiрген – Италия саяхатшысы Плано Карпини. Ол ХIII ғасырда Жетiсу, Тарбағатай 

өлкелерiнде болған кезде осы өлкедегi халықтың тұрмысы, әдет-ғұрыптары, ойын-

сауықтары жайлы көптеген этнографиялық материалдар жазып, кеткен еуропалық 

назарына ұсынған едi. 

Одан кейiнгi кезеңде бұл үрдiс Италия жұртының аяулы ұлдарының бiрi Марко 

Поланың орыс саяхатшысы П.И.Рычковтың орыс ғалымы П.С.Палластың венгер 

зерттеушiсi А.Вамберидiң, немiс этнографы Р.Каруцтың, немiс ғалымы А.Гумбольдтiң, 

поляк халқының зиялысыА.Янушкеевичтiң, С.Гростың Б.Зеленскийдiң т.б. жазба еңбектерi 

арқылы жарасымды жалғасын табуын зор iлтипатпен еске аламыз. 

Содан берi де талай әлеттiк- қоғамдық өзгерiстердi бастан кешiре отырып, халқымыз 

жасаған басқада рухани байлықтар қаратында, ұлт ойындарыда жаңа ұрпақпен жаңарып, 

дамып, өзгерiп, толысып бiзге дейiн жеттi. Әрбiр жаңа толқын, жас түлек ұлт зиялылары 

ұлт ойындарының бойынан өзгеше бiр қасиет танып, халықтың мәдени қазына ретiнде ұлт 

ойындарын сол кезде шығып тұратын күнбе-күнгi басылым беттерiнде үзбей жариялап, өз 

пiкiрлерiн бiлдiрiп отырған. 

Кезiнде М.О.Әуезовтiң қазақ ұлттық ойындары туралы айтқан мына сөздерi ойға 

оралады: «Бiздiң халқымыздың өмiр кешкен ұзақ жылдарында, өздерi қызықтаған алуан 

ойын өнерi бар ғой. Ойын деген, менiң түсiнуiмше, көңiл көтеру, жұрттың көзiн қуантып, 

көңiлiн шаттандыру ғана емес, ойынның өзiнше бiр ерекше мағыналары болған».  

Ұлы ойшыл, ғалым,заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтың бұл 

пiкiрiмен толық келсiсе отырып, қазақ өмiрiнiң өткенiне көз жiберсек, әрбiр күзгi, қысқы 

шаруашылықтың табысты аяқталуынан кейiн, сәттi аяқталғанаң шылықтан соң немесе елдi 

басып кiрген жаудан кек алып, жеңiске жеткенде, ас бергенде халық мерекелерi, ойын-

сауықтар өткiзiлген. Бұл ойын-сауықтар тек қөңiл-көтеру, той-думан үшiн ғана емес, ұрпақ 

тәрбиесiн өркендетiп, дамытатын, ұлгi-өнеге көрсететiн тәрбие мектебi болған. Мұндай 

ойын тойларға жастар көптеп қатынасып, өзiнiң бағын сынап, өнер көрсетер аренасына 

айналдырған. Сөйтiп, өздерiнен ересек аға буын ардагерлердiң соңына түсiп, тәлiм алған. 

Қазақтың көкпар, сайыс, аударыспақ, күрес, теңге алу, қыз қуу, жамбы атут.б. сондай 

ұлттық ойындардың спорттық сипатпен бiрге үлкен тәрбиелiк маңызы бар. Бұларға күн 

iлгерi зор әзерлiк, мұқият даярлық керек болды. Сол даярлық үрдiсiне жас баладан бастап, 

бозбалалармен жiгi тағалары, атбектерi мен ақсақалдары түгел қатынасатын. Жоғарыда 

аталған ойын түрлерi мен бәйгенiң алуан түрлерiне қосылатын аттар, оған мiнгiзiлетiн 

балалар, балуандар, көкпаршылар, қыз қууға қатынасатын қыз 150ер жiгiттер ауыл 

ақсақалдарының алқасында талқыланып, солардың ұйғаруы бойынша қатынасуға 

мүмкiшiлiк алатын. Бұл бiр жағынан, халықтық тәлiм-тәрбиенiң маңызын арттырса, екiншi 

жағынан, үлкендерге деген iлтипатпен сенiмдi, басқаның пiкiрiмен санаса бiлудi; 

үшiнiшден, жеңiске деген құлшыныс тытуғызып, баланы ңақыл-ойын, қиялын ұштайды, 

көпшiлiктiң үмiтiн ақтауға деген жауапкершiлiгiн шыңдай түседi. Осы жағынан келгенде 

ұлт ойындары халық педагогикасының бiр бөлiгi ретiндегi өзiнiң маңызды қызметiн осы 

күнге дейiн атқаруда. 
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Ұлы тойларда қазақтың дәстүрi қайта жаңарып, балалардың ұлт ойындарына 

белсендi қатынасу талпынысты орын ала бастады. Ұлы Абай айтқандай: «Адам ата-анадан 

туғанда естi болмайды: естiп, көрiп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегi жақсы-жаманды 

танидыдағы, сондайдан бiлгенi, көргенi көп болған адам бiлiмдi болады». 

Қазақтың ұлттық ойындарының халық педагокасына ұласып, қабысып келетiн бiр 

тұсы ауыз әдебиет үлгiлерiне жиi көрiнiс бередi. Әсiресе, ақындар айтысында ойын туралы 

оның адам өмiрiнен алатын орыны туралы пiкiрлер көп. Ойын арқылы баланы  әлеуметтiк 

өмiрге ерте араластыру, ақыл ойын шыңдау үлкендердiң үлгi-өнегесiн олардың бойына ерте 

сiңiру ерекше тәрбие ниетiнен туындаған. Мысалы, Айтыс ойыны, Қыз бала мен ұл баланың 

айтыс ойыны, Сан айтысы, Бала мен шiлдiң айтысы т.б. секiлдi неше алуан ойын өлеңдерi 

осының айғағы. Өнердiң бұл түрi басқа халықтарда кездесе бермейтiн, қазақ халқының 

өзiндiк ерекшелiгiн көрсететiн, жас баланың зердесiн шыңдап, шығармашылық қабiлетiн 

арттыратын, осы өнер саласына баланы ерте елiктiрiп, баулитын қасиеттерiмен дараланады. 

Бұл өнердi халқымыз ұмыт қалдырмай, жастарға үлгi ретiнде ұсынуда. Содан болар қазақ 

халқында өз ойынан бiр ауыз өлен құрап айтпайтын адамды кездестiре алмайсың. Бұл 

ерекшелiк күнi бүгiнге дейiн жалғасын тауып, бүгiнгi қазақ мектептерiнде айтыс өнерi 

жаңарып, жалғаса түсумен көзге түседi. Ойын ретiнде бұл өнер баланың шығармашылық 

талабын шыңдап өнеге деген құштарлығы мен бейiмдiлiгi ерте оянып,талантын ерте 

танытады. Оны егемендiк алғаннан кейiн қазақ мектептерiндегi тәрбиенiң ұлтық 

мүдделерге бет бұруының нәтижесi деп бiлемiз. Кейiнгi жылдары елiмiзде жиi өте бастаған 

ақындар айтысында мектеп бiтiрген жаңа талап жас ақындардың жүлделi орындарды жеңiп 

алуы осы үрдiстiң етек ала бастағанын байқатады. Бұның  негiзi ұлттық ойындардың оқу-

тәрбие жұмысына қолданыла  бастауында да деп түсiнген орынды. 

Бұған қоса әлеуметтiк қызметтердi атқару, рухани және мәдениет қазыналарын 

жасау, еңбек қабiлеттерi жатады. 

Соңғы жылдары жас ұрпақтың дене тәрбиесi проблемасымен айналысатын 

ғалымдар халықтық ойындар мен дене жаттығуларының төл ерекшелiктерiне барған сайын 

айырықша қызығушылық танытуда. Шамасы, бұл өзгеше жағдайларда (дала жер бедерi, 

климаты, географиялық ерекшелiктерi) дене қызметiнiң кез-келген түрiнiң жеткiлiктi түрде 

тиiмдi болмауына байланысты шығар. Оның үстiне, спорттың көптеген классикалық 

түрлерi (жүзу, шаңғы, коньки және басқалары) жергiлiктi орындарда тиiстi спорт алаңдары 

мен басқа да қымбат тұратын құрылыстардың болмауынан, оларды салудың жер бедерiне 

немесе елдi мекемендердiң шашыраңқы болуынан қиынға түсуiне байланысты кеңiнен 

қолдану таппай отыр. 

Демек, халықтың қимыл ойындары жас ұрпақта қажеттi дене сапалары мен 

дағдыларын дамытуға өзгертуге болмайтын құрал болып табылады. Сондықтан, 

педагогикалық жоғары оқу орындары жағдайында осы ойын қызметiн ұйымдастыруға дене 

мәдениетiнiң болашақ мұғалiмдерiн мақсатты даярлау осы проблеманы шешудегi жүйелi 

көзқарасты қажет етедi. Мұндай мәселенiң қойылуы әбден заңды. Өйткенi, бұл қызметке 

мұғалiмнiң қандай дәрежеде даярланғандығына оқу процесiнiң табысты болуы қатысты. 

Осыған байланысты жоғарыда аталған жайғдайларда ескере отырып, оқу процесiне ғылыми 

көзқарас қажеттiлiгi туындайды. Бұл, ең алдымен, қазiргi жастар дамып жетiлiп отыратын 

жағдайлардың ерекшелiктерiмен айқындалады. 

Қимыл ойындарының маңызы туралы теориялық та, сондай-ақ әдiстемелiк сипатта 

да көптеген отандық әдебиет бар. Онда ойынның ролi, оның таралуы, әртүрлi халықтардағы 

ойын фольклорының ұқсастықтары мен айырмашылықтары, әдiстемелiк ерешелiктерi 

қарастырлады 
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В статье рассматривается проблема развития чувства ритма у детей младшего 

школьного возраста на уроках сольфеджио. Анализируется влияние возрастных 

особенностей обучающихся на музыкально-образовательный процесс. В статье 

представлен обзор разработанного авторами методического комплекса, направленного на 

повышение уровня развития чувства ритма у младших школьников. Обозначены наиболее 

значимые условия и критерии, способствующие положительной динамике в развитии 

чувства ритма.  

Ключевые слова: чувство ритма, психофизиологические особенности младшего 

школьного возраста, сольфеджио, педагогические условия. 
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The article deals with the problem of developing a sense of rhythm in primary school 

children at solfeggio lessons. The influence of age characteristics of students on the musical and 

educational process is analyzed. The article presents an overview of the methodological complex 

developed by the authors, aimed at increasing the level of development of the sense of rhythm in 

younger schoolchildren. The most significant conditions and criteria that contribute to positive 

dynamics in the development of a sense of rhythm are identified. 

Key word: sense of rhythm, psychophysiological features of primary school age, solfeggio, 

pedagogical conditions. 

 

В структуре музыкальных способностей чувство ритма занимает весьма 

значительное место. Нет такого вида музыкальной деятельности, где бы оно не было 

задействовано, поскольку способность эта комплексная, многокомпонентная, включающая 

в себя восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмической стороны музыкальных 

образов. Музыкально-ритмическая способность – «фундамент» музыкальности. Чувство 

ритма нераздельно связано с темпом движения, процессуальной характеристикой музыки. 

Для понимания «составляющих» чувства ритма многие исследователи начинают с 

разложения движения на части, тем самым «очевидной характеристикой ритма будет 

являться темп»1. Эмоциональный тонус и осмысление движения порождаются темпом. 

Следовательно, темп и чувство ритма нераздельно связаны.  

Вторая важная составляющая – это фразировка. В реальности движение не бывает 

сплошным, неразделимым. Мелкий, средний, крупный шаг, бег, плавание – всё разделено 

на предложения и фразы. Фразы, в свою очередь, на мотивы. Представим, что шаг – это 

мотив, простейшая составляющая движения. Шаги не могут быть равнозначными, поэтому 

третьей составляющей чувства ритма можно назвать ударность или акцентность. Сочетание 

коротких и длинных звуков в ритмических рисунках и формулах образуется акцентами. 

Трудно представить себе человеческую речь, лишенную акцентов. Предельно ровная и 

размеренная тирада быстро утомит слушателя и смысл сказанного будет утрачен. 

По сути, чувство ритма – это восприятие звуковой волны, это микродвижения, 

которые придают объем всему движущемуся. «Восприятие ритма не бывает только 

слуховым; оно всегда является процессом слухо-двигательным»2. Ритм нельзя только 

услышать, важно уметь воспроизвести его, быть сопричастным этому процессу.  

Исследованиями в области психологии и физиологии доказано, что ритмическое 

переживание музыки в большинстве случаев сопровождается «мышечными реакциями, 

порой подсознательными, машинальными» 4. Это могут быть тактирующие движения 

ногами, руками, пальцами, кивание головой, качание телом. 

Помимо профессиональной деятельности чувство ритма неразрывно связано с 

жизнедеятельностью. От того, насколько человек чувствителен к вибрациям, пульсациям, 

волнообразным последовательностям зависит не только его физическое, но и психическое 

состояние. Равновесие нервной системы человека в значительной степени можно 

откорректировать при помощи музыкального ритма: снизить возбуждение или 

растормозить заторможенных детей, урегулировать неверные или избыточные движения. 

Характеризуя психофизиологические и возрастные особенности младших 

школьников, которые следует учитывать педагогу при планировании и организации 

учебных занятий по развитию чувства ритма, отметим, что младший школьный возраст – 

важный период в жизни человека, когда происходит развитие основных мыслительных 

действий и приемов, формирование личности. Происходит включение ребенка в новый для 

него вид деятельности – учение, которое ставит перед ним ряд сложных задач и заставляет 

подчинить жизнь строгой организации. Учебная деятельность дает импульс для активного 

развития мышления, памяти и внимания. Для познавательной деятельности характерна 

эмоциональность восприятия, впечатлительность, отзывчивость на все яркое, красочное. 
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 Наряду с учебной деятельностью важное место в жизни ребенка по-прежнему занимает 

игра. Интенсивное физическое развитие младшего школьника становится причиной 

потребности в движении с одной стороны, и быстрой утомляемости – с другой.  

Обратимся к вопросу музыкальной деятельности младших школьников на уроках 

сольфеджио. Сольфеджио – практическая базовая дисциплина, является обязательной в 

детских музыкальных школах и школах искусств. На уроках сольфеджио происходит 

развитие ряда умений и навыков, необходимых для успешной деятельности музыканта: 

музыкального слуха, умения интонировать, чувства метро-ритма, памяти и др. 

Систематические занятия сольфеджио дают импульс к развитию творческого потенциала 

учащихся, стимулируют логику, мышление, умение делать выводы и принимать решения, 

воспитывают дисциплинированность, собранность и ответственность. Квинтэссенция 

вышесказанного сводится к следующему: сольфеджио–фундамент музыкальной 

грамотности. 

В рамках нашего исследования на базе МОУ ДО Детская школа искусств 

г. Переславля-Залесского было проведенаопытная работа по развитию чувства ритма у 

младших школьников, которая проходила в три этапа – констатирующий, формирующий и 

контрольный. Выборка составила 20 учеников в возрасте 7-9 лет. Были разработаны 

педагогические условия развития чувства ритма у младших школьников на уроках 

сольфеджио, которые включили в себя следующее: учебная музыкальная деятельность 

организуется в форме дидактической игры (ритмизация слов и стихотворений, 

использование ритмослогов и ритможестов, сольмизация, ритмическое «эхо» и др.); 

система творческих заданий должна соответствовать возрастным особенностям детей, т.е. 

и обеспечена наглядным и раздаточным материалам.  

В основе критериально-диагностической базы лежат методики Пчелкиной Т.В. 3, 

критерии уровня развитости чувства ритма: 1) способность активно (двигательно) 

переживать музыку; 2) способность ощущать фразировку, метрическую и долевую 

пульсацию; 3) способность точно воспроизводить ритм и пульсацию музыки.  

Показателями первого критерия являются умение определять темпоритм 

музыкальных произведений; выполнять движения, адекватные характеру музыкальных 

произведений; усваивать ритмические фигуры и осознавать паузы. 

Показателем второго критерияявляется ощущение начала и конца музыкальной 

фразы, а также ощущение метрической и долевой пульсации. Развитие данных умений 

формирует понимание младшими школьниками «внутренних движений» каждого 

произведения, сложностей его организации, а также успешно формирует впечатление 

вовлеченности в процесс исполнения. 

Показателем третьего критерия является реагирование на изменение темпа и ритма 

в музыке; точность воспроизведения сильных долей и акцентов, а также точность 

воспроизведения ритмического рисунка. 

На основе обозначенных критериев и показателей нами были выделены уровневые 

характеристики развития чувства ритма у младших школьников – высокий, средний и 

низкий. 

На первоначальном (констатирующем) этапе было выявлено, что способность 

активно (двигательно) переживать музыку; способность ощущать фразировку, 

метрическую и долевую пульсацию развиты в достаточной мере и не представляют для 

учеников большой сложности, так как в 90% обучающихся без труда справились с 

заданиями. В то время как умение точно самим задавать и удерживать заданный ритм и 

пульсацию музыки, сопровождать пение остинатным ритмическим рисунком показали 

только 20% испытуемых, остальные не смогли точно выдерживать свою партию, сбиваясь, 

нарушая общий ритм исполняемого произведения или ритмического аккомпанемента. 

На формирующем этапе исследования мы разработали серию творческих заданий на 
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развитие чувства ритма, которые были включены в курс сольфеджио. При разработке 

заданий учитывалось, что только в совокупной включенности в работу таких психических 

процессов, как музыкальная память, музыкальное мышление и эмоциональная  

составляющая, возможно правильное и нацеленное формирование чувства ритма. Кроме 

того, учитывались особенности мышления: наглядно-действенное в первых двух классах 

начальной школы и наглядно-образное в последних двух.  

В методическом плане мы сделали акцент на музыкально-дидактические игры, 

двигательные формы ассоциативной образности, выраженные в сценическом воплощении 

музыкальных фрагментов, обращение к словесно-образной сфере, а также коллективно-

групповую деятельность. Для шумового оркестра мы использовали не только барабаны, 

бубны, треугольники, трещотки, коробочки, ксилофоны и колокольчики, но и шуршащую 

бумагу, свободные возгласы и т.д. Это позволило развивать так называемую «природную 

ритмическую пульсацию», простимулировать интерес к исполнительской деятельности, 

импровизации. 

В качестве контроля за ходом исследования нами была использована форма 

ритмического диктанта. Каждому учащемуся были предоставлены наборы карточек с 

ритмическими формулами. После проигрывания педагогом диктанта необходимо было 

лишь выбрать нужные карточки и сложить в определенном порядке. Эта форма, на наш 

взгляд, крайне важна, так как позволяет сразу же заметить рост или напротив –отсутствие 

положительной динамики в развитии чувства ритма у учащихся. 

Постепенно наращивалась сложность предлагаемых к исполнению ритмических 

фигур, у детей вырабатывалась подсознательная внутренняя ритмическая пульсация. Так, 

педагог для каждого учащегося воспроизводил ритмическую фигуру, которую необходимо 

повторить на выбранном ударном музыкальном инструменте. Начиналось задание со 

словесно-ритмических формул, постепенно переходя к сугубо ритмическим. На 

первоначальном этапе - темп игры медленный. После воспроизведения всеми участниками 

предложенных им ритмов начинается постепенное ускорение. К третьему кругу 

подключаются дуэты, к четвертому - трио.  

Анализ результатов исследования показал положительную динамику уровня 

развития чувства ритма у обучающихся по всем заданным критериям, что подтвердило 

эффективность разработанного методического комплекса.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод – в структуре музыкальных 

способностей чувство ритма занимает одно из центральных мест. Ритм – один из 

первоисточников, первоэлементов музыки. Чувство ритма – это та музыкальная 

способность, которую развивать сложнее всего. Музыкальное чувство ритма поддается 

развитию только при комплексном подходе и опоре на все элементы музыкальной ткани.  

Проведенное исследование показало, что музыкально-дидактические игры,включение в 

учебный процесс творческих заданий, разработанных с учётом возрастных особенностей 

детей, использование ряда специальных упражнений (ритмизация слов и стихотворений, 

использование ритмослогов и ритможестов, сольмизация, ритмическое «эхо», ритмическое 

остинато и др.) являются обязательными условиями развития чувства ритма у младших 

школьников, двигательные формы ассоциативной образности, выраженные в сценическом 

воплощении музыкальных фрагментов, обращение к словесно-образной сфере, а также 

коллективно-групповая деятельность способствуют развитию чувства ритма у младших 

школьников на занятиях сольфеджио.  
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Музыка өнерінің мақсаты - өскелең ұрпақты терең ұлттық өнер қазыналарымен 

сусындату, дүниежүзілік үздік музыка өнерінің шығармаларына баулу, олардың әсемдік 

пен эстетикалық көзқарасын кеңейте отырып, оған деген аялы қатынасын орнату. 

Тірек сөздер: Музыка, Өнер, Ұлттық өнер, Дүниежүзілік музыка. 
 

Цель музыкального искусства - приобщить подрастающее поколение к сокровищам 

национального искусства, привлечь его к лучшим произведениям мировой музыки, расши-

рить их красоту и эстетическое видение, сформировать женское отношение к нему. 

Ключевые слова: Музыка, искусство, национальное искусство, Всемирная музыка. 
 

The purpose of musical art is to familiarize the younger generation with the treasures of 

national art, attract them to the best works of world music, expand their beauty and aesthetic 

vision, and form a woman's attitude towards it. 

Key words: Music, art, national art, World music.  

 

Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі қоғам дамуындағы жалпы адамзат 

құндылықтарына деген, адамның өзіндік дара қызметіне деген үндеуді сипаттайтын бүгінгі 

жағдайды айқындау болып табылады. Қалыптасқан әлеуметтік қоғам өміріндегі жағдай, 

іскерлік қасиеттері жоғары адамгершілік қасиеттерімен адамның адамгершілігін сыйлай 

білу үйлесімді келген тұлғаны қалыптастыруды міндеттейді. 

Міне, осыған байланысты жеткіншектердің музыкалық білімі мен музыкалық 

тәрбиесі - әлеуметтік қоғам өмірінде маңызы арта түсуде. 

Қоғам өмірінде жеткіншектердің музыкалық тәрбиесі мен білім алуында халықтың 

мәдени мұрасының, кәсіби музыка үлгілерінің рольі ерекше.  

Музыка өнері - адамзат қауымының пайда болуымен бірге қалыптасып, қоғам 

дамуының барлық сатысында өмірлік мәні зор тәрбиелік қызмет атқарып, бүгінгі күнге 

жеткен сарқылмас рухани қазына. Қоғамдағы мәдениеттің деңгейіне, өндірістік 

қатынастардың, өндірістік күштердің дамуына сәйкес, оның мақсаты мен мазмұны, сипаты, 

әдіс-құралдары, тәрбие формалары белгілі бір өзгеріске ұшырап отырды. Музыка өнерінің 

дамып, қалыптасуына жасалған ретроспективтік талдау және археологиялық мәліметтер 

музыкалық тәлім-тәрбиенің қоғам дамуының деңгейіне тікелей байланысты болғандығын 

дәлелдейді. 
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Музыкалық тәлім-тәрбие адамзат қауымының түрлі іс-әрекеттерінде, ойын-сауықта, 

еңбек ету әрекеттерінде берік орын алып отырды. Ол қоғамның мәдениетін, әлеуметтік 

тәжірибесін жеткізудің құралы болуымен қатар, сол қоғамның дамуына, музыкалық 

білімнің жинақталуына, адамдардың өмір әрекеттерінің түрленуіне байланысты әлеуметтік 

категория ретінде өзі де үнемі дамып, қалыптасу үстінде болды.Музыкалық білім беру 

педагогикасы қоғам дамуымен біте қайнасқан өзіндік даму тарихы бар ғылым саласы. Аға 

ұрпақтың жинақтаған тәлім-тәрбие тәжірбиесі ұрпақтан ұрпаққа жеткізіле келе, қоғамның, 

мәдениеттің дамуына, әлеуметтіктәжірибенің бай қорының жасалуына ықпалын тигізді. 

Сөйтіп, өткендегі музыкалықбілім    беру  тәжірбиесі және кейінгілердің оның    дамуына 

жасампаздықпен өз үлесін қосып,белсенділікпен меңгеруі барысында бірте- бірте дербес 

ғылым саласы ретінде қалыптаса бастады.Музыка өнері жеке тұлғаның дамып, 

қалыптасуында аса маңызды роль атқарады. Музыка адам санасына, жүйке жүйесіне ықпал 

ететін ерекше психофизиологиялық құбылыс болып табылатын дыбыстар арқылы 

бейнеленеді. Ал ол дыбыстар - түрлі биіктік пен күштіліктегі жай дыбыстар емес, адам 

сезімін бейнелеуші, реттеуші сұлулық заңына сәйкестенген әсерлі әуенөрнектері.Әуен-

саздың жеке тұлғаның дамып, қалыптасуындағы әсер-ықпалына адамдар өте ерте кезде-ақ 

назар аударған. Адамзат қоғамының дамуының ең алғашқы кезеңдерінің өзінде оны 

идеялық-психологиялық қару ретінде қолдана білген. 

Музыкалық тәрбие ұғымы қоғамдық құбылыс ретінде кең және тар мағынасында 

қолданылады. Кең мағынасында алғанда ол музыкалық іс-әрекетте жинақталған тәжірибені 

педагогикалық ықпал ету негізінде кейінгі ұрпаққа меңгерту, жалпы музыкалық мәдениетін 

қалыптастыру болып табылады. Ал тар мағынада түрлі деңгейде музыкалық тәрбие беру 

(жалпы және кәсіптік) мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған арнайы 

ұйымдастырылатын іс-әрекетті білдіреді. 

Музыка - қоғамдық сананың формасы ретінде адамдардың эмоционалдық сезіміне 

тікелей ықпал етуші эстетикалық тәрбие құралы.  Музыкалық  шығармаларды  аспаптарда  

ойнап  үйрену, орындау    жеке   тұлғаның   эстетикалық,    эмоционалды-сезімдік, 

құндылықты   сана-сезімін  дамытып,  қалыптастырады,  әсемдікті қабылдап, сезінуге 

талпындырады. Ол эстетикалық тәрбиенің басты мақсаты болып табылатын жеке тұлғаның 

эстетикалық талғамын, эстетикалық идеалын қалыптастырады, болмыстағы құбылыстар  

мен  өнер туындыларындағы  әсемдікті  саналы түрде  қабылдай білуге үйретеді және өздік 

шығарымпаздық қабілеттерін дамытады. Адамгершілік    тәрбие    бүгінгі    қоғамда    болып    

жатқан әлеуметтік-экономикалық және  саяси  өзгерістер  барысында ең басты    көкейкесті    

проблемаға    айналып    отыр.     Музыкалық шығармаларда   өмір   құбылыстарының   сан   

қырлы   бейнеленуі, поэзия   мен   музыканың   өзара   байланыста   болып,   бірін-бірі 

толықтыра келуі  бала жанына жағымды ықпал  етеді.  Рухани қазынаның мөлдір бастау-

бұлағынан жас кезінен нәр ала білген бала адамгершілік асыл қасиеттерді бойына сіңіріп 

өседі. Сөйтіп, қоғамдық, педагогикалық маңызы жоғары адамгершілік тәрбие мақсаттарын 

жүзеге асыруға қолайлы жағдай туындайды. 

«Музыкалық білім беру педагогикасы» ұғымы - көптен бері қолданылып келе 

жатқан ұғым. Бұл ұғым көпшілікке музыкалық тәрбиеберу саласында, соның ішінде білім 

мазмұны мен оқытудың әдістемесі белгілі бір педагогикалық жүйені құрайтын және сол 

музыканың өзі тәрбие құралы ретінде саналатын жалпы білім беретін мектептердегі музыка 

пәніне байланысты қолданылады. Сонымен бірге музыкалық білім беру педагогикасы түрлі 

типтегі музыкалық оқу орындарында (балалар музыка мектебі, балалар өнер   мектебі,   

балалардың   хор   студиясы   және   т.б.)   жүзеге асырылатын бастауыш музыкалық білім 

беру және осы саланың бірден-бір    күрделі    әрі    маңызды    сатысы    колледждер    мен 

консерваторияларда  кәсіби   музыкалық  білім   беру   мәселелерінқарастырады.Кез  келген  

ғылым  саласы  сияқты,  музыкалық білім  беру педагогикасы    әдіснамалық    негіздерге    

сүйенеді.    Табиғаттың, адамның, қоғамның, танымның даму заңдылықтары философияның 

заңдылықтарына      негізделеді.      Сондықтан      ұзақ      жылдар философияның   аясында   
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 өркендеген   және   өркендеу   үстіндегі педагогиканың бір саласы - музыкалық білім беру 

педагогикасы да философиялық тұжырымдардың негізінде дамиды. 

Қайсыбір   ғылым   саласы   сияқты   музыкалық   білім   беру педагогикасы ғылыми-

теориялық,  практикалық және  болжау функцияларын        атқарады.        Музыкалық        

білім        беру  педагогикасының       мазмұны       маңызды      деген      ғылыми педагогикалық       

идеяларға (білім       беруді       ізгілендіру, ынтымақтастық  педагогикасы, оқытудың өмірмен 

байланыстылығы және т.б.) ғылыми теорияларға (дамыта оқыту теориясы, білім мазмұнын 

сұрыптау теориясы, тәрбие жүйесі теориясы    және    т.б.)    сүйенеді.    Музыкалық    білім    

беру педагогикасын   теориялық   және   қолданбалы   ғылым   ретінде сипаттауға болады.  

Өйткені  ол,  бір жағынан,  педагогикалық құбылыстарды баяндап түсіндірсе, екінші 

жағынан, музыкалық білім берудің міндеттерін шешуге бағытталған қалай оқыту және 

тәрбиелеу   жолдарын   қарастырады.    Музыкалық   білім   беру педагогикасы теориялық 

жағынан дами отырып, музыкалық білім беру бойынша оқу-тәрбие процесін жетілдіруді 

көздейді. Оған озық педагогикалық тәжірибенің, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа 

технологияларының мектеп практикасына ендірілуі мысал бола алады. Музыкалық білім 

беру педагогикасына болжам жасауфункциясы қоғамның дамуының, мәдениет пен 

экономиканың, музыкалық білім беру саласындағы ғылыми-мәдени жетістіктердің даму 

тенденцияларына талдау жасау негізінде музыкалық білім берудің болашағын жобалауда 

көрініс береді. 

Қазіргі музыкатанудың көкейкесті мәселелерінің диалогі ретінде айтып өтсем. 

Бүгінгі таңда республикамызда болып жатқан түрлі әлеуметтік-экономикалық процестерде 

халықтың ұлттық сезімін оятады, тарихи мұраға аялы көзқарасты қалыптастыруды, жалпы 

адами сипаттағы факторларды дамытуды, жеткіншектерді ұлттық және жоғарғы музыка 

өнері арқылы партиоттыққа тәрбиелеу жұмыстарын жаңартуды талап етеді. 

Бүгінгі таңдағы балалар музыка мектебі әрбір мәдениет өкілдерінің балалары өз 

халқының мәдениетін меңгерумен бірге басқа халықтардың да музыка мектебінде 

мәдениеттік рухани азық алатын мекеме. Оқушылар әрбір мәдениеттің өкілдері бар қоғамда 

өмір сүретін болғандықтан, оларға барлық халықтардың музыка өнерінде көрініс алған, 

жалпы адамзаттық құндылықтардың негізінде де қарым-қатынас тәжірибесі қажет.  

Ал оқушылар болса әртүрлі ұлттардың балалары қарым-қатынаста болатын 

мектептердің өзіндік ерекшелігін ескере бермейді, ал оқу-тәрбие процесі ұйымдастыруда 

этикалық-педагогикалық қателар жібермейді, осыған байланысты оқушылар тарапынан 

оларға силастық азаяды, ал, бұл болса оқу әрекетінде жағымды себептердің қалыптасуына 

кері әсерін тигізеді. Бұл жерде музыка мектептерінің мұғалімдерін ұлттық психологиямен 

оның ерекшеліктерін ескерумен бірге, кіші жас оқушылардың да эстетикалы, 

психологиялық және әлеуметтік даму ерекшеліктерін ескеруі қажет. 

Сөзімді қорытындылай келе, тұлға дамуындағы өнердің орны, музыка – тұлға 

мағынасын білдіретін арна дегім келеді. Жастардың субмәдениеті және музыкалық өнер, 

балалардың музыкаға құштарлығы – уақыт. Уақыт өткен сайын жас ұрпақтың 

мәдениеттілікке, музыкаға, өнерге құштарлығын арттырып, олардың ниет – талаптарына 

қолдау көрсету біздің басты міндетіміз деп білемін.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. "Музыка әлемі"№4, 2005жыл, №6 2007жыл. 

2. Р.Қ.Дүйсембинова "Музыкалық білім беру педагогикасы" Талдықорған қаласы 

2006жыл 

3. "Түрлі үлгідегі қосымша білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалар" Алматы 

2009 жыл. 

 

 

 



 

159 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

ӘОЖ 381.543 

 

ҚАЗАҚ КҮРЕС ЖАРЫС ЕРЕЖЕСІНІҢ ӘДІС-ТӘСІЛ ТҮРЛЕРІНЕ 

ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ 

 

Ержанова А.Н. мұғалім, Таласбаев Е.Е. мұғалім 

№2 орта мектебі, Талдықорған қ. 
 

E-mail: Nurkhamitovna68@mail.ru 
 

Жеңіл атлетика –халық арасында көп тараған спорт түрі, ол теориялық және 

практикалық негізіне сүйеніп дамиды, спортшыларының жан-жақтылығын және 

тұрақты шеберлігін жетілдіруін қамтамасыз етеді. Біздің елдегі және шет елдердегі 

ғылыми жетістіктерді спортшылардың, бапкерлердің тәжірбиелері негізінде теория 

және практика пайдалану қарастырылған 

Тірек сөздер: Жеңіл атлетика, қысқа қашықтық, төзімділік  
 

Легкая атлетика - наиболее распространенный вид спорта среди населения, 

развивающийся на теоретической и практической основе, обеспечивающий 

всесторонность и постоянное совершенствование мастерства спортсменов. 

Предусмотрено использование теории и практики научных достижений в нашей стране и 

за рубежом на основе опыта спортсменов, тренеров 

Ключевые слова: Легкая атлетика, короткие дистанции, выносливость  
 

Athletics is the most common sport among the population, developing on a theoretical and 

practical basis, providing comprehensive and continuous improvement of athletes ' skills. It is 

planned to use the theory and practice of scientific achievements in our country and abroad based 

on the experience of athletes and coaches 

Key words: Athletics, short distance, endurance 

 

Қазатың күрес өнері ежелден дене тәрбиесі ретінде қызмет етіп келеді. Ол негізінен, 

қазақ жауынгерлерін жаттықтыру, сондай-ақ жастарды қуатты, күшті айлалы етіп 

дайындауға жекпе –жекте жеңе  білуге тәрбиелейді.  

Ұлтты өзге жұрттан ерекшелендіріп тұратын күш-олардың тарих толқынында жүріп 

өткен жолындағы салт-дәстүрі , мәдениеті мен өнері, тілі саналады. 

Қазақ халқы тәуелсіздік алған күннен бастап отаршылдық кесірінен жоғалған, 

еріксіз өзгертілген ұлттық құндылықтарын қайтадан қалпына келтіру, дамыту жолында 

үлкен жұмыстар атқарылуда. 

Ұлттық құндылықтарымыздың  бірі-қазақтың палуандық өнері.  

Қaзaқ күрeстiң oсы ұлттық спoрттaн мaмaндaр дaйындaудaғы oқу құрaлы рeтiндe 

қaлыптaсу кeзeңдeрiн, жaттығу үдeрiсiнiң әдiснaмaсын жeтiлдiрудi, жaрыстaрды өткiзу 

eрeжeлeрi мeн  20-ғaсырдa хaлықaрaлық спoрт түрiнe дeйiн дaмуын зeрттeу, қaзaқ күрeстiң 

спoрттық күрeстiң бaсқa зaмaнaуи түрлeрiнeн дaму тaрихындaғы, жeңiскe жeтудiң 

қoлдaнбaлы құрaлдaрдың тeхникaсы мeн әдiстeрiндeгi, бaлуaндaрды дaйындaу 

әдiснaмaсындaғы жәнe aйнaлысушылaрғa тигiзeтiн әсeрiнiң тиiмдiлiгiндeгi 

aйырмaшылықтaрын aнықтaу қaзaқ ұлттық күрeсiн ұтымды тaнытып, қaзaқ күрeсi бoйыншa 

oқу мaтeриaлдaрын жeтiлдiругe жәнe қaзaқ күрeстi oқушы жaстaрдың дeнe тәрбиeсiндe 

пaйдaлaну қaжeттiлiгiн нeгiздeугe мүмкiндiк бeрeдi.  

 Өткенге көз жіберіп, шежіре жолдарына тереңірек үңілер болсақ, қазақша күрестің 

өсіп - өркендеу, даму жолдарының өзгеше, өзіндік сыр- сипаттары бар. Бір қызығы, әу 

бастан-ақ қазақтар той-домалақ думанда, басқа да халық мол жиналатын жиындарда 

балуандардың салмағын өлшеп жатпаған. Қарсыласыңа қарсы тұрарлық күш – қуатың бар 
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 ма, онда кілемге білек сыбанып шыға бер. Әрине, атаң жілікті түйе балуандардың жөні 

бөлек, тұрпаты тым басқаша ғой. Дегенмен, халықтық ұғым, нағыз бәсеке тұрғысынан 

балуандардың мықтылығы мен тума – талант, алып күш иесі болуын салмаққа қарамай-ақ 

«күшті болсаң күресіп көр» деген тұжырымда кесіп – пішіп айтып тұрған тәрізді. Былайща 

айтқанда кез-келген жарыс ережесіз болмайды. Ол әр халыққа әр қалай, өзіндік ұлттық 

психологиясы, көзқарас тұжырымдарымен тізбектеліп, қалыптасқан. Ежелгі сақтар 

дәуірінде күрес өнерінің, тәрбиелік мәні болғанын, адамды шыңдау міндетін атқарғанын 

айтуға болар еді. Бір қызығы, боз кілемде жігіттер ғана емес, қыздар да күш сынасқан екен. 

Көне грек жазушысы Клавдий Элиан «Сақ жігіті өзі ұнатқан қызға үйленгісі келсе, сол 

қызбен күресуге міндетті болған. Егер бұл белдесуде қыз жеңіске жетсе, онда жігіт соның 

қол астында қалып, бағынышты болады. Мықты күшті жігіттердің ғана мерейі өсіп, билік 

жүргізген», деп жазады. Тарихқа тереңдеп бойламай-ақ жүгірте көз тастағанның өзінде 

батыр бабаларымыздың асқақ бейнелері көз алдымыздан қылаң бергендей болады. 

Қобыланды, Алпамыс, Қамбар, Ер Тарғындар – қалың қолға қарсы қайыспай шабатын 

батыр әрі белдескеннің тізесін дірілдетіп, құтын қашырған алып күш иелері. Сілекейіміз 

шұбырып сан мәрте қайталап оқыған аңызға бергісіз жырлар тегіннен тегін туған жоқ. Қара 

Қыпшақ Қобыландының тікелей ұрпағы Қажымұқан атамыздың тау шайқаған құдіреті 

бұған айқын дәлел. Салмағы бел қайыстыратын, ұзындығы есік пен төрдей рельсті иығына 

салып, екі басына жиырма-жиырмадан қырық адамды мінгізіп, көтеруі- бүгінгі таңда өңіміз 

түгілі түсімізге де кірмейтін керемет. Жуандығы таяқтай жұмыр темірді беліне белбеу 

қылып байлайды;төрт доңғалақты арбаға 25 адамды отырғызып, тісімен сүйрейді; 

ауырлығы- 2,5-3 центнердей кесек тасты шалқасынан жатып, кеудесіне қойғызады да, 20 

килограмдық балғамен ұрғызады; жуандығы сырғауылдай темірді доғаша иеді... Қазақ 

күресі туралы келелі әңгіме болған жерде Балуан Шолақ міндетті түрде айтылады. Мұрты 

жаңа тебіндеген Нұрмағамбеттің Сағынайдың асында бұған дейін тірі пендені бет 

қаратпаған түйе балуанды жығып, БалуанШолақ атануының өзі бір қызық оқиға.   

Ел арасында Балуан Шолаққа қатысты аңызға бергісіз әңгіме көп. Балун Шолақтың 

жуандығы білектей темірді доғаша игені; таяқтай темірді білегіне, мойнына байлап, қайта 

жазғаны; бір жолы қатты ашуланып, ат арбаны жұдырығымен бір қойғанда, арбаның быт-

шыт болғаны; байтақ даланы әнге бөлеп, дуылдатып сән салтанатты ғұмыр кешкені; бәрі-

бәрі енді қайтып оралмайтын сол бір алыста қалған жылдардың еншісіндегі тарих. ...Бір 

ауылға ат басын арнайы бұрған Балуан Шолақ дүйім жұрттың алдында ойын көрсетеді. 

Балуанның өнеріне таң тамаша болған халық оны жібергісі келмейді. Әңгіме арасында 

«Ауылымызда Ісләм балуан бар. Сізбен күш таластыратын бір адам болса, сол ғана», деген 

сөзді естиді. Жайлап сұрастырып білсе, Ісләм кәріліктің ауылына дендеп енген, бірақ күш-

қуаты қайта қоймаған кісі екен. Ауылдың шет жағында тұратынын да сұрап, біліп алады. 

Ертеңіне таң қылаң бере жігіттерін бастап жолға шыққан Балуан Шолақ ауыл шетіндегі 

қараша үйдің жанындағы үйдей кісіні анадайдан аңғарып, ат басын бұрады. Әлгі кісі дәрет 

алып отырса керек. Балуан Шолақ дәл жанына жетіп тоқтағанша, мойнын бұрмайды. 

Балуан Шолақ аттың үстінен сәлем береді. Бұған көз қиығын бір тастап қойып, сәлемін 

алған қарияның қолы күректей екен. - Жол болсын! –дейді қария сабырлы қалпынан танбай. 

Балуан Шолақ жөнін айтады. Қария мол денесін еркін игеріп, Балуан Шолақтың үзеңгісіне 

қол тигізеді. Балуан атының басын бұра бере басын изеп, үнсіз қоштасады да, жүріп кетеді. 

Ауылдан әудем жер ұзағанда серктерінің бірі: - Балуан аға, әлгінде қарияның қолы үзеңгіге 

тигендей болып еді, өңіңіз қашып кетті ғой. Жайсыз бірдеңе айтты ма? – деп сұрайды. - 

Ақсақал ләм-мим деген жоқ.  

Осы өңірдің мықтысымын дегенді айтпай-ақ түсіндірді.Үзеңгімді ұстаған болып, 

етігімнің сыртынан бас бармағымен мытып жібергенде жаным көзіме көрінді. Ісләм ағам 

менен күшті екен. Мәрттік деген осы!  Осы оқиғаның өзі ел ішінде, небір күш иелерінің бар 

екенін аңғартады.  
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Күресті сала-салаға бөліп, кәсіби деңгейде бүкіл дүниежүзі болып көтеріп жатқан 

қазіргі замманың өзінде талай мықтының көзден таса қалып жатқаны күмән тудырмайды. 

Қазақтың әр ауылынан демей-ақ қояйын, әр ауданнан дүниежүзілік деңгейде белдесуге 

жарайтын бір-бір балуан тәрбиелеуге болады. Мысалы, Мұхтар Мағауиннің «Шақан – 

Шері» романындағы адам мен жолбарыстың айқасқан тұстарын оқыған жан өзгеше көңіл 

күйде болады. Ата-бабаларымыздың жолбарыс аулауды кәсіп еткені тарихтан белгілі. Бұл 

жағдайға байланысты әңгімелер ел ішінде аз емес. Мағауин Шақан-Шеріні де қиялдан 

алмаған. 1871 жылы Санк-Петерборда шыққан «Военный сборник», 1884 жарық көрген 

«Природа и охота» журналындағы нақты деректерге сүйенген. Романдағы «Қайраты мен 

ебі, айласы мен ерлігі аңызға айналған аң патшасына қарсы шығуға жүрегі даулаған, жүз 

мәрте жанкешті айқасқа түсіп, бәренде де мерейі үстем болған Шақан-Шері тек жолбарыс 

өлімімен өлсе керек», деген жодар аталарымыздың өр тұлғасына, көзсіз батырлығына 

еріксіз бас игізеді. Шақан-Шері өз заманының кез келген балуанымен немесе батырымен 

ұстаса кетсе, алдырмайтыны анық. Осындай бабаларымыздың өнегесі - біз үшін ерлік 

мектебі. Қaзaқ хaлқының eртe кeздe қaлыптaскaн спoрт oйындaрының бiрi — кaзaқ күрeс. 

Қaзaқ күрeсi — жeкпe-жeктiң қaзaқ ұлтынa тән түрi. 

Ұлдaрдың бaлa кeзiнeн жaқсы көрiп шұғылдaнaтын спoрттық жaттығулaрының бiрi 

— күрeс. Кaзaқ хaлқының eжeлдeн кeлe жaтқaн бұл спoрт түрiмeн шүғылдaнуғa aрнaулы 

спoрт құрaлдaры мeн күрдeлieрeжeлeр aсa көп қaжeт eмeс. Күрeсугe өзaрa кeлiскeн eкi бaлa 

тұрa қaлып күш сынaсa бeрeдi. Күрeскeндe oйлaнып қимыл жaсaйтын, aйлaкeр, бaтыл, өз 

күшiнe сeнeтiн бaлa әрқaшaн жeңiскe жeтeдi.  

Қaзaқ күрeс—хaлық aрaсынa кeң тaрaғaн ұлттық спoрт түрлeрiнiң бiрi. Қaзiргi кeздe 

oл жaңa түр, жaңa мaзмүнғa иe бoлып, жaстaрдың сүйiп шүғылдaнaтын спoртынa aйнaлды. 

Қaзaқ күрeс "жүрeктiлeр мeн күштiлeрдiң мүрaт тұтқaн iсi" дeп aтaлып жүр. Шын мәнiндe 

дe сoлaй. Eртe кeздeрдe қaзaқтың тoй-тoмaлaғы күрeссiз өтпeгeн. Тiптi қaзiрдiң өзiндe 

жeткiншeктeр мeн жaсөспiрiмдeр aрaсындa кeң тaрaлғaн күрeс (грeк-рим, eркiн күрeс, т. б.) 

түрлeрiмeн түрaқты түрдe aйнaлыспaсa дa, бeлдeспeйтiндeрi, өсiрeсe aуылдық жeрлeрдe, 

кeмдe-кeм.  

Қaзaқ күрeсi— спoрттың бiр түрi. Қaзaқ күрeстe түрeгeп тұрып, тeз қимыл жaсaлaды. 

Кeйдe сaмбo, eркiн,  грeк-рим күрeстiң, Oртa Aзия мeн Кaвкaз хaлықтaрының ұлттық 

күрeстeрiнiң aйлa-тәсiлдeрiн дe қoлдaнуғa бoлaды. Eрeжeгe сәйкeс бeлдeн төмeн,   aяқтaн,    

сaннaн   ұстaуғa    бoлмaйды. Әдiс қoлдaнғaндa бiр қoлмeн бәсeкeлeсiн бeлдiктeн нeмeсe 

шeкпeн, шaпaн жaғa-сынaн,жeңiнeн-ұстaп,шaлып,үйiрiп, сүрiндiру, итeру, жaмбaстaп 

кeудeдeн aсырa лaқтыру   т. б. тәсiлдeрдi қoлдaнуғa бoлaды. Бұрын Қaзaқ  күрeсiндe сaлмaқ    

кaтeгoриясы   бoлмaғaн. Қaзaқ күрeсi   1953—70 ж. төрт сaлмaқ   кaтeгoриясы бoйыншa 

жургiзiлдi.   Қaзaқ ССР   Министлiгi Сoвeтi жaнындaғы физкультурa жәнe спoрт жөнiндeгi 

кoмитeт кoллeгиясының қaулысы бoйыншa, Қaзaқ күрeстe aсa жeңiл (48—52 кг), жeңiлдeу 

(52—57 кг), жaртылaй жeңiл (57—62 кг), жeңiл  (62—70 кг), жaртылaй oртa (70—78 кг), oртa 

(78—87 кг), жaртылaй aуыр (87— 97 кг) жәнe aуыр (97 кг-нaн жoғaры) дeп бөлiнгeн 8 сaлмaқ 

кaтeгoриясы бeлгiлeндi. 1973 ж. oсы кaтeгoрия бoйыншa үздiк бaлуaндaрғa «Қaзaқ ССР-iнiң 

спoрт шeбeрi» aтaғы бeрiлeтiн бoлды. Aлғaш бұл aтaқты aуыр сaлмaқты Мaнaрбeк Eсiмoв 

(Тaлды-қoрғaн oбл.), жaртылaй oртa сaлмaқты К. Рaхимoв (Aлмaты oбл.) aлды.  

Қaзaқ күрeстeн жыл сaйын жaс өспiрiмдeр, жaстaр, eрeсeктeр aрaсыпдa рeспубликa 

бiрiншiлiктeрi өткiзiлумeн қaтaр aтaқты бaлуaн Қaжымукaн Муңaйтпaсoв (1962 жылдaн), 

Сoциaлистiк Eңбeк Eрi aтaғын 2 рeт aлғaн Жaкaeв Ыбырaй (1968 жылдaн) aтындaғы 

жүлдeлeр сaрaпқa сaлынaды. Қaзaқ күрeстiң aтaқты бaлуaндaры Бaлуaн Шoлaк, Бoрaнқұл 

(Сeмeй|, Тәжi Шәрiпбaй (Қызылoрдa) т. б. eсiмдeрi хaлық aрaсыңдa кeң тaрaғaн. 

1938 жылы кoлхoзшылaрдың aрaсындa қaзaқ күрeсiнeн рeспубликaлық спaртaкиaдa 

тұңғыш рeт өттi. Сoдaн бeрi тaлaй мұз eрiдi. Жылдaр жылжыды. Aтa спoртымыз бiртaлaй 

кeзeңдi бaсынaн өткeрдi. Дaму жoлы дaңғыл бoлды дeй aлмaспыз. Дeгeнмeн бүгiндe әлeм 

чeмпиoнaтын өткiзeтiн жaғдaйғa жeтiп oтырмыз. 
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 Қaзaқ күрeсi тaрихымыздaғы eртeгi-aңыздaрдa кeздeсeтiн эпикaлық бaтырлaрдың 

тұлғaсынaн бaстaу aлaтыны бeлгiлi. Сoнымeн қaтaр күш aтaсы Қaжымұқaн, Бaлуaн шoлaқ, 

Бoрaнқұл, Битaбaр, Мoлдaбaй, Бaйғaбыл сeкiлдi жaуырындaры жeргe тимeгeн aпaйтөс 

бaлуaндaрдың жeкпe-жeктeрi aрқылы төл күрeсiмiз жaлғaуын үзбeй зaмaнa спoртының 

төрiнeн oрын aлды. Aл өткeн ғaсырдың oртaсынaн бaстaп, хaлықaрaлық, әлeмдiк, oлимпиa-

дaлық жaрыстaрдa күрeстiң әрбiр түрлeрiнeн тoпжaрғaн Ә.Aйхaнoв, Ж.Үшкeмпiрoв, 

Ш.Сeрiкoв, Д.Тұрлыхaнoв, Қ.Бaйдoсoв, A.Бұғыбaeв, A.Ғaбсaттaрoв, A.Имaнқұлoв, 

A.Мұсaбeкoв, Қ.Бaйшoлaқoв, A.Шaйхиeв, aйтa бeрсeң, қaлaмның сиясы тaусылaтын 

жұлдызды бaлуaндaр шoғырының бәрi дeрлiк қaзaқ күрeсiн aйнaлып өткeн eмeс. 

Aтa күрeсiмiздeн бүгiнгi күнгe дeйiн 5 рeт Aзия,1 рeт Eурoпa жәнe 3 рeт әлeм 

бiрiншiлiктeрi өткiзiлдi. EлoрдaмызAстaнa қaлaсындa қaзaқ күрeсiнeн III әлeм бiрiншiлiгi 

бoлып өттi. Бoз кiлeм үстiндe әлeмнiң 39 eлiнeн кeлгeн eкi жүзгe жуық пaлуaн бaқ сынaды. 

Aлты бiрдeй aлтын мeдaлдi қaзaқстaндықтaр иeлeнсe, Мoңғoлия жәнe Лaтвия пaлуaндaры 

бiр-бiр aлтынды oлжaлaды. 

Сoнымeн қaтaр қaзaқ күрeсiнeн eрeсeктeр, жaстaр жәнe жaсөспiрiмдeр aрaсындa 

eлiмiздiң iшкi бiрiншiлiктeрi өтeтiн бoлсa, күш aтaсы Қaжымұқaнғa, ҚР eңбeгi сiңгeн 

жaттықтырушы Бaқытжaн Жaңбырбaeвқa жәнe сaмбoдaн әлeм бiрiншiлiгiнiң күмiс 

жүлдeгeрi Eрзaт Түкeeвкe aрнaлғaн дәстүрлi хaлықaрaлық жaрыстaр жaлғaсын үзбeй кeлeдi. 

Әрбiр өркeниeттi eл өзнiң ұлттық спoртын дaмыту жoлындa жaнын сaлa жұмыс 

жaсaп жaтқaнын көрiп-бiлiп oтырмыз. Мысaлы, жaпoндaрды өз ұлттық спoрт түрлeрi дзюдo 

мeн сумoны дaмытудa қaншaмa қыруaр қaдaмдaр жaсaп, қaзiргi тaңдa әлeмнiң әр түкпiрiндe 

aйтулы спoрт түрлeрi тaңдaй қaғaр тaбысқa жeттi. 

Aл бiз өзiмiздiң төл өнeрiмiз қaзaқ күрeсiн нaсихaттaп, қaмқoрлық тaнытуғa кeлгeндe 

әйтeуiр сипaқтaп қaлып жaтaмыз. 

Ұлттық спoрттың төрeсi қaзaқ күрeсiн бiрiншi жoлғa қoйып, aудaн, oблыс 

aймaқтaрындaғы спoрт мeктeптeрiнiң жaнынaн қaзaқ күрeсi үйiрмeлeрiн көптeп aшу бүгiнгi 

күнi мaңызды мәсeлeнiң бiр ұшы бoлып oтыр. 

Рaс, қaзaқ күрeсi oлимпиaдaлық спoрт түрi eмeс. Дeсeк тe, aтa спoртымызды Oлим-

пиaдaғa кiргiзу үшiн жaсaлынaтын жoтaлы жұмыс бaрысын бiр тoқтaтпaғaнымыз aбзaл. 

Мысaлы, қысқы спoрт түрлeрiнeн Шoтлaндияның кeрлинг oйыны 1992 жылы Нaгaнa 

Oлимпиaдaсының бaғдaрлaмaсынa кiргeлi бeрi, бұл спoрт қaзiр әлeмнiң әр түкпiрiнe 

кeңiнeн тaрaп кeттi. Aл сoл кeрлинг пeн қaзaқ күрeсiн сaлыстыруғa кeлe мe? Әринe, жoқ. 

Дeгeнмeн қaзiргi күнi әлгi кeрлингтiң бaғы бiздiң күрeстeн бaсым бoлып тұр. Сoндықтaн 

aтa күрeсiмiз бoлaшaқтa кeрлинг сияқты Oлимпиaдa бaғдaрлaмaсынaн oрын aлып жaтсa, 

қaзaқ хaлқы үшiн oдaн aсқaн бaқыт бoлмaс eдi.  

«Түйeсi жoқ aуылғa тaйлaқ aтaн көрiнeр» дeмeкшi, қaзaқ көп шoғырлaнғaн oблыс, 

aудaн oртaлықтaрындa өзгe спoрт түрлeрiнe көңiл көп бөлiнiп, төл күрeсiмiз бүгiндe 

кeнжeлeп қaлғaн жaйы бaр. Oсы oлқылықты oңaлтaр уaқыт жeттi. 

Eлiмiздeгi қaзaқ күрeсi фeдeрaциясы төл өнeрiмiздi туғaн жeрiмiздe ғaнa eмeс, әлeм 

aрeнaсынa шығaру жoлындa aянбaй eңбeк eтудe. 

Сeрiк Түкeeв мырзa бaсшылық eтeтiн дүниeжүзiлiк қaзaқ күрeсi фeдeрaциясының 

aлқaлы oтырысындa төл күрeсiмiздiң бoлaшaғы төңiрeгiндe көптeгeн кeлeлi мәсeлeлeр 

көтeрiлiп, шeшiмiн тaуып кeлeдi. Дeгeнмeн өкiмeт тaрaпынaн қoлдaу көрсeтiлмeсe, тың 

iздeнiстeр тұйыққa тiрeлeрi хaқ. Өкiнiшкe oрaй, «жaны aшымaстың бaсы aуырмaс» дeмeкшi, 

көңiлгe қoнымды нәтижeлeр әлi дe бoлсa, көрiнбeй тұр. Сoл сeбeптi қaзaқ күрeсiнe қырын 

қaрaмaй, eл бoлып eлeңдeп, жұрт бoлып жұмылып әлeмгe тaнытуғa жәрдeм бeрiп, бeлсeнe 

жұмыс iстeйтiн уaқыт жeттi. 

Қорыта келгенде Қaзaқ спoрт мәдeниeтi, қaзaқ күрeсiнiң дүниe жүзiлiк мәдeниeтi, 

жaс спoртшылaрдың рухын, мaқтaныш сeзiмiн оятты, oсы өнeр aрқылы жaстaрдың eлiнe, 

жeрiнe дeгeн сүйiспeншiлiгi aртaды. Егеменді eлімізде жaстaрды Oтaншылдыққa тәрбиeлeу, 

oлaрдың eлiн-жeрiн сүйeтiн, aнa-тiлiн aрдaқтaйтын, ұлтын пiр тұтaтын aзaмaт бoлып өсуiн 
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қaмтaмaсыз eту бүгiнгi күннің басты өзекті мәселесі. Қaзaқ спoрт мәдeниeтi, қaзaқ күрeсiнiң 

дүниe жүзiлiк мәдeниeтi, жaс спoртшылaрдың рухын, мaқтaныш сeзiмiн оятты, oсы өнeр 

aрқылы жaстaрдың eлiнe, жeрiнe дeгeн сүйiспeншiлiгiн  aрттырaды.  
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Қазіргі футбол футболшыдан жоғары деңгейдегі төзімділікті талап етеді. 

Жатығу жүктемелерінің көлемдері қазір өте жоғары деңгейге жетті, одан жоғары өсуі 

адамның адаптациялық мүмкіншіліктерінен асып түседі және әлеуметтік факторлар 

арқылы лимиттенеді. Осыған байланысты жаттығулардың бастапқы уақытында 

футболшылардың функционалдық дайындық мәселесі өседі. 
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 Тiрек сөздер:Футбол, деңгей, төзімділік, жаттығу, функционалдық дайындық.  

 

Современный футбол требует от нынешних футболистов высокого уровня 

выносливости. Объемы лежачих нагрузок сейчас достигли очень высокого уровня, 

росткоторого превышает адаптационные возможности человека и лимитируется 

социальными факторами. В связи с этим возрастает проблема функциональной 

подготовки футболистов в начальном этапе тренировок. 

Ключевые слова: Футбол, уровень, выносливость, тренировка, функциональная 

подготовка. 

 

Modern football requires a high level of endurance from current players. The volume of 

recumbent loads has now reached a very high level, the growth of which exceeds the adaptive 

capabilities of a person and is limited by social factors. In this regard, the problem of functional 

training of football players in the initial stage of training increases. 

Key words: Football, level, endurance, training, functional training. 

 

Спорт қазіргі уақытта бұқаралық құбылыс болған себептен  әлеуметтің өміріне 

қатты әсер етуінде болып табылады. Ол ұлтаралық қауымдастық тардың және халықаралық 

деңгейдегі арақатынасты қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік – мәдени құбылыс 

сипатты болды. Нәтижесінде әлемнің көптеген елдерінде спорт  мемлекет саясатының  

негізгі бағыттарына теңестірілген  және елдің басшыларының қолдауымен  пайдаланады[1]. 

Функционалды дайындық мәселесі спортта ең маңызды болып табылады. Әдетте 

оны жұмысқа бейімділік, шаршамай еңбек ету деп біледі. Функционалды дайындық жұмыс 

барысындағы қажетті болатын күшпен белгіленген үақытқа дейін шаршағанша еңбек 

етудін ұзақтығы ретінде анықталуы мүмкін. Ол шаршаған кездегі жұмыс жылдамдығының 

азайуы арқылы белгіленеді. Функционалды дайындықтың жалпы көрсеткіші шегіне 

жеткенше орындайтын жұмыс уақытының мөлшері болуы мүмкін .  

Әдебиетте функционалды дайындықтың дамуына әсер ететін құралдардың беретін 

нәтижесі туралы жазылған. Бір жылжық жаттығудың кезеңінің әр бөлімінде әр түрлі 

міндеттер атқарылады. Футболда дайындық кезінде көбіне функционалдық мүмкіндіктер 

жетілдіріледі, ерекше әрекеттерге қажетті дене қабілеттері дамытылады [2]. 

Спортшылардың нақты дене сапаларының  көрсеткіштері ерекше болады. Оның 

ерекшелігі олардың нақты спорт түрінде жаттығу барысында анықтылытын 

биоэнергетикалық деңгейінің арақатынасы арқылы білінеді. 

Футболшылардың шабуыл кезіндегі және қорғау барысындағынәтижелігі олардың 

функционалды дайындығының деңгейіне және психофункционалдық жағдайына 

байланысты. 

Футбол ойыны адамдарды дене жақтан жан-жақтылы шынықтырып, жылдамдық, 

күш, төзімділік, икемділік, ептілік жақтарынан да, қайсар, зерек, қағылез, мойымас 

қасиетпен жұдырықтай жұмылып селбесетін ұжымдық рухты жетілдіру жағынан да зор 

маңызға ие. Футбол еңбекші бұқараны дене шынықтыру және спортпен тиянақты 

айналысуға, белсенді демалуға дайындаудың күшті құралдарының бірі. Спорттық 

тартымдылығы – бәсекеде. Спорттық жекпе-жек техникалық шеберлікті жетілдірудің 

тамаша ынталандыру жолы. Ол әркімге күрес қуанышын сыйлайды, әсіресе 

жасөспірімдерді қызықтырады. Жарысты ширақ ұйымдастыру, салтанатты түрде өткізу, 

жеңімпаз командаларды наградтау, құрыметті жүлдегерлерді сарапқа салу осының бәрі 

ойынды халыққа әйгілеуге көмектеседі. Футболменмен айналысу – тек дене тәрбиесінің 

ұтымды жолы емес, жастарды пайдалы, қызғылықты іске тартудың да тиімді түрі [3].  

Футбол командасының ең бір шешілмей келе жатқан мәселенің бірі ойыншыларға 

доптын жетіспеуінде. Бірақта әдісті жетілдіру үшін бұл сылтау емес. Есепке келсек бүкіл 

ойын бойы әр ойыншы орта есеппен доппен 2-3 мин ал жолдастық кездесулермен сәл 
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жоғары. Сондықтан техникалық құралдарды үнемі өсіріп (жетілдіріп) отырған жөн. 

Техникалық дайындықта жаттығуларды дұрыс ұйымдастырып көп әсер алу керек.  

Мысалы: Команданың бір бөлігі арнайы техникалық жаттығуларды доппен 

орындаса. Келесі бөлім дене дайындығымен айналысады. Арнайы техникалық дайындықта 

бірнеше жаттығулар ұсынылады. Бірінші қатарда шеңбер біреу ортада. Келісілген шарт 

бойынша ортадағы ойыншы допты береді ол ойыншы допты қайтарады. Осы форманы 

әртүрлі орындауға болады. Мысалы (допты тоқтата беру) немесе үнемі қозғалыста жүгіріп 

орындау т.б. 

Қазақстан Футбол Федерациясының техникалық орталығы кешенді ғылыми-

әдістемелік топтардың мазмұны мен әдістемелік жұмыстарын жақсарту үшін іске кірісіп 

отыр. Осы тапсырмаларды шешу мақсатымен Қазақстанның футбол клубтарында штаттық 

кесте, кешенді ғылыми-әдістемелік топтың мазмұны мен құрылым жұмысы туралы 

ұсыныстар мен нұсқаулар дайындалды. 

Футболшылардың дене дайындығын дамытуды басқарудың ғылыми мәселесі 
Жас футболшылардың дене дайындығын басқару тиімділігін жақсартуды, 

ойыншылардың спорттық шеберлігінің өсуіне мүмкіндік беретін, өзекті мәселенің бірі 

болып табылады. 

Футболшылардың жаттықтыруының басты мақсаты доппен қарату техникалық 

дағдылары денелік қасиетін дамыту болып табылады. Ойыншының мүмкіншіліктері оның 

қимыл әрекетінің саналы сипаттамасы сияқты, еңбекке қабілеттілігі деңгейін талап ететін 

алаңда немесе ұзақ уақыт қолдайтын, тең жүгіру. Бұл қасиеттер арасында жалпы және 

арнайы қимыл әрекетін іске асыру ортаға байланысты. Денелік қасиеттері оларды дамытуға 

арналған тәсілге байланысты. Бұл үшін, футболшылардың дене қасиетін пайда болу 

формалары жөніндегі біздің ұсыныстар және жан-жақты тәжірибелік мәліметтерге сәйкес 

берілу керек, осыған сәйкес, жылдамдық - күш дайындық басқару үшін бірінші дәрежелі 

мағынаға ие, мазмұнды ойға көңіл бөлу қажет [4]. 

Тарихи нәтижеге, функционалды және құрылымды сияқты, жас футболшылардың 

қимыл мүмкіншіліктерінің сапалық формасын оқытуға жақындықтың екі түрі бар екенін 

айтады. 

Функциналды жақындық шведтік, француздық және германдық жаттықтыру 

жүйесінде өткен жүз жылдықтың ортасында қалыптасты, жаттықтыру тәсілінің 

классификациясында практикалық қажеттілік салдары сияқты. Сол уақытта дене қасиеті 

ұғымы пайда болды 30-жылдарда ғылыми әдебиеттерде бекітілді және спорттық теориясы 

және әдістемелік дамытуда ерекше орын алды. Функционалды жақындық, өлшеуге тез 

беретін спортшылардың сыртқы ғылыми мінездемесі байқалумен негізделеді. 

Физиологиялық механизм көңіл бөлінбейді. Мұндай жақындық әр түрлі дене жаттығуын 

орындау нәтижесіне жан-жақты негізделген және алитика - синтетикалық концепцияны 

дамытуға әкеледі [5]. 

Дене қасиетін дамыту біртұтастығы үрдіс өзара ықпал және бір саладан екіншіге 

ауысу. Жас футболшылардың жаттықтыруында барлық қасиетті дамыту қажет, бірақ 

олардың өзара байланысы доппен нақты техникалық әрекетті табысты орындау үшін қажет. 

Денелік қасиеті интеграциясы жөнінде гипотезаларды кеңінен мойындау 

физиологиялық механизм бұл құбылысты толық оқытылмады. Өзара байланыстың келесі 

түрлері ұсынылады: денелік қасиеттер арасында: 

- «жағымды», бір қасиетті дамыту, басқаны дамытуға ықпал ету; 

- «бейтарап» дене қасиетін дамыту үрдісінде бір-біріне ықпал етпейді; 

- «қарсы» бір денелік қасиетті дамыту; 

Деңгейге немесе басқа дамуға негативті әсер етеді. Бір дене қасиетінің басқаға 

дамыту эффектісін ауыстыру мүмкіндігі құрастырылды. Мұндай ұсыныстар түсіністікке 

әкеледі. Дене қасиетін дамыту негізінде олардың пайда болуына жауапты физиологиялық 

механизмдердің біріне жатады [6]. 
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 Дене қасиетінің негізгілерінің бірі бұлшық ет күшін, шапшаңдық, төзімділік, ептілік 

және иілгіштікті ажыратады. Авторлар қатары адамның жылдамдық - күш 

мүмкіншіліктердің негізгі қасиетінің сапасына көңіл бөледі. Басқару үрдісінде дене 

қасиетін дамыту негізінде механизмдер жатқанын қарастырамыз жас футболшылардың 

жылдамдық - күш дайындығы. Отандық әдебиеттердің нәтижесі ойыншының ағзасында 

жаттықтыру нәтижесінде келесі көмекші қосымшалар: 

- ОЖЖ қабілетін көтеру бұлшық ет моторлы периферліге алғышарттардың 

мықтылығы қажет қимылдың сәйкестендірілген координациясын қамтамассыз ету; 

- оның жұмысының тәртібімен сәйкес жүйке бұлшық ет жүйесінің жіңіщке 

морфофункционалды мамандығы; 

- бұлшық ет қызметінде энергияны қамтамассыз ететін жүйелердің мықтылығы 

көбеюде; 

- оның қимыл әрекетін қамтамассыз ететін,  ағзаның барлық физиологиялық 

жүйесінің функциональды мүмкіншіліктерін кеңейту; 

- оның еңбекке қабілеттігі жоғары деңгейін қамтамассыз ететін, ағзаға жүйе аралық 

қатынасты қалыптастыру. 

Әр түрлі шарада дене қасиетін дамыту туылған ерекшеліктерге байланысты. 

Жетекші механизмді жек дамыту шартты рефлекторлы болып табылады. Бұл механизм 

нақты адамның қимыл әрекетінің сапалық ерекшеліктерін қамтамасыз ету, олардың пайда 

болу және өзара қатынасының айрықшылығы. Дене қасиетінің пайда болуы үшін олардың 

биохимиялық, морфологиялық және ағзаның вегативті өзгеруі үшін үлкен маңызды қимыл 

дағдысымен салыстырғанда аз іске асады [7]. 

Күш сапасы спортшының дене қасиеттерінің бірі болып табылады. Ол спорттық 

стандарттықацикликалық түрлерінің, көптеген спорттық  жаттығуларды орындау кезінде 

қажет: ауыр атлетика, спорттық гимнастика, акробатика, спорттық ойындар және басқалар. 

Бұлшық ет күші – бұл сыртқы қарсылықтарды жеңе бұлшық ет қысқаруы есебімен 

қабілеті. Оның бағалауы абсолютті және қатысты бұлшық ет күшін ажыратады. 

Бұлшық ет қысқаруы тәртібіне байланысты ажыратылады: статистикалық күш, 

статистикалық жағдайы кезінде шығады; динамикалық күш айтылған жарылғыш күш; 

динамикалық жұмыс кезінде. 

Жарылғыш күш, адамның жылдамдық - күш мүмкіншіліктерін анықтайды, сөрелік 

серпінде, өзінің тұлғасын немесе спорттық снарядтарды тездету мүмкіндігіне қажет. 

Спортшы үшін қажетті қасиеттер секіргіштік (секіру кезінде) немесе тездік (лақтыру, 

соққы) қабілеттері. 

Жарылғыштық күштің шығуы күштің көлемі маңызды. Күштің өсуі қаншалықты аз 

болса, олардың секіру, лақтыру, соққыларды орындаудың нәтижелігі жоғары болады [8]. 

Адамның жылдамдық - күш мүмкіншіліктері абсолютті изометрикалық күш, 

ағзаның мұрагерлік қасиетіне байланысты. 

Жылдамдықтың спорттық әрекетінің табиғи жағдайы басқа да қасиеттермен 

үйлесетін, оның жағдайдағы қысқаруы және қимыл әрекетінің жылдамдығы кіретін, 

жинақтық түрлері пайда болады. 

Жылдамдықтың пайда болуының оңай түріне жататындар: 

- бір қимылды жалпы жылдамдығы (немесе әрекет уақыты) мысалы, секіру, лақтыру; 

- қозғалыс реакция уақыты – жасырын кезеңі қарапайым (таңдаусыз) және күрделі 

(таңдаумен) сенсомоторлы реакция, қозғаушы объектіге реакция, футболда және оқиғалы 

жаттығудағы ерекше маңыздылығы бар; 

Футболдағы шапшаңдық екі фактормен анықталады: ОЖЖ нейроматорлы 

механизмді реттеу және қимыл әрекетін мобилизациялау. Бірінші фактор ОЖЖ туа біткен 

қасиеттерімен сипатталады, оның гипотипі дәлелденген және практикалық жаттықтыруға 

келмейді. Екінші – жаттығуға келеді және жас футболшылардың жылдамдықты дамытудың 

негізгі қорын көрсетеді. Сондықтан да, жылдамдықты дамыту, нақты футболшыға 
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лайықты, ОЖЖ жеке қасиетін толық пайдалануға ықпал ететін, бұлшық ет үйлесімділігіне 

игеретін және қимыл міндеттерін тиімді шешуге жағдай жасайтын моторлы аппараттың 

есебінде қамтамассыз етеді [9]. 

Негізгі дене қасиетінің қатарына ептілік және икемділік  жатады. Ептілік адамның 

жеке өмірі үрдісіне, сонымен қатар спорттық жаттықтыру үрдісінде жақсы дамиды [12]. 

Икемділік үлкен амплитудада буындар қимылын аяқтау қабілетті, буын қимылы 

сияқтыфизиологиялық қабілеттілікпен сипатталумен анықталады. 

Икемділік қимыл аппараттарын басқаруға қабілетті және оның морфофункционалды 

қабілеттеріне байланысты. Бұған қарама-қарсы икемділік генетикалық бақылаудың 

маңыздылығымен және онтогенезді дамытуға ерте және нақты таңдай білуді талап етеді. 

Ептiлiктiң сапасы бейiмдiлiктердi күрделi кешен болады. 

Ептiлiк есептейдi: 

- бейiмдiлiк жаңа қимыл кесiмдердi жасасын және қимыл дағдылар 

- бiр қимылдан басқаға жағдайдың өзгерiсiнде тез ауыстырылу 

- күрделi басқарушы қимылдарын орындау. 

Ептiлiктiң дамуы үшiн футболда жаттығу процесте, орындаудың әр түрлi шарттарын 

өзгерту бiр талап етiледi және нәтиже туралы қимыл әрекет, қосымша шұғыл ақпаратты 

қолдану, тапшылық шарттарындағы жылдамдық шешiм қабылдауды дағдының 

қалыптастыруы кешiк.  

Бiздiң пiкiрімізше,футболшылардың ең бағалы сапасы ептiлiктi мiнездейдi, себебi 

икемдiлiкте жаңа тиiмдi шешiлуге мүмкiн сөйлейтiн бiрiншi жағдайда, немесе футбол 

алаңына кенет пайда болған қимыл мiндеттi. Екiншi - икемдiлiкте дұрыс, қателерсiз, көрiп 

қалынған бiр күнi атқарылған жаңғыртсын немесе ойын тәжiрибенi уақытқа қимыл. Үшiншi 

жағдайда - икемдiлiкте ойынның уақытына жаңа шешiм тез табылсын, жаңа техникалық 

элементтермен ие болсын және олардың ойын тәжiрибесiне қосу.  

Қорыта келе жаттығудың дайындық кезеңінде жаттығулар жарыс кезеңіне қарағанда 

үлкен көлемде орындалады. Дәл осындай кезде жаттығудың қарқыны жарыстық кезеңде 

дайындық кезеңіне қарағанда айтарлыктай жоғары болады.Зерттеудің тәжірибелік маңызы 

футболшылардың оқу-жаттығу процесін жоспарлауды сапалы ұйымдастыру ары қарай 

дамуын теориялық және ғылыми-әдістемелік негіздегі бағытта болуды көздейді. 
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В данной статье рассматриваются информационно-коммуникационные 

технологии, их внедрение, так как создание и развитие информационного общества 

предполагает их широкое применение в образовании. А так же описание преимущества 

использования средств информационно-коммуникационных технологий в современных 

образовательных учреждениях. Описывается цифровой образовательный ресурс и один из 

его видов библиотека электронных наглядных пособий, использование проектов, 

презентаций и мультимедийные доски, их цели и задачи. 

Ключевые слова: информатика, информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), интернет, электронные ресурсы, информация. 
 

Бұл мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, оларды енгізу 

қарастырылады, өйткені ақпараттық қоғамды құру және дамыту оларды білім беруде 

кеңінен қолдануды қамтиды. Сондай-ақ, қазіргі білім беру мекемелерінде ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдаланудың артықшылықтарын 

сипаттау. Сандық білім беру ресурсы және оның бір түрі, электронды көрнекі құралдар 
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кітапханасы, жобаларды, презентациялар мен мультимедиялық тақталарды пайдалану, 

олардың мақсаттары мен міндеттері сипатталған. 

Тірек сөздер: информатика, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ), 

интернет, электрондық ресурстар, ақпарат. 
 

This article discusses information and communication technologies, their implementation, 

since the creation and development of the information society involves their wide application in 

education. And also a description of the advantages of using information and communication 

technologies in modern educational institutions. The article describes a digital educational 

resource and one of its types-a library of electronic visual aids, the use of projects, presentations 

and multimedia whiteboards, their goals and objectives. 

Key words: computer science, information and communication technologies (ICT), 

Internet, electronic resources, information. 

 

Глобальная информатизация является одной из ключевых проблем современного 

мира, так как общество все больше развивается и это происходит во всех сферах 

деятельности. Информация в большом количестве поступает в нашу жизнь, все полученную 

информацию невозможно сохранить в голове, и становится сложнее ее постоянно 

записывать.Поэтому внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образование это необходимый шаг в развитии современного информационного мира в 

целом. Так как используя информационно-коммуникационных технологий нам становится 

легче запоминать информацию, передавать ее и использовать на практике.   

«Информация — это знания, которыми делятся люди друг с другом, передают из 

поколения в поколение, периодически добавляя туда еще свои знания и опыт, который 

приобрели за своё время, за свою жизнь.»[1] 

XXI векелюди постоянно совершенствуются, изучают что-то новое, почти всю 

информацию можно получить в самом доступном источнике информации — это интернет. 

Благодаря данному источнику мы с легкостью идем в ногу со временем, ведь интернет 

охватывает глобальное пространство, в связи с этим у нас есть возможность получить 

любую информацию, с любой точки мира. Мы знаем, что когда мы учимся, мы получаем 

необходимые знания в определенной области, которые помогают нам быть более 

уверенными в себе и в будущем. Поэтому немало важно, что развитие средств ИКТ 

позволяет нам сделать большой шаг вперед в будущем, поскольку информация и знания 

открыты для всех после появления современных технологий.  

В связи с этим можно сказать, что сейчас каждый имеет знания в области 

информатики. Каждый день мы используем современные гаджеты в виде мобильных 

телефонов, компьютеров, планшетов, электронных устройств для получения любой 

информации, что дает нам возможность постоянно обучаться и идти в ногу со временем. 

Информационно - коммуникационные технологии в образовании-это методы получения, 

сбора, передачи и хранения информации, общения между преподавателями и учащимися, в 

том числе дистанционного обучения. В системе образования каждый педагог должен 

обладать навыками в области информационно-коммуникационных технологий и уметь 

применять их на практике и постоянно совершенствовать свои знания и умения в 

профессиональной деятельности. Важным устройством в применении информационно-

коммуникационных технологий является компьютер. 

Большой вклад в разработку компьютерной технологии обучения внесли такие 

ученые, как О.И. Агапова, Г.Р. Громов, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Хантер, Гнатышина Е.А., 

Богатенков С.А. [2] и др. Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения 

в нашей стране были отражены в работах Хамзина Б.Е. [3], Ермеков Н. [4], Мынбаева 

А.К.[5], Тажигулова А.И [6].  
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 На компьютере должны быть установлены все необходимое программное 

обеспечение и определенное оборудование: проектор, мультимедийная доска, колонки и др. 

Данное оснащение помогает наглядно предоставлять необходимый материал, и доступнее 

донести свою мысль с помощью: презентаций, слайд-шоу, таблиц, видео-записей и аудио, 

ведь при зрительном восприятии информация усвоится гораздо быстрее.  

«Появление различных компьютерных технологий в школах и вузах внесло значи-

тельные изменения в педагогический процесс. Интеллектуальная подготовка учителей 

впоследствии будет заменена компьютерными программами, и, таким образом, учитель, 

который обучал науке и знаниям, предстанет в качестве руководителя и консультанта» [7]. 

Используя информационно-коммуникационные технологии в учебномпроцессе 

позволят лучше выстроить урок и дополнит учителя, а не заменит его. Как известно, если 

мозг ребенка воспринимает информацию в красочной форме, то материал курса будет 

лучше запоминаться,поэтому используйте мультимедийную доску или проектор. Сейчас 

уже ни для кого не секрет, что существуют различные онлайн-курсы, вебинары, обучающие 

видео, статьи, онлайн-встречи, консультации со специалистами, которые помогут вам 

получить новые знания. Многие Олимпиады и тесты для преподавателей, студентов и 

студентов теперь доступны в электронном виде в интернете, что не только дает вам доступ 

к информации, но и проверяет ваши знания. 

Хотелось бы отметить, что в связи с пандемией мы видим вынужденную тенденцию 

развития дистанционного образования, в этом нам тоже абсолютно точно помогают 

компьютерные технологии. Ведь без компьютера настроить дистанционное образование 

было бы невозможно, так как, он значительно облегчает общение на расстоянии и позволяет 

провести онлайн уроки с помощью видеосвязи на всевозможных образовательных 

платформах. И благодаря ИКТ мы можем использовать электронные учебники, что не 

маловажно для дистанционного обучения. 

Анализируя учебные пособия И.Г.Захарова, Е.С.Полат, сборник научных и 

методических работ [8], мы пришли к выводу, что информационно-коммуникационным 

технологиям в образовании свойственны пять основныхфункций: обучающая, 

развивающая, воспитывающая, познавательная и мотивирующая. 

Образовательные задачи, которые учителя могут решать с помощью ИКТ: это в 

основном совершенствование учебного плана и повышение интереса к предмету; 

повышение персонализации обучения; повышение учебной продуктивности; повышение 

мотивации к обучению; умения использовать ИКТ с самого начала обучения и обеспечение 

дистанционного общения в ходе обучения. 

Подводя итог, следует сказать, что использование информационно-коммуникацион-

ных технологий позволило обеспечить широкий доступ к учебной, методической и научной 

информации, а также оперативную организацию консультативной помощи. И, конечно же, 

проводить виртуальные занятия (лекции, семинары) в режиме реального времени. 
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Кез келген елдiң болашағы оның денсаулығына байланысты екенi баршамызға 

мәлiм. Ал, денсаулықтың негiзi – қозғалыс.Қозғалыс – бұл өмiр. Бүгiнгi денi сау ұрпақ – 

елдiң ертеңгi жалғасы. Мемлекеттiң алдына қойған мақсаты -  елдiң болашағы - жас  

ұрпақтың  денсаулығын  нығайту, олардың бойында қозғалыс ептiлiгi мен дағдыларын 

жетiлдiру, тұлғаны қалыптастыру. 

Тiрек сөздер: Денсаулық, мемлекет, қозғалыс, болашақ, ұрпақ. 
 

Всем известно, что будущее любой страны зависит от ее здоровья. Ну а основа 

здоровья это движение. Движение-это жизнь. Сегодняшнее здоровое поколение-

завтрашнее продолжение страны. Цель, которую ставит перед собой государство - 

будущее страны-укрепление здоровья подрастающего поколения, совершенствование у них 

двигательных умений и навыков, формирование личности. 

Ключевые слова: здоровье, состояние, движение, будущее, поколение. 
 

Everyone knows that the future of any country depends on its health. Well, the basis of 

health is movement. Movement is life. Today's healthy generation is tomorrow's continuation of 

the country. The goal that the state sets for itself - the future of the country-is to strengthen the 

health of the younger generation, improve their motor skills and skills, and form a personality. 

Key words: health, condition, movement, future, generation. 
 

Қазақстан тәуелсiз мемлекет ретiнде қалыптасып бүкiл дүниежүзiлiк саяси 

аренадағы орны айқындалып жатқан сәтте, жеке адамның әсiресе жас ұрпақтың жан-жақты 

дамуы мен ұлттық санасының өсуiне мемлекеттiк тұрғыдан үлкен талаптар 

қойылуда.Алайда, елде барлығы үшiн қолжетiмдi спорт нысандары, спорт құрал-

жабдықтары жетiспейдi. Осыған байланысты Үкiмет және жергiлiктi органдар дене 

шынықтыруды, бұқаралық спортты дамыту және типтiк жобадағы дене шынықтыру-

сауықтыру нысандары, соның iшiнде аула нысандары  құрылысы бойынша шаралар 

қабылдау қажет» деп, алдымызға нақты тапсырма қойған болатын. 

Бала денсаулығы - аса бағалы қазына. Денi сау, жан-жақты шыныққан ұрпақ- елдiң 

шын мәнiндегi байлығы. Мiне, осы тұрғы да бала  денсаулығын жақсарту  үшiн тұрақты 

түрде айналысатын  дене тәрбие  жаттығуларының маңызы зор болып табылады.  

Дене тәрбиесi жаттығулары, денсаулықты жақсартуға және белгiлi бiр мақсаттарға 

жетуге (қозғалыс мiндеттерiн шешуге) бағытталған үздiксiз бiр-бiрiмен байланысқан 
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 қозғалыс қимылдарының жиынтығы. Зерттеу жұмысының барысында осы дене тәрбиесi 

жаттығуларының бала ағзасына қаншалықты пайдалы әсерi бар екенiне баса назар аудара 

отырып, сонымен бiрге қимыл тапшылығының немесе гиподинамияның  бала ағзасына 

зияндылығына да  тоқталдық. 

Бүгiнгi таңда экологияның зияны, дене тәрбиесiне дұрыс назар аударылмау  салдары 

жастардың денсаулығына қаншалық әсер ететiнiн терең сезiне бастағанымыз жөн. 

Қазiргi заман талабына сай бiздiң тәуелсiз елiмiзге толық қанды тұлға 

қалыптастыруымыз қажет. Тәрбиесiз жан - жақты дамыған тұлға қалыптастыру мүмкiн 

емес. Сондықтан адам бейнесi, жеке тұлға бейнесi маңызды. Тұлғаның iшкi көрiнiсi мен 

сыртқы  бейнесi бiр-бiрiмен үндесiп жатқаны дұрыс. 

Осы тұлғаның сыртқы бейнесiн қалыптастырудың негiзгi көрсеткiшi-  дене тәрбиесi  

жаттығулары. Арнайы  дене тәрбиесi мiндеттерiн орындауға арналған, көп рет қайталанған 

адамның қимылын, әрекетiн дене тәрбиесi жаттығулары деймiз. Қимылдың  бәрi емес, тек 

дене тәрбиесi мiндеттерiн шешуге бағытталып,  педагогикалық заңдылықтарға бағынған 

қимыл-қозғалыстар ғана дене  тәрбиесi  жаттығулары деп аталады. Дене тәрбиесi мiндеттерi 

– жаттығуды орындауды үйрету, жетiлдiру, күштi, жылдамдықты дамыту т.с.с. Кейбiр  

ұқсастықтары болса да дене тәрбиесi жаттығуларын еңбек, тұрмыс-қозғалыстарынан  бөлiп 

қарау керек. Кейбiр қимыл-қозғалыстар (мысалы, отырып-тұру) дене  тәрбиесi 

жаттығулары емес,  оның бiр ғана негiзгi элементi. Дене тәрбиесi жаттығулары – көп рет 

қайталанатын күрделi құбылыс. Қазiр пайдаланып жүрген дене тәрбиесi  жаттығулары өте 

көп. Олардың мазмұны да әр түрлi. Дене тәрбиесi жаттығуы негiзiне қимыл-

қозғалыстармен бiрге, адам ағзасында жаттығу жасалып жатқан кезде жүретiн өзгерiстер, 

жаттығудың адамға қандай әсер еткенiн көрсететiн үрдiстер де кiредi. 

Бұл әр түрлi күрделi үрдiстi бiз мынадай тұрғыда қарастырамыз: психологиялық 

(сезiм, ойлау, әрекетiнiң өзгерiстерi); физиологиялық (ағзаның белсендi жұмыс iстеу 

деңгейi, өсуi, қан айналымы, тыныс алу жүйесiнiң жақсаруы); биохимиялық (қимылды 

энергиямен қамтамасыз ету, шөгiндiлер шығару); педагогикалық (бiлiм беру, тәрбиелеу 

мiндеттерiнiң орындалуы т.б.). 

Дене тәрбиесi жаттығулары әр адамның күнделiктi тiршiлiктегi негiзгi қозғалыс 

құралы болуы керек. Дене тәрбиесi орасан зор тәрбиелiк және қабiлеттiлiк қуаты бар пән 

болғандықтан, спортпен шұғылдану адамның жеке басының дене шынықтыру мәдениетiнiң 

жиынтығы болады. 

Денсаулықты нығайтудың негiзгi құралы ретiнде дене тәрбиесi жаттығулары жас 

ұрпақтың адамгершiлiк  және әлеуметтiк жағынан қалыптасуына ықпал етедi, олардың 

бойына  салауатты өмiр салтының берiк дағдыларының дәнiн егедi. 

Адам өмiрге келген күннен бастап үнемi қимыл қозғалыстар жасау арқылы өсiп, 

жетiледi. Қимыл-қозғалыс арқылы айналасын көрiп, естiп, сезiп бiледi. Ақылы молығып, 

бiлiмi, артады. Өсiп келе жатқан ағзаның жан-жақты әрi үйлесiмдi дамуы және тұрақты 

реакциясын қалыптастыру үшiн балаларды жас кезiнен бастап жаратылыстың табиғи 

факторларымен, жүйелi түрде дене шынықтырумен, спортпен, ойындармен шұғылдандыру 

қажет. Дене тәрбиесi  жаттығулары ағзада жүрiп жататын физиологиялық процестердiң 

дұрыс өтуiне жағдай туғызады.  Дене тәрбиесi жаттығуларының ынтаны арттыру және 

жаттықтыру ықпалы негiзiнен орталық жүйке жүйесi арқылы жүзеге асады. Белсендi дене 

жаттығулары бүкiл ағзаға әсер ететiндiгiмен құнды. Жүйелi түрде жүргiзiлген дене  

тәрбиесi жаттығуларының әсерiнен өзгермейтiн бiрде-бiр ағза жоқ.  

Дене тәрбиесi жаттығулары - денсаулықты нығайтуға, тiршiлiк үшiн маңызды 

дағдылар мен ептiлiктердi игеруге, жоғарғы жұмыс қабiлетiне жетуге бағытталған. Оның 

еңбекке даярлауда зор маңызы бар. Мұнда адамның жылдамдық, күш, ептiлiк, төзiмдiлiк 

секiлдi дене қасиеттерiнен басқа: табандылық, ерiк, мақсаттылық, шешiмдiлiк, өзiн-өзi 

ұстай бiлу секiлдi бағалы психологиялық қасиеттерi де дамиды. Алуан түрлi дене 

жаттығулары, қимылды ойындар, спорт, дене тәрбиесiнiң құралдары болып табылады. 
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Олармен үйде, мектепте, спорт және туристiк үйiрмелерде, балалар мен жасөспiрiмдердiң 

спорт мектептерiнде айналысады. 

Әр түрлi бұлшық ет топтарын, буындар мен сiңiрлердi ұдайы жаттықтыру - олардың 

атқаратын қызметi мен үйлесiмдiлiгiн күштi дамытады. Дене жаттығулары  ағзаның 

мүшелерiн жаттықтырады, қимыл мүшелерiнiң қалыпты жұмыс iстеуiн, зат алмасу 

бөлiктерiн қамтамасыз етедi. Белгiлi мөлшерде әр түрлi жаттығуларды күн сайын орындап 

отыру, оларды алдын-ала белгiленген көлемде, өзiңдi ешбiр босаңсытпай, дұрыс iстеуге 

тырысу - белгiлiәдеттi, одан соң бұлжытпай орындау мұқтаждығын қалыптастырады. 

Осының арқасында оқушының тәртiптiлiгi артып, оның еркi нығаяды. 

Дене тәрбиесi жаттығуларын үйрету тұрғысынан әр жастағы дене тәрбиесiнiң 

мiндеттерi әр түрлi болады.  Мысалы, I-IV сыныптағы мектеп оқушыларына берiлетiн  дене 

тәрбиесi жаттығулары  бұлшық ет сезiмiн - қимылдың қарқыны мен ауқымын, бұлшық еттiң 

жиырылуы және босаңсу дәрежесiн айыра бiлу қабiлетiн жетiлдiредi. Оқушылар дұрыс 

қимылдау әдiсiн игередi, яғни жаттығуларды бұлшық еттiң тиiстi жиырылуына сәйкес 

келетiн бағытта, ырғақта және қарқынды орындауға үйренедi. Егер мектеп оқушылары 

негiзгi қимыл бөлiктерiн (секiру, лақтыру, гимнастикалық және акробатикалық жаттығулар 

және т.б.) дұрыс орындауға үйренбесе, қимылды аяғына дейiн жетуге тырыспаса, олар 

бiрiншiден - спортта ешқандай нәтижеге жетпейдi, екiншiден - оқушыларда тәртiптiлiк пен 

өзiн-өзi бақылау қабiлетi жетiлмейдi. 

V-IX сыныптың оқушылары бұрынғы үйренгендерiн бекiтумен бiрге, күрделенуiне 

қарай әр түрлi жағдайларда орындалатын негiзгi қимыл түрлерiн және спорттық әдiстердi 

(шаңғы, коньки тебу, суда жүзу, жеңiл атлетика, спорттық ойындар) игередi. Бұл жаста 

үнемi дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдану әдетi қалыптасып, нығая түседi. Тұтас 

алғанда, бастауыш сынып оқушыларына қарағанда, жасөспiрiм шақтағы мектеп 

оқушылары дене еңбегiн көп атқарады, бiрақ денеге күш түсiретiн жаттығулар шектелуге 

тиiс, өйткенi бұл жаста денеге көп күш түсiретiн жұмыс атқару - ағзаның қалыпты дамуына 

кедергi келтiруi мүмкiн. Мысалы: бастапқы спорттық дайындық топтарында спорттық 

гимнастика, суда жүзу, мәнерлеп сырғанау, теннис сабақтарына балалар - 7 жастан, футбол, 

хоккей, күреске -10 жастан, боксқа -12 жастан кiрiсетiнi кездейсоқ емес. Негiзгi сынып 

оқушылары өздерiнiң дене мүмкiндiктерiн асыра бағалауға бейiм келедi. Мiне, осындай 

жағдайдағы сәтсiздiктер, кемшiлiктер, дене шынықтыру жаттығуларының алуан түрiнде 

төмен нәтижеге жету - олардың өздерiне сенiмсiздiгiн жойып, осымен қоса, дене 

шынықтыру жаттығулары сабақтарына терiс көзқарас туғызуы мүмкiн. 

Дене тәрбиесi  жаттығулары ағзаға дамытушы, жетiлдiрушi және оңдаушы түрiнде 

әсер етедi. Ол омыртқа жотасының қисаюы, бүкiрлiк секiлдi мүсiн кемшiлiктерiн жоюға 

мүмкiндiк бередi, дене шынықтыру жаттығуларының жәрдемiмен көкiрек қабысыңқылығы, 

иық қушықтығын, бұлшық ет әлсiздiгiн оңдауға болады. Сонымен қатар, дене шынықтыру 

жаттығулары адамның психикалық күйiн, сыртқы көрiнiсi мен көңiл-күйiн жақсартып, 

жалпы тiршiлiк әрекетiн арттырады. 

Дене тәрбиесi жаттығуларының түрi олардың сыртқы және  iшкi құрылысын 

көрсетедi (құрылымы, ұйымдастырылуы). Дене тәрбиесi жаттығуларының iшкi құрылысын 

қарасақ, жаттығу кезiнде ағзаның әр түрлi жұмыс iстеу үрдiстерi бiр-бiрiмен бiрiгiп, 

ұйымдаса қимылдап  жатады (моторлық және вегетативтiк қызмет). Мысалы, жүгiру 

кезiнде штанга көтеруге қарағанда  ағзадағы вегетативтiк  жүйе басқадай болып өзгередi.  

Жаттығулардың сыртқы түрi – ол көрiнiп тұрған жағы,  адамның кеңiстiктегi  

қозғалысын, уақытын, қозғалыс шамасын көрсетедi. Жаттығулардың түрi мен құрылымы  

бiр-бiрiне байланысты.  Белгiлi бiр жаттығуды дұрыс орындау үшiн құрылысын өзгертсек, 

оның формасы, түр қозғалысы да өзгередi (мысалы, жүгiргенде артатын күш пен 

шыдамдылық қозғалыс амплитудасына да  әсерiн тигiзедi т.б.).  

Жаттығулардың жаттықтыратын әсерi үш кезең арқылы орындалады. 

Тез әсер етуi. Жаттығу жасап жатқан кезде  ағзаның функционалдық жұмыс iстеу 
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 өзгерiстерi айқын көрiне  бастайды. Бұлшық еттердiң көлемi үлкейдi, жүрек соғу, тыныс 

алу жиiленедi, ағза қызынады, қызарады, терлейдi т.с.с. 

Iз қалдыруы. Жаттығу орындалып  бiткен соң қимыл-әрекетiмен пайда болған 

құбылыс iздерi ағзада жоғалмайды, бiрталай уақыт сақталып қалады, шамамен бiр, бiр 

жарым тәулiктен артық. Адамның денесi  қызып, қимыл-қозғалысы ширақ болады, асқа 

тәбетi жақсарады  және т.б. Бұрын жаттықпаған адамдардың  бұлшық еттерi ауырып, дел-

сал болып жүредi. 

Бейiмделу әсерi. Егер қимыл-әрекет алдыңғы қимыл-әрекеттiң әсерi  сақталынып 

тұрған кезде қайталанса, мұндай қабаттасу адамды осы қимыл-әрекетке  белсендi 

бейiмдейдi. Егер ол апта,  айларға  созылып жаттыға берсе барлық дене  мүшелерiнiң 

қызметi жақсарады, денсаулық нығаяды, дене қуаты қасиеттерiнiң жұмысқа бiлiктiлiгi 

жоғарылайды, қимыл шеберлiгi  пайда болады. Адам жаттығу  уақыты келгенде ширығып, 

белсендiленiп, жаттыққысы келiп тұрады. 

Жаттығулардың адам  ағзасына әсер етуi әр түрлi себептерге байланысты: 

1. Оқыту, үйрету үрдiсi екi жақты – ұстаз оқытады, оқушылар үйренедi. Сондықтан 

жаттығулардың әсер етуi ұстаз өнегесiне, бiлiм деңгейiне, қимыл шеберлiгiне, дене 

қуатына, сондай-ақ, оқытушы мен оқушының белсiндiлiгi мен ынтасына байланысты. 

2. Ғылыми себептер – адамның  дене тәрбиесi заңдылықтарын ғылыми деңгейде 

түсiнуi, бiлуi. 

3. Әдiстемелiк себептер – жаттығуларды орындау кезiнде ескеретiн көптеген  

әдiстемелiк талаптар. 

Жаттығулардың күштi әсерi осы әдiстемелiк талаптарды орындап, дұрыс 

пайдалануына байланысты. Олар: жаттығуларды орындау уақыты, орындау қарқыны, 

жаттығуларды орындау саны, аралық тынығу уақыты, қайталау арасындағы тынығу 

уақыты, демалыс түрi. 

4. Санитарлық-гигиеналық себептер. Дене тәрбиесi жаттығулары адам ағзасына 

тиiмдi әсер ету үшiн  тамақтану, демалу, жұмыс iстеу тәртiбiн сақтап, жаттығатын орынды, 

спорт залды санитарлық нормада ұстау. 

5. Метеорологиялық себептер  (ауа температурасы, ылғалдылығы, жел күшi т.б.). 

6. Материалдық себептер. Дене тәрбиесi жаттығуларын қамтамасыз ететiн спорт 

ғимараттары, жабдықтар, снарядтар, спорттық құрал-жабдықтар, спорт киiмдерi т.б. [6]. 

Демек, дене тәрбиесi, дене шынықтыру жаттығулары баланың ағзасын тұтас 

қатайтады. Тек қана олар баланың жасына, күш-қуатының шамасына, денсаулығына сәйкес 

болуы және демалыспен алмасып отыруы жөн. 
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Қазақтың ұлттық ойындары тек ойын – сауықтық  жағынан ғана маңызды емес, 

ол – спорт, ол – өнер, ол – өмір сүру үшін маңызды бар тәрбие құралы. Ұлттық қимыл 

қозғалыс ойындары ерлікті, ептілікті, тапқырлықты, табандылықты тағы басқа мінез – 

құлық ерекшеліктерін  қалыптастырады. 

Тірек сөздер: Ұлттық ойын, спорт, дене тәрбиесі  мәдениет  
 

Казахские национальные игры важны не только в развлекательном плане, это – 

спорт, это – искусство, это – средство воспитания, которое имеет важное значение для 

жизни. Национальные подвижные игры формируют смелость, ловкость, смекалку, 

усидчивость и другие особенности поведения. 

Ключевые слова:Национальная игра, спорт, физическая культура культура 
 

Kazakh National Games are important not only in terms of entertainment, they are sports, 

they are art, they are educational tools that are important for survival. National Motor games 

form courage, dexterity, ingenuity, perseverance, and other behavioral features. 

Key words: National game, Sports, Physical Culture  

 

Елiмiздiң тәуелсiзiдiк алған жағдайында мемлекеттiк және жергiлiктi орындар дене 

тәрбиесi мен спортқа неғұрлым көпкөңiл бөлiп, оларды Қазақстан халқының әртүрлi  жас 

тағы барлық тұрғындарының игiлiгiне айналдыруға тиiс. Мұның өзi халықтың  жаппай денi 

сау болуының  бiр кепiлi. Ал «Тәнi саудың жаны сау» деген халық даналығының маңызын 

айтып жеткiзу мүмкiн бе?  

Қазақстан Республика Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында  

«Бұқаралық дене шынықтыруды өркендету ісі жаңа чемпиондар шыңына шығатын 

пирамидаға айналуы тиіс. Бұл салауатты әрі белсенді жастардың, түптеп келгенде, қуатты 

ұлттың негізін қалыптастыруға дамытуға биімделген»[2]. 

Мiне мұндай жағдайда дене тәрбиесiне қазақтың дәстүрлi ұлт спорты мен 

ойындарын таратудың  маңызына баға жетпейдi. Олардың қарапайымдылығы және қандай 

табиғи жағдайда да  қолдануға оңайлы екендiгi жағынан жастарды тәрбиелеуге 

таптырмайтын ерекшелiктерi бар. 

Дене тәрбиесінің ұлттық дәстүрлерге негізделген кешенді бағдарламасы  жастарды 

дені сау  және  әлді, адал еңбек  етуге және Отан қорғауға  әрқашан дайын  сезімін 
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 қалыптастыруға   оларды бойына парасат сезіміндарытуға бағытталған. 

Ойынды бала дамуының қайнар көзіне  айналдыру, оның негізгіролін дұрыс  

танумен, әр түрлі ойындардың  өзіндік  ерекшіліктерін, ішкі заңдылықтарын түсінісуге 

соған сай  оқу-тәрбие процесінде ойын  әрекетін  орынды қолданужолдарын болашақ 

мамандарға үйретумен  байланысты. Ойын болашақ мамандар дайындауға мүмкіндік 

береді. Тәрбиеге жаңашылық  көзқарас-жеке тұлға  тұдғалық және іс-әрекеттік қатынас 

талаптарына орай, тәрбие процесінің тиімділігін арттырудың шешуші түтегі, ол 

субъектінің, студенттердің даралық қасиеттін қалыптастыруды көздейді. 

Мектеп оқушылары мен  жасөспірімдерді окытудағы нәтижелігі, берілетін білімді 

саналы игерудің алғашқы шарты оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың маңызды факторы 

білім, білік, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру мен дамытудың көзі,  жеке тұлғаның  

ақыл-ойын, танымдылық процестерін жетілдірудің, әлеуметтендіру мен жан-жақты 

тәрбиелеудің көрсеткіші ретінде бағаланады. 

Қазақтың ұлттық ойындары тек ойын – сауықтық  жағынан ғана маңызды емес, ол – 

спорт, ол – өнер, ол – өмір сүру үшін маңызды бар тәрбие құралы. Ұлттық қимыл қозғалыс 

ойындары ерлікті, ептілікті, тапқырлықты, табандылықты тағы басқа мінез –құлық 

ерекшеліктерін  қалыптастырады. Х 

алық ойынның неше алуан  түрлерін туғызып қана қоймай, соны іс жүзінде өзі 

қолданып, оның неше алуан білімдік жақтарын да көре білді. Сондықтан да олар «бала 

ойнымен өседі» - деген өмірлік қортынды жасап, осы тәжірибелік  қорытындыны, өздерінің 

бала тәрбиесі туралы қөзқарасының арқауы етті. Бала ойынды тоқтатса  денсаулығы 

нашарлайды. Ересек адамдардың еңбек  етуі қандай қажет нәрсе болса, баланың ойыны 

сондай қажет нәрсе деп танимыз. 

Дене тәрбиесі – барлық тәрбие атаулының  бір саласы. Ол, негізінде күш-қуатты ны-

ғайтуға бағытталады. Оның түп  қызығы – қозғалыс. Қозғалыссыз тіршілік болмайды. Дене 

тәрбиесі жаттығуларын жүйеге түсіріп, белгілі бір мақсатқа  бағыттаса, оның берері көп. 

Атам қазақ «Бірінші байлық денсаулық» деген ғой. Сол денсаулықтың кепілі – спорт. 

«Спорт» сөзінің мағынасы кең. Дене тәрбиесі соның құрамдас бөлігі, дәлірек айтқанда, 

бастапқы баспалдағы. Онымен тұрақты шұғылданған  адамның денсаулығы мықты болмақ. 

Бұл өз кезегінде жақсы оқуға, жемісті еңбек етуге  деген ынта-жігерді асқақтатады. 

Денсаулығы күшті, бойында қуат-күші мол, шымыр-шыныққан, жан-жақты дамыған адам 

отаншыл, интернационалшыл келеді, ата-баба аманаттап қалдырған байтақ жерді қорғауға 

қабілетті етеді . 

Дене тәрбиесі мен спорт еңбек тәрбиесімен де, әскери тәрбиемен де, азаматтық-

адами, ақыл-ой тәрбиесімен де өзара сабақтасып, ұштасып жатады. Сондықтан оны 

арнаулы бағдармен тиімді қолдана білудің маңызы зор. Бұл саладағы жұмысты студенттер 

арасында ұтымды жүргізсе, айтарлықтай нәтеже берері хақ. Күш-қуаттық  жаттығуларды 

студенттердің үздік оқып, үлгілі, тәртіпті болуына, еңбек ету қабілетін артыруға, Отан 

қорғауға дайын болуға бағыттай отырып, олардың бойында қайсарлық, табандылық, 

төзімділік тәрізді қасиеттерді, патриоттық, интернационалдық сезім қалыптастыруға 

болатыны іс-тәжірибеден белгілі. 

Дене тәрбиессі сабағында ұлттық ойындар жастардың денесін шынықтырады, 

рухани жағынан өсіреді, ой – өрісін кеңейтеді. Ұлттық ойындарды пайдаланумен мектеп 

оқушылары мен  жасөспірімдердің денсаулығын жақсарту жолында, қанайналымын, тыныс 

мүшесі, зат алмасу процесін және жүйке жүйелеріжұмысын нығайтуда маңызы зор. 

Қазақтың ұлттық ойындары дененің шынығуын қажет етеді. Сол секілді қозғалыс спорт 

ойындары дененің шынығуын қажет етеді. Бала жасынан ойнаған ойындарының әсерінен 

болашақ жұмысшығана тәрбиеленіп қоймай, мүсінді, дені сау, қоғамның  қиындығына 

төзімді азамат шығады, - деп атақты педагог А.С.Макаренко айтқандай, дене 

қозғалыстарын жүйелі қалыптастыру Отанның болашақ азаматтарын жан-жақты 

тәрбиелеуге әсерін тигізеді. 
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Ұлттық ойындармен шұғылданған  ұлдар мен қыздар іске болсын қабілеттерінің 

артатындығын, жылдамдық, шыдамдылық сияқты сапа қасиеттері өсетінін байқадық.  Бұл 

қасиеттердің дамуы ақыл-ойынның өсуі мен денесінің дамуына жәрдемдеседі. Ұлт спорты 

да спорттың басқа да түрлері сияқты, барлық спорттық ойындармен  ұқсастығы бар. Демек, 

ойындардың  да бірыңғай негізі және  заңдылығы бар. Біріншіден, ойындар барлық дәуір-

лерде, тарихи кезеңдерде деболған, екіншіден, адам алғашқыц қауымынан бастап, мәде-

ниеттің  жоғары даму сатысына дейінгі кезеңдеқозғалысқимылдармен дене дамуының небір 

жетістіктерін дәлелдеп келеді. Қазіргі кезеңде денеқасиеттерін дамытудың ғылыми жүйесі 

қалыптасқан. Ендегі мақсат жастарды жалқаулықтан ажыратып, екпінді өмір салтына баулу 

үшін дене тәрбиесінде қолданылатын шаралардыңауқымын молайту, яғни жаттығуларды 

ұлттық ойындармен  алмастыра отырып жүйелі түрде өз беттерінше жан-жақты қозғалыс 

қимылдарменайналысуды қалыптастыру қажеттілігі аса өзекті мәселе болып саналатынын 

мойындау. Мысал айта кетсек асық ату, тоғызқұмалық, көкпар, қыз қуу. 

Асық ойыны — қазақ халқының дәстүрлі ойыны. Ұсақ малдың (қой, ешкі) асықты 

жілігінен алынған жұмыр сүйек - асықтай ойналады. Асық ойыны күндіз де, түнде де 

ойналады. Күндізгісі – мергендікке, түнгісі – ептілікке баулиды. Иіргенде түскен қалпына 

қарай асық – алшы, тәйке, бүк, шік деп, ал атуға арнап арнайы қорғасын құйылып 

жасалғаны – сақа, жақсылары – оңқы аталады. Асық ойынының мынадай түрлері 

бар: құмар,тәйке,омпы, алшы, хан (хан ату), қақпақыл. 

Тоғызқұмалақ — қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі, ақыл-ой ойыны.  

Көкпар - ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойын атауының шығу тегіне 

байланысты бірнеше нұсқалар бар: “көк бөрі” немесе "көк бөрте". Тағы бір нұсқасында 

"көкпар" сөзіндегі "пар" бөлшегі паршалау, пәрелеу деген сөздерден шыққандығы 

айтылады. Көкпар жігіттердің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат 

үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қатар Көкпар – аттың қалай бапталып 

үйретілгенін, жүйріктігін де сынайтын спорт. Көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге 

бөлінеді. Жаппай тартыста әркім Көкпарды өзі иелік етуге тырысады. Дода тартыста 

құрамы бірдей екі топ сынға түседі. Мұны кейде марта тарту деп те атайды. 

Қыз қуар — (Кейде қыз қуу деп те аталуы мүмкін) Мерекелерде өткізілетін ат 

үстіндегі спорттық мәні бар ойындардың бірі. Қыз қуарға бір қыз, бір жігітті көз көрім 

жерге атпен жібереді. Барғанша жігіт қызбен әзілдесіп барады. Қайтарда Жігіт озуға 

тырысады, ал қыз жігітті қамшымен шықпыртуға тырысады. Ереже бойынша қыз жетсе, 

қамшының астына алуға хақылы. Жігіт тек тез қашуды және қамшы тигізбеуді көздейді. 

Көп жағыдайларда қыз қуып жетсе жігітке қамшы тигізбей, жай басынан қамшы үйіреді. 

Бұл жігіт үшін намысты жағдай. Егер жігітке ызаланса аямауы мүмкін. Бұл ойынды бір-

бірін ұнататындар да, былайғы боз балалар да еркін ойнауы мүмкін. Ол әрі ат үстіндегі 

мәдение дене тәрбие. 

Арқан тарту — ұлттық ойын. Бұл ойынды ойнау үшін, алдымен бес-алты ойыншы 

тартқанда үзілмейтін арқан және үлкен адамның алақаны көлеміндей екі тақтай дайындап 

алу қажет. Ол тақтайлардың ортасынан арқан өтетіндей етіп теседі. Енді қарды жентектеп, 

аққалаға ұқсатып үйеді де, оның орта шенінен таяқпен тесіп, әлгі арқанды өткізеді. Содан 

кейін тақтайшанын, екеуін арқанның екі ұшына кигізеді де, таяқшаларды аққалаға екі-үш 

қарыстай таңап қалғанда тоқтатады да, тақтайшалар аққалаға тірелгенде кейін сырғып 

кетпес үшін арқанды түйеді. Бәрі дайын болған соң, балалар екі топқа бөлінеді де, арқанды 

екі жаққа тартады. Аққала қалай құласа, сол топ жеңіп шыққан болады. Жеңілген топ 

аққаланы қайта жасайды. Ойын қайта басталады. Ойын ойынға қатынасушылардың күш-

қуатын дамытуға, таза ауада дем алып, еңбектенуге үйретеді.[3] 

Сонымен, нақтылай айтсақ, ұлт ойындары, тіпті жалпы ойын атауы, біздің  

пікірімізше, тіл меңгерудің құралдарының  бірі болып табылады. Ойын үстінде бала еш 

нәрсе тәуелсіз, өзін еркін ұстайды, ал еркіндік дегеніміз –барлық дамудың  баспалдығы. 

Олай болса, тәрбиенің баға жетпес құралы ретінде де, ойынның айтарлықтай  ролі бар. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%A3%D2%9B%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83#cite_note-1
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 Ойын үстінде бала тілдің ішкі иірімдерін, ойлау жүйелерін,  сөз қолдану әдістерін, сөйлеу 

дәстүрлерінен, психологиялық ерекшеліктерін жете түсіп, еркін білуге мүмкіндік алады. 

Ұлттық ойындар арқылы тәрбие берудің маңызы зор. Өйткені, ұлттық ойындар  біздің 

патриоттық  рухты береді. Сол арқылы адам өз  салт-дәстүрін қадірлеп,құрметтейді. 

 Қорыта келгенде, жеке адамның дене қуаты мен еркін, ақыл ойын кемелдендіретін 

дене шынықтыру мен спорт дұрыс бағытталып  жүргізілсе, адамдар бойында күш, ептілік, 

жеңіске деген құштарлық, тәртіп, жолдастық, досына қол ұшін беру сияқты ізгі қасиеттерді 

дарытады. Ал, дені сау, мінез құлқы парасатты әрбір  адам өнерлі келеді, өнімді де тиімді  

еңбек ете біледі. 

Дене тәрбиесі мен спорттың патриоттық, интернационалдық тәрбиеде алатын 

орыны, халықтар арасындағы бауырластық пен туыстықты нығайтуға тигізетін әсері одан 

да зор. 
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Мектептiң материалдық жағдайына және елiмiздiң қай аймағында тұруларына 

байланысты оқулықтағы талаптардың орындалуы да түрлiше болуы мүмкiн. Бiрақ жеңiл 

атлетика мен гимнастика сабақтары барлық жерде де мiндеттi түрде жүргiзiледi. 

Оқулықта жалпы дамыту мақсатын көздейтiн құралсыз және құралмен орындалатын 

жаттығулар, қимыл-қозғалыс ойындары көптеп берiледi. Оларды өздерi жаттыққан 

кезде, таңертеңгi гимнастиканы орындау кезiнде және сабақ арасындағы үзiлiстерiнде 

орындауға болады. 

Дене тәрбиесi сабақтарының пайдалы, тиiмдi болуы үшiн сабақта да, сабақтан 

тыс кезде де үзбей, ұдайы шұғылдануы керек. 

Тiрек сөздер: Мектеп, жеңiл атлетика, гимнастика, қимыл-қозғалыс, шұғылдану  
 

В зависимости от материального положения школы и проживания в каком регионе 

страны требования к учебнику могут быть разными. Но занятия легкой атлетикой и 

гимнастикой обязательно проводятся везде. В учебнике представлены упражнения, 

подвижные игры, выполняемые без инструмента и средств, преследующие 
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общеразвивающие цели. Их можно выполнять, когда они тренируются сами, во время 

выполнения утренней гимнастики и в перерывах между занятиями. 

Для того, чтобы занятия по физической культуре были полезными, эффективными, 

необходимо регулярно заниматься, не прерываясь ни на уроке, ни во внеурочное время. 

Ключевые слова: Школа, легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, занятия. 
 

Depending on the financial situation of the school and residence in which region of the 

country, the requirements for the textbook may be different. But athletics and gymnastics classes 

are necessarily held everywhere. The textbook presents exercises, outdoor games, performed 

without tools and tools, pursuing general development goals. They can be performed when they 

train themselves, during morning exercises and in between classes. 

In order for physical education classes to be useful and effective, it is necessary to practice 

regularly, without interrupting either in the classroom or outside of school hours. 

Key words: School, athletics, gymnastics, outdoor games, classes. 

 

Өскелең ұрпақ пен жалпы жұртшылықтың дене даярлығының деңгейi дене тәрбие 

жүйесiнiң тиiмдi көрсеткiшi болып табылады. Ел тұрғындарының дене даярлығы 

Президент сынамаларында көрсетiлген және ол елiмiздегi дене тәрбиесiнiң негiзiн құрайды. 

Халықтың «Ердiң саулығы – ел байлығы» дейтiн қанатты сөзi әрдайым жадымызда 

жүргенi жөн. Себебi, бiздiң қоғамдағы әр адамның денсаулығы өзiнiң ғана игiлiгi емес, өзi 

өмiр сүрiп отырған қоғамның да байлығы. Денсаулықтың қадiрiн жастан бiлу, салауатты 

өмiр сүру азаматтық борыш екенiн түсiнген жұртшылық дене тәрбиесi бойынша өздерiн 

жетiлдiруге бағыт ұстауда. 

Дененi шынықтыру оқушылардың ағзаларының жұмысына жағымды әсер етедi, 

ақыл-ой қызметiн жақсартады, ақырында денсаулығын нығайтуға жәрдемдеседi. Дененi 

шынықтыру үшiн өзiмiздi қоршаған табиғи ортаның таза ауасын, күн сәулесiн, сумен 

шынығу сияқты факторларын үнемi пайдалану қажет. Шынығу – денсаулықты нығайтудың 

қолайлы түрi. Шыныға бiлу, яғни денсаулықты нығайту өздерiне ғана байланысты. 

Күн көзi, ауа, суға шомылу, душ қабылдау сауықтыру ретiнде пайдаланылады. 

Табиғат факторларын балалардың сауықтыру жұмысы кезеңiнде пайдалану өте тиiмдi 

болады. Қала жағдайында балалар үшiн алаңдар жасалады, парктер, стадиондар, 

бассейңдер, туристiк-экскурсиялық базалар пайдаланылады. Қала сыртында балалардың 

жақсы демалуы және денсаулығын нығайтуы үшiн кәсiподақ, спорттық, туристiк, жас 

техниктер және жас натуралистер лагерьлерi ұйымдастырылады, Олар табиғаты қолайлы 

жерлерге орналастырылады. 

Жоғарыда айтылғанның өзектiлiгi дене дайындығының қанағатсыздық деңгейiн, 

мектеп оқушыларының денесiнiң дамуы мен денсаулығының ең төменгi көрсеткiштерi 

туралы белгiлi мәлiметтермен дәлелденедi. Зерттеу жұмыстарының мәлiметi бойынша 

мектеп оқушыларының 50% пайызында денсаулығы нашар, ал қауiп-қатер тобын 30% 

құрайды [2]. Шынында, мектеп оқушыларының дене дайындығының деңгейi жылына 3,5-

5% жоғарылайды, сонда төменгi және жоғары сыныптағы оқушылардың денсаулығының 

деңгейi 15-20%-ға қалай төмендейдi [3,4]. 

Бұл байланыста, дене тәрбиесiнiң барлық құраушыларын жетiлдiруде ерекше мәнге 

ие болады, ол тұлғаның жан-жақты дамуының ұтымды факторы болуға арналған, сонымен 

қатар мектеп оқушыларының денсаулығы мен салауатты өмiр салтын қалыптастыру 

құралы[5]. 

Қазiргi мектептерде приоритеттi педагогикалық мiндеттердiң базалық дене 

мәдениетiнiң бiлiм беру құраушысының нәтижелiгiн оқытушылардың кәсiптiк дайындығын 

жоғарлату деп бiлу, оқытушылар бағдарын мектеп оқушыларын қызығушылығын «Дене 

мәдениетi» пәнiне тәрбиелеу және дене мәдениетi мен спорт сабағына талабының орнықты 

болуы деп тану. 
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 Сiрә, мектепте дене мәдениетi сабағын дәстүрлi және спорттық-бағдарланған түрде 

ұйымдастырғанда, орташа топтағы мектеп оқушыларының талаптарының қалыптасуын 

сипаттайтын көрсеткiштердiң бағыттылығын және көрiнiсiн оқып бiлу, дененi жетiлдiруде 

талапты қалыптастыру сұрағы тым өзектi болатын дене тәрбиесiнiң тәжiрибесi үшiн мәндi 

болады. 

Қазiргi уақытта мектептi бiтiрген жастардың көп бөлiгiнiң бiлiм алуы мен дайындық 

деңгейi дене дамуының ережелерiне, дене дайындығына, денсаулығына, демек, қазiргi 

өндiрiс талаптарына, сонымен қатар салауатты өмiр салтының талаптарына сәйкес 

келмейдi. 

В.П.Лукьяненко [6] осының басты жағдайы, мектеп оқушыларының дене 

тәрбиесiнiң төменгi нәтижелiгiне себепшi болатын дене мәдениетi пәнi бойынша 

тағайындалған сабақты жүргiзу түрiнiң жетiлмегендiгi болып табылады. 

«Дене мәдениетi» мектеп пәнiнiң өмiр сүру күнiнен бастап ғалымдар, әдiскерлер 

және көптеген мұғалiм-тәжiрибешiлер дене мәдениетi сабағының сапасын жоғарлату 

мәселесiмен жұмыс iстеуде. Сонымен бiрге, оларды iздеуге негiзгi күш салысуы сабақтың 

тығыздығын көтеруге, көлемдi жүктеменiң қарқындылығын ұлғайтуға және басқа да 

жаттығуларды орындау кезiнде спорт әдiс-айласын жетiлдiруге бағытталған. 

Көптеген спорт қызметкерлерi мектептегi дене мәдениетiмен байланысты, дене 

мәдениетi сабағы балалардың қозғалысын тәулiктiк қажеттiлiгiн қанағаттандырмайды деп 

есептейдi. Оларды қозғалтқыш белсендiлiгiн жоғарлату құралы ретiнде емес, ең дұрысы де-

не мәдениетi сабағының оқыту қызметiн орындау жетiлдiрiлуi ретiнде қарастыру керек [7]. 

Он жыл iшiнде «Дене мәдениетi қандай болу керек?» деген сұрақ бойынша дене 

тәрбиесi аумағында мектеп оқытушыларының маманы мен оқып жатқан жастар арасындағы 

талқылау қызуы төмендемейдi. Егер жариялау қатары бойынша жорамалдаса, онда қазiргi 

уақытта жалпы бiлiм беретiн оқу орындарында дене мәдениетi сабағы мазмұнының 

мақсатын, мiндетiн және мәнiн қайта бағалауға келесi негiзгi тәсiлдер көрсетедi [8]. 

Бiрiншiден, мектептегi дене мәдениетiнiң жоғары құндылығы оқушылардың 

денсаулығы, дене дамуы мен дене дайындығының жоғары деңгейi болып табылғанда, 

олардың сауықтыру мақсатына жаңа мағына берiледi. Екiншiден, мектептегi мiндеттi 

сабақтардың көлемiнiң ұлғайуы нәтижесiнде бастысы – маңызды дайындық нәтижесi 

кезiнде экстенсивтi тәсiл туралы айтуға болады. Үшiншiден, дене мәдениетi және спорт 

сабағының сынып-мерзiмдi және секциялы түрлерiмен (мерзiмдi-дайындық тип) орынды 

үйлесуiнде негiзделген спорттық – бағдарланған тәсiлдi бөлiп көрсетедi [9]. 

Бiрақ та ұсынылған тәсiлдердiң кез келгенiнде дене шынықтыру және спорт 

сабағының нәтижелiгi өз бетiнше дене тәрбиесiнiң басты құраушылары болып табылатын, 

талаптық-мотивациялық өрiстiң қалыптасуына және арнайы бiлiм деңгейiне тiкелей тәуелдi 

екенiн мойындайды [10]. 

Академиялық түрде жүргiзiлген сабақтарда оқушыларға дене мәдениетi тарихынан 

дене жаттығуларының гигиенасы, қозғалыс физиологиясы, дене жаттығуының 

биомеханикасы және сол сияқтылардың мәлiметтерi ұсынылады. 

Сабақ нұсқау-әдiстемелiк сипатта болу керек, және оқу тәжiрибесi түрiнде жүргiзiлу 

керек. Бұл сабақтарда оқушылар жаттықтыру әдiстемесiнен, әртүрлi жаттығуларды меңгеру 

әдiстемесiнен, негiзгi қозғалыс сапаларын тәрбиелеу әдiстемесiнен бiлiмге қолданбалы 

қатынаста ең алдымен қолайлысыздығын және қажеттiгiн меңгередi. 

Осы 2 негiзден басқа барлық мектеп оқушыларына мiндеттi 3-оқу түрi қажет, 

олардың мағынасы дұрысын айтқанда сабақ болмауы да мүмкiн, бiрақ та оқу жылының 1-

шi немесе 2-шi жартысында сабақ кестесiнде тұру керек. Бұл оқу түрлерiнiң басты бағыты 

жаттықтыру немесе рекреативтi сауықтыру. Сонымен қатар оларды жүргiзу үрдiсiнде дене 

мәдениетi сабағында алған бiлiм мен дағдылар бекiтiлу керек. 

Осы барлық оқу түрлерiмен бiрге мектептегi дене мәдениетi бойынша оқу 

жұмысында ұйымдастырылған дене мәдениетi сабағының мiндеттi минимумын құру қажет. 
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Б.Н. Найданов [13], мектептегi дене тәрбиесiн ұйымдастырудың ең тиiмдi жүйесi 

ретiнде оқушылардың спорттық қызығушылығын ескеретiн оқу түрi болып табылады деп 

санайды. Соған қоса, тәжiрибелiк әдiстеме негiзiнде жалпы бiлiм беретiн мектептердегi 

оқушылардың дене тәрбиесi бағдарламасы алынады. 

Орындалған зерттеулер, жалпы бiлiм беретiн мектептерде балалардың жеке және 

типтiк ерекшелiктерiн, спорттық қызығушылығын ескере отырып, дене тәрбиесiн 

ұйымдастырудың және жаңа технологиялардың арқасында дене мәдениетi бойынша оқу 

сабақтарын ұйымдастыруға болады деген қорытындыға келедi, олар оқушыларға апталық 

дене жүктемесiн қамтамасыз ете алатын дифференциация және үндестiру принциптерiн 

толық бейнелейдi деп есептейдi. 

Дамыған елдердiң көбiнде аптасына дене мәдениетi бойынша 3-4-тен аспайтын 

мiндеттi сабақты қарастыратынын айта кету керек. Оның бағдарламасының негiзiнде – 

жалпы дамыту жаттығулары, қозғалмалы және спорт ойындары, жүзу, билеу жаттығулары. 

Дене тәрбиесiнiң бағдарламасы аса вариативтi. Мұғалiмге әртүрлi дене тәрбиесi және 

қосымша дене жүктемесiнiң құралдарын оқушылардың жеке дене дайындығының 

деңгейiне тәуелдi қолдануға мүмкiндiк бередi.  

В.К.Бальсевич [15], оқушылардың дене дайындығынмен әдiстемесiн ұйымдастыру 

негiзiне - жаттықтыру концепциясы жату керек екенiн көрсеткен (әзiрше жалғыз ғылым 

ретiнде негiз болған концепция адамның дене потенциалының дамуын басқару). 

Төзiмдiлiк, күш, жылдамдық, жұмыс ептiлiгiнiң жоғары деңгейi мектептегi оқушы 

ағзасының қажеттi көлемде және қарқындылықта дене жүктемесiне үйренуi, мақсатты 

ұйымдасқан процестiң тек нәтижелiгiн зерттеу құжаттарын жаттықтыру жолымен алу 

керек. Сондықтан оқушылардың оқу жаттығуының элементтерi қозғалыс дайындығы 

кезiнде дене мәдениетi бойынша сабақты ұйымдастырудың жаңа түрiнiң iлiми-әдiстемелiк 

негiзi болу керек. 

Оқу-жаттықтыру үдерiсiнде тек моторлы оқу, қозғалыс шеберлiгi мен дағдысын 

меңгеру ғана емес, сонымен қатар дене мәдениетi талаптарының қалыптасу мәселелерi 

шешiлу керек және шешiледi де. Бұндай мәселенi мектептегi дене мәдениетiнiң дәстүрлi 

сабағы кезiнде шешу мүмкiн емес. 

Л.Н.Чащевтiң [16] зерттеу нәтижелерi, дене мәдениетi сабағының жаттықтыру 

бағытын қолдануы, мектеп оқушыларының дәстүрлi схемасы бойынша айналысатын 

құрбыларының алдын көрнектi артықшылықтарына жетудi тек дене дайындығы 

көрсеткiштерi бойынша ғана емес, сонымен қатар дене мәдениетiнiң басқа құндылықтарын 

меңгеру деңгейiн қамтамасыз етедi. Мектеп оқушыларының дене тәрбиесi нәтижелiгiн 

жоғарлату үшiн айтарлықтай маңыздысы дене мәдениетiнiң-спорттық бағдарламасы 

бойынша жұмыс жасау керек, ол балалардың спорттық қызығушылығын дамытуға және 

қалыптасуына ықпал етедi. 

И.В.Чеботарева [17], Л.С.Дворкин және қосымша авторлар  жүзу, самбо күресi 

мысалымен, дене мәдениетi сабағына дайындық элементтерiн қосқанда мектеп 

оқушыларының спорттық қызығушылығы, негiзгi дене сапаларының даму динамикасына 

жағымды әсер ететiнiн көрсеттi. 

Балалардың денсаулығын арттыруға себепшi болатын факторларды талдау, 

денсаулық мәселесiн тек дене мәдениетi сабақтарында қозғалыс белсендiлiгi есебiнде ғана 

шешу әрекетiнiң келешексiздiгiн көрсетедi. Оған күн тәртiбiндегi, оқу процесiндегi, 

тамақтану тәртiбiндегi гигиеналық талаптардың бұзылуы, оқу бағдарламасының 

күрделiлiгi, қолайсыз экологиялық факторлар, зиянды әдет пен тағы көптеген 

факторлардың бұзылуы керi әсерiнiң тигiзедi. 

Бұл факторлардың кешендiк әсерi мектептегi дене тәрбиесiнiң идеалды құрылымы 

кезiнде де дене жаттығуларының жағымды нәтижелерiн толығымен анық көрсете алады. 

Сондықтан, дене мәдениетi сабақтарында балалардың денсаулығының, олардың дене 

дайындығының қозғалыс белсендiлiгiнiң тәуелдiгiн анықтайтыны туралы айтуға болады. 
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Мақалада еліміздегі дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарын оқыту 

тұрғысында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің әдістері мен құралдарын дайындаудың рөлі 

қарастырылған. 

Тірек сөздер: салауатты өмір салты, дене тәрбиесі мен спорт. 
 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  
 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет мен Спорт министрлігінің бұйрықтары бойынша 

тәрбие жұмысы оқу-жаттығу сабақтары, жарыстар үдерісінде мен күнделікті өткізіліп, мен 

оқушының спортпен айналысуға, өзінің спорттық шеберлігін үнемі арттыруға, 

патриотизмды, шеберлікті, тәжіриебені тәрбиелеуге мен оларды практикалық қызметінде 

шығармашылық қолдауға, спорттық этиканы сақтауға қажеттілігін қалыптастыру тиіс 

делінген[1].       

Дене шынықтыру және спорт пәнінің  мұғалімдері - тәрбиеші, жаттықтырушы мен 

тәлімгерлік қызметтерді қатар атқаратындығы белгілі. Пән мұғалімінің кез-келген мәселені 

шешу қабілеті, мекемедегі дене шынықтыру мен спорт, сауықтыру жұмыстарын сабақ 

барысында мен сабақтан тыс уақытта ұйымдастыра алу шеберлігі, оқушылардың 

денсаулығын нығайту міндеттерінің орындалуы осы тұстан көрініс табады, осы тұрғыдан 

алып қарағанда дене шынықтыру сабағы барлық уақытта мектептегі дене тәрбиесі мен 

тәрбие жүйесіндегі басты пән болып қала береді[2].     

Дене шынықтыру және спорт – тәрбие жүйесінің бір саласы. Дене шынықтыру және 

спорт адамның денсаулығын, күш-жігерін, ақыл-ойын арттырып, дене құрылысын сомдай 

түсуі жөніндегі ғылыми деректер ертеде Греция, Рим елдеріндегі еңбекте кездеседі. 

Словактың ұлы педагогы Я.А Каменский балалар гигиенасы, денсаулығы тамақ режимі 

мәселелеріне, ойындары мен дене тәрбиесі жаттығуларына ерекше мән береді.  

Дене шынықтыру және спорт балалардың жас кезінен басталуы қажет екенін 

ғылыми түрде дәлелденіп, оны педагогикалық процестің аса маңызды бөлігі деп қарады. 

Ұлы педагог К.Д Ушинский дене шынықтыруды еңбекпен байланыстырады. Орыстың 

атақты анатом-педагогы П.Ф Лесгафт дене шынықтырудың жүйесін құрды. Ол балалардың 

түйсігі мен ойлау қабілетін дамытуда және шынықтыру мен спортжаттығуларының маңызы 

зор деп көрсетті. Дене шынықтырудағыжаттығу жұмысы адамның жас ерекшелігіне қарай 

жүргізіледі. 

Дене шынықтыру және спорт әрбір адамның жұмыс істеу қабілетін тиімді мен 

ұтымды түрде жоғарылатуға бағытталған. Осыған байланысты оның дамуы бүкіл халықтың 
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 әлеуметтік жағдайының жақсаруы мен еңбек ету мен тәрбие жұмысына ерекше көңіл бөлуді 

талап етеді. 

Күрес спорт түрі ретінде екі қарсыласушылардың арасындағы көрсетілген ережеге 

сәйкес қолданылатын жекпе-жегі. Күрес тартысының ережесі жеңісті берудің жағдайын 

қарастырады, балуандардың мүмкіншілік әрекеттерін шектейді, қызықты өтуін қамтамасыз 

етеді, үлгілі мен тәрбиелік мәнін көрсетеді[3].       

Күрес барлық халықтарға, барлық уақытта да таныс болды, жастардың денесін 

шынықтырудың күшті құралы болып қызмет етеді. Қазіргі уақытқа дейін барлық 

халықтардың, халықаралық спорт түрімен бірге (грек-рим, еркін күрес, самбо мен дзюдо) 

ұлттық күрес түрлері кеңінен тараған. Әртүрлі дәуірдің көрнекті адамдарының есімі 

спорттық күреске үлкен баға берген. Мысалы, П.Ф.Лесгафт (физиолог), балаларды 

тәрбиелеуде 24 жекпе-жектің ерекше маңызын көрсетіп айтқан: «Күрес бұл біртіндеп 

жоғарылайтын қимылдық жаттығу, күшті мен қарсыласының қимылдарын бақылап, 

мүмкіншілігінше оны ескерту».  

Көрнекті адамдардың жеке басының қалыптасуына күреспен айналысуы әсерін 

тигізді, атап айтсақ: Сократ, Платон, Авиценна, Руставели, Линкольн, Л.Толстой, 

А.Куприн, т.б. Күреспен айналысу жастардың керекті өмірлік ыңғайын құрастырады, 

әдептілікке, әсемдікке, қажырлыққа, денсаулығының нығаюына, дене құрылысының 

бірқалыпты дамуына мен дене қасиеттеріне үлкен көлемде арнайы білім алуына мен 

техника-тактикалық қимылдарға әсерін тигізеді[4]. Күреспен айналысқанда организмге 

түсетін күштердің жанжақты әсерінен дене құрылысы мен тұла бойының бірқалыпты 

дамуына жағдай жасайды. Көптеген суретшілер, скульпторларды мен суреттерді 

балуандардың денесіне қарап салған.  

Организмнің бітімі адам денесінің үйреншікті жағдайы. Ол дене мен бастың тіреу 

жазықтығына перпендикуляр болып, мойын сызықтары, йықтың, жауырынның бір 

деңгейде болуы омыртқа мен кеуде, мойын тұстарындағы физиологиялық иілімдері 

қалыпты мөлшер шегінде, дененің бірдей бүйір беттері, қос қолмен аяқ ұзындығының 

бірдейлігі жалпы бұлшық еттердің екіге тең бөліктен тұруымен сипатталады. Дене бітімінің 

дұрыс жағдайы омыртқа бағанасын қоршаған бұлшық еттердің тепе-тендік жағдайда 

тартылуына байланысты болады. 

Осындай организм бітімі бар адам түзу, сымбатты да, әдемі көрінеді. Организмнің 

дұрыс бітімі омыртқаға амортизациялық қасиет беріп, ішкі органдар мен қозғалыс 

ақпараттарының жақсы жұмыс жасауына жағдай жасайды[5]. Дұрыс организм бітімінің 

жағдайын жасайтын бұлшық еттер аз көрнеуленіп тұрады: осының әсерінен олар қозғалыс 

жұмыстарына дайын тұрады. 

Арқаның жалпақтығы омыртқаның физиологиялық иіпімдерінің жазылып кетуі 

арқылы білінеді. Кеуде көкірегінің өлшемі шамадан төмен болса, онда кеуде тұсында 

орналасқан органдарға кері әсері тиеді. Мұндай адамдардың жауырындары жалпақ, 

бұлшық еттері бос, өлжуаз болып келеді. Арқаның жалпақ болуына аурулар әсер етеді. 

Оның әсерінен балалар өте ұзақ тесек тартып жатады, жас дененің ерте мен ұзақ отыруынан 

бекімеген омыртқа бағанасы майысып, омыртқаның байланыс аппараттары, бұлшық еттері, 

жамбас бел буындарының иілу бұлшық еттері әлсіз болып келеді. 

Сау денедегі дөңес арқа, омыртқаның артқа доға сияқтанып иілуімен ерекшеленеді. 

Кеуде тұстағы омыртқа иілімі артқа көп шығады да мойын мен бел тұстағы иілім тіпті 

болмайды. Ауырлық күш осының әсерінен белге ғана түседі. Мұндай адамдар аяқтарын 

бүгіп жүреді, осылай омыртқаның алдыға қисаюынан теңсіздік сақтап жүреді. Бұлардың 

кеуде көкірекшесі төмен түсіп, йықтары мен төмен түскен қарындары алдыға шығады. 

Организм бітімінің бұл дефектісі жүрек тамыр мен демалу жүйелерінің функциясына өсері 

әсерін тигізеді. 

Арқаның дөңес болуы жұмыс кезінде омыртқаға көп күш түскеннен мен адам 

бойының жұмыс орнына сәйкес келмеуі, жарықтың аздығы, алыстан көрмеу т.б. 
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Ассиметриялық дене бітімі дененің оң мен сол біліктерінің тең болмауы. Ол омыртқа 

иілімдерінің оңға мен солға иілуінен болады. Ассиметриясы дене бітімі көпшілік жағдайда 

–үстелде дұрыс отырмауынан, әсіресе сабақ оқығанда, ауыр жүкті тұрақты бір қолмен ғана 

көтеріп жүргендіктен, омыртқаның бұлшық еттерінің әлсіздігінен болады. 

Адам қозғалысының үлкен амплитуда жасауын икемділік деп білеміз. Тәжірибе 

жүзінде икемділікті көпшілік жағдайда буындардың барынша көп мүмкіндіктегі 

қозғалымдылығы деп атайды. Иілімділіктің бірнеше түрі бар.  

Атап айтқанда: 

Белсенді икемділік - қозғалысты үлкен амплитудада тысқары күштердің (ауыр 

заттар, көмекші т с.с.) көмегімен жасау. 

Динамикалық икемділік - динамикалық түрдегі жаттығуларды жасағанда білінетін 

иілімділік. 

Статикалық икемділік - статикалық түрдегі жаттығуларды жасағанда білінетін 

иілімділік. 

Жалпы икемділік - қозғалысты организмнің ірі буындарымен әртүрлі бағыттарда 

үлкен амплитудада жасау мүмкіндігі. 

Арнайы икемділік - қозғалысты спорттық мамандығына байланысты, буындармен 

әртүрлі бағыттарда, үлкен амплитудада жасау мүмкіндігі. 

Қозғалысты үлкен амплитудада жасау мүмкіндігі кейбір ішкі себептерге де, 

буынның тежеу элементтеріне де байланысты. Бұған буын бұлшық еті мен т.б. жатады. 

Бірақ, адам буындарының қозғалымдылығын ең басты тежегіші - буынды қоршаған 

бұлшық еттердің бір-біріне кедергі жасап бөгет болуы[6].   

Зерттеу кезінде қозғалыс амплитудасы 15-20 жылдан соң, жастың ұлғаюына 

байланысты өзгергені байқалған. Сылбыр иілімділік 9-10 жаста, белсенді иілімділік 10-14 

жас аралығында көбейген, ал иілімділікті жүйелі де пайдалы жетілдіру шегі 15-37 жаспен 

аяқталады. 

Жыныстық айырмашылық әсерінен барлық жастағы қыздардың буын 

қозғалымдылығы ер балаларға қарағанда 20-30% артық болады. 

Тұлға әр адамға үйреншікті денені тік жағдайда ұстауынан көрінеді. Дұрыс бітімді 

тұлға статикалық, динамикалық тепе-теңдікті сақтайтын мен организмнің қызметіне 

пайдалы әсер ететін дененің негізгі қалпы. Тиімді тұлғаны құру, оны бекіту мен жетілдіру 

әсіресе бұлдіршіндердің дене сапасын тәрбиелеуде маңызды мақсаттардың бірі болып 

табылады. 

Дұрыс тұлға организмнің бір қалыпты жұмыс істеуіне тигізетін әсерінен басқа да 

маңызы бар. Дененің үйлесімді жетілуі мен құнды денсаулық бір жағынан дұрыс 

тәрбиеленген тұлғаға байланысты. 

Тұлғаның негізгі құрылымының белгілері мыналардан білінеді: 

1. Дене мүшелерінің (бас, кеуде мен аяқ) сагиталды жазықтықта орналасуы; 

2. Омыртқа пішіні (мойын, кеуде, бел иілімдерінің кәрсеткіші). Тұлға көп жағдайда 

дененің тіктігін қамтамасыз ететін қаңқа құрылысы. Омыртқа діңгегінің құрылыстық 

өзгешеліктері - мойын, кеуде мен бел бөліктерінде иілімдердің болуы сығылу кедергісінің 

күшін көбейтеді, созылымдылық қасиет береді мен оны, дененің барлық қатты тіреуінің осі 

қылады. 

Бас пен белдің дұрыс орналасуы дене қалпы мен омыртқаға әсер етеді. Көпшілік 

жағдайда омыртқаға тіреу болатын тұлғасына байланысты жамбас сүйектеріне тірелген 

бұлшық еттер мен буындардың байланысы дене қозғалысының иілу бұрышын өзгерте 

алады (жамбас сүйегінің 45 градус көрсеткіші орташа болып саналады). Ол аяқтың 

орналасу жағдайына байланысты өзгереді, еңкейгенде мен табанды бұрғанда іші 

кішірейеді, ал шалқайғанда мен сыртқа бұрылғанда көбейеді. Бұл иілімділікті жетілдіруге 

арналған жаттығуларды орындағанда ескерген жөн. 
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 Жамбастың еңкею бұрышының көрсеткіші омыртқа бағанасы мен формасына әсер 

етеді. Жамбастың еңкею бұрышьшың азаю жағдайы белдік бұрыштың азаюына 

байланысты. Байланыс мүшелері сүйектерді біріктіретін еттердің созылымдылығы кедергі 

күпіі мен бұлшық еттің белсенді күштері денені тік сызықты жағдайға келтіреді. 

Басты тік ұстау үшін жеке буындардағы иілетін бұлшық еттің мен мойынның арт 

жақтағы буын бұлшық еттерінің кернеуі қажет. 

Дене бұлшық еттерінің тепе-теңдігі мен де оны ұстап тұратын буындардың қалыпты 

жағдайындағы, омыртқа бағаны, тік сызықты жағдайы тең иілімдермен жетіледі. Ауырлық 

сызығы омыртқа алдынан кеткендіктен мен йық күші артқа иілу күшінен көп болғандықтан 

кеуде түстағы арқаның иілуінен бұлшық еттерінің кернеуі жоғары болады. Бел бөлігіндегі 

дененің тепе-теңдік жағдайы қарынның тік бұлшық еттерінің көрнеуі арқылы сақталады. 

Жамбастың иілу бүгілу кернеуінің ауырлық осі әр уақытта ауысуына байланысты 

жамбастың иілу, бүгілуінің кернеуі мен де буындардың күшті байланыс жүйесі арқылы тең 

жағдайын сақтайды. Оның орташа жағдайы жамбас буындарының осіне дәл келеді. 

Жамбастың бүгілу бұрышының өзгеруі кебеюі мен азаюы бұлшық ет түрлерінің біраз 

кернеулі болуын талан етеді. Тізе буынында «ауырлық сызық» оның алдынан өтеді, тізе 

буынын бүгетін бұлшық еті осы буынды кідіртіп қатты иілуден сақтайды. 

Тобық буынына дененің барлық салмағы түседі. Осыған байланысты балтыр 

бұлшық етіне де көп күш түседі. Сондықтан бұлшық ет күші дененің ауырлық күшінен көп 

болу керек. Табандағы бұлшық еттің кернеуі кезінде өкше сүйегінің бұрылып кетуіне 

кедергі жасайды. 

Тұлғаны анықтайтын бұлшық ет байланыс аппараты орталық нерв жүйесінен 

басқарылатын күрделі қозғалыс жүйесін құрайды. 

Тұлғаны жетілдіруде басты роль бұлшық ет қозғалысының жұқа сезімін тудыруға 

бөлінеді. Басты дұрыс жағдайда ұстау, тік түру тәсілі басқарудағы ең маңыздысы. Тұлға бес 

типке бөлінеді: 

1. Тік түрдегі тұлға - мынадай белгілермен анықталады: 

а) бастың, йықтың тіктігіне, жазықтығына жамбас пен тізе буындары нүктеле-рінің 

ауытқуы салыстырмалы немесе дене мүшелерінің ұзын осі тіксызыққа жақындайды, 

сондықтан да тепе-теңдікті сақтау неғұрлым пайдалыжағдайда болады; 

б) омыртқа сызығында толқынды өлшемдегі ойықтары мен дөңестеріболады. 

2. Иілген түрдегі тұлға жамбас пен тізе буындары нүктелерінің ауытқуы йық буыны 

нүктелерінің ауытқуының аздығы арқылы анықталады. 

 

3. Еңкіш түрдегі тұлға мынадай белгілері арқылы анықталады: 

а) жамбас буынының нүктелері орташа ауытқып йық буын нүктелерітік сызықтан 

көп ауытқыған; 

б) омыртқа формасы үлкейгенде, арқа бүгілген, бас түскен, жауырын иығының 

арасы ашылған, йық түскенмен алдыға шыкқан. 

 4. Еңкейген түрдегі тұлғаның нүктелері: 

 а) йық буынының нүктелері тік сызықтан тізе буынының жамбас нүктелерінің өз 

ауытқуында көп алдыға берілген. 

 б) жанбастың еңкею бұрышының үлкеюінде омыртқаның белдік иілгіші үлкен 

болады. 

5. Шалқайған түрдегі тұлға өзінің еңкіштеулігімен лордатикалық тұлғаның белгіле-

рімен ерекшеленеді. Омыртқаның кеуде мен бел бөліктеріндегі иілімдері үлкен. Мұндай 

тұлға көшнілік жағдайда дене пішіндері дамып, денені тік жағдайда ұстай алмайды. 

Сондықтан ол шалқайған түрде жетіледі. 

Күресте байқағыштыққа, ұқыптылыққа, тез дұрыс шешімге келуге білуді, 

қарсыласының басымдылығын барынша төмендете түсіруге, балуан сайыс барысын өзінің 

пайдасына шешуге бағыттауды қажет етеді. Бірақ ең бастысы балуандарды 
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қиыншылықтардан өту қабілеттілігінің қалыптасуын мойындау керек. Мұндай қасиет жас 

кездегі жылдардан бастап қалыптасады мен онан соң барлық алдындағы өмірінде. 

Қиыншылықтан өту қабілеттілігі жеке басының қасиетін шыңдауда 25 негізінен 

«намысқойлығы», өз еркінділігі, өзінің жеке мұқтажына ұстамдылығын көрсете білуінде 

қалыптасады[7,8,9].       

 Белдесуде көп уақыт керекті ұстауды іздеуіне, қарсыласын ұстап тұруға мен 

ығыстыруға, блок қоюына кетеді. Осындай мақсатпен белдесудің ритмі өзгереді, қорқыту, 

шабылдау, бір қалпынан шығару, күту мен т.б. қолданылады. Осылайша көпқырлы мен 

балуандардың күрделі жарыс қызметінде күнделікті, жаттықтырушылардың алдында 

әртүрлі дайындық жоспарларын алға қояды.  

Сондықтан да күрестен қазіргі турнир биік қоғамдық-психологиялық, 

педагогикалық мен биологиялық білімдерді міндетті түрде керек етеді.  

Күрес спортының мамандары Н.Галковский, А.Катулин, Н.Чионов күрес түрлерін 6 

топқа бөледі:  

1. Күрес тұру қалпында өткізіледі, шалмай мен белінен төмен ұстамай (орыстардың, 

молдавиндердың, татарлардың, өзбектердің)  

2. Күрес тұру қалпында өткізіледі, шалып белінен төмен ұстамай (орыстар, қазақша 

күрес, грузиндердің, тәжіктердің, армяндардың, түркемендердің мен т.б.)  

3. Күрес тұру қалпында өткізіледі, шалып мен белінен төмен ұстап (тәжіктердің, 

монголдардың. Тувиндердің, ағылшын, жапондардың).  

4. Күрес тұрыста мен партерде өткізіледі, шалусыз мен белінен төмен ұстамай (грек-

рим күресі) 

 5. Күрес тұрыста мен партерде өткізіледі, шалумен мен белінен төмен ұстап 

(азербайджандардың, ирандардың, түріктердің, еркін күрес т.б.)  

6. Күрес тұрыста мен партерде шалып, белінен төмен ұстап мен ауыртпайтын 

әдістерді қолданатын (самбо, дзюдо). 

Қорытындылай келе, тактикаға үйретудің негізгі міндеті: күресшіні әртүрлі 

жағдайлардың базасымен және дайын тактикалық шешімдердің қамтамасыз ету, себебі 

таныс болған жағдайларда өзінің әрекетін  жүзеге асыру, үйренбеген құбылыстарға 

қарағанда оңай болды. Осыған байланысты спортшы жекпе-жекте пайда болатын 

жағдайларға тиісті әрекетпен жауап беру және шабуыл жасау үшін ең тиімді кездерді 

дайындау қажет. Сондықтан, барлық даулы жағдайларды ретке келтіру, үлгілеу және 

жарыстық жекпе-жектерін педагогикалық бақылау әдістерінің негізінде ерекше өзгермелі – 

даулы жағдайлар анықталу қажет.  
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В статье определяется сущность понятий «духовное воспитание», «нравственное 

воспитание», «духовно–нравственное воспитание», а также рассматривается анализ 

древнегреческих воззрений о воздействии музыки на личность. Анализируются и 

дифференцируются возможности эстетической композиции в духовно – нравственном 

воспитании человека. Потенциал музыкального искусства видится авторами в том, что 

чувства, рожденные классической музыкой, выходят в один ряд с общечеловеческими 

ценностями духовно-нравственного порядка. 
 

Ключевые слова: нравственные качества, духовно – нравственное воспитание, 

искусство, музыка, этика, эстетика, саморазвитие. 

Мақалада «рухани тәрбие», «адамгершілік тәрбиесі», «рухани-адамгершілік 

тәрбиесі» ұғымдарының мәні анықталған, сонымен қатар музыканың адамға әсері туралы 

ежелгі грек көзқарастары талданған. Адамды рухани-адамгершілікке тәрбиелеудегі 

эстетикалық композицияның мүмкіндіктері талданып, сараланады. Авторлар музыкалық 

өнердің әлеуетін классикалық музыкадан туындайтын сезімдердің рухани-адамгершілік 

тәртіптің жалпы адамзаттық құндылықтарымен бір деңгейде болуынан көреді. 

Тірек сөздер: адамгершілік қасиеттер, рухани-адамгершілік білім, өнер, музыка, 

этика, эстетика, өзін-өзідамыту. 
 

The article defines the essence of the concepts "spiritual education", "moral education", 

"spiritual and moral education", and also analyzes the ancient Greek views on the impact of music 

on a person. The possibilities of aesthetic composition in the spiritual and moral education of a 

person are analyzed and differentiated. The authors see the potential of musical art in the fact that 

the feelings born of classical music are on a par with universal values of a spiritual and moral 

order. 

Key words: moral qualities, consciousness, art, music, ethics, aesthetics, self-development. 

 

В настоящее время необходимо целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на Доброту, Любовь, Истину, 

Уважение к другим людям, Сострадание, Сочувствие, что соответствует традиционным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование.  

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребёнка. Чрезвычайно остро стоит проблема развития нравственной и 

духовной культуры общества, и в связи с этим совершенно очевидна необходимость 

обращения школы к искусству как одному из важнейших средств раскрытия нравственного 

и духовного потенциала личности, стимулирования его развития. Этим вопросом занима-

лись выдающиеся педагоги, психологи, музыканты-педагоги такие, как Ш.А. Амонашвили, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.В. Зеньковский, Б.М. Целковников и многие др. 

Духовное воспитание – это процесс формирования духовности как свойства личнос-

ти, а также качественная характеристика воспитания, основанного на духовных началах [1, 
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с. 105].Нравственное воспитание – это процесс формирования понятий, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества [2, с. 203]. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодействия 

педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на 

развитие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно–

нравственных и базовых национальных ценностей [1]. 

Традиционно музыка рассматривается философами, психологами, педагогами как 

фактор эмоционального, творческого, эстетического и нравственного развития личности. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством 

эстетического воспитания. «Умение слушать и понимать музыку – один из элементарных 

признаков эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного 

воспитания» [5, с. 174], - писал он. Музыка как вид искусства имеет огромную силу 

воздействия на человека.С точки зрения музыкальной педагогики, проблема духовно-

нравственного воспитания нашла отражение в трудах Д.Б. Кабалевского, В.В. 

Медушевского, Л.Я. Горюновой. Многие музыканты-педагоги (Д.Б.  Кабалевский, Э.Б. 

Абдуллин, Г.П. Сергеева) подчеркивают неразрывную связь музыкального воспитания с 

духовно-нравственным становлением ребенка. Музыкальное искусство обращается 

непосредственно к чувствам, к внутреннему миру человека, формирует отношение к миру 

внешнему, к окружающим. Затем это отношение проявляется в мировоззренческих 

установках личности, в убеждениях, в поступках и поведении [6]. 

На основеанализа теоретического аспекта вопроса духовно-нравственного 

воспитания школьников, нами было организовано исследование, которое проводилось на 

базе МОУ «Средней школы № 67» города Ярославля, выборка составил 20 человек - 

ученики 7 класса – 9 девочек и 11 мальчиков.  

Цель опытной работы - реализация программы формирования духовно-

нравственной воспитанности школьников на уроках музыки. Мы использовали следующие 

методы диагностики уровня духовно-нравственной воспитанности школьников: 

наблюдение и методика «Закончи предложение», автор И.Б.Дерманова. В качестве 

критерия мы использовали нравственные убеждения, показатели – понимание и принятие 

нравственных нормв дилеммных ситуациях.На основании результатов первого замера были 

сделаны выводы о том, 25% класса имеют высокий уровень сформированности 

нравственных убеждений, средний уровень - 55%, низкий уровень - 20%. 

Были разработаны педагогические условия духовно-нравственного воспитания 

школьников на уроках музыки, в том числе отбор песенного материала духовно–

нравственной направленности, использование метода дискуссии на тему моральных 

дилемм. 

Отбор песенного материала духовно–нравственной направленности включил в себя 

песенный репертуар социальной и духовно-нравственной направленности на примере 

бардовских песен В.Высоцкого, Ю.Кукина, А.Дольского, песен советских композиторов 

А.Пахмутовой, Е. Крылатова, Ю.Чичкова и др. 

Метод дискуссии на тему моральных дилемм заключается в том, что с помощью 

определенных вопросов ученики вовлекаются в дискуссионный процесс по поводу 

прослушанной музыки (Л.В. Бетховен «Соната №8» («Патетическая»), Л.В. Бетховен 

«Соната №14» («Лунная»), В. – А. Моцарт «Соната №11», С.С. Прокофьев «Соната №2»), 

где высказывают свое мнение.  Вместе с учителем и с помощью любимой, хорошо знакомой 

музыки подростки находят ответы на актуальные для себя вопросы «Чем я отличаюсь от 

других людей?», «Чего я хочу от жизни?», «Какой я человек?» и т.д. 

Таким образом, музыка помогает решать проблему самоопределения подростков. С 

помощью проблемных вопросов, используя жизненную ситуацию создания музыкального 

произведения и психологическое состояние композитора, учитель моделирует проблемную 

ситуацию на уроке. «Восприятие музыки проходит через осознание «психологического 
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 подтекста» ситуаций, породивших то или иное произведение (так как жизнь и творчество 

композиторов неразрывно связаны). Тогда предметом последующего анализа будет не 

абстрактная песня, пьеса, этюд, тема из симфонии, а произведение-ситуация, глубоко и 

реально пережитая подростком. Процесс осознания личностно-значимых переживаний 

будет вершиной урока и сможет в полной мере способствовать духовному росту 

учащихся»[6]. 

После проведения контрольного замера была выявлена положительная 

динамика.Количество учеников с высоким уровнем нравственных убеждений увеличилось: 

после первого замера было 5 человек (25% класса), после повторного – 10 человек (50% 

класса). Ученики обосновывают свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны; отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

- количество учеников со средним уровнем нравственных убеждений снизилось, но 

в пользу учеников с высоким уровнем: после первого замера было 11 человек (55% класса), 

после повторного – 9 человек (45% класса). У данных учеников нравственные ориентиры 

существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к 

нравственным нормам еще недостаточно устойчивое.  

- количество учеников с низким уровнем нравственных убеждений также снизилось: 

после первого замера было 4 человека (20% класса), после повторного – 1 человек, (5% 

класса). У испытуемого нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны. Ученик не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они 

не соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

Таким образом, духовно–нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной 

личности, на развитие ее ценностно–смысловой сферы, посредством сообщения ей 

духовно–нравственных и базовых национальных ценностей. Музыка как вид искусства 

имеет огромную силу воздействия на человека. Музыкальное искусство обращается 

непосредственно к чувствам, к внутреннему миру человека, формирует отношение к миру 

внешнему, к окружающим. Затем это отношение проявляется в мировоззренческих 

установках личности, в убеждениях, в поступках и поведении. 
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Бұл мақалада оқушыларға кәсіптік бағдар берудегі кеңестер берілген. Сонымен 

қатар оқушылардың дұрыс мамандық таңдауында мектепте оқытылатын «Кәсіпкерлік 

және бизнес» негіздері пәнінің алатын рөлі туралы айтылған. Сабақты өтуде кейс 

технологиясының тиімділігі туралы баяндалған. 

Тірек сөздер: Кәсіптік бағдар ,кәсіпкерлік,кейс  
 

В этой статье представлены советы по профессиональной ориентации для 

учащихся. Обсуждается также роль предмета «Основы предпринимательства и 

бизнеса», преподаваемого в школе. В ходе урок аописывается эффективность кейс-

технологии. 

Ключевые слова: Профориентация, предпринимательство, кейс 
 

This article provides tips for career guidance for students. The role of the subject 

"Fundamentals of Entrepreneurship and Business" taught at school in the choice of the right 

profession is also discussed. The effectiveness of case technology in the course of the lesson is 

described. 

Key words:Career guidance, entrepreneurship, cas 

 

Оқушыға дұрыс кәсіптік бағдар беруде мұғалімнің атқаратын ролі 

ерекше.Сондықтан баланың қандай кәсіпке бейім екенін анықтау мұғалімнің міндеттерінің 

бірі болып саналады.Мамандықты дұрыс таңдау адамның болашағына үлкен әсер 

етеді.Мамандық таңдауда жіберілетін кемшіліктердің бірі сол мамандық туралы 

білмеуі.Көптеген оқушылар мамандықты қасындағы досының немесе ата-анасының 

айтуымен таңдайды.Мұндай қателік болашақта өзінің таңдаған мамандығына немқұрайлы 

қарауына әкеліп соғады.Сондықтан мектепте оқып жүрген кезде мамандықты дұрыс таңдай 

білсек,кейін жемісін жейтініміз сөзсіз.Кәсіптік бағдар беруде мектептегі «Кәсіпкерлік және 

бизнес негіздері» пәнінің көмегі зор.Сонымен қатар бұл пәнді мектептен бастап меңгеру 

білім алушының жоғарғы оқу орнынан түскенге дейін қай салаға және қандай қызмет түріне 

барғысы келетініне жол сілтейтін бірден бір пән. «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» 

сабақтарында алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуге,мамандық таңдауға бағыт бағдар 

беріледі.Сондай ақ бұл сабақта оқушылар мамандық типтерімен және бизнес түрлерімен 

танысады.Оқушыларға осы  типтерді таныстыра отырып,өздерінің қай типті мамандыққа 

бейім екенін байқау мақсатында тест алынады.Сол тесттің қорытындысы бойынша 

оқушыға қандай мамандыққа бейім екені айтылып,сол мамандық туралы толығырақ 

мағлұматтар беріледі.Сонымен қатар «Кәсіпкерлік және бизнес» сабағында оқушыларға 

кәсіптік кеңес беріледі.Оның мақсаты –мамандық таңдауға бағыт-бағдар беру.Ал кәсіптік 

бағдар беру жұмысы кәсіптік бейімдеуге ұласады. «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» 

пәнін оқытуда кейс технологиясын қолдану өте тиімді. 

Кейс технологиясы (ағылшынның case-портфель) мағынасын білдіреді. Кейс 

технологиясының тарихына тоқталатын болсам: Кейс – стади амал-тәсілі немесе оқытудың 

нақты жағдаяттар әдісі.ХХ ғасырдың басында Америка Құрама Штаттарының Гарвард 
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 университетінің бизнес мектебінде пайда болған. Кейс-стади амал-тәсілі термині алғаш рет 

американдық ғалым Коплендтің еңбектерінде пайдаланылған. Копленд 1921 жылы 

оқытудың нақты жағдаяттар жинағын шығарып, кейс-стади амал-тәсілін қолдану жолдарын 

көрсеткен. 

 Кейс технологиясына  арналған материалдар түрлері мыналар: 

1. Әдістемелік нұсқалар. Оқу құралдары мен глоссарий. Оқушыларға оқу жоспар-

лары бойынша  электрондық тасымалдауыштарда материалдар кешені (кейс) беріледі. 

Кешенді даярлауда ұжымдық әдістер, жобалау әдістері қолданылады. Мұндай әдістердің 

тыңдаушылардың белсенділігін , шығармашылық қабілеттерін арттыруға септігі мол; 

2. Жұмыс дәптері; 

3. Анықтама; 

4. Оқу, аудио, бейнематериалдары. 

5. Бақылау және емтихан материалдары (қазіргі білім саласында жб, тжб 

тапсырмалары). 

Кейс әдісінің көмегімен оқушылар өз беттерінше теорияны меңгере отырып, 

сонымен қатар өз ойын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болады. Себебі оқушылардың 

көпшілігі естігеннің 5%  және көргенінің 20% есте сақтайтыны белгілі. Аудио және 

видеоақпараттарды бір мезгілде қолдану  есте сақтауды 40-50% дейін арттырады. Сондай-

ақ кейстің құрамында белгілі бір нормативті  талаптар жоқ. Кең таралған  құжаттар мен 

дыбыс, анимация, графикалық кірістірулер, слайд-шоу пайдаланады. Оқушы оқулықтың 

кез келген бетін қағазға басып шығара алады. Оқушы жағдаятқа талдау жасау арқылы 

болашақ маман ретінде қалыптасып, сабаққа қызығушылығы  артады. 

«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» сабағында қолданған тәжірибеммен бөліссем. 

11-сыныптардағы сабағымда  оқушыларға . «RocketStudy» бизнес-кейсін қолдандым. 

Оқушылар бірнеше топқа бөлінеді.Оқушыларға  мәтін беріледі.Топта мәтінді оқып 

талдайды. Мәтін:[1] 

Астана мектебінің 11-сынып оқушысы Арслан Дамиров АҚШ университеттерінің 

біріне грантқа түсуге шешім қабылдады. Грантқа түсу үшін ол ағылшын тілінен емтихан 

тапсыру керек болды. Астанада IELTS дайындығымен қандай мектептер айналысатынын 

көріп, Арслан олардың ұсынатын қызметі қажеттілігіне сәйкес келмейтінін түсінді.  Ол 

оқулықтарды Интернет арқылы тапсырыс беріп, емтиханға өзі дайындала бастады. 

Дайындық кезінде ол қандай оқулықтардың пайдалы және сәтті екенін, ал қандай 

оқулықтардың қажеттілігі жоқ екенін өз тәжірибесінде тексерді. 

Мұндай оқулықтарды Астанада сатып алу мүмкін емес еді. Бірақ оларға сұраныс бар 

екенін Арслан өз тәжірибесінен көз жеткізді. Сондықтан ол оқу орталықтарына барып, 

емтихандарға дайындалу үшін оқулықтарды сатып алуды ұсынды. Орталықтарға 

оқулықтарды сатқаннан кейін Арслан өзінің алғашқы капиталы 70 000 теңгені таба білді. 

Бірақ онымен ол тоқтап қалған жоқ. Арслан одан да көп нәрсе қолынан келетінін – 

оқулықтарды сату ғана емес, басқа адамдарға емтиханға дайындалуға көмектесе алатынын 

түсінді. Осылайша өзінің ағылшын тілін меңгерудің орталығын ашу туралы шешім 

қабылданды. 

1-тапсырма. 

Өз орталығын ашу үшін Арсланда қандай ресурстар болғандығы туралы ойланып 

жауап беріңіз. 

2-тапсырма.  

Қолда бар ресурстарға ие бола отырып, Арслан қалайша аталған мәселелерді 

(ғимарат, жабдық, жарнама) шеше алды? 

3-тапсырма. 

Арслан осы кезеңде өз бизнесін дамытуды жалғастыруы мүмкін деп ойлаңыз. Ол 

тағы не істей алады? 
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4-тапсырма. 

Ойланып, көрсетілген төрт мәселе бойынша қандай шешім ұсына аласыз? 

5-тапсырма. 

Қалай ойлайсыз, Арслан дегеніне жетіп тоқтады ма? Ол қазіргі уақытта өз 

бизнесін үлкейту үшін не істей алды? 

Кейс технологиясын сабақта қолдану оқушының өзіндік ойлау қабілетін 

дамытуға,өз ойын анық жеткізе білуге,әр түрлі жаңа идеялар ойлап табуға ықпалын 

тигізеді. 

Осындай тиімді әдіс тәсілдерді қолдана отырып,оқушының пәнге қызығушылығын 

арттыруға болады. Сондай ақ пәнді жақсы меңгере отырып,болашақ маман иесі болуға 

дайын болады. Сондықтан «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнін төменгі сыныптан 

бастап оқыту керек деген ойдамын. Бұл пәнді жетік меңгерген жас ұрпақ өзінің болашақ 

мамандығын адаспай таңдайды деген сенімдемін. 

Еліміздің ертеңі мен бүгіні жастар.Олай болса жастарымыздың өз кәсібінің шебері 

болуы мамандықты дұрыс таңдауына байланысты. 
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Вопросы подготовки лыжников-прыгунов разной квалификации нашли отражение 

в ряде научных, научно-методических работ и в методических пособиях. Наибольшее число 

работ посвящено развитию физических качеств и совершенствованию техники, обучению 

и тестированию спортсменов. Имеются отдельные публикации, в которых рассмат-

риваются вопросы физиологического обоснования тренировочных нагрузок, психологи-

ческой подготовки и особенностей тренировочного процесса на этапах годичного цикла. 

Ключевые слова: Рост, актуальность, качества сооружение, спорт, специалист. 
 

Әлемдік спорт жетістіктерінің қарқынды өсуі, мамандардың оқу процесін 

басқарудың тиімділігін арттыру үшін өзекті мәселелерді шешуге деген ұмтылысын 

анықтайды. Спорт түрлеріндегі прогресс тек спорттық құрал-саймандарды 

жетілдірумен ғана емес, сонымен қатар спорт ғимараттарының сапасын дайындау, 

арттыру. 

Тірек сөздер: Өсу, өзектілік, құрылыс сапасы, спорт, маман. 
 

The rapid growth of world sports achievements determines the desire of specialists to solve 

urgent problems to improve the effectiveness of training process management. Progress in sports 

is due not only to the improvement of sports equipment but also to the improvement of the quality 

of training of sports facilities, as well as progressive changes in all sections of training athletes. 

Key words: Growth, relevance, quality of construction, sport, specialist. 
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 Вопросы подготовки лыжников-прыгунов разной квалификации нашли отражение в 

ряде научных, научно-методических работ и в методических пособиях. Наибольшее число 

работ посвящено развитию физических качеств и совершенствованию техники, обучению 

и тестированию спортсменов. Имеются отдельные публикации, в которых рассматриваются 

вопросы физиологического обоснования тренировочных нагрузок, психологической 

подготовки и особенностей тренировочного процесса на этапах годичного цикла. 

Следует отметить, что проблема взаимосвязи физической и технической подготовки 

в прыжках на лыжах не получила должного отражения. Только в отдельных работах 

рассматриваются вопросы реализации достигнутого двигательного потенциала в процессе 

спортивной деятельности.  

О.М.Боженинов и А.Н.Лебяжьев[1] отмечают, что в настоящее время в 

тренировочном процессе лыжников-прыгунов большое внимание уделяется увеличению 

объема специальной физической подготовки, однако это не привело к росту спортивных 

результатов. Главной причиной этого, по мнению авторов, является нарушение 

взаимосвязи уровня развития физических качеств и степени их реализации в ведущих фазах 

прыжка с трамплина. Особенно важное значение имеет своевременность отталкивания. Так, 

например, раннее отталкивание на 70 метровом трамплине на 0,2 метра снижает дальность 

полета на 0,8-0,9 метра, а позднее отталкивание (на 0,2м)  - на 0,9-1метр. 

Большое количество работ посвящено физической подготовке лыжников-прыгунов. 

Авторы обращают внимание на воспитание скоростно-силовых качеств, так как их уровень 

в значительной степени определяет силу отталкивания спортсменов на столе отрыва. Сила 

отталкивания существенно влияет на дальность полета. По расчетам Л.П. Ремизова 

увеличение подскока на 0,01м дает прирост длины прыжка с трамплина на 1м. 

Для оценки ведущих качеств в качестве основного теста, определяющего скоростно-

силовую подготовленность спортсменов, предложен прыжок вверх из стойки разгона. По 

данным О.М.Боженинова [10], предложенный тест имеет высокую взаимосвязь с длиной 

прыжка на трамплине, хотя автор не указывает конкретную величину коэффициента. 

Повышение уровня физической подготовленности обычно не ведет немедленно к 

росту спортивных достижений, так как возникает несоответствие нового, более высокого 

двигательного потенциала сложившейся межмышечной координации[1,2,3,4,5,8,9]. С.М. 

Вайцеховский отмечает, что использование упражнений на суше при силовой подготовке 

пловцов приводит к росту силы тяги, однако это не приводит к немедленному повышению 

скорости плавания и требуется определенное время для проведения в соответствие техники 

плавания с возросшим уровнем развития физических качеств, что приводит к росту 

скорости плавания[1,2,3]. 

Разработанные модельные характеристики лыжников-прыгунов позволяют оценить 

степень расхождения между реальным уровнем подготовленности спортсменов и моделью, 

и на этой основе корректировать тренировочный процесс. По мнению А.А, Злыднева, в 

качестве модельных характеристик для юных прыгунов 16-17 лет можно использовать 

следующие показатели [21]. По специальной подготовленности: длина двух прыжков – 

124,0 – 118,4 очков; сумма оценок за технику двух прыжков – 99,0 – 94,0 балла; общая 

сумма за длину и технику – 223-212 баллов. В физической подготовке в качестве модельных 

характеристик рекомендуется использовать для оценки быстроты – бег на 60метров с 

низкого старта – 7,6 – 7,8с; для оценки силы плечевого пояса – подтягивание на перекладине 

– 16-17раз; для оценки скоростно-силовых качеств – прыжок в длину с места – 273-268см; 

прыжок вверх по В.М. Абалакову с махом руками – 72-68см; прыжок вверх без маха рук – 

58-54см; для оценки общей выносливости – Гарвардский степ-тест – 100-110 условных 

единиц. 

Для повышения уровня физической подготовленности в сочетании с отработкой 

элементов прыжка авторы рекомендуют использовать имитационные упражнения, а также 

тренажеры. При использовании упражнений нужно руководствоваться принципом 
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«сопряженного воздействия» и «динамического соответствия»[4,8,10]. Важно соответствие 

применяемых упражнений соревновательному упражнению по характеру нервно-

мышечных напряжений. Применение тренажеров предполагает развитие физических 

качеств и совершенствование техники в соответствии с требованиями вида спорта. Однако 

нет уверенности в том, что при использовании тренажеров формируется тот же 

двигательный навык, который требуется в прыжке на лыжах с трамплина. 

По мнению В. Лаврова, в основе достижений высоких спортивных результатов в 

прыжках на лыжах лежит высокий уровень горнолыжной подготовки[17]. Обычно в 

ДЮСШ приходят заниматься дети, имеющие слабую лыжную подготовку.   Автор считает, 

что до 14 лет в спортивной школе дети должны пройти горнолыжную, гоночную и 

прыжковую подготовку, после чего можно начинать специализацию в одном из видов 

лыжного спорта. Закономерным является тот факт, что многие известные прыгуны на 

лыжах с трамплина имели хорошую горнолыжную подготовку (австрийские спортсмены). 

Отличительной особенностью прыжков на лыжах является существенное 

воздействие на организм эмоционального стресса. В связи с этим в тренировочном процессе 

необходимо учитывать индивидуальные особенности психики спортсменов и 

предусматривать совершенствование психологических и физиологических механизмов 

мобилизации, особенно важных в период участия в ответственных соревнованиях. 

Подводя итоги краткого анализа литературы следует отметить, что, к сожалению 

большинство исследователей не придают должного внимания проблеме взаимосвязи 

физической и технической подготовки в тренировочном процессе. Нет никакой 

уверенности в том, что повышение уровня скоростно-силовых качеств приведет к 

увеличению длины прыжка на лыжах, так как на дальность полета влияют многие факторы: 

своевременность отталкивания, положение тела спортсмена в фазах полета и другие. 

Использование имитационных упражнений и тренажеров в тренировочном процессе может 

привести к стабилизации двигательного навыка, не соответствующего оптимальной модели 

двигательных действий в прыжке на лыжах. Б.И.Прилуцкий с соавторами справедливо 

отмечает, что тренажер дает нервной системе «готовое решение задачи», соответствующее 

только внешней картине движения, которое может оказаться неоптимальным для 

конкретного обучаемого вследствие особенностей развития его двигательного аппарата и 

антропометрических данных. 

Изучение опыта работы тренеров 

При опросе тренеров использовали устную и анкетную формы. Вопросы ставили 

таким образом, чтобы выявить мнение специалистов на проблему взаимосвязи физической 

и технической подготовки в работе с лыжниками- прыгунами, а также ознакомиться с 

выбором методов и средств для решения конкретных задач обучения и тренировки. 

Всего было опрошено 42 специалиста, включая 5 заслуженных тренеров РК, 2 

кандидата наук, доцент, 20 спортсменов, в том числе 3 мастера спорта международного 

класса и 20 мастеров спорта. Результаты опроса специалистов позволили определить 

коллективное мнение по исследуемой проблеме, а также подтвердить актуальность 

выбранной темы. 

Анализ документов планирования тренировочного процесса 

Были просмотрены материалы планирования спортивных организаций Республики 

Казахстан – Министерства туризма и спорта, детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва и Республиканской федерации лыжного спорта. Особое внимание 

обращали на содержание тренировочного процесса лыжников-прыгунов, в том числе 

отмечали число тренировочных дней, объем нагрузки в часах на этапах годичного цикла, 

планирование средств и методов, предусматривающих развитие физических качеств, а 

также совершенствование технического мастерства спортсменов. 

Педагогические наблюдения на учебно-тренировочных занятиях с лыжниками-

прыгунами проводили для определения методов и средств, применяемых при решении 
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 задач физической и технической подготовки занимающихся. Осуществляли также 

наблюдения на соревнованиях, проводили хронометраж для определения скорости 

движения лыжников при спуске на лыжах на горе разгона и на столе трамплина. Всего было 

проведено 90 педагогических наблюдений. 

Тестирование лыжников-прыгунов разной квалификации проводили для 

определения уровня их физической подготовленности на различных этапах годичного 

цикла, были использованы тесты, применяемые в практике подготовки прыгунов с 

трамплина и рекомендуемые специалистами. 

Использовали следующие контрольные упражнения, отражающие физическую 

подготовленность лыжников-прыгунов с учетом специфики вида спорта: 

- бег 30 м; 

- бег 60 м; 

- бег 100 м; 

- бег 1500 м; 

- прыжок в длину с места; 

- прыжки через 10 барьеров высотой 60 см, расстояние между барьерами 140см;  

- прыжок вверх по В.М. Абалакову[44]; 

- прыжок вверх из стойки разгона; 

- прыжок вверх с отягощением разного веса (1-20%) собственного веса спортсмена; 

- наклон вперед, достать пальцами рук как можно ниже. 

При тестировании координационных способностей руководствовались 

рекомендациями специалистов. Общие координационные способности (КС) оценивали по 

методике, предложенной автором монографии. 

Описание теста. По команде «На старт!» спортсмен становится в положение 

высокого старта у стартовой черты. По команде «Марш!» бежит 30 метров с предельно 

высокой скоростью. После отдыха вновь бег с максимальной скоростью 3 раза по 10 метров. 

По команде «На старт!» лыжник становится в положение высокого старта за стартовой 

чертой с любой стороны от набивного мяча. По команде «Марш!» он пробегает 10 метров 

до другой черты, обегает с любой стороны набивной мяч, лежащий в полукруге, 

возвращается назад, снова обегает набивной мяч, лежащий в другом полукруге, бежит в 3-

й раз 10 метров, финиширует. Относительный показатель КС определяется по разности во 

времени бега на 3х10 метров и бега на 30 метров. 

Специальные КС (в баллах) оценивали по выполнению трех заданий. 

1 задание: спуск на одной лыже с горы приземления. 

2 задание: прыжок на слаломных лыжах с небольшого трамплина (длина полета 5-

10метров), в полете выполнить какое-нибудь движение – разведение лыж, группировку или 

что-то другое. 

3 задание: участие в соревнованиях по скоростному спуску на слаломных лыжах, за 

I место спортсмен получает 100 баллов, за ІІ место – 96 баллов, за ІІІ место – 90 баллов, т.д. 

Выполнение первого и второго задания оценивали 3 эксперта в баллах при 

максимальной оценке 100 баллов. Спортсмену выставляли среднюю оценку трех экспертов, 

а за выполнение трех заданий – среднюю арифметическую оценку в баллах. 

Для оптимального построения тренировочного процесса лыжников-прыгунов очень 

важно знать влияние как отдельных составляющих компонентов прыжков на лыжах, так и 

совокупное их влияние на результативность спортсменов.  

Поэтому было проведено изучение корреляционной взаимосвязи показателей 

физической и технической подготовленности, а также скорости движения лыжника на 

столе отрыва и дальности полета со спортивными достижениями прыгунов на лыжах 

разной квалификации. 

Установлено достоверное взаимодействие физической и технической подготовки 

как для спортсменов низкой, так и высокой квалификации, что подтверждает 
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необходимость проводить развитие физических качеств и техническое совершенствование 

в тесной взаимосвязи.  
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Бұл мақалада автор студенттерді университет қабырғасында дене тәрбиесіне 

қалай бейімдеуге болатындығын қарастырған. Мақалада дене тәрбиесі жоғары білікті 

қажет ететінін, белгілі бір жағдайды стереотиптерді, күнделікті режимді дамытуға 

көмектесетінін, мінез-құлыққа деген сенімді арттыратынын, өзіне және басқаларға 

жаңа мүмкіндіктер ашатыны көрсетілген. 

Тірек сөздер: дене тәрбиесі, спорт, студенттерді тәрбиелеу, спортпен шұғылдану, 

студенттердің денсаулығы, физикалық қасиеттері. 
 

В данной статье автор рассматривает, как приобщить студентов к физическому  

воспитанию в стенах университета. В статье показано, что физическаякультура 

требует высокой квалификации, помогает выработать определенные ситуации 

стереотипы, режим дня, повышает уверенность в поведении, открывает новые 

возможностидля себя и других. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, воспитание студентов, занятия 

спортом, здоровье студентов, физические качества. 
 

In this article, the author considershow to introduce studentsto physical educationwithin 

the wall of the university. The article shows that physical culture requires high qualifications, 

helps to develop certainsituations, stereotypes, daily routine, increases confidence in behavior, 

opens up new opportunities for yourself and others. 

Key words: tophysical education, sports, education of students, sports, health of students, 

physical qualities. 
 

Қазіргі қоғамда білім беру адам қызметінің ең ауқымды салаларының бірі болып 

отыр. Білім берудің әлеуметтік рөлі айтарлықтай өсті: оның бағыттылығы мен тиімділігіне 

адамзат дамуының болашағы көп жағдайда байланысты. Қазақстанның Мәдениет және 

спорт министрлігінің бұйрықтарына сәйкес тәрбие жұмысы оқу-жаттығу сабақтары, 

жарыстар үдерісінде және күнделікті өткізіліп, және оқушының спортпен айналысуға, 

өзінің спорттық шеберлігін үнемі арттыруға, патриотизмды, шеберлікті, тәжіриебені 

тәрбиелеуге және оларды практикалық қызметінде шығармашылық қолдауға, спорттық 

этиканы сақтауға қажеттілігін қалыптастыру тиіс[1]. 

Дене шынықтыру – тәрбие жүйесінің бір саласы. Дене мәдениеті әрбір адамның 

жұмыс істеу қабілетін тиімді және ұтымдытүрде жоғарылатуға бағытталған. Осыған 

байланысты оның дамуы бүкіл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруымен еңбек ету 

және тәрбие жұмысына ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Қазақ халқы ерте заманнан бері 

әртүрлі ұлттық ойындарға бай халық. Күні бүгінге дейін күрес, жаяу жарыс, көкпар, асық, 

бәйге, аударыспақ, қыз қуу, тоғыз құмалақ қимылды ойындар жәнебасқа да түрлері 

халқымыздың ұлттық дәстүрінде күнделікті өмір тұрмысыжәнебірге жасасып келеді. 

Осыаталған спорт түрлеріне жататын қимыл жаттығулары арқылы баяғы заманнан бастап 

күні бүгінге дейін денені тәрбиелейтін іскерлігі жәнеәдетті қимылдар, дененің 

сапалыққасиетін дамыту жолындағы мазмұнды жұмыстары өзінің күшін әлі де жойған жоқ 

[2].Білім, әсіресе жоғары, әлеуметтік және экономикалық прогрестің басты факторы ретінде 

қарастырылады. Мұндай назардың себебі қазіргі қоғамның аса құнды және негізгі капиталы 

жаңа білімді іздеу мен игеруге және стандартты емес шешімдерқабылдауға қабілетті адам 
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екенін түсіну болып табылады. Бұл жағдай, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт 

бойынша мамандар даярлау саласында жоғары білімнің құрылымы мен мазмұнына жаңа 

талаптар қояды. 

Дене шынықтыру және спорт Егеменді еліміздің тәрбие ісіне қызмет етеді. 

Мемлекетіміздің үздіксіз қамқорлығының арқасында дене шынықтыру және спорт кең 

ауқымды дамып келеді.  

Дене шынықтыру және спорт  - жастардың жан-жақты дене тәрбиесінің маңызды 

құралдарының бірі болып табылатын, батыл және қызықты спорттың бір түрі. Жыл сайын 

біздің елімізде танымал болып, әлем  тұғырларында көк байрағымызды желбіретіп келеді.  

Бокс көптеген халықтарда кеңінен таралған жұдырықтасудан, өзіндік спорттық 

жаттығудан дамыды. Бокстың дамуынақарай оның ережелері, жекпе-жек техникасы мен 

тактикасы, арнайы оқыту және жаттықтыру әдістері әзірленіп, регламенттелді. Қазіргі кезде 

жекпе-жек шектеулі кеңістікте (рингте) жұмсақ қолғаппен өтеді және бірнеше раундқа 

бөлінеді; жарысқа жас топтары бойынша боксшылар жіберіледі және тек бірдей салмақ 

санаттары мен спорттағы сатылы дәрежелері сәйкестендірілген, жарысу күштерін шамамен 

бірдей ара-қатынасын анықтайды. Қауіпті болуы мүмкін әрекеттерге тыйым салынған.  

ҚР Президентінің «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 

сапасын арттыру» Жолдауын іске асыру аясында бұқаралық спорт пен денешынықтыруды 

дамыту бойынша қабылданып жатқан шаралардың дәлеліне қазіргі дене тәрбиесі жүйесінің 

әлеуметтік – экономикалық және әлеуметтік - мәдени жағдайында жалпы орта білім беру 

мектептерінде денешынықтыру  пәнінің негізгі мақсаты адамның жалпы мәдениетінің 

компоненті ретінде дене мәдениетін де қалыптастыру көзделіп отыр. Кез-келген мұғалімнің 

алдында сабақта оқушылардың белсенділігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету міндеті 

тұр. Ол үшін оқушылар дене жаттықтыру сабағына қызығушылық танытуы, денелік және 

психикалық сапаларды дамытуы және сабақтан ерекше әсералуы қажет. Қызығушылықтан 

ерекше дүниені күту пайда болады. Оның деңгейіне оқушының сабақтағы зейіні, мінез-

құлқы, белсенділігі, сыни ойлауы, шығармашылықпен жұмыстануы байланысты. Оқушы-

лардың денсаулығы-білім беру саласы мен мемлекеттік саясаттың өзекті бағытының бірі[4]. 

Мектептегі дене шынықтыру  пәнінің  мұғалімдері - тәрбиеші, жаттықтырушы және 

тәлімгерлік қызметтерді қатар атқаратындығы белгілі. Мұғалімнің кез-келген мәселені 

шешу қабілеті, мектептегі денешынықтыру мен сауықтыру жұмыстарын сабақ барысында 

және сабақтан тысуақытта ұйымдастыра алу шеберлігі, оқушылардың денсаулығын 

нығайту міндеттерінің орындалуы осы тұстан көрініс табады, осы тұрғыдан алып қарағанда 

дене шынықтыру сабағы барлық уақытта мектептегі дене тәрбиесі және тәрбие жүйесіндегі 

басты пән болып қала береді.  Денешынықтырудың жалпы міндеттерімен қатар 

оның  тәрбиелік, тәлімдік, нұсқаушылық бағыты оқушылардың сабақ барысында және үй 

жағдайында өзіндік шынығуына ықпал етуі де өте маңызды.  

Дене тәрбиесі сабағының тиімділігін арттыру, ол пән мұғалімін тек дене 

жүктемесінің орындалу деңгейіне ғана емес, сонымен бірге оқушы сабақта қандай білім, 

тәрбие және дағды алды, оны күнделікті өмірде нақтылы жағдайда пайдалана алды ма? 

және өзге іс-әрекеттерінде осы алған білім, дағдыларын қаншалықты жүзеге асыра алды - 

деген мәселелер де толғандыруы тиіс. 

Мектепте оқушыларға дене шынықтырудан білімді бірыңғай теория (ақпарат) 

түрінде беру дұрыс емес. Оқушылардың дене қабілеттері мен қозғалыс дағдыларын дамыту 

үшін бір бағытта ғана емес, сонымен бірге сабақ өткізудің әдіс-тәсілдерін жан-жақтытиімді 

қолдану және жаттығулар мен жүктемелерді қиыннан оңайға, оңайдан қиынға ауыстыра 

жүргізу қағидалары арқылы қол жеткізуге болады[3]. Оқушының жаттығуларды 

орындаушылық қабілеті, ол дене әзірлігі жағынан қаншалықты дайын болуына 

байланысты.  Мұғалім осы бағыттаоқушылардың бойындағы ізденушілік, белсенділік, 

жинақылық, шапшаңдық сияқты қасиеттерін дамытуға ұмтылуы тиіс. Жыл бойы ашық 

ауада өткізілген дене жаттығулары ағзаның шынығуы үшін тиімді, шыныққан ағза суық 
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 тиіп аурудан қорғайды және кез-келген ауруға қарсы тұратын болады.  

Мектеп жанындағы ашық спорт алаңдарында орындалған дене жаттығулары мен 

ойындар оқушылардың дене бітімінің жан-жақты дамуына, дұрыс мүсін қалыптасуына 

жақсы әсерін тигізеді. Таза ауада жаттығулар өткізу оқушылардың қозғалыс дағдыларының 

шеңберін кеңейтеді. Балалар табиғи кедергілерден өтуге, жаңа жағдайға бейімделуге 

үйренеді, өзіндік белсенділігінтаныта бастайды. Таза ауадағы дене жаттығулары балаларды 

қоғамдық пайдалы еңбекке тартуға ықпал етеді. Қимыл-қозғалыс дағдыларын 

қалыптастырады[6]. 

Дене шынықтыру  сабағының балаларүшін ең қызықтысы – бұл жарыс түрінде 

өткізу. Оған қатысқан оқушы жоғары көрсеткішке жетуге ұмтылады, жеңіске жетеді, бұл 

қажетті психологиялық және дене қабілеттерінің (күш, ептілік, икемділік, жылдамдық, 

шыдамдылық) дамуына көмегін тигізеді. Спорт пен дене тәрбиесіне байланысты мұндай 

сабақтарды жақын орналасқан көрші мектеп оқушыларында қатыстыра өткізген пайдалы. 

Ол балалар өміріне өзгеріс енгізеді, іс-шараға қатысушылардың қызығушылықтарын 

арттырады, эмоциялық күйінжақсартады, байытады, оқушылардың қарым-қатынасын 

қалыптастырады. Жеке тұлға ретінде дамуына оң ықпал етеді. Балалардың белсенділігі мен 

шығармашылық қабілеттерін тануына жағдай туғызады[7]. 

Мектептерде дене шынықтыру  сабақтарын табысты өткізу үшін келесі қағидалар 

тұрақты сақталуы тиіс.Оқушыларды кез-келген сабаққа ұйымдастыру кезінде оқу 

материалы осы сыныптың оқу бағдарламасына сай болуы тиіс; нақты жағдайларға қарай, 

сабақ жүргізудің әр түрлі әдістерін барынша жан-жақты қолдану қажет;әр сынып 

оқушыларының жаттығуларын жас ерекшеліктеріне сәйкестендіріп  міндетті түрде іріктеу 

керек. Бастауыш сыныпо қушыларына үлгіретінде жоғарғы сынып оқушыларының жаттығу 

орындау және ойындардағы іс-тәжірбисін шеберпайдалану қажет; барлық оқушылардың 

жаттығуларға, қимыл-қозғалыстарға белсене қатысуына зор көңіл бөлген дұрыс; сабақ 

жүктемесін жаттығу, ойын дәрежесіне сай реттеп отыру керек. Бағалау, бақылау, 

қателіктерді дер кезінде түзеп отыру қажет. Осы аталған қағидалар мен сабақ өткізудің 

әдістерін мұғалім дене шынықтыру  сабағында тиімді қолданған жағдайда оқушылардың 

қозғалыс-дағдылары қалыптасып, денсаулықтары нығайып, дене қабілеттері дамып, 

жетіледі, пәнге деген қызығушылығы артады[8,9]. 

Қорыта келе  ой түйгеніміздей,  ауыл мектептері болсын, қала мектептері болсын 

дене шынықтыру сабақтары тек қана балаларды  ой еңбегімен шұғылданған кейінгі ой 

сергіту сабақтары деп қана түсінетіні кәдімгідей қынжылтады.  

Дене шынықтыру сабақтарының  міндетті пәндердің бірі ретінде   ретті жүргізілетін  

оқу пәні екенін, қимыл белсенділігінің реттілігі ағза дамуындағы маңызды  алғы 

шарттардың бірі екенін  түсіндіру, жеткізу еді мақсатымыз 
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В представленной работе проведен анализ достоинств  и недостатков 

дистанционной формы образования,  рассмотрены перспективы его дальнейшего 

развития. 

Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн курсы, достоинства и 

недостатки дистанционного образования, индивидуальная траектория, гибкий график. 
 

Ұсынылған жұмыс қашықтықтан білім берудің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін талдайды, оны одан әрі дамытудың перспективаларын қарастырады. 

Тірек сөздер:қашықтықтан оқыту, онлайн-курстар, қашықтықтан білім берудің 

артықшылықтары мен кемшіліктері, жеке траектория, икемді кесте. 

 

The presented work analyzes the advantages and disadvantages of distance education, 

considers the prospects for its further development. 

Key words: distance education, online courses, advantages and disadvantages of distance 

education, individual trajectory, flexible schedule. 

 

На сегодняшний день одной из стратегических целей в области образования является 

увеличение его доступности. Получение качественного образования остается наиболее 

важным фактором к успешной самореализации граждан.  

Динамично меняющаяся реальность подталкивает к модернизации образования. 

Перспективным направлением в модернизации образовательного процесса является 

внедрение системы дистанционного образования. Эффективность e-learning официально 

признана на уровне ООН и ЮНЕСКО. По данным Cedar Group, стоимость услуги 

дистанционного обучения дешевле прочих форм образования на 32-45 %, время обучения 

меньше на 35-45 %, а скорость запоминания учебного материала выше на 15-25 %. В 

последние годы во многих странах начали активно развивать дистанционные формы 

образования, в высших учебных заведениях стали активно внедрять онлайн курсы. 

В свете последних событий для кого-то более успешно для кого-то менее успешно 

произошел переход к полному дистанционном образованию, но повысится ли уровень 

использования дистанционного образования после снятия ограничительных мер? Какие 

положительные стороны удалось увидеть студентам и преподавателям в таком формате 

обучения.   

mailto:karsheva.888@mail.ru
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 Учиться в вузе -  посещать все очные лекции согласно строгому расписанию, могут 

далеко не все желающие получить высшее или среднее образование. Зачастую очная форма 

обучения стоит не малых денег, отбирает огромное количество времени, что не позволяет 

совмещать обучение с работой. Дистанционное образование позволяет удовлетворить 

потребности в образовании рабочей молодежи, которая хочет совмещать работу с учебой. 

Такая форма обучения позволяет подстраивать учебные занятия согласно рабочему 

графику и не тратить дополнительное время на дорогу [1,49с]. При помощи 

дистанционного образования каждый стремящийся к обучению человек может получить 

достойное образование и обучаться у ведущих мировых специалистов.Особенный плюс 

дистанционного образования заключается в возможности получения образования людям с 

ограниченными возможностями. Смешанные форматы обучения позволят обучаться во 

время невозможности физического присутствия на занятии, позволят предотвращать 

упущение учебного материала для студентов, находящихся на больничных.                                               

У дистанционной форме образования есть большое количество достоинств Таблица № 1. 
 

Таблица 1  

Достоинства дистанционного образования 
 

 

Дистанционное образование незаменимо для удалённых городов, где другие возможность получить 
желаемое образование зачастую вообще отсутствует.

Для обучения не нужно покидать свои дом, семью, друзей, работу, а также нести денежные расходы 
на дорогу и проживание

Дистанционное образование ведется по индивидуальным учебным планам, благодаря чему 
обучающийся может задавать вопросы о тех аспектах курса, дисциплины, которые ему интересны.

У студента развиваются навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также 
привычка работать и принимать решения самостоятельно.У студента развиваются навыки 

самостоятельного поиска необходимой информации, а также привычка работать и принимать 
решения самостоятельно.

Дистанционное обучение помогает обойти психологические барьеры, связанные с коммуникативными 
качествами человека, такими как стеснительность и страх публичных выступлений.

Более высокая эффективность профессиональной подготовки по сравнению с вечерней и заочными 
формами обучения при более низкой стоимости образовательных услуг;

Получение образования инвалидами-надомниками. Дети, подростки и студенты, не имеющие 
физической возможности посещать занятия, через Интернет могут получать знания и навыки. Это 

помогает им быстрее адаптироваться в обществе, не чувствовать себя забытыми и изолированными от 
других людей

Оно идеально подходит для тех, кто хочет получить второе высшее, пройти профпереподготовку, 
повысить квалификацию. Учиться будет нетрудно - у обучаемого есть уже наработанная база знаний, 

которую он получил, будучи обычным студентом, и имеет азы профессии.
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Согласно выше представленной таблице в дистанционном образование есть большое 

количество положительных сторон, но также есть отрицательные стороны, которые так же 

не стоит упускать из внимания для анализа перспективности дистанционного обучения. 

Таблица № 2. 

Таблица 2  

Отрицательные стороны дистанционного образования 
 

 
 

Система дистанционного образования соответствует логике развития системы 

образования и общества в целом, где во главу угла ставятся потребности каждого 

отдельного человека.  Кроме того, в современном быстро меняющемся мире, не только 

студентам, но и сотрудникам для успешного карьерного роста необходимо проходить 

повышение квалификации что несомненно намного удобнее делать в дистанционном 

формате. Все больше компаний так же становятся сторонниками дистанционного 

образования, получая прямую выгоду на сокращение расходов на командировки 

сотрудников[2, 11с]. 

Важным принципом в организации дистанционного образования является его 

модульность. В отличие от классического очного образования студенты, обучающиеся с 

помощью онлайн курсов, могут выбрать индивидуальную траекторию обучения, составить 

удобный именно для них график обучения. Дистанционный формат предполагает наличие 

у каждого студента индивидуального учебного плана, непрерывная обратная связь с 

преподавателем для консультаций и проверки контрольных точек. Дистанционное 

образование позволяет выбирать удобный для студента темп обучения 

Таким образом на наш взгляд перспективность дистанционного образования 

неоспорима, безусловно не стоит упускать из внимания недостатки такого формата 

обучения, но с большинством из них можно постепенно справиться и вывести 

дистанционное образование в идеальный формат. 
 

 

 

Постоянный доступ к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не 
все желающие учиться дистанционно имеют компьютер и выход в Интернет.

Отсутствие живого личного контакта между студентом и преподавателем, который мог бы 
внести дополнительные эмоции, рассказать "к слову" что-то интересное. Это значительно обедняет 

и сужает ваше общение.

Образовательные программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за того, 
что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, на 

сегодняшний день немного.

Необходимо наличие ряда индивидуально-психологических условий - жесткая самодисциплина, 
результат обучения напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.

В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых отсутствие 
возможности изложить свои знания на словах может негативно повлиять на усвоение знаний.

Как правило, обучающийся ощущает недостаток практических занятий.

Не решен так же вопрос организации и проведения оценки знаний "дистанционных" учащихся. Для 
его решения необходимо создание нормативно-правовой базы оценки знаний учащихся.
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В представленной работе рассматриваются примеры эффективного 

использования цифровых технологий в образовательной деятельности, представляются 

инструменты цифровых технологий позволяющие преподавателям переходить на новый 

уровень профессионализма. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые инструменты, прикладные 

программы, преподавание, вовлечение студентов в работу на паре. 
 

Ұсынылған жұмыс сандық технологияларды білім беру қызметінде тиімді 

пайдалану мысалдарын қарастырады, мұғалімдерге жаңа кәсіби деңгейге шығуға 

мүмкіндік беретін цифрлық технологиялар құралдарын ұсынады. 

Тірек сөздер: сандық технологиялар, сандық құралдар, қолданбалы бағдарламалар, 

оқыту, жұптық жұмысқа студенттердің қатысуы. 
 

The presented work examines examples of the effective use of digital technologies in 

educational activities, presents digital technology tools that allow teachers to move to a new level 

of professionalism. 

Key words: digital technology, digital tools, application programs, teaching, student 

engagement in pair work. 
 

В современных условиях использование цифровых технологий является 

неотемлемой чатью жизни каждого человека. Цифровые технологии применяются во всех 

профессональных сферах деятельности в том числе и в образовании. Умение эффективно 

использовать все преимущества цифровых технологий считается одним из основных 

требований для многих специальностей. В связи с карантинными мерами многим 

преподавателям впервые пришлось активно изучать и применять в своей профисеанальной 

деятельности цифровые технологии, сегодня с использованием различных прикладных 

инструментов преподаватели получили возможность значительно расширить перспективы 

образования. 

Сегодня для повышения квалификации у преподавателей появилась возможность 

открытого общения с коллегами со всего мира. Многие конференции и собрания имеют 

дополнительный онлайн платформы позволяющие принять участие в мероприятие, даже 

при отсутствии возможности личного присутствия [1, 325с]. 
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Применение цифровых технологий позволяет перейти на новый уровень подготовки 

и создания учебных материалров. Для современного поколения студентов монотонное 

зачитывание лекционного материала, не применимо и показывает крайне низкую 

усвояемость учебного материала. Сегодня большенство преподавателей старается 

подготовить максимально увлекательный учебный материал который позволит привлеч и 

удержать внимание каждого студента. Таблица №1,2[2,50с]. 

Таблица 1  

Инструменты цифровых технологий 
 

 
 

Таблица 2  

Использование цифровых технологий 
 

 
 

Согласно вышеизложенному можно говорить о большом количестве интересных 

инструментов, которые позволяют преподавателям создавать увлекательный контент для 

студентов, использовать методики геймификации в образовательном процессе 

представлять студентам электронные материалы, разрабатывать онлайн курсы и подбирать 

инструменты для эффективной доставки информации и знаний до 
обучающихся

инструменты для создания учебных материалов

инструменты для эффективного способа преподавания

инструменты для построения новой образовательной среды: развивающей 
и технологичной

Технология совместных экспериментальных исследований учителя и 
ученика

Технология «Виртуальная реальность»

Технология «Панорамных изображений»

Технология «3D моделирование»

Технология «Образовательная робототехника»

Мультимедийный учебный контент

Интерактивный электронный контент
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 максимально индивидуальный подход для каждого учащегося. Применение технологий 

виртуальной реальности позволяют преподавателю не только преподносить информацию 

студентам, но и проводить максимально эффективные практические занятия. 

Эффективность применения цифровых технологий в формате виртуальной реальности 

показывается в следующих примерах 

 В Пекине было проведено исследование «Влияние виртуальной реальности на 

академическую деятельность». Студенты были разделены на две группы, в первой группе 

образовательный процесс проходил с использованием классического метода, а вторая 

группа обучалась с применением VR. По завершению обучения было проведено 

тестирование. Результаты первой группы показали 73% уровень успеваемости, а вторая 

группа показала результат 93% успеваемости. Кроме того, 2 группа имела более глубокое 

понимание темы и лучше закрепила полученные знания (по результатам теста спустя две 

недели). 

 В Йельском университете удачно протестирована VR-тренировка проведения 

хирургической операции на желчном пузыре. Группа, использующая VR, была на 29% 

быстрее и в 6 раз реже допускала ошибки. 

 В 2018 году студенты-антропологи из Кембриджа и ученики класса из Восточного 

Китая исследовали символы, нарисованные вдоль гробницы на плато Гиза. Ничего 

необычного. Вот только две группы были в совершенно разных частях света и ни одного 

человека – непосредственно в Африке. Это стало возможным благодаря VR-программе 

rumii, разработанной компанией Doghead. В ней был создан виртуальный класс и 

загружены трехмерные модели исследуемых объектов. А студенты управляли своими 

виртуальными аватарами, будучи за тысячи километров от реального места исследования. 

Кроме увеличения усвоения материалов и повышения вовлеченности студентов в 

образовательный процесс, цифровые технологии способны существенно облегчить и 

автоматизировать рутинные и трудоемкие процессы. Упрощение в подборе 

индивидуальных заданий, отслеживание активности участия студентов в процессе, 

контроль посещения, проверка самостоятельных работ [3, 36с]. 

Безусловно использование цифровых технологий в образовательном процессе 

перспективно, но для успешного использование цифровых технологий, преподаватель 

должен обладать рядом цифровых компетенций. Понятно, что преимущества 

перевешивают минусы, но ключ к внедрению технологий в образовании всегда будет 

определяться отношениями учитель — ученик, потому что именно там происходит 

образование. Технологии могут быть очень эффективным инструментом, но это всего лишь 

инструмент. Сегодня мы находимся на первом этапе внедрения технологий в образование. 

Процесс внедрения может кого-то расстраивать, раздражать, отнимать много сил и 

времени, но в конечном итоге технологии могут «открыть двери» для нового опыта, 

открытий, способов обучения и сотрудничества учащихся и педагогов. 
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РОЛЬ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Кулманбетов А.М. 

Жетысуский университет имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган 
 

Современное высшее образование в Казахстане сегодня все больше обращает 

внимание на возможности применения в учебном процессе разнообразных технологий 

передачи информации. В связи с этим одним из приоритетных направлений в работе вузов 

становится создание и непрерывное расширение системы дистанционного обучения 

студентов. Электронные дистанционные образовательные технологии используются в 

очной форме обучения, что позволяет повысить доступность и качество обучения 

студентов. Охарактеризована упрощенная структура организации учебного процесса на 

факультете. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, системы дистанционного обучения 

студентов, образовательные технологии, электронные дистанционные образовательные 

технологии 
 

Қазақстандағы қазіргі заманғы жоғары білім бүгінгі таңда оқу процесінде ақпарат 

берудің әртүрлі технологияларын қолдану мүмкіндіктеріне көбірек назар аударуда. 

Осыған байланысты ЖОО жұмысындағы басым бағыттардың бірі студенттерді 

қашықтықтан оқыту жүйесін құру және үздіксіз кеңейту болып отыр. Электронды 

қашықтықтан білім беру технологиялары күндізгі оқу түрінде қолданылады, бұл 

студенттердің қол жетімділігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Факультетте 

оқу процесін ұйымдастырудың жеңілдетілген құрылымы сипатталған. 

Тірек сөздер: қашықтықтан оқыту, студенттерді қашықтықтан оқыту 

жүйелері, білім беру технологиялары, электрондық қашықтықтан білім беру 

технологиялары 
 

Modern higher education in Kazakhstan today pays more and more attention to the 

possibility of using various information transfer technologies in the educational process. In this 

regard, one of the priority areas in the work of universities is the creation and continuous 

expansion of the distance learning system for students. Electronic distance learning technologies 

are used in full-time education, which makes it possible to increase the availability and quality of 

student learning. The simplified structure of the organization of the educational process at the 

faculty is characterized. 

Key words: distance learning, distance learning systems for students, educational 

technologies, electronic distance educational technologies 
 

Эффективность реализации целей и задач преподавания военных дисциплин во 

многом определяет использование инновационных, прежде всего, новых информационных 

технологий. Информатизация охватила все компоненты образовательного процесса, все 

виды занятий и формы контроля знаний.  

Современная лекция (дистанционная) - это динамичный диалог преподавателя с обу-

чаемыми, основным инструментом которого является качественная презентация, при 

необходимости она может быть интерактивной. Опыт проведения таких лекций показы-

вает, что они позволяют оптимально активизировать восприятие материала и обеспечивают 

возможность наглядности даже при изучении тем, рассматривающих пространственные и 

временные масштабы, исключающие наглядное моделирование прежними средствами. 
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 Информационные технологии становятся неотъемлемой компонентой практических 

занятий. Во многих случаях целесообразными и эффективными являются виртуальные 

практические работы. Постановка таких практических задач, внедрение информационных 

технологий в практикум по военно-специальным дисциплинам может осуществляться с 

привлечением студентов путем включения этих заданий в тематику курсовых и дипломных 

работ. 

Важнейшим компонентом современного образовательного процесса является 

самостоятельная работа студентов. Основной путь выработки навыков самообразования, 

формирования высокого творческого потенциала будущих военных специалистов. 

Перспективной формой самостоятельной работы студентов является разработка 

студентами учебных вопросов в форме проектов, включающих: постановку проблемы, 

планирование проекта, изучение состояния вопроса, формулирование результатов и 

выводов, разработку презентации, защита проекта.  

Презентация, как правило, предусматривает применение новых информационных 

технологий. Разработанные студентами проекты и презентации «защищаются» на занятиях. 

Новые перспективы в организации самостоятельной работы студентов  открывает 

создание и использование своего рода портала электронных образовательных ресурсов, 

который облегчает доступ кучебным материалам, позволяет обучаемым гибко, в индиви-

дуальной ситуации осваивать эти материалы, разнообразит формы работы, делает процесс 

обучения и оценки знаний контролируемым и «прозрачным», и в целом заметно влияет на 

качество учебного процесса. Роль преподавателя является определяющей, но процесс 

обучения студента индивидуализируется. 

Преподаватель помещает на портал учебно-методический комплекс, материалы 

лекций, практических занятий, включая презентации, различные задания, инструкции и 

комментарии к их выполнению. 

 Использования информационных технологий интенсивно расширяют и 

существенно меняют образовательную среду, поднимают на новый уровень 

естественнонаучную подготовку. Вместе с тем они выдвигают новые требования к 

формированию системы обеспечения качества учебного процесса. 

 Изменения социально-экономической ситуации в развитых государствах мира, 

обострение национальных и общечеловеческих проблем потребовали переосмысления 

роли образования. Проявилась неразрывная связь образования с процессами, 

происходящими в экономике, обществе, во всех сферах практической деятельности че-

ловека, возросло значение образовательной сферы как механизма развития общества. 

Любое общество вне зависимости от воспитания наряду с функциями производства 

и воспроизводства для обеспечения прогрессивного развития должно реализовывать и 

функцию воспитания своих членов. С этой целью оно создает образовательную систему. 

Министерство обороны Республики Казахстан, как заказчик и разработчик 

квалификационных характеристик для обучающихся в ВУЗах, координирует процесс 

внедрения информационных технологий в процесс обучения.Динамическое развитие про-

граммного обеспечения, телекоммуникационных технологий активно инициирует 

внедрение и использование информационных технологий в педагогический процесс. 

Педагогический процесс представляет собой специально организованное 

взаимодействие педагогов и обучающихся по поводу содержания образования с 

использованием средств обучения и воспитания с целью решения задач образования, 

направленных на удовлетворение потребностей, как общества, так и самой личности в ее 

развитии и саморазвитии. 

Одним из наиболее перспективных средств достижения задач обучения на 

современном этапе является разработка и внедрение компьютерных обучающих программ. 

Программы этого типа четко ориентированы на компьютерную поддержку процесса 

получения информации и формирования знаний в какой-либо области, закрепления 
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навыков и умений, контроля или тестирования знаний. 

Обучающая программа должна обеспечить реализацию следующих педагогических 

целей: - демонстрацию учебного материала;  

- тренинг в определенной области;  

- тестирование и диагностику в целях контроля за ходом процесса обучения; - 

собственно обучение. 

На современном этапе развития информационных технологий, програмных средств 

и опыта использования  в учебном процессе целесообразно принять следующую 

классификацию по функциональным признакам:  

-  электронные учебники - ЭУ;  

-  лабораторные практикумы - ЛП; 

-  тренажеры - ТР;  

-  контролирующие программы - КП;  

-  справочники, базы данных учебного назначения - УБД;  

- предметно-ориентированные среды (учебные и специализированные пакеты, 

моделирующие программы) - ПОС. 

Электронный учебник - это программно-методический комплекс, обеспечивающий 

возможность самостоятельно освоить учебный курс или какую-либо его часть. 

Электронный учебник соединяет в себе свойства обычного учебника, справочника, 

задачника и лабораторного практикума. В настоящее время преподавательским составом 

кафедры совершенствуются электронные учебники в помощь студентам, по всем 

дисциплинам, которые включены в программы подготовки всех специальностей. 

Лабораторный практикум. Программы этого типа используются для проведения 

наблюдений над объектами, их взаимосвязями, или некоторыми их свойствами; для 

обработки результатов наблюдений, их численного и графического представления; для 

исследования различных аспектов использования этих объектов на практике. 

Тренажеры служат для отработки и закрепления технических навыков решения 

боевых задач. Они должны обеспечивать получение информации потеории и приемам 

решения задач, тренировку на различных уровнях самостоятельности, контроль и 

самоконтроль. Имеющийся на кафедре стрелковый тренажером «СОКОЛ -1П», который 

позволяет готовить обучающихся правильности и единообразию прицеливания и 

производства выстрела из всех типов стрелкового оружия. Тем самым, сокращается время, 

а главное материальные затраты на подготовку специалистов. 

Контролирующие программы это программные средства, предназначенные для 

проверки (оценки) качества знаний. 

Универсальная программа «Конструктор тестов» позволяет использовать 

неограниченное количество тем, вопросов и ответов, позволяет систематизировать знания 

и повысить накопляемость оценок. 

Справочники, базы данных учебного назначения. Программы этого типа 

предназначены для хранения и предъявления студенту разнообразной  информации 

учебного характера. Для этих материалов характерны иерархическая организация и 

быстрый поиск информации по различным признакам или контексту. В настоящее время на 

кафедре осуществляется мониторинг по созданию таких баз данных, для их использования 

в самостоятельной работе обучающихся с использованием межвузовских сетей и 

Интернета. 

Предметно-ориентированная среда - это учебный пакет программ, позволяющий 

оперировать с объектами определенного класса. Обучающиеся оперирует объектами среды, 

руководствуясь методическими указаниями, в целях достижения поставленной задачи, 

либо производит исследование, цели и задачи которого поставлены им самостоятельно. 

Данный вид программ, в виду подготовки специалистов низкого тактического звена на 

кафедре  университета не характерен, и практического применения не имеет. 
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 Опыт разработки и внедрения в учебный процесс информационных технологий 

свидетельствует о том, что обучающиеся охотно работают за персональным компьютером 

с обучающими и контролирующими программами. Такие занятия вызывают настоящий 

интерес, заставляют работать всех. Качество знаний при этом заметно возрастает. Это 

говорит о перспективности их применения. В настоящее время крайне актуальной является 

активная разработка обучающих электронных и компьютерных учебных программ. 

Внедрение информационных технологий в процесс подготовки специалистов на  

кафедре позволит в последующем: 

- полностью проводить весь курс обучению по определенной дисциплине на 

компьютере (включая лекции, практические занятия и контроль усвоения материала); 

-   избавить обучающихся от процедуры поиска и покупки книг; 

-  оперативно редактировать лекционный материал с учетом новых данных, которые 

появляются в конкретной предметной области, через интернет сети; 

- совершенствовать методы изложения материала на основе анализа результатов 

периодического тестирования обучающихся по каждой теме; 

- предоставлять обучающимся возможность изучать лекционный материал и 

выполнять практические задания в домашних условиях. 

Таким образом, внедрение новых технологий позволяет существенно повысить 

качество образования и облегчить труд преподавателя, дав тем самым возможность к 

дальнейшему повышению качества знаний. 
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Мақалада ағаш бұйымдарын жобалау мен құрастырудағы IT-технологияның 

маңызы жан-жақты зерттеліп, ғылыми айналымға енгізілді. 

Тірек сөздер: ағаш өңдеу, ақпараттық технологиялар, интеграция, ағаш жобалау, 

IT-индустрия 
 

В статье всесторонне исследовано и введено в научный оборот значение IT-

технологий в проектировании и конструировании столярных изделий. 

Ключевые слова: деревообработка, информационные технологии, интеграция, 

столярное проектирование, IT-индустрия 
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The article comprehensively examines and introduces into scientific circulation the 

importance of IT-technologies in the design and construction of joinery. 

Key words: woodworking, information technology, integration, carpentry design, IT 

industry 

 

Ағаш өңдеу өнеркәсібі – Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібінің ең ірі 

салаларының бірі болып табылады және ағаш өндірісінің ең басты мақсаты – халықты 

бәсекеге қабілетті жоғары сапалы бұйымдармен қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету 

жолдары: өндірісті жоғары сапалы материалдармен және еңбек өнімділігі жоғары құрал – 

жабдықтармен қамтамасыз ету. Ғылыми техникалық прогресс жетістіктерін тиімді қолдану. 

Өндірістің еңбек өнімділігін арттыруда механикада, кәсіпорындарда автоматтандыру 

тиімді жүргізіледі. Ағаш өндірісінің автоматтандыру құралдарының бірі электронды 

есептеу машиналары (ЭЕМ) жобалаудың автоматтандырылған жүйесі енгізілді. Жалпы 

ағаш өндірісінде автоматты жобалаудың «AutoCAD, PRO100, Cutting»т.б. сияқты түрлері 

ағаш бұйымының жобалау үдерісінде кеңінен қолданылады. 

Қазіргі кeздe ағаш бұйымдарының ассортимeнтін көбейтумeн көркeм безендіруде 

ұлттық ағаштарды зeрттеу және осы сән өнeрінің бағыттарына сәйкес дамыту маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады [1].  

«Ақпарат» термині (латын тілі – ақпарат, түсінік, мазмұн) бір күнге техникалық 

салада қолданылатын көп өлшемді түсінік болып табылады. Жалпы бұл ұғым шектеу, 

байланыс, бақылау, нысан, нұсқаулық, білім, мағына, құрылым, бейне, сезім және т. б. 

сияқты ұғымдармен тығыз байланысты. Көптеген адамдар білім дәуірінен немесе 

қоғамынан; ақпараттық қоғамнан, ақпараттық технологиялардан және тіпті ақпараттардан, 

ақпараттардан және ақпараттардан туындаған осы ақпараттық дәуір туралы айтты. 

Ақпаратты деректер жиынтығы ретінде түсінуге болмайды. Ақпарат белгілі мәселелерді 

шешу үшін шешуші мәнге ие және жоғары бағаланады. Қазақ ұлттық энциклопедиясында: 

«ақпарат» (ақпараттық латын ақпараты - түсіндіру, есеп беру, ақпарат беру); істің сипаты, 

қандай да бір оқиға немесе басқалардың қызметі, Ақпарат және тағы басқалар. түсініктеме 

беріледі.  

Технология– кез-келген ғылымның ажырамас бөлігі. Біріншіден, «технология» сөзін 

анықтайтын болсақ, бұл – тұжырымдама әлемдік техника мен ғылымның жетістіктері 

өркендей бастаған кезде 1872 жылы енгізілді.  

Егер сіз білім беруде алдыңғы қатарлы технологияларды игермесеңіз, сіз білікті 

және әмбебап маман бола алмайсыз. Жаңа технологияларды алу педагогтың зияткерлік, 

кәсіби, адамгершілік, рухани және басқа да көптеген қабілеттерін қалыптастыруға терең 

ықпал етеді және білім беру процесін тиімді басқаруға көмектеседі. «Технологиялық білім 

беру» термині ХХ ғасырдың 40-50 жылдары пайда болды. Бұл термин тұрмыстық 

техникада (аудио, теледидар және т.б.) қолданылды. сондай-ақ оқу процесінде техникалық 

жарақтандыру.  

50-60 жылдары «технологиялық білім» термині бағдарламалық оқыту идеясын 

тарату үшін педагогикалық үдерістегі әдістемелердің жиынтығы ретінде қолданылды. 

«Жаңа ақпараттық технологиялар» ұғымы компьютердің және ауқымды білім беру 

жүйесінің пайда болуымен байланысты және оқытуда компьютерлік технологияларды 

қолдану-бұл уақыт талабы. Бүгінгі таңда негізгі міндет компьютерлік оқыту саласында 

жинақталған тәжірибені кешенді талдай отырып, компьютерлік оқытуды бағдарламалық-

әдістемелік қамтамасыз етуді қамтамасыз ету болып табылады.  

Алғаш рет «Ақпараттық технологиялар» терминін Harvard Business Review-де 1958 

жылы пайда болды. Liberty және Томас Л. Виссер жазады: «жаңа технология» әлі де басқа-

рылмайды. Біз мұны ақпараттық технология (ат) деп атаймыз. «Анықтама үш категориядан 

тұрады: өңдеудің статистикалық және математикалық әдістері, шешім қабылдау және 

модельдеу, сондай-ақ жоғары тәртіптегі бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу.  
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 Ақпараттық технологиялардың мақсаты қандай деген сұраққа жауап іздей отырып, 

мынандай пайымға келдік: адамның белгілі бір әрекеттерді орындай отырып, шешімді 

талдай және талдай алуы үшін ақпаратты жинақтауға өте тиімді, әрі жаңа инновациялық 

тәсіл болып табылатындығында[2, 17 б.]. 

Ақпараттық технологиялардың жабдықтары ретінде программалық өнімдердің кең 

тараған түрлері пайдаланылады. Мысалы,ағаш өндірісін алатын болсақ, оларға: 

Ағашдардын жобасын жасайтын әр түрлі компьютерлік бағдарламалар жатады. 

Менің ойымша, бүгінде IT-мамандарға деген сұраныс жоғары. Саусақ ұштары 

білетін технология тілін білетін адамдар жұмыс істей алады.  Әрине, болашақта бұл 

саланың мамандары талап етпейді. Өйткені, әлемде технологиялар тұрақты дамып келеді. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік 

революцияны дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер» атты кезеңті Жолдауында осы мәселені 

көтерген болатын.Білім берудің барлық деңгейлерінде математикалық және 

жаратылыстану-ғылыми білім берудің сапасын арттыру қажет [3, 5 б.]. 

Қазақстандық IT-индустрия одан әрі дамуды қажет етеді. Жоқ, менің ойымша, 

қазақстандық ақпараттық технологиялар индустриясы дамымаған. Өз үлесін қосатын 

кейбір азаматтар мен азаматтар бар, бірақ бұл жеткіліксіз.  

Сіз бағдарламалау немесе робот техникасы болып табыласыз ба, біз алға жылжуды 

талап етеміз. Қазіргі уақытта бізде осы салада мамандар жеткіліксіз. Қандай болуы мүмкін, 

себебі бұл. Менің ойымша, басты себептердің бірі-жастардың дұрыс қарым-

қатынасы.Себебі, ақпараттық технологиялар саласында мамандар жетіспейді, ал екіншісі-

қазіргі уақытта 9 сыныпты құрайтын сыныпта компьютерлік бағдарламалау. 

Батыс елдерінде компьютерлік бағдарламалау 4-5 жылда оқытылады. Өйткені олар 

өз болашағын біледі және балалар үшін басқа облыстарға саяхат жасау өте пайдалы. 

Сондықтан компьютерлік бағдарламалау сақал емес, жақсы емес[4, 45 б.]. 

Қазіргі уақытта білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану кәсіби 

даярлықта кеңінен қолданылады. Ақпараттық процестер-ақпаратты жинау, жіберу, сақтау, 

сақтау, өңдеу, іздеу, пайдаланушыға беру және жеткізу. Кәсіби дайындық саласында 

компьютерлік технологияларды пайдалану толық көлемде емес. Олардың бірі Графикалық 

дизайн саласында мамандарды дайындау кезінде қолданылатын компьютерлік технология 

болып табылады. Сондықтан компьютерлерді пайдаланушылар санатының кәсіби 

пайдаланушылар санатына көшу үдерісі, сондай-ақ "мақсатты компьютерлік 

технологиялар" анықтамасында "Ақпараттық технологиялар" ұғымына көшу қазіргі 

уақытта университетте алдыңғы қатарлы компьютерлік технологиялардың жаңа кәсіби 

ақпараттық-бағдарламалық құралдарын енгізу жолымен жүзеге асырылады. 

Адам қоғамының дамуына сәйкес ақпаратты тарату әдістері дамуда. Бірінші 

ақпаратты сөздік тарату, содан кейін тарату, содан кейін техникалық тарату болды. 

Ақпараттық базаның ұлғаюына байланысты ақпаратты сақтау, өңдеу және тасымалдау 

әдістері қолданыла бастады. Ақпарат білім көзі болғандықтан, білім беру жүйесінде 

ақпараттық технологиялар әзірленді. Өткен ғасырда компьютерлік технологиялардың 

пайда болуының арқасында Ақпараттық технологиялар адами қоғам өмірінің барлық 

салаларында кеңінен таралған.Компьютерлік ақпараттық технология компьютердің 

көмегімен ақпаратты өңдеу және тарату құралы болды[5, 115-116 бб.]. 

Білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану бүгінгі таңда 

кәсіби дайындық процесін құру үшін тиімді тәсіл болып табылады. Білім беруді 

ақпараттандыру - оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мақсаттарына 

қол жеткізу үшін АКТ құралдарын зерттеу үдерісі. Оқу үрдісінің көп бөлігі-Дербес 

компьютерлерді пайдалану, Интернетті пайдалану. Мемлекеттік білім беру жүйесінде 

ақпараттық технологияларды қолдану жүйесі төрт түрден тұрады: 
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 Мультимедиялық ақпараттық технологиялар  

 Internet-технологиялар  

 Қашықтықтан оқыту технологиясы  

 Өнеркәсіптік орта технологиясы 

Бұл технологиялар өзара байланысты және жалпы білім беру жүйесін қамтиды. 

Қажет болған жағдайда кәсіби білімді жетілдіру мақсатында кәсіпқойлық деңгейін арттыру 

Оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мамандардың білімін 

жаңартуға мүмкіндік береді. 

Болашақ мамандар үшін ақпараттық базаны қамтамасыз ету, ақпараттық 

технологияларды өзін-өзі дамыту және енгізу құралы ретінде интеграциялау дағдыларын 

дамыту және ақпараттық қоғамға бейімдеу. Педагогикалық үдерістің тиімділігін, 

Ақпараттық технологиялар түрлерін арттыруға, студенттердің білім сапасын, іскерлігін 

және дағдыларын арттыруға ықпал етеді.  

Ағаш жобалау кезінде материалды нақтылау процесі жүреді, яғни Ағаш өндіру 

тұтынушылардың талаптарына жауап беретін қажетті компоненттер кешені бар 

құрылымдалған объект ретінде жүзеге асырылады.  

Өнімнің жаңа моделін жасау үшін келесі кезеңдер анықталды:: 

1. Техникалық талап-техникалық талапты жасау және бекіту; 

2.Техникалық ұсыныс-материалды іріктеу, техникалық талаптарды талдау 

нәтижелері бойынша Техникалық ұсыныс жасау; 

3. Ағаш жобасыАғашдық- дизайны жоба, макет және практика, Ағаш жобаны қарау 

және бекіту; 

4. Техникалық жобаны әзірлеу, макет және практика, Техникалық шолу және бекіту. 

5. Жұмыс құжаттарын дайындау және дайындау үшін құжаттарды дайындау, 

құжаттарды дайындау, Практикалық үлгі дайындау, практикалық нәтижелер бойынша 

құжаттарды дайындау[6, 25 б.]. 

Жабдықтарды жобалаудың нәтижесі бұйым моделі және жобаланатын бұйымның 

функциясы бар, басқа жүйелердің барлық функциялары мен ерекшеліктері бар бұйымды 

жөндеу және өндіру, пайдалану және жөндеу үшін барлық қажетті деректерді және оның 

барлық жабдықтарын сәйкестендіретін жобалау құжаттамасының жиынтығы болып 

табылады. 

Құрылыс құжаттамасына жоғары ерекше талаптар қойылады, өйткені ол құжаттар 

негізінде жаңа модельдерді енгізу және игеру шығындары үшін бастапқы нүкте болып 

табылады. Дұрыс жобаланбаған дизайн өнім ұзақ және күрделі болуы мүмкін, бұл әдетте 

жарамсыз. 

Технологиялық сыныптарда оқытудың белсенді әдістері ойын дизайнын қамтиды. 

Бұл құрылыс талаптарына немесе өңдеу нәтижелеріне байланысты болуы мүмкін. Бұл 

әдісті пайдалану үшін мұғалім өзінің бастапқы жағдайы мен талаптарын жасайды. Ол 

студенттерге қосымша сұрақтар қою арқылы іздеу өзара әрекеттесуін жинастыра алады.  

Жобалау әдісіне қарағанда ойын әзірлеу үшін міндетті түрде оқыту процесінде 

бәсекелестік шарттарды қою керек.  Студенттер шағын топтарға бөлінуі тиіс, олардың 

әрқайсысы қойылған міндетті өз бетінше шешуі тиіс. Оқытуды дамыту қазіргі уақытта 

жұмыс істейтін қызметкерлер үшін де, толық емес жұмыс күні жұмыс істейтін студенттер 

үшін де Қашықтықтан оқытудың ең тиімді тәсілі болып табылады. Компьютер оқу 

материалының мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Түрлі-түсті графиканы, мультимедианы, 

бейненің барлық мүмкіндіктерін пайдалану студентке ерекше психологиялық әсер етеді. 

Сонымен қатар, компьютер оқуға ынталандыруды арттыруға мүмкіндік береді. 

Ағаш құрылымдарын жобалау процесінің негізгі проблемалары, тежеуіш; олар оны 

автоматтандыру болып табылады. Шығармашылық сипаты бар құрылымдалмаған 

жұмыстар, сондай-ақ бұйымның жобаланып отырған моделі туралы бастапқы ақпараттың 
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 біркелкі еместігі. Бұл Ағаш конструкцияларының толассыз автоматтандырылған 

жобалауын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Бұл мәселелерді шешу графикалық 

ақпараттың әртүрлі түрлерін түрлендірудің арнайы және терең зерттеулері, жобаланатын 

бұйым туралы бастапқы ақпаратты модельдік конструкцияның сызбаларына бір мағыналы 

интерпретациялау әдістерін әзірлеу және дамыған Үшөлшемді компьютерлік 

технологияларды құру негізінде мүмкін болады. 

Қазіргі уақытта автоматтандырылған өндіріс жүйесі (АЖЖ) Ағаш жобалау үшін 

кеңінен қолданылады. Қазақстанның барлық қалаларында ағаштан бұйымдар өндіретін 

бөлімшелер мен цехтар кіретін өнеркәсіптің әртүрлі салалары бойынша кәсіпорындар 

кездеседі. Сондықтан, елдегі күрделі экономикалық жағдайға қарамастан, ағаш өңдеу 

мамандарына деген қажеттілік, іс жүзінде азаймайды. 

Заманауи заводтардың құрылысы, автоматтандырылған желілердің, сандық 

бағдарламалармен басқарылатын станоктардың кеңінен енгізілуі, заманауи ресурс 

үнемдеуші және экологиялық таза технологияларды қолдану ағаш өңдеу маманы жоғары 

талаптар қояды. Бұл мамандықты бітірушілерге деген қажеттілік келесі кәсіпорындарда 

жүзеге асады: 

- аралау өндірісі (ағаш тақтай материалдарын өндіру); 

- ағаш өңдеу өндірісі (фанера, жасанды ағаш тақталық және композиттік 

материалдар өндіру); 

- ағаш өндірісі (асүйлік, қонақ бөлмелік, жатын бөлмелік, балалар, кеңсе, мектеп, 

жұмсақ  Ағашдар және Ағашдың басқа түрлерін өндіру); 

- ұсталық ағаш бұйымдары өндірісі (терезе және есік блоктарын, паркет өнімдерні 

және т.б. өндіру) 

- спорттық жабдықтар өндірісі; 

- машина жасау, металлургия және т.б. кәсіпорындардың ағаш өңдеу цехтарында[7, 

37 б.]. 

Қазір үлгілерді жасау кезінде сарапшылар заманауи технологияларға, әсіресе 

компьютерлерге жүгінеді. Үлгілерді жасауда компьютерлерді пайдалану оның 

артықшылықтарына ие. Осылайша, бұл қисықтарды белгілі бір фигураның ерекшеліктеріне 

бейімдеу мүмкіндігі, бұл кез-келген кезеңде жұмыстың нәтижесін клиентке көрсету 

мүмкіндігі. Үлгінің бұл түрі қағаздан әлдеқайда ұзағырақ пайдаланылуы мүмкін, олар 

тозады және алмастырылмайды. 

Дайындалған ағаш  материалдарын жанып-жону кезінде  оларға басты қозғалыс 

жапсырып  жылжыту арқылы кесу-қозғалысы,  ал станокқа беру қозғалысы  айналым болып 

табылады. Осьтік(ұзыннан) жанып-жону кезіндегі ағашты беру қозғалысы дайындалған 

ағаш материалдарының орта шеніне қарай бағытталады, ал қарама-қарсы жанып-жону 

кезінде бөлшектің кесіндісіне перпендикуляр бағытта болады. 

Ал кескіш аспап  каретаның көмегімен станок орнатылатын  негізгі тірекке 

бекітіледі. Жылжымалы карета астыңғы тұтқалы тірекпен бірге оңға да, солға да, ілгері де, 

кейін де емін-еркін қозғала алады. Астыңғы тұтқалы тіректің өзі жоғары-төмен қозғалып, 

тік осьтің бойымен оны айналады[8, 6 б.]. 

Қазіргі кезде ағаш өнеркәсібінде 2-CAD (екі өлшемді компьютерлік дизайн) жүйесі 

кеңінен таралған. Оларды жүзеге асыру Ағашдарды жобалау бойынша шетелдік жетекші 

фирмалармен жүзеге асырылады. Дайындалған ағаш  материалдарын бекітіп ұстату үшін 

ауыспалы айналдырықтың саптамма тетіктері пайдаланылады. Оған орталық шанышқысы 

(үш тісті айыр) бар корпус, патрон, өңделетін ағашты станокқа бекітіп ұстайтын тығырық 

жатады. Әзірленген қысқа  ағаш материалдары ішкі ойықтарды ойып-жону кезінде 

патронға бекітілетін болса, ағаш материалдарының диаметрі неғұрлым үлкендері 

тығырыққа орналастырылады. 

Жетектің сақтандырғыш  қоршауының қақпағын электроқозғалтқышпен  ашқан 

кезде, оған электр қуаты  берілмей, тоқтап қалатындай етіп  сақтықпен жалғастырылған. 
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Ағашты кесіп  өңдеу айғағы алдын ала қорғағыш  қоршаумен жабдықталған. Атап 

айтқанда, қабылдаушы тетік жұмыс істеп тұрған адамды түсіп жататын жаңқалардан 

қорғайды және шаң-тозаңның түсуін бәсеңдетеді, үгінді қалдықтардың үйіліп қалуын 

азайтады. Қоршау, негізінен металл корпустан, шыныдан және брезент кездемеден тұрады. 

Қажет болған кезде шыны экранды кейін қарай қайырып, ашып көруге де болады. Станокқа, 

сондай-ақ түрлі шаң-тозаңдарды ұстап қалатын қондырғы да  орнатылады. 

Өндірістік технологиялық дайындау саласындағы жұмыстар да автоматтандыруға 

ұшырады. Мысалы, жұмыста технологиялық тізбекті әзірлеудің автоматтандырылған әдісі 

және соның салдарынан бұйымды дайындаудың сыйымдылық анықтау ұсынылды. Жұмыс 

барысында «ағаш өндірісінің технологы» автоматтандырылған ақпараттық-анықтамалық 

жүйесінің сипаттамасы берілген, оның мақсаты еңбекті бөлу сұлбасын әзірлеу болып 

табылады. Өндірісті технологиялық дайындау мәселелеріне кешенді көзқарас В.Е.Муры-

гиннің басшылығымен орындалатын жұмыстарда жүзеге асырылады[9, 34-35 бб.]. 

Сонымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарында ағаш құрылымдарын жобалау 

процесін автоматтандыру бойынша ұсыныстар мен әзірлемелер әлдеқайда алға жылжып, 

нашар құрылымдалған жұмыстарды автоматтандыру мәселелерін қозғады. 

Шығармашылық сипаттағы Ағаш құрылымдарын жобалау үрдісінің құрауыштарын 

формализациялау бойынша жұмыстарды мақсатты түрде жүзеге асыра бастады. Сонымен 

қатар, қорытынды мақсат қойылған-олар үшін сараптамалық жүйелер (СЖ) құру. 

Алдын ала Ағаш конструкциясын жобалау процесінің ең аз формаланған жұмыстары 

бөлініп, олардың жаңа түрлері ұсынылды: көркем-конструктивтік талдау, жобаланатын 

фасондарды бейімдеу талдауы, «Ағаш» инженерлік-берілген жалпақ жүйесі бойынша ағаш 

үлгілерінің сапа көрсеткіштерін бағалау. 

Оларды әзірлеу әдістеріне концептуалды тәсілдер анықталған, техникалық тапсырма 

сатысындағы (ЧПУ) ағаш сапасы көрсеткіштерінің базалық мәндерін тапсырманың 

автоматтандырылған технологиясын әзірлеу жүзеге асырылды, әртүрлі құрылымдағы 

өндіріс пен фигуралардың барлық типтері үшін жобаланатын ағашкөлемдерін бейімделу 

талдауын орындау бағдарламасының әдісі әзірленді және фрагменттері іске асырылды, 

материалдардың қасиеттерін ескере отырып, конструктивті үлгілеу процесінің 

шығармашылық құраушысы үшін ақпараттық қамтамасыз ету әзірленді. 

Т.В.Медведевтің шығармашылық сипаттағы жұмыстарды формализациялау үшін 

негізгі құрал ретінде М.В.Стебельскийдің жұмысын дамыту негізінде алғаш рет «Ағаш» 

жазықтықты инженерлік берілген жүйені пайдалану мүмкіндігі ұсынылды және көрсетілді. 

Бұл құрал — саймандарды пайдалану Ағаш құрылымдарын жобалау процесінің 

құрылымдалмаған жұмыстарын орындаудың объективті-метрологиялық әдістерін жасауға 

мүмкіндік берді[10, 14 б.]. 

Көркем жобалау мен ағаш конструкциясын жобалауда шығармашылық сипаттағы 

жұмыстарды зерттеуге арналған. Ол сервис саласында Ағаш дайындау кезінде жобалаудың 

бастапқы сатысында тұтынушылардың сыртқы бейнесін үйлестіру әдістерін ұсынды. 

Біздің елімізде Ағашді автоматты жобалау жүйесі (КАЖЖ) 3-CAD құру жұмыстары 

XX ғасырдың 90-шы жылдарының басында басталды. Олар 2-CAD жүйесін дамытуға 

бағытталған жұмыстармен қатар жүргізіледі.  Мысалы, Ағашді автоматты жобалау жүйесі 

(КАЖЖ) 2-CAD дамуының бағыттары көрсетілген және жаңа әзірлемелерді ескере отырып, 

3-CAD жүйесіне көшу жолдары ұсынылған. Үш өлшемді компьютерлік технологияларды 

құру проблемасын шешудің әртүрлі тәсілдері көрсетілді және қағидатты түрде әзірленді[11, 

83 б.]. 

Бірінші рет үш өлшемді компьютерлік технологияларды әзірлеу принциптері 

Т.В.Медведеваның жұмыстарында анықталған. Олардың негізгілері мыналар болып 

табылады: өндірістің екі түрін біріктіру (Ағаш конструкциясын жобалаудың өнеркәсіптік 

әдістері және әртүрлі құрылымдағы фигураларға пішудің жеке әдістері); жобалаудың екі 

деңгейін біріктіру (жаңа интеръер жобалау деңгейі және өнеркәсіптік жобалау); жобалау-
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 құрылымдық құжаттаманы әзірлегенге дейін тұтынушылардың типтік және жеке 

фигуралары үшін жобаланатын Ағашинтеръері бейімделу талдауын міндетті түрде 

орындау; тиімсіз шешімдерді кесу мақсатында қалыптасқан сапа көрсеткіштеріне 

жобалауға қабылданған Ағашинтеръер талдауды орындау. 

3-CAD (үш өлшемді компьютерлік дизайн) жүйесінің жұмыс істеуі үшін ағаш 

кәсіпорындарында айтарлықтай маңызды әзірлемелердің пайда болуы қажет: тұтынушылар 

фигураларының көшірмелерін синтездеу технологиясы, жобаланатын ағаш интеръерының 

виртуалды үшөлшемді модельдерін синтездеу технологиясы, автоматтандырылған 

режимде берілген бет бойынша Ағаш бөлшектерінің құрылымдарын алу технологиясы. Бұл 

мәселелер бірінші жақындауда ішінара шешілді, алайда олардың күрделілігі мен 

кешенділігі одан әрі іргелі зерттеулер жүргізуді талап етеді. 

Үшінші бағыт — жасанды интеллект жүйесін әзірлеу тиісті зерттеулерді ғана емес, 

сонымен қатар биотехнологияларға негізделген есептеу техникасындағы белгілі бір 

прогресті, атап айтқанда жаңа ғылымды (когнитология, синергетика) дамытуды, 

биочиптерді құруды талап ететін алыс перспектива болып табылады. 

Жұмыс барысында Ағаш конструкциясын жобалау процесінің барлық проблемалы 

аймағы белгілі бір көптеген сараптамалық жүйелер (СЖ) ұсыну ұсынылған. Осы мақсатпен 

жұмысты құрылымдау жүзеге асырылды[12, 6 б.]. 

Жіктелімдер, иерархиялық модельдер, бейнелерді тану жүйелері), графикалық 

ақпараттың үлкен көлемі бар құрылымдалмаған жұмыстарды орындаудың технологиялары 

мен әдістері әзірленді, "интеръер-Ағаш" жүйесінің графикалық ақпарат элементтерін 

өзгерту мәселелері қарастырылды және тиісті зерттеулер орындалды. 

Ағаш өңдеу өнеркәсібі – ағашты механикалық жолмен өңдеуді жүзеге асыратын 

орман өнеркәсібінің саласы.Соғысқа дейінгі бесжылдықтарда ағаш өңдеу өнеркәсібінің 

негізі болып табылатын ағаш дайындауды дамытуға ерекше көңіл бөлінді.осы жылдарда 

солтүстікте, Оралда және Печора, Волга өзендері жағасында ағаш тілетін ірі завоттар 

салынды. Соғыстан кейінгі жылдарда жаңадан ірі құрылыстар салу өрістеліп, бұрынғы 

кішігірім ағаш кесетін, фанер және мебель кәсіпорындары ұлғайтылды. Жетіжылдық (1959-

1965) кезінде Енисейде, Чумскіде, Асиновскіде ағаш кесетін ірі комбинаттар, одан кейінгі 

жылдарда Пермьдегі фанер заводының екінші кезегі іске қосылды. Шатурада және 

Ленинградта мебель коибинаты мен Мәскеуде мебель фабрикасы өнім бере бастады. 

Қазақстанда ағаш өңдеу өнеркәсібі –Республикамыздағы ең жас өнеркәсіп саласы. Бұрынғы 

бытыраңқы кәсіп орындардың орнына 1962 ж ірі арнаулы кәсіпке көшірілген [13, 56 б.]. 

Ағаш - дәуірдің, адамның жеке индивидуалдылығын көрсететін және қоршаған 

ортаның әсерлерінен қорғайтын интеръер  жасанды жабындысы, материалды қабаттар 

жүйесі.   

Ағаштың құрастырылуы – ағаш  моделін құрастыруды дайындау, яғни бір 

бұйымның конфигурация бөліктерінін (бөлшектерінін)  келісімді орналастырып тұрғызу. 

Құрастырудың нәтижесі ретінде сызбалар, суреттер, есептерді жатқызуға болады. 

Дизайн интеръер  дамуымен бірге ағаш түрлері және формасының өзгеруі  болды. 

Ағаш өнімдерін механикалық өңдеуден алдыңғы орындарда АҚШ, Ресей, Жапония, 

Бразилия, Турса ағашты химиялық өңдеуден жетекші орындарды АҚШ, Канада, Жапония, 

Швеция, Финляндия иеленеді. Оңтүстік орман белеуінен өндірілетін ағаш өнімдерінің дені 

Бразилиядан алынады. Солтүстік орман белдеуінде дайындалған ағаш өнімдерінің іске 

жарайтыны 80-100 пайызға жетсе, оңтүстік белдеуде ол бар-жоғы 10-20 пайызды құрайды.. 

Ақпараттық технологиялардың бірі–интерактивтік тақта, мультимедиялық және 

онлайн сабақтары. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен 

жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің 

барлығы дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Өзім жұмыс жасайтын мектепте 

жаңа ақпараттық технологияларды қолдану кеңінен қарастырылған[5, 119 б.].  
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Мультимедиа-оқытудың әр түрлі құралдарын пайдалану: басылған оқу құралдары, 

аудио және видео жазбалар, компьютерлік оқу бағдарламары және т.б. Мультимедиа – 

компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп 

көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде 

бейнелеуді-мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және мультипликациялық 

түрде шығаруды жүзеге асырады. Бірнеше ақпараттық технологияларды қолдануға 

арналған мультимедиа білім беру ісінде ең тиімді әдіс болып табылады. Мәселен, 

компьютер мен адамның арасындағы байланысты арттырады, дауыс шығару, бейне 

электрондық оқулықтар және оқу құралдары, энциклопедиялар, виртуальдық 

(компьютермен жасалған) әлем, бағдарламамен оқу және жаттығулар. Мультимедиа 

технологиясының өркендеуіне байланысты оқу үрдістері түрлі көрнекілік құралдармен 

толыға бастады. Мультимедиа технологиясы білім беру саласында ең керекті құралдардың 

біріне, әрі дербес компьютерді кеңінен қолдануға жол ашты. Қазіргі мультимедиа 

құралдары материалдары жағынан өте ақпараттық құрылымдар жасауға мүмкіндік 

береді[15, 17 б.].  

Қазіргі уақытта дүние жүзінде электрондық почта көпшілікке белгілі және телефон, 

радио, факс ретінде кең таралған. Компьютерлік технология оқушыларға білім беріп қана 

қоймай, оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастырып, басқару қызметін де 

атқаруы керек. 

Қазіргі ақпараттандыру дәуірі оқу үдерісінде ақпараттық технология мүмкіндіктерін 

кең көлемде қолдануды қажет етеді. «Білім беру жүйесін ақпараттандыру — кәсіби 

даярлаудағы берілетін білім сапасын көтеруді жүзеге асыруға бағытталған үдеріс, еліміздің 

ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде қазіргі технологияларды тиімді ақпараттық 

технологияларға алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту, нақты жүзеге асыру 

шаралары» болып табылады. Әлемдік ғылым мен тәжірибеде ақпараттық технологияны 

оқыту үдерісіне енгізу келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, 

шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын психологиялық, педагогикалық жағдай 

жасау үшін тигізер пайдасы зор[16, 21-25 бб.]. 

Қазіргі заман талабы – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Оқытудың жаңа 

технологияларының бірі – ақпараттық технология. ХХІ ғасыр ақпаратты 

технология ғасыры деп аталған. Біз бүгінгі күнде ғаламдық өзгерістер табалдырығында 

тұрмыз, бұл дегеніміз нақты қазіргі уақыттағы   білім беруді қайта қарауды талап етеді, 

яғни  кім қазір оқытылса  мүлдем басқа білім және әрекет  жүйесінде өмір сүретін болады. 
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Педагогтың зерттеу мәдениетіне қойылатын талаптар, проблемалар 

қарастырылды, болашақ дене шынықтыру мұғалімнің зерттеу мәдениетін 

қалыптастыру моделі, формалары мен әдістері ұсынылды 

Тірек сөздер: әдіснама, дене шынықтыру,зерттеу жұмыс, зерттеу мәдениеті  

 

Рассмотрены проблемы, требования к исследовательской культуре педагога, 

представлены модель, формы и методы формирования исследовательской 

культуры будущего учителя физической культуры 

Ключевые слова: методология, физическая культура, научная работа, культура 

исследования. 

 

The problems, requirements to the research culture of the teacher are considered, 

the model, forms and methods of formation of the research culture of the future teacher of 

physical culture are presented 

Key words: methodology, physical education, scientific work, research culture 

 
Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасында: «Жоғарғы 

білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандарды даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-

зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, білім беру мен 

ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады»,- деп көрсетілген [1].  

Оқытудың қазіргі заманғы тенденциялары жоғары білікті маман даярлаудың 

жаңартылған сапалы өзгерістерін талап етеді, сондықтан студенттерге жоғары білімнің 
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сапасын арттыру мақсатында әр түрлі жаңа бағытта жаңа әдістерді пайдалана отырып, 

олардың ғылым мәдениетін қалыптастыру қажеттілікті мойындайды.   

Ғылыми-зерттеу жұмысты ұйымдастыру проблемалар бойынша көпетеген ғылыми 

еңбектер жазылған (В.И. Загвязинский, Р.Атаханов,  В.В. Краевский, В.Н. Карандашев, 

И.Н. Кузнецов,  Л.В. Горина, И.В. Кошкина, Е.А. Леванова, В.А. Плешаков, Т.В. 

Пушкарева, С.Б. Серякова, Ә. Молдаханов, А. Мешітбай, В.Г. Храпченков, Ш. Таубаева, 

Н.Д. Хмель т.б.). 

Бұл ғалымдардың еңбектерінде психологиялық-педагогикалық зерттеулердің 

әдіснамалары мен әдістері, реферат, курстық, дипломдық жұмыстардың әдістемелері және 

оларды дайындау жолдары, ресмдеулері қарастырылған. 

Дене шынықтыру сабақтарында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жүйесінің 

маңызды көрсеткіші - оның шығармашылық сапасы, шығармашылық даралығы, тек қана 

орындаушы болып қалмай, өз ойы бар, пікірі бар, бастама көтере білетін, жаңалыққа құштар 

іскерлік субъектісі бола алуы.  

Егер мұғалім оқыту жұмысын ұйымдастыруға, ғылыми білімді жүйелі түрде 

баяндауға, оқушылардың белсенділігін арттыруға күш-жігерін жұмсайтын болса, 

оқушылар білімді терең мағынада қабылдап, меңгеруге, өздігінен ізденіп, білімін 

толықтыруға байланысты белсенді түрде іс-әрекет жасауға үйренеді. 

С.Н.Жиенбаеваның ойынша, «Қазіргі білім берудің әлемдік кеңестікке бет бұру 

қарсаңында баланы мектепке дейінгі кезеңнен тәрбиелеудің инновациялық технологиясын 

меңгерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы негізге алатын, педагогикалық 

үдерістегі қалыптасқан ескі дәстүрлі әдістерді ығыстыруға қабілетті, нақты іс-әрекетінде 

өзіндік із қалдыруға икемді шығармашыл, зерттеуші, интегративті ойлауға бейім педагогты 

қажет етеді» - дейді [2].  Сондықтан оқушыларды ойлау дәрежесін барынша дамытуда 

шығармашылықпен іздену әрекетін өзіндік зерттеу жұмыстарымен байланыстырып 

жүргізудің маңызы зор екендігін білдіртеді және бұл міндетті шешуде ғылыми-зерттеу 

жұмысының әдіснамасы, түрлері, әдістері туралы білім, білік, дағдыны қалыптастыруда 

«Педагогикалық ғылыми зерттеу әдістемесі» атты оқу құралын ұсынды. 

Ал, А.Нұғысова: «Қазіргі кезеңде педагогика ғылымына ынталылық білдіру үрдісі 

бағыт алып келеді, көптеген жағдайларда адамдар педагогиканы оқып, педагогикалық 

білімді өзінің кәсіби қызметінде қолданып келеді де, еліміздегі соңғы жылдардағы 

өзгерістерге байланысты білім беру міндеттерінің аясын едәуір кеңейтті,  сондықтан білім 

беру жүйесі оның әр саласын жаңартуды талап етеді, бұл жаңарту ғылыми-педагогикалық 

зерттеулердің принциптері мен әдістерін меңгеру қажеттілігін анықтайды» - дейді [3]. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының «Ғылым заңына» сай көптеген талаптар 

тұр, оның ішінде бірінші орынға ғылым қойылып тұр, өйткені ғылым заңдылықтарына 

сүйене отырып, мұғалім оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда жаңа технологияларды, 

белсенді әдістерді тиімді пайдалануға мүмкіндік алады. 

Сондықтан инновациялық дамыған қоғам үшін, бұл қоғамды дамыту үшін креативті 

ойлай білетін және тез өзгеретін сыртқы орта жағдайында негізделген, тұжырымды 

шешімді қабылдай білетін жоғары білікті мұғалімдерді  дайындау, студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмысын профессорлар-оқытушылар құрамы мен студенттердің шығармашылық 

өзара қарым-қатынасы арқылы дамыту болып тұр: 

- студенттердің ғылыми зерттеулері арқылы білім беру процесінің сапасын 

жоғарылату, білім беру, ғылым және тәжірибелік процесстердің бірыңғайлығын 

қамтамасыз ету, зерттеудің ғылыми әдістерін меңгеру жолымен кәсіби шығармашылық 

ойлау дағдыларын қалыптастыру; 

- әрбір студенттің шығармашылық дамуға деген өз құқығын жүзеге асыруға, ғылыми 

зерттеулерге және ғылыми-техникалық жобаларға қатысуға мүмкіндіктерін қамтамасыз 

ететін - әрқайсысының қажеттіліктеріне, мақсаттарына және мүмкіндіктеріне сәйкес толық 

бағалы, тең және жетімді жағдайды жасау және дамыту; 
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 - кәсіби білімдері мен тәжірибелік дағдыларын, этикалық талаптар туралы хабарлар 

болуын және ғылыми зерттеулердің этикалық сараптамасының студенттер үшін 

маңыздылығын жетілдіру; 

- студенттер үшін ғылыми зерттеулердің кәсіби білімдері мен тәжірибелік 

дағдыларын жетілдіру; 

 - студенттерді заманауи зерттеу жұмыстарының принциптері мен әдістеріне, оның 

ішінде зерттеуді дайындау және жүргізуге, ғылыми жұмыстарды жазуға және жариялауға 

дайындауға үйрету;  

- зерттеу нәтижелерін презентациялау және ғылыми пікірталастың  ұтымды 

әдістерін қолдану дағыдыларын қалыптастыру; 

- ақпаратты іздеу және негізгі ғылыми құжатты құрастыру дағдыларын дамыту. 

«Болашақ педагог зерттеу жұмысын жүргізгенде әртүрлі кезеңдерде өткізу 

керектігін білу қажет, ең алдымен оларға мыналарды қамтуы тиіс,- дейді А.Нұғысова:  

- зерттеу нысаның, пәнін, мақсаттары мен міндеттерін, болжамын, зерттеу әдістерін 

талдау, зерттеу тақырыбының өзектілігін айқындау; 

- проблеманы қою тәсілдерін талдау және ғылыми-теориялық ізденістің бірінші 

болжамының мәтінін түзу, ол ғылыми жобаның немесе модельдің, жаңа жүйенің, әдістің, 

немесе әдістеменің сипаттамаларын қамтиды; 

- енгізілген жаңалықтың практикадағы тиімділігін тексеруде жүргізілген 

эксперименттік жұмыстар ұйымдастыру және оның нәтижелерін талдау, алынған 

нәтижелердің дәйектілігі мен сенімділігін дәлелдеу немесе болжамды теріске шығару, 

қорытындылар мен ұсыныстар» [3,10 б.]. 

Нақтылы педагогикалық және әдістемелік зерттеулердің ықпалдылығы алынған 

нәтижелердің теориялық маңыздылығымен, жаңалығымен ғана сипатталмайды, сонымен 

қатар олардың нақты оқу-тәрбие міндеттерін шешу сапасы мен тиімділігіне қаншалықты 

ықпалы екендігімен сипатталады. 

Болашақ педагогтың зерттеу жұмысына ғылыми зерттеу жұмыстарының құрылымы 

мен тиімділігін, әдістемелік негіздерін, студенттердің негізгі ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін (реферат, өзіндік жұмыс, курстық жұмыс, дипломдық жұмыс), 

зерттеулердегі математикалық әдістерін тек қана теориялық тұрғыда білуі емес, сонымен 

қатар осы білімдермен зерттеу жұмысында қолдана алу. 

Біз жоғарыда аталған ғалымдардың зерттеулеріне сүйеніп, (тарихи-педагогикалық 

зерттеудің әдіснамасы мен әдістеріне, мұғалімнің зерттеу мәдениетіне, педагогикалық 

ғылымның әдіснамасына, педагогикалық ғылыми зерттеу әдістемесіне, ғылыми 

педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыруына) болашақ дене шынықтыру мұғалімнің 

зерттеу мәдениетін қалыптастыру моделін жасадық (1-ші кесте). 

 

Кесте 1 

Болашақ дене шынықтыру мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастыру моделі 

 

Компоненттері Критерийлері 
Диагностикалық 

әдістер 

Мотивациялық 

-Мұғалімдік іс-әрекетке жағымды көзқарасы; 

-мұғалімнің ғылыми-зерттеу жұмысының 

маңыздылығын түсіну; 

-ғылыми-зерттеу жұмысты жоспарлауға, 

ұйымдастыруға, орындауға мұғалімнің ынтасы; 

-ғылыми-зерттеу жұмыстың теориялық негізін 

дене шынықыру, спорт бағыттарында білуі 

(философиялық, психологиялық, педагогикалық) 

Болашақ дене 

шынықтыру 

мұғалімдермен 

әңгімелесу, 

сауланамалар 

жүргізу, студент-

тердің ғылыми-

зерттеу жұмыстарың 

талқылау 
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Мазмұндық-

шығармашылық 

Болашақ дене шынықтыру мұғалімдер білу қажет: 

-дене шынықтыру мұғалімнің зерттеушілік және 

шығармашылық қызметі туралы; 

-әдіснама туралы; 

-ғылым туралы; 

-ғылыми зерттеудің негізгі компоненттерін; 

-психологиялық-педагогикалық 

диагностикалауды; 

-педагогикалық зерттеу әдістері мен әдістемесін; 

-теориялық зерттеу әдістерін; 

-эмпирикалық зерттеу әдістерін; 

-педагогикалық экспериментті және оның 

түрлерін, өткізу әдістемесін; 

-курстық, дипломдық жұмыстарды (жобаларды) 

және оларды орындау әдістемелерін. 

Саулнама, тест, 

әңгімелесу, талдау 

Тәжірибелік 

-Философиялық-әдіснамалық дайындық; 

-тарихи-ғылыми және ғылымтану дайындығы; 

-зерттеу міндеттерін шешу үшін педагогикалық 

дайындық (теориялық және эксперименттік 

дайындық); 

-логикалық-математикалық дайындық; 

-адамгершілік-этикалық дайындық; 

-библиография дайындау; 

-әдебиетпен жұмыс; 

-ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді құру; 

-мақала, тезис, өзіндік, курстық, дипломдық 

жұмыстарды орындау, аннотация жазу. 

Саулнама, ғылыми-

зерттеу жұмыстарды 

талдау, тест 

 

Болашақ дене шынықтыру мұғалімге зерттеу мәдениетін қалыптастыруда 

педагогикалық экспериментпен оның түрлерін және өткізу әдістемесін білу өте қажетті, 

себебі, эксперимент - алдын ала зерттеу мақсатын, белгілі, оқыту мен тәрбиелеудің тиімді 

әдіс-тәсілдерін, формалары мен мазмұның тексереді.  

Педагогикалық оқулықтарда:  «Егер экспериментті зерттеушінің өзі жүргізсе, онда 

белсене эксперимент, ал оның орнына басқа адам, оның көмекшісі жүргізсе, онда енжарлы 

экспермент деп аталады [4,5,6]; егер мәнді педагогикалық құбылыстар зерттелсе, онда 

констанция, ал егер болжам тексерілсе, онда нақтылаушы не тексеруші; егер констанция 

және теориялық зерттеуден кейін жаңа педагогикалық құбылыстармен ақиқаттар 

тексерілсе, бұл қалыптастырушы эксперимент болып аталады», - деп көрсетілген. 

Болашақ педагогтың зерттеу мәдениетін қалыптастыруда ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау, ұйымдастыру, тәжиребеде тексеру болашақ педагогтың кәсіби іс-әрекетінің 

негізгі түрлерінің бірі. Замануи педагогі іргелі және міндеттерін саналы түрде түсіне 

алатындай зерттеу білігі мен дағдысын меңгеруі тиіс. Сол сияқты ол озық технологияны 

меңгеруге, зерттеудің педагогикалық, психологиялық, әдістемелік әдістерін үйлестіру 

тәсілдерін, педагогикалық процесте туындайтын проблемаларды шығармашылықпен, 

кешенді түрде шеше білуі тиіс. Сондықтан болашақ педагогтың зерттеу мәдениетін 

қалыптастыру өте маңызды. 

Сонымен біз дене шынықыру мұғалімнің зерттеу мәдениетіне қойылатын 

талаптарды, проблемаларды анықтадық; болашақ дене шынықыру мұғалімнің зерттеу 

мәдениетін қалыптастыру моделін, формалары мен әдістерін ұсындық. 

Зерттеу мәдениетін қалыптастырудың әрбір кезеңінде мұғалім педагогикалық білім, 

біліктілікті арттыру, кәсіптік-педагогикалық мәдениетті қалыптастыру саласындағы нақты 

концепцияға жүгінеді. Мұғалімді кәсіптік дамытудың негізгі шарты өзгерістер қажеттілігін 

түсіну және құзыреттілікті арттырудың жаңа мүмкіндіктерін іздеу болып табылады.  
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 Педагог зерттеуші жаңа педагогикалық білім алудың теориялық тұрғыдан көзделген 

критерийлерін, стандарты мен әдістерін сапалы түрде қабылдап, алынған білімнің ғылымда 

қалыптасқан дәйектілігі мен шынайлығын және жаналығын көрсетеді. 

Педагогтың ғылыми-зерттеу жұмысына дайындығы мынадай компонеттерден 

тұрады: 

- философиялық-әдіснамалық дайындық; 

- тарихи-ғылыми және ғылымтану дайындығы;  

- зерттеу мәдениеттерін шешу үшін педагогикалық дайындық;  

- логикалық-математикалық дайындық; 

- адамгершілік-этикалық дайындық. 

Жоғары оқу орынынан студенттердің ғылыми ойлау дәрежесін барынша дамытуда 

шығармашылықпен іздену әрекетін өзіндік зерттеу жұмыстарымен байланыстырып 

жүргізудің маңызы зор екендігін білдіртеді және бұл міндетті шешуде ғылыми-зерттеу 

жұмысының әдіснамасы, түрлері, әдістері туралы білім, білік, дағдыны қалыптастыруда 

«Дипломдық жобаны (жұмысты) орындау» атты оқу құралын ұсынып отырмыз. 

Болашақ дене шынықтыру мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастыру мақсатында 

жоспар бойынша ғылыми зерттеу іс-тәжірибеден өту барысында бағдарлама жасап 

эксперименттік жұмыс жүргізгенде бүгінгі таңда ғылыми-зерттеу жұмысы осындай 

бағытта орындалып жатқаның байқадық: 

- инновациялық, 

- халықаралық байланыста. 

Қорытындысында  біздің ұсыныстарымыз: 

- Мектеп оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын тиімді ұйымдастыру және 

оларға ғылыми тұрғыда кәсіптік кеңес беру үшін болашақ мұғалім жоғары оқу орнында 

оқып жүргенде өзінің ғылыми мәдениетін жоғары деңгейде қалыптастыру қажет. 

- Ол үшін «Педагогика», «Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері» курстарына 

қосымша тақырыптарды кіргізу және мектеп оқушыларына да «Ғылыми-зерттеу жұмысты 

жоспарлау және ұйымдастыру» атты факультатив сабақтарын енгізу керек.  
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ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ ҚОЛӨНЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Қурманбаев А.А. п.ғ.к., аға оқытушы, Нургалиева Л.А., білімгер 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті. Талдыкорган қ. 
 

e-mail: 1962 kaa @ mail.ru 
 

 Бұл мақалада мектепте  көркем  еңбек сабағын  ұйымдастыру барысында 

қазақтың дәстүрлі қолөнерін оқытудың теориялық  және тәжірибелік негіздерін зерттей 

отырып қазіргі ұрпаққа тәрбиелік мәнін анықтау. 

Тірек сөздер: көркем еңбек, қолданбалы, қолөнер, насихаттау, ұлттық  тәрбие, 

кәсіптік білім, бағдарлама, біліктілік,дағды,тәжірибе,қалыптастыру 
 

В статье обозначена проблема воспитания школьников на основе народной 

педагогики, указаны пути популяризации и развития прикладных ремесел при организации 

уроков художественного труда в школе. 

Ключевые слова: художественный труд, прикладное, ремесла, пропаганда, 

национальное достояние,профессиональное образование, программа, квалификация, 

навыки, опыт 
 

The article identifies the problem of educating schoolchildren on the basis of folk 

pedagogy, indicates the ways of popularizing and developing applied crafts in organizing art 

lessons at school. 

Key words: art work, applied, crafts, propaganda, national treasure, vocational education, 

program, qualifications, skills, experience, education, action, information 

 

Қазіргі таңда оқыту мен тәрбиелеудің ғылымға негізделген әдіс-амалдарына көркем 

еңбексына біздің мектептеріміз, жалпы оқытушы қауым өте-мөте зәру.Өйткені тәрбие 

жүйесіндегі әр түрлі бағыттар кейде бір-біріне қайшы келіп қалып жүр. Соның ішінде 

ұлттық ерекшелік ескеріле берілмейтіні анықталды. 

Тарихқа зер салып қарасақ, ағарту ісінің тұрлі даму кезеңдерінде педагогикалық ой-

пікір үнемі халықтық педагогикаға жүгініп отырғанын байқаймыз. Қазіргі оқу-тәрбиедегі 

дағдарыстан шығу жолын да біз осы халықтық педагогикадан іздегеніміз абзал. 

Халық педагогикасы - бұл ұлттық қазына, кең өріс. XIX ғасырдың екінші 

жартысында Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шәкәрім 

Кұдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев т. б. педагогикалық ой-пікірлерді 

дамытқан қазақ халқының ғұлама ғалымдары. 

Қазақ қолөнерін жоғары бағалап талдау жасаған,оның ішінде бір жүйеге келтірген 

тарихшы,әдебиетші,өнертанушы ғалымдарымыз да бар. Олар Ә.Марғұлан, Х,Арғынбаев, 

С. Қасиманов, М, Муканов, Ө. Жәнібеков, Т. Бәсенов және т.б. 

Қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнеріндегі мәдени мұралардың тәрбиелік 

көзі,оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеудің қажеттілігін қалыптастыру барысында 

ғалымдарымыз Н. Адамкұлов, К. Өстеміров, Қ. Жоламанова, С. Бағжаева және т.б.өздерінің 

ғылыми еңбектерімен оқушыларды халықтық педагогика негізінде тәрбиелеуде  үлкен 

еңбек  атқаруда [1,23-25 б].            

Уақыт озған сайын коғам дамуы жеделдей түсетіні айқын. Қазір еліміз өрлеу үстінде. 

Бұл XXI - ғасыр білім саласындағы қызметкерлер үшін, яғни мұғалімдер қауымына үлкен 

міндет жүктеп отыр. Ұрпағымыз білімді, болашағымыз жарқын болу үшін жас ұрпаққа 

сапапы білім. саналы тәрбие беру - бүгінгі күннің басты талабы. 

mailto:1962%20kaa@mail.ru
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 Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңында» мектеп оқушылары бойында 

адамгершілік қасиет және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, танымдық шығармашылық  

қабілетін айқындау туралы айтылған. 

«Адамға ең бірінші керегі білім емес, тәрбие. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың 

қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі» деп Әл-Фараби айтқандай, оқушыларға 

рухани тәрбие беруде көркем еңбек пәнінің алатын орны ерекше. Адамның өмірі үшін, жан-

жақты, үйлесімді дамуы үшін  көркем еңбек  аса қажетті пән [2,33-35 б].            

Қыз бала тәрбиесі ата-анаға да үлкен сын еді. Жүн түту, кесте тігу, кұрақ құрау, ши 

орау  т.б. өнерлі қыздарына бөгде босағаға бармай тұрып-ақ үйреткен. Осылай еңбекке 

баулу арқылы отбасы алдындағы жауапкершілік сезімін дарытып, еңбекке даярлай 

бастаған.  

Зерттеу жұмысының көкейкестілігі  

Қазақстанның егеменді ел болуымен байланысты оқу ағарту ісінде оның 

басшылыққа алатын негізгі идеялар бағытты Қазақстан – бағдарламасында көрсеткендей... 

«Қазақстандық патриотизмге негізделуі керек». 

Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында балалар мен жастарды тәрбиелеуде ең 

көкейкесті мәселелері ретінде білім мекемелерінде оқушылардың этнос-мәдени 

ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеу айтылған. Сондықтан көркем еңбек сабағын 

қазіргі таңда халық педагогикасымен ұштастыру өте қажет.  

Талғампаз қазақ қыз бала тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қараған. Қол бастаған 

«қолбасшы» да, ел бастаған «елбасшы» да қыз бала тәрбиесіне мән берген.«Қыз баланы 

тәрбиелей отырып ұлтымызды тәрбиелейміз» деген Ж.Баласағұнның сөзі бұған дәлел. 

Зерттеу жұмысының мақсаты  

Қазіргі кезде ұлттық тәрбие мәселелерін дамытуды, кеңейтуді алдымызға мақсат 

етіп койып отырмыз. Себебі, ұлтты ұлт ететін оның тілі, дәстүрі, мәдениеті. «Өткенін 

білмеген болашаққа жол салып жарытпайды» - дейді, дана халқымыз. Ендеше ата-

бабамыздың бұрынғы тіршілігін, тұрмыс тарихын бүгінгі ұрпаққа жеткізу атадан балаға 

мирас болып келе жатқан қолөнерін зерттеп, біліп, үйреніп, шеберлігін үлгі тұта отырып 

халықтық педагогикамен тәрбие жұмыстарын жүргізу ұстаздардың парызы. 

Зерттеу  жұмысының  міндеттері: 

1. Халық педагокасының кейбір мәселелерін қарастыра отырып, соған жалпы ұғым 

беру.  

2. Халық педагокасының насихаттай және дамыту жолын нұсқап отырып, 

оқушыларға ұлттық педагогика негізінде тәрбие беру мәселесін қарастыру.  

3. Көркем еңбек пәні барысында қазақ халқының қолөнер саласындағы дизаинды  ши 

өндеудің жолдарына оқушыларды баулу. 

4. Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерінің сабақ беру барысында жаңа 

технологияны пайдалана отырып дизаинды  ши тоқу шығармашылық жобаны орындау 

жүйесін қарастыру.  

Зерттеу жұмысының нысаны.  

Педагогикалық процесінде көркем еңбек пәнінің болашақ мұғалімдерін кәсіптік 

даярлауда халықтың қолөнер бұйымдарын дайындау барысында  дәстүрлі мәдениетті 

пайдалану арқылы оқыту мен оқушыларды тәрбиелеудің біртұтастығын дәлелдеу 

Зерттеу пәні.  

Оқушыларды халықтық педагогика негізінде және халықтың қолөнер бұйымдарын 

дайындау  өндеудің жолдарына оқушыларды баулу. 

Жұмыс гипотизасы. 

Болашақ көркем еңбек пәні мұғалымдері кәсіпке баулу пәндерді толық , және 

халықтың қолөнер бұйымдарын дайындау жолын менгерсе ұстаздық барысында 

оқушыларды  өнер-білімге шеберлікке жастан баулиды. 
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Зерттеу әдістері. 

Зерттеу жұмысымда  көне заманнан бергі көрнекті ойшылдардың еңбектеріне сүйене 

отырып,қыз балалардың тәлім-тәрбиенің ұлттық сипаты, және халықтың қолөнер 

бұйымдарын дайындау барысында жаңа технология  бойынша  мәселелері зерттеу 

Теориялық және практикалық маңыздылығы. 

Көркем еңбек сабағында  балаларға ұлттық тәрбие берудің міндеті жан-жақты 

дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа көркем еңбек бойынша 

әдістемелік жүйенің басты бөлігі ұлттық қолданбалы қолөнерді көркем еңбек сабағында 

қолдана білу болып табылады. Мұны орындау үшін мына ұстанымдар жүзеге асуы тиіс. 

1. Халық мұрасындағы қолданбалы қолөнері арқылы оқушыларды ұлттық тәрбие 

беру ұстанымының өзара тығыз байланыстылығы. Демек мұнда ұлттық тәрбие беруде 

бірінші орында оқушы тұрады және оның білім алудағы белсенділігіне баса назар 

аударылады. 

2.  Көркем еңбек сабағында ұлттық тәрбие берудің негізгі түрлері - тәрбие берудің 

дербес және топтау түрлері. Бұл жерде алға қойылатын басты мақсат оқушыға деген сенім, 

ұлттық қолданбалы қолөнерге қызығу мүмкіндіктеріне сүйеніп, ұлттық қадір-қасиет сезімін 

дамыту.  

3. Жаңа технологияның мақсаты бойынша білімін жетілдіру үшін пайдаланылатын 

әдістемелік құралдар оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін жүргізе алатындай болуы 

керек. Бұрынғы дәстүрлі оқулықтар мұндай талапты қанағаттандыра алмайды, сондыктан, 

оқушылардың  технологиялық білімін жетілдіру үшін жаңа типтегі  әдістемелер 

ұсынылады. 

Қазақ мектептеріндегі оқушыларға көркем еңбек сабақтарында ұлттық тәрбие 

берудің деңгейін көтеріп, мақсатқа жету үшін түрлі әдіс-тәсілдер  пайдаланылады.  

Осы өзіміздің  жылдар бойы  айналысқан, қыз балаларды халықтық қолөнер 

бұйымдарын дайындау барысында, ұлттық тәлім-тәрбие мәселесін зерттеу жұмысымызда 

қарастырып және педагогикалық практикада эксперемент  ретінде дәлелдеп,   болашақ  

көркем еңбек  пәнінің  мұғалімдеріне әдістемелік нұсқау ретінде ұсынсақ.  

Халқымыздың өрнекті өнерінің бірі - шиді жүнмен орап және оны өрнектеп тоқу ісі. 

Қолөнерінің барлық түрлері сияқты дизаинды ши тоқу, оны түрлі өрнектермен безендіру 

әдісі өте ерте заманнан бері келе жатқан өнер мұрасы. 

Қолөнер ісінің басқа түрлеріне қарағанда дизаинды  ши тоқу әлдеқайда арзанға 

түседі, әрі төзімді келеді. Әсіресе киіз үйдің ішін әсемдеуде шидің алатын орны ерекше. 

Неше түрлі сырмен боялып, сағанақтары күмістендірілген кереге көздері мен құлпырған 

құртаңғыштарға термеліп өріп, жібекпен шашақтаған уық бауларға, зермен кестелеп, 

шұғамен оюлаған туырлық пен үзіктің ішкі өрнектеріне ши жалпы түр беру ретінде өте 

үйлесіп - ақ тұрады. Осындай әдемі оралған кілем шилер қазір де жиі кездеседі. 

Қазіргі кезде қазақ қолөнерінің, оның ішінде  дизаинды ши тоқу, киіз басуға оңайша 

көңіл бөлінбей, ұмыт болып бара жатыр. 

Міне, осы ұмыт болып бара жатқан, ата-бабамыздың бізге қалдырғанын, әрі 

дамытып, көркейтіп кейінгі ұрпаққа мұра ретінде, көненің көзі ретінде қалдыруымыз керек  

Зерттеу жұмыстың бірінші бөлімінде халықтық педагогикасын мәселелерін 

қарастыра отырып келесіге мән берілді. 

Соңғы жылдары Қазақстан ғалымдары профессор Құбығыл Жарықбаев, профессор 

Серғазы Қалиев тағы да бірсыпыра педагогтар халық педагогикасы жайлы зерттеу 

жұмыстарына мән беріп, өздерінің үлестерін қосуда. 

Қ.Жарықбаев төңкеріске дейінгі және кеңес өкіметі жылдарында Қазақстанда 

педагогикалық ойлардың даму тарихы жайлы жазылған бірқатар ғалымдардың зерттеу 

жұмыстарына сүйеніп, қазақтың халық педагогикасы жөнінде өзінің ой-пікірін жазған. 

Оның шағын кітапшасында, Қазақ халқының ұзақ тарихи өмірінде жастарды тәрбиелеуде 

жазылған бай тәжірибесі, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, адам мінез-кұлқына 
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 ережелері, тәрбие принциптері, тәсілдері, құралдарын баяндалған. Көшпелі казақ елінің 

әлеуметтік-экономнкалык, тарихи-мәдениеті, табиғи-климаттық жағдайында оқыту және 

тәрбие ісінде балаларға, жасөспірімдерге қойылатын психологиялық-педагогикалық 

талаптар жөнінде автор сөз еткен. Қазақтың халық педагогикасында адамгершілік, еңбек, 

эстетикалық, дене тәрбиесі, әсіресе, ер және қыз балалар арасындағы тәрбиенің ерекшелігі, 

мазмұны, ата-аналар және ересек үйелмен мүшелерінің беделі, сонымен бірге тәрбие 

жүйесінде мақал-мәтелдердің және халық ауыз әдебиетінің алатын орны жайлы Қ. 

Жарықбаев өзінің пікірін, көзқарасын баяндаған [3,47-55 б].            

Барлық білім және тәрбие мекемелері халық педагогика сына бет бұра бастады. 

Осыған орай, ғылыми-зерттеу мекемелері, орта және жоғары оқу орындары өздерінің 

үлесін қосуда. Соңғы жылдары баспа беттерінде бірсыпыра ғылыми-әдістемелік еңбектер 

жарық көре бастады. Осы бағытта білім проблемалары институты «Атамекен» 

бағдарламасын, «Халық педагогикасын» оқу-тәрбие жұмысына  енгізудің ғылыми-

әдістемелік негіздерін жасады.  

Халық педагогикасының мақсаты бірнеше ғасырға созылған халық тәжірибесіне 

сүйене отырып, болашақ ұрпақты еңбекке, өмірге дайындау, өнер-білімге баулу, бүкіл елдің 

қамын ойлау сияқты ең жоғары адамгершілік, имандылық қасиеттерге тәрбиелеу. Олай 

болса, өскелең ұрпақты терең педагогнкалық, психологиялық ойлармен, теориялармен, 

халқымыздың бай тәжірибесімен таныстырудың рөлі өте зор [4,15-21 б].              

Қазақстан Республикасының 2007 жылы  қабылдаған «Білім беру туралы «Заңында 

- «қазақ халқның мәдениеті мен    дәстүр-салтын оқып-үйрену үшін жағдайлар жасау», деп 

көрсетілген. 

Халық педагогикасын жаппай оқу орындарында, мектептен тыс тәрбие 

мекемелерінде қолдану үшін әрбір-педагогикалық  ұжым озат мектептің іс-тәжірибесімен 

жан-жақты танысады, тәжірибенің мәніне, жете түсініп өз мектебінде насихаттайды, оны 

бірте-бірте саналы түрде меңгеріп, оқу-тәрбие жұмысының процесінде енгізеді. Осыған 

байланысты озат тәжірибені  пайдаланудың ғылыми-әдістемелік нұсқауы жасалады және 

арнайы бағдарлама дайындалады. 

Қазақ мектептерінің озат тәжірибесіне сүйене отырып, халық педагогикасының 

негізгі мәселелерін оқу-тәрбие процесін шығармашылықпен енгізу, нәтижелерін жинақтау 

және одан әрі қарай насихаттау, дамыту бүкіл педагогикалык қауым алдындағы ең басты 

міндеттердің бірі. 

Зерттеу жұмыстың екінші бөлімінде, халықтың қолөнер бұйымдарын, соның ішінде 

дизаинды  ши орау және де дайындау барысында дәстүрлі мәдениетті пайдалану арқылы 

оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығы кең түрде жарияланды.Қазақ отбасындағы қыз бала 

халықтық педагогика арқылы тәрбиелеудің мүмкіндіктері айқындалған. Қыздарды 

эстетикалық жағынан тәрбиелеп, имандылыққа баулудың тағы бір саласы оларды 

жастайынан болашаққа яғни ана болуға дайындау. А.Хрипков пен Д.Колесовтардың 

зертгеулерінде айтылғандай, "дәуір қандай болса да, әйел жасына: әйелдік қасиетке тән 

нәрсе-сезімталдық,психологиялық нәзіктік... қай заман болса да, әйел затына тән 

қасиеттердің ішіндегі ең қадірлісі аналық қасиет". Бұдан туындайтын пікір қыз баланы 

тәрбиелеудегі ең басты нысана, ол болашақта ұрпақ бастауы, отбасы ұйытқысы болатындай 

ардақты ана, сүйікті жар қалыптастыру [5, 64-71 б].              

Және де көркем еңбек пәні барысында қазақ халқының қолөнер саласында дизаинды  

ши өңдеудің жолдарына қыз балаларды баулу,және дизаинды  ши тоқу жұмысының 

әдістемелік нусқауы жасалды. Жасау жолын меңгерген барысында,жаңа технологияны 

пайдалана отырып, деңгейлік тапсырма жасап, дизаинды  ши тоқу шығармашылық 

жобасының орындау жүйесі жасалды. Педагогикалық тәжірибе барысында оқушыларды 

дизаинды  ши орау барысында, деңгейлік тапсырмаларды орындағанда үлкен 

қызығұшылық танытқанын байқадық. Келешекте осы кәсіпке, қыз балаларды баулу 

мәселесін қолға алсам деген ойдамыз [6, 21-30 б].   
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Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында балалар мен жастарды тәрбиелеуде ең 

көкейкесті мәселелері ретінде білім мекемелерінде оқушылардын этнос-мәдени 

ерекшеліктерін ескере отырып бұйымдарды жасау және  тәрбиелеу мәселелері  айтылған. 

Сондыктан көркем еңбек сабағын қазіргі таңда халық педагогикасымен ұштастыру өте 

қажет.Талғампаз қазақ кыз бала тәрбиесіне, іскерлігіне  үлкен жауапкершілікпен қараған. 

Қол бастаған «қолбасшы» да, ел бастаған «елбасшы» да қыз бала тәрбиесіне және 

іскерлігіне үлкен  мән берген. 

Қазақ халқының қолөнер саласында дизаинды ши  өңдеу, оған жүн орап, өрнектеп 

безендіру, түр салып тоқу ісі де ғасырлар бойы атадан балаға мирас қалып келе жатқан 

ұлттық өнері болып табылады [7, 12-21 б].              

Өрнекті ши орау техникасының ерекшелігі әрбір ши өңдеу сабағы түрлі түсті жүннен 

жеке - жеке оралатындықтан шебердің күрделі түрді алдын ала түгел түсіріп алуына үлкен 

қиындық келтірген. Солай болғанымен, өрнекті ши тоқуда дәстүрлі тәжірибесі мол қазақ 

шеберлері табиғи таланты мен өнерпаздық дарындылығының нәтижесінде сан қилы, алуан 

түрлі композициялы өрнек туындыларын жасай білді. 

Қазақстанның сәндік қолөнері - біздің түрлі ұлттық мәдениетіміздің құрамды бөлігі. 

Оны дамыта отырып, жер - жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас ұрпақтарға 

насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беру аса құрметті және игілікті іс 

болмақ. 

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық ұсынысы:                

Көркем еңбек сабақтарында оқушы тек мұғалімнің үйретуімен дизаинды ши тоқу  

түрлерін жасаумен шектеліп қана қоймай, сонымен бірге оған талдау жасап, жасалу, өңделу 

технологиясына өз ой-пікірлері мен ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Осылайша балалар 

әр түрлі  шиге бейнеленген шығармаларды зертгей отырып, баға берумен өз бойларында 

келешек кәсіби ісіне қажетті әстетикалық ұлттық, әтикалық бағалы қасиеттерді 

қалыптастырады. 

Баланың білімін тереңдетуде, шығармашылығы, еңбекке қызығушылығы мен ой-

өрісін кеңейтіп, талғам деңгейін жоғарылату барысында көркем еңбек пәнінің орны ерекше.   

Осы зерттеу жұмыста дизаинды шиге түсетін  суретінің әскизін салу кезеңдері, 

жасалу жолдары толық көрсетілген. Дизаинды әр түрлі шиден жасалған бұйымдар  үлгілері 

зерттеу жұмыста кең орын алған , ши орауда  қолданылатын әртүрлі декорацияланып 

әшекейленіп   берілген. 

Орындалған практикалық жұмыстың түстік шешімі табиғи түстегі жүндерден және 

эскиз бойынша боялған жүндерден құрылды. Даланың шырайлы шөптерінен нәр алып 

өскен қой жүнінің күрделі түстері ойымызды тереңірек ашуға мүмкіндік жасады. 

Зерттеу тақырыбының көтеретін проблемасы қазіргі қыз балаларға дәстүрімізге тән 

қолөнер, мәдениет, дәстүрлі кәсіпке үйрету тәрізді тәрбиелік мәні бар қасиеттерге баулуға 

байланысты болып отыр. Келешек жастардың қолында деп,сондықтан 

жастарымызға,әсіресе қыз балаларға тәрбие және іскерлік  мәселесіне үлкен көңіл бөлуіміз 

қажет. «Ел болам десең бесігіңді түзет», - деп дана халқым  бекер айтпаған. Қыз балалардың 

дизаинды ши орауда және тәрбиесін зерттеу жұмысымызда қарастыра отырып, Егемен 

Қазақстан елінің өркендеп өсуіне ықпалын тидіреді деген ойдамыз. 

Зерттеу  нәтижесі бойынша   ұсыныстар   жасауға болады: 

Ұсынылып отырған әдістемелерді,оқу-тәрбие процесінде халық қөлөнерінің бір 

саласы дизаинды ши орауда , көркем еңбек сабағында оқушылардың  іскерлік және 

шеберлік талғамдарын қалыптастыру мақсатында жәнеде мектеп мұғалімдері осы зерттеу 

жұмысты әдістемелік құрал ретінде қолдана алады.  
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 Бұл мақалада ұсынылып отырған зерттеу  жұмыста ауылшаруашылық 

қолледждердің оқу-тәрбие үдерісінде өтілетін арнайы пәндерді оқыту әдістемелерінің 

маңыздылығы ескеріліп, осы пәндердің өндірістік және зертханалық сабақтарын 

жүргізудің тиімді жолдары қарастырылған  

Тірек сөздер: арнайы пән, әдістеме, өндіріс,машина , трактор,агрегат, зертхана, 

колледж, бағдарлама,инженер , шебер, біліктілік,дағды,тәжірибе 
        
Представленное в статье исследование учитывает важность методики 

преподавания специальных дисциплин в учебном процессе сельскохозяйственном колледже, 

а также рассматривает эффективные способы проведения производственно-

лабораторных занятий по этим дисциплинам. 

Ключевые слова: производство, машина, трактор, агрегат, колледж, специальная 

дисциплина, лаборатория, методика, программа, инженер, квалификация, умение, опыт. 
 

The research presented in the article takes into account the importance of teaching 

methods of special disciplines in the educational process of an agricultural college, and also 

considers effective ways of conducting production and laboratory classes in these disciplines. 

Key words: special subject, technique, production, machine, tractor, unit, laboratory, 

college, program, engineer, qualification, skill, experience 

 

Республикамыздың нарықтық экономика бағдарламасында белгіленген ауқымды 

шаралар кешенін іске асырудың түпкі нәтижесі - еңбек құралдарын, өндіріс экономикасы 

мен технологиясын ұйымдастыруды жаңа қағидаттарына (принцип) байланысты жүйелі 

түрде қайта құру. Ал бұл ауыл шаруашылығы жұмысшылары еңбегінің сипаты мен 

мазмұнын түбегейлі өзгертеді, яғни ол барған сайын индустриялы еңбектің бір түріне 

айналады. Ауыл шаруашылығы дамуының жаңа жағдайында тек кәсіби даярлығы жоғары, 

көп бағытты жұмысшы ғана табысты еңбек ете алады. Қазіргі тракторшы-машинистер 

өндірістің міндеті мен мақсатын терең түсінетін білімге, іскерлік пен дағдыға икемдей білуі 

керек. Ол өзінің әр қимылын шығармашылық тұрғыда ойластыру, қабілетін нақтылы 

жағдайға бағдарлау, бірнеше мамандықты игеруі, зерттеуші әрі шыншыл болуы қажет. 

Сондықтан болашақ механизаторлардың кәсіби шеберліктері бүгінгі күн талабына, 

ғылыми-техникалық ілгерілеудің (прогресс) жетістіктеріне сай болуы өте қажет. Демек 

орта кәсіптік-техникалық  колледждердің инженер-педагогтарының кәсіптік-әдістемелік 

даярлықтарын, олардың мамандыққа деген көзқарастарын өзгертіп, теория мен әдістемелік 
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білімдерін арттыру, педагогикалық дағдылары мен шеберліктерін жетілдіру - өскелең 

заманымыздың өзекті мәселелерінің бірі [1,27 б]. 

Осыған орай жаңашыл мұғалімдердің оқыту-әдістемелік тәсілдерін сабақ үдерісінде 

кең пайдалануда, жеке пәндерді оқыту әдістерін дамыту жұмысында әлі де болса 

кемшіліктер бар. 

Ұсынылып отырған зерттеу  жұмыста ауылшаруашылық қолледждердің оқу-тәрбие 

үдерісінде өтілетін арнайы пәндерді оқыту әдістемелерінің маңыздылығы ескеріліп, осы 

пәндердің өндірістік және зертханалық-практикалық сабақтарын жүргізудің тиімді 

жолдары қарастырылып отыр. 

Осы мәселені шешу мақсатында да зерттеу жұмысымыз  кәсіптік мектептің іс-

тәжірибесінде кең таралған оқыту формалары және ондағы жаңа технологиялармен қатар 

теориялық, практикалық сабақтарды жүргізу әдістемесі кеңінен қамтылады.  

Ғылими әдебиеттерді талдай отырып, кәсіптік оқыту проблемалары ғылыми 

зерттеулерінен тыс қалған жоқ. 

Қазақстанда кәсіптік колледждердеоқушылардың  кәсіби танымдық іс-әрекеттерін 

қалыптастыру мәселесіне отандық ғалымдардың да қосқан үлесін атап кеткен жөн. Олар: 

А.П.Сейтешов, Г.К.Нұрғалиева,К.Ө. Өстеміров, Б.К.Момынбаев, Г.А.Уманов, 

БА.Абдықаримов, Кусаинов А.К., Н.Д.Хмель, Н.Д.Иванов, М.С.Молдабекова, 

А.К.Аренова, Х.С.Сүлейменов [2,57-62 б]. 

Ресей ғалымдары С.Н.Батышев, А.П.Беляева, К.Н.Катханов, В.А.Скакун, 

О.Ф.Федорова, С.А.Шапоринский және т.б. еңбектерінде кәсіптік білім беретін оқу 

орындары түлектерінде кәсіби өзіндік сияқты жеке тұлғаның қасиетін қалыптастыру 

қажеттілігі анықталған. 

Г.И.Ажикин, Ф.Л.Блинчевский, В.Е.Земцов, В.Г.Кибальников, С.В.Кондратьев, 

И.А.Халиуллин, және т.б. еңбектері кәсіптік оқу орындары оқушыларының кәсіби 

өзіндігінің қалыптасуы мәселесінің ғьлыми талдауына арналған, онда осы қасиеттің құрылу 

механизімін, құрылымын, негізін және мақсатын, маңызын түрін, әдісін қалыптастыру 

жолдарын қарастырады [3,25-38 б]. 

Ғылыми әдебиет және кәсіптік бағыт бойынша  ғалымдардың еңбектерін талдау 

барысында ,болашақ кәсіптік оқыту  мұғалімдерінің  дидактикалық тұрғыда дайындық 

мәселесін әлде де жетілдіру жолын қарастыру қажет. 

Зерттеудің көкейкестілігі: Еліміздің ауыл шаруашылығында бүгінгі күні жаңа 

жұмысшы мамандар даярлана бастады. Мұның өзі бүгінгі күнгі нарық экономикасының 

талабына сай жаңа мамандар десек қателеспейміз. Себебі, жаңа пайда болған шаруа 

қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарына білікті де білімді мамандар қажет бола 

бастады.. Мысалы, осындай жұмысшы мамандығының бірі - ауыл шаруашылығы өндірісі-

нің шебері (фермер). Мұндай шебер әрі тракторшы, әрі автокөлік жүргізуші [4, 107 б].  

Жер өңдейтін машиналардың  көрсеткіштерін есептеуге арналған   негізгі 

формулалар  

1.𝒏 =
𝑪

𝑩
; 

N – агрегаттың жүру саны 

C - загонның ені (м) 

B – агрегаттың қамту ені (м) 

 

2.𝑺𝒑 = L
𝑪

𝑩
 ;  𝑆𝑝 -  агрегаттың жұмыс жүрісінің барлық ұзындығы (м. мм)  

L- загонның ұзындығы (м) 

3.SX = (C +4R) 
𝑪

𝟐𝑩
; 

SX – агрегаттың бос жүрістерінің барлық ұзындығы  (ұршықты емес қозғалыста) 

R – загонның аяғындағы агрегат бұрышының радиусы. 
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 4.𝝋 =
𝑺𝒑

𝑺𝑷 +𝑺𝑿
; 

𝝋 − жұмыс жүрісінң коэффициенті 

5.Sx = (6R + 2e) 
𝑪

𝑩
; 

Sx – ( ұршықты қозғалыста), (м, мм) 

е – агрегаттың загоннан шығу ұзындығы (м) 

6.Wcm = 0,1 * B * ᵝ * Vp * T * 𝝉; 

W – агрегаттың смендегі өнімділік көрсеткіші; (га/см) 

B -  бойынша қамту  енінің коэффициенті 

7.𝝉 =
Т𝑷

𝑻
; 

𝐓 = 𝐓𝐏 + 𝐓 П + ТХ + ТПП +  ТО + ТНТ + ТТН + ТУ + ТОР + ТМ + ТФ + ТК + ТПР + ТПА 

TP - агрегаттың таза жұмыс уақыты (сағ) 

T П –  күнделікті күтіп баптау ЕТО 

ТХ - загондағы бос жүрістер 

ТПП - агрегаттың ауыстыруға жұмсалатын   

ТО – күтіп баптауға (дәнге толтыру, трактор жасау) жұмсалатын уақыт 

ТНТ - кенеттен пайда болатын технология процесінің бұзылулары, (жұмыс 

органдарын тазалау)  

ТТН - кенеттен пайда болатын техниканың бұзылуы  

ТУ - смен уақытында, ереже бойынша агрегатты кутіп баптау 

ТОР - ұйымдастыру кезеңін шешуге  жұмсалатын уақыт 

ТМ – ауа райына байданысты туатын уақыт 

ТФ- (сменде) жұмыстың сапасын тексеруге жұмсалатын уақыт 

ТПР- смен уақытында агрегаттың алқаптан алқапқа көшуі 

ТПА- транспорт режиміне жұмсалатын уақыт 

8. g = 
𝑸топ

𝑾см
;  

g – 1га жанармайдың шығыны 

𝑄топ –  сменде двигателые жанармайдың шығыны (кг/см) 

𝑊см – агрегаттың смендегі өтімділігі (га/смена) 

9.QТОП = GP * TP * GX * TX + GTO + TTO 

GP – агрегаттың қозғалысындағы двигательдің сағатының жанар майдың шығыны 

(кг/сағ) 

GX – агрегаттың бос қозғалысындағы жанармайдың шығыны (кг/сағ) 

GTO – агрегаттың бос тұрысындағы двигательдің сағаттық жанармайдың шығыны 

(кг/сағ) 

TP –   сменде агрегаттың таза жұмыс істеуі (сағ) 

TX – бос жүрісте бұрылысқа жұмсалған  уақыт. Смена 

10. g = 
𝑮𝑷∗ 𝑻𝑷∗𝑮𝑿∗𝑻𝑿+𝑮𝑻𝑶∗𝑻𝑻𝑶

𝑾см
; 

11.Ra = RM * m * Rсц; 

Ra -  бірнеше АШМ-ң агрегаттың жұмыс кедергісі (кН) 

RM -  машиналардың тарту кедергісі (кН) 

m – агрегаттағы машинаның саны 

Rсц – тіркеменің тарту кедергісі (кН) 

12. RM = K*B 

К – АШМ нақты кедергісі (кН/м) 

В – АШМ қамту ені (м) 

13.𝑹сц = 𝑮сц ∗  𝒇сц; 

𝑅сц - тіркеменің тарту кедергісі (кН) 
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𝐺сц -  тіркеменің салмағы (кг) 

𝑓сц - тіркеменің кедергілік коэффициенті  

14.Rпл = Ко *ав * m = Kо *а * Впл; 

Rпл – соқаның тарту кедергісі (кН) 

M – соқа корпусының саны 

Впл – соқаның қамту ені (м) 

15.Rм = К * В ± 0,01 * Gм * 𝐬𝐢𝐧 𝜶; 

Rм  - иашинаның тарту кедергісі (әр) (кН) 

К – АШМ нақты кедергісі (кН/м) 

В – қамту ені АШМ (м) 

Gм – машинанаң салмағы (кг) 

α – көтерілу бұрышы (С0) 

16.RH = RM + XH 

RH – аспалы АШМ кедергісі (кН) 

RM – формуламен анықтаймыз  RM = K*B 

XH – АШМ дөңгелектерінің кедергілік күштері 

17.КП.АГ = 
𝑹аг

Ваг
= 

𝒎 (𝑲𝑶 ∗𝒂∗𝑩ПЛ + 𝟎,𝟎𝟏)𝑮сц∗ 𝒇сц 

ВАГ
; 

КП.АГ – жер жырту агрегатының нақты кедергісі (кН/м) 

Ваг- аглегаттың қамту ені (м) 

18. КАГ= KM + 
𝟎,𝟎𝟏∗ 𝑮𝑴

𝑩𝑴
 * i + KСЦ; 

КАГ – агрегаттың нақты кедергісі (кН/м) 

KM- АШМ агрегатқа кіретін нақты кедергісі (кН/м) 

𝐺𝑀- машинаның салмағы (кг) 

𝐵𝑀- қамту ені (м) 

KСЦ – тіркеменің нақты кедергісі (кН/м) 

19.ВАГ =  
Ркр −𝑹сц

К𝟏+К𝟐+К𝟑
; 

ВАГ – агрегаттың қамту ені (м) 

Ркр - трактордың ілмегіндегі тарту күші (кН) 

𝑅сц – тіркеменің тарту кедергісі (кН) 

К1, К2, К3 - агрегатқа кірісті машиналардың нақты кедергісі (кН/м) 

20.RАГ = m( KМ *ВМ + 0,01 * GМ * i) + 0,01 * GСЦ * (f+ i) 

RАГ – әрге көтеріліп бара жатқат агрегаттың тарту кедергісі (кН/м)  

21.NKP = 
𝑲АГ∗𝑩АГ∗𝑽Р

𝟑,𝟔𝟕
; (кВт) 

NKP – трактордың тарту қуаты  

 

𝝀исп = 
𝑵𝒌𝒑

𝑵𝒌𝒑
𝒎𝒂𝒙 = 

𝑹аг

𝑷𝒌𝒑
; 

𝜆 − трактордың тарту қуатын пайдалану коэффициенті 

𝑁𝑘𝑝
𝑚𝑎𝑥- трактордың нақты бірлесінде максималды тарту қуаты. 

Қазіргі болашақ маман өндірістік өзгермелі жағдайларда болатын қорытындыланған 

іскерлік пен дағдыны алмастыра білу дағдысын меңгеруі керек. Болашақ маман біртектес, 

бірақ құрылысы жағынан әр түрлі әрекет объектілерінің қызмет көрсету заңдылығын, 

олардың жұмыс қағидасын, жалпы сыртқы белгілерін білулері қажет. Ол, біріншіден, 

объектінің функционалдық заңдылықтарымен, екіншіден, қойылатын типтік 

тапсырмалармен анықталатын объектімен істелетін жұмыс әдістерін меңгеруі керек. 

Ұсынылған шаралар бағдарламалар жиынтығын жақсартуға бағытталған. Өндірістің 

дамуы мен тиімді түрде қажетті оқу бағдарламасының арасындағы объективті дамыған 
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 қайшылық ғалымдардың оқыту белсенділігін арттырудың басқа факторларын сараптауға 

итермелейді. 

Зерттеу  жұмысының теориялық және практикалық маңыздылығы: болашақ арнайы 

пәндердің мұғалімдерін кәсіптік колледждерде машина-трактор агрегаттарын тиімді 

көрсеткіштерін есептеу және оқыту барысында негізгі мақсаты білім сапасын көтеру.  
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Бұл мақалада мектепте  көркем еңбек сабағын  ұйымдастыру барысында қазақ 

ұлттық  өнерінің даму тарихын зерттей отырып қазіргі ұрпаққа тәрбиелік мәнін 

анықтау. 

Тірек сөздер: көркем еңбек, қолданбалы, қолөнер, насихаттау, ұлттық  тәрбие, 

кәсіптік білім, бағдарлама, біліктілік,дағды,тәжірибе,қалыптастыру 
 

В статье обозначена проблема воспитания школьников на основе народной 

педагогики, указаны пути популяризации и развития прикладных ремесел при организации 

уроков художественного труда в школе. 

Ключевые слова: художественный труд, прикладное, ремесла, пропаганда, 

национальное достояние,профессиональное образование, программа, квалификация, 

навыки, опыт 
 

The article identifies the problem of educating schoolchildren on the basis of folk 

pedagogy, indicates the ways of popularizing and developing applied crafts in organizing art 

lessons at school. 

Key words: art work, applied, crafts, propaganda, national treasure, vocational education, 

program, qualifications, skills, experience, education, action, information 
 

Өрісі биік, өрісі кең өнер атаулының қай саласынан болсын жер жүзіндегі басқа 

халықтар сияқты қазақ халқы өзінің көне замандардан келе жатқан тамаша тарихымен және 

бір өзіне ғана тән қайталанбас ерекшелігімен көзге түседі. Ал қандай да болсын өнер және 

талант иелерін өмірге келтіретін де сол халық. Сондықтан да біз оларды халықтық дейміз. 

Қазан төңкерісінен кейін бірқатар тарихшы, этнограф, археолог, филолог, 

өнертанушы ғалымдардың еңбектерінде қазақ қолөнерінін кейбір нұсқалары көрсетіліп, 

олардың мән-маңызы сөз етіліп (Дудин С.М.,Веймарн Б.В., МошковаВ.Г.т.б.), қазақ ою-

өрнектерінің шығу тегі, дамуы, символикасы, қолданылуы, жасалу техникасы, 

классификациясы өз алдына қарастырылған (ШнейдерЕ.Р., Т.К.Басенов, М.С.Мұқанов, 

mailto:1962%20kaa@mail.ru
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Ө.Жәнібеков, Ә.Марғұлан, Чепелов В., Ә.Тәжімұратов, С.Қасиманов, Х.Арғынбаев, 

Қ.Мүкдинов, К.Ибраева, т.б.). 

Қазақ ою-өрнектерінің тәрбиелік мүмкіндіктері (Қ.Әмірғазин, Б.Әлмұқамбетов, 

Н.Адамқұлов, Ж.Балкенов, Ә.Қамақов, О.Сатқанов,  С.Жолдасбекова, т.б.) оларды 

педагогикалық институттардың керкемсурет факультетінің студенттерін кәсіптік 

шеберлікке баулуда пайдалану мәселелері (ЕАсылханов, К,Болатбаев,Қ.Ералин,т.б.) 

педагогика ғылымы саласындағы зерттеу еңбектерінде де орын алған [1, 23 б]. 

Еліміздің егемендікке ие болып, Қазақстан өз алдына мемлекет мәртебесіне жетіп 

бүгін әлемге, жер жүзіне өзінің елдігін, саясатын танытатын шаққа жетіп отыр. Елімізді 

танытып, оны жетілдіріп, дамытатын жас ұрпақ. Сондықтан да, егеменді еліміздің 

болашағы жас жеткіншектен білім дәрежесінің тереңдігімен өлшенеді. Халық педагогикасы 

бұл – ұлттық қазына кең өріс. Қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнеріндегі мәдени 

мұралардың тәрбиелік көз, оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеудің қажеттілігін 

қалыптастырады [2, 54 б]. .  

Ғылым саласында ең басты міндеттердің бірі – ел тарихын тарихи шындыққа сәйкес 

нақтылай көрсету болса, бұл тұрғыда ұлтымыздың қолөнерін халықтың мәдениет 

тарихының құрамдас бір саласы ретінде танып – білудің және оның өзіндік сипаттары мен 

тәлім –тәрбиелік мәнін саралай зерделеп, әділетті бағалау. Мұндай жағдайда оқушыларды 

өз халқының рухани қазынасымен, оның ұлттық мәдениетімен, әдет-ғұрыптары мен ұлттық 

бейнелеу өнеріндегі көркем шығармашылық дәстүрлерімен неғұрлым тереңірек таныстыру 

болып табылады  [3,12-17 б]. 

Бұл тұрғыда ұлттық қолөнері өзінің бар тарихы, терең мазмұны, сан қилы көркемдік 

ерекшеліктерімен оқушыларға мәдени эстетикалық, рухани тұрғыда әсер етіп, олардың 

бойындағы көркем шығармашылық мүмкіндіктерін оқу-тәрбие процесінде кең көлемде 

қолдануы іске асыру аса қажет.Қажеттілік шешімін тапқан жағдайда оқушыларды өз 

халқының рухани қазынасымен, ұлттық мәдениетімен, әдет – ғұрыптарын таныса алады. 

Зерттеудің көкейкестілігі білім беруде оқушының ұлттық қолөнерін арттыру және 

оқу үрдісінде пайдалана білу қазіргі заман педагогикалық теориясы мен практикасының 

даму кезеңінде көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Оқушылардың негізгі 

әрекеттерінің түрі оқу болғандықтан, бұл заңды. Мектеп алдында тұрған жасөспірім 

ұрпақты өмірдің сан – саласына еңбек етуге әзірлеу, ғылыми техникалық прогреске белсене 

қатысу сияқты негізгі міндеттер осы үрдіс барысында шешілмек. 

Қазіргі қоғам жеке адамнан прогрессивті ойлай алатын, белсенді әрекетті, жан – 

жақты болуды талап етеді. Бұл білім беру үрдісін дұрыс жолға қоймайынша мүмкін емес. 

Себебі, оқыту үрдісін жетілдірмей, қоғамның қажеттілігін қанағаттандыратын жеке адамды 

тәрбиелеу мүмкін емес. 

Осы мақсатта, алдымен баланы тәрбиелеуміз шарт. Сол үшін әрбір ұстаз алдындағы 

балауса шәкірттерінің ой – санасын бақылап, оған дұрыс бағыт – бағдар беріп, айналадағы 

өмір болмысына сай жан – жақты тәлім – тәрбие беруді көздейді. 

Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында балалар мен жастарды тәрбиелеуде ең 

көкейкесті мәселелері ретінде білім мекемелерінде оқушылардың этнос – мәдени 

ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеу айтылған. Сондықтан көркем еңбек сабағын 

қазіргі таңда халық педагогикасымен ұштастыру өте қажет. 

Халық педагогикасы саласынан көркем еңбек сабағында тәрбие – оқыту процесі 

ұлттық қолөнермен тығыз байланысты.  

Алайда жоғарыда аталған ғылыми-педагогикалық еңбектерде қол өнерүлгілері 

сәндік-қолданбалы өнердің құрамында қарастырылып, жеке өнер саласы ретінде арнайы 

педагогикалық зерттеу нысаны болған емес [4, 14-18 б]. 

Оған қоса проблеманың практикадағы және ғылыми әдебиеттердегі жағдайын 

зерттеу қазақ ұлттық өрнек өнерінің педагогикалық мүмкіндіктері мен олардың 

шығармашылық білім беру кафедрасында оқу-тәрбие процесіңде кең көлемде 
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 қолданылмауы арасындағы; қазақ ұлттық  өнерін қазіргі заман ғылымы негізінде оқушылар 

бұйымда пайдалану мен педагогика ғылымында бұл мәселенің қажетті деңгейде 

зерттелмеуінің арасыңдағы; қазақ ұлттық өнерін мектептің оқу-тәрбие процесінде тиімді 

пайдалану . 

Зерттеудің мақсаты ұлттық қолөнерді көркем еңбек сабағында пайдалану жолдарын, 

оқушылардың белсенділіктерін дамытуға кейбір педагогикалық мүмкіндіктерді анықтау 

осыған байланысты қазақ ұлттық қесте тігу  өнерінің мазмұнын, ерекшеліктерін, тәлім-

тәрбиелік мүмкіндіктерін айқындау мен оларды оқушылардың жасаған бұйымдарында 

пайдалануға даярлаудың педагогикалық шарттарын анықтау және ол бойынша ғылыми-

әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 

Зерттеудің міндеттері: 

- қазақ ұлттық  өнерінің даму тарихын зерттей отырып қазіргі ұрпаққа тәрбиелік 

мәнін анықтау. 

- болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерін даярлауда, ұлттық бұймдарды жасауда 

соның ішінде   барысында өрнектерді ұлтық нақыштарлы  пайдалану жолын экперемент 

ретінде дәлелдеу.       

Зерттеудің әдістері, зерттеу жұмысымда оқыту үрдісінде қолданылатын 

дидактикалық оқыту әдіс – тәсілдеріне сүйене отырып, оқушыларға ұлттық қолөнер 

бұйымдарын дайындау барысында көркем еңбек сабағында пайдалану жолдары зерттелген. 

Қазақ елінің ғалымдарының еңбектері, қазақ өрнектерінің шығу тегі, дамуы, символикасы, 

қолданылуы, жасалу техникасын талдау.   Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерінің қазақ 

ұлттық өнерін, оқушылар бұйымдарын жасауда даярлықтарының төмендігі  сол бойынша 

бірізділікпен берілген әдістемелік, ұлтық нақыштарды  салу жолдары  педагогикалық 

тәжірибеде  қалыптастыру ,экспериментін жүргізу. 

Ұсынылып отырған проблема өте күрделі болғандықтан оның көптеген салаларын 

қамтып шығу мүмкін емес. Болашақ мұғалімдерді даярлауда қазақ ұлттық  өнерін 

пайдаланудың ғылыми-практикалық негіздері, өнері арқылы (жеке өнер тұрғысында) 

оқушылардың көркемдік қызығушылығын қалыптастыру; оқушыларға адамгершілік-

эстетикалық тәрбие беруде, оқушыларды ұлттық  өнерді соның ішінде ұлтық нақыштарды  

пайдалануға даярлау дербес зерттеулер жүргізілді. Біздің ойымызша бұның бәрі келешекте 

жеке тұлғаны рухани байытады, жан-жақты дамытуға әсер етеді, ұлттық өнерді бағалауға, 

түсінуге үйретеді. 

  Зерттеу жұмыстың бірінші тарауында өнертану, тарихи-этнографиялық, 

педагогикалық еңбектерді зерттеп, талдау қазақ ұлттық  өнерінің әлеуметтік-педагогикалық 

мәнін ашуға, "қазақ ұлттық өрнегі", "қазақ ұлттық  өнері" ұғымдарына анықтама беруге 

септігін тигізді. 

 Қазан төңкерісінен кейінгі қазақ халқының қолөнеріне қатысты зерттеулерді талдау 

оның зерттелу деңгейін жүйелеп көрсетуге (тарихи-этнографиялық, өнертанушылық, 

әдістемелік, филологиялық, философиялық, педагогикалық), ықпал етті және оларда қазақ 

ұлттық қол өнерінің сәндік қолданбалы өнер мен фольклордың құрамында (К.Ибраева мен 

М.Өмірбекованың еңбектерін атамағанда) қарастырылғанын, соның ішінде педагогикалық 

зерттеулердің дені дерлік жалпы білім беретін мектептер көлемінде жазылғанын, жоғары 

оқу орны проблемалары зерделенген Е.Асылханов, Қ.Ералин, Қ.Болатбаев т.б., 

еңбектерінде қол өнерөнері тек бір бөлімнің көлемінде ғана сөз етілгенін көрсетті  [5, 17 6]. 

Қазақ ұлттық қол өнерінің тәрбиелік, тағылымдық мүмкіндіктері жоғары, өйткені ол 

ұрпақ тәрбиесіне кешенді түрде әсер етеді. Олардың ақыл-ойын өсіреді, адамгершілік 

қасиеттерін (сыйластық, жауапкершілік, өнерге деген құрмет т.б.) арттырады, эстетикалық 

түйсік-талғамын дамытады, еңбекке баулиды. [6, 24-27 б]. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеу еңбектеріне жасаған талдау "оқушыларды 

тәрбиелеуде қазақ ұлттық қол өнерін пайдалануға студенттердің даярлығы" ұғымына 

анықтама беруге мүмкіндік туғызды.Оқушылардың даярлығының бастапқы күйін анықтау 



 

235 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

олардың көп бөлігінің қазақ ұлттық қол өнерөнеріне деген қызығушылығының барын, оның 

бала тәрбиесіне дұрыс ықпалының бар екендігін түсенетінін, қазақ ұлттық қол өнерөнері 

саласынан білім деңгейінің төмендігін, оларды окушылармен жұмыс істеу барысында 

тиімді пайдаланбайтындығын байқатты. 

Зерттеу жұмыстың екінші тарауында, жоғары педагогикалық оқу орындарының 

шығармашылық білім беру кафедрасында оқу жоспарын, бағдарламаларын зерттеп талдау 

қазақ халқының қолөнер түрлерінің  оқу-тәрбие процесіне Қазақстан мемлекеті егемендігін 

алған кезеңнен бастап ене бастағанын және ұлттық қол өнерөнерін пайдалануға даярлау 

дербес зерттеуді талап етеді. Мектеп оқушыларына сәндік-қолданбалы өнер, соның ішінде 

қол өнерөнерін бүгінгі күн талаптарына сай меңгерту үшін студенттердің сол өнер түрінен 

ғылыми-теориялық, практикалық кәсіби даярлығын күшейтудің қажеттігі мен жоғары оқу 

орындарыңда қол өнер материалдарының қолданылуы арасындағы алшақтық оқушыларды 

тәрбиелеуде қазақ ұлттық қол өнерін пайдалануға студенттер даярлығын қалыптастырудың 

педагогикалық шарттарын анықтауды талап етті. [7, 36-40 б]. 

Ондай педагогикалық шарттарға әлеуметтік-гуманитарлық, жалпы кәсіби пәндер 

бағдарламаларындағы тақырыптар, арнайы курс бағдарламасы мен педагогикалық  

Тәжірибелі эксперимент жұмыстарының нәтижелері ұсынылған әдістемелік 

шаралардың оқушыларды тәрбиелеуде қазақ ұлттық қол өнерөнерін пайдалануға 

даярлығын қалыптастыруда тиімді екенін көрсетті. Олардың педагогика және қазақ ұлттық 

қол өнерөнері салаларынан білім қорын кеңейтті, оларды оқушылар тәрбиесінде 

пайдалануға қажетті іскерліктер және дағдылармен қамтамасыз етті, танымдық 

көзқарастарының өсуіне, рухани интеллектуалдық, тұлғалық қасиеттерінің дамып, 

жетілуіне көмегін тигізді. 

Ұсынылып отырған проблема өте күрделі болғандықтан оның көптеген салаларын 

қамтып шығу мүмкін емес. Болашақ мұғалімдерді даярлауда қазақ ұлттық қол өнерөнерін 

пайдаланудың ғылыми-практикалық негіздері, қол өнерөнері арқылы (жеке өнер 

тұрғысында) студенттердің көркемдік қызығушылығын қалыптастыру; оқушыларға 

адамгершілік-эстетикалық тәрбие беруде, оқушыларды  ұлттық қол өнерөнерін 

бұйымдарды жасауда пайдалану әдістемесі ұсынылған, сырмақ, қамзол, қоржын жасалу 

және қол өнерсалу жолдары мәлімделген. 

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық ұсынысы:                       

Қазақ қолөнері өзінің төлтума бітім қасиетімен, көркемдік мән – мағынасымен, шын 

мәнінде, халқымыздың ғасырлар талғамынан өткен қасызынасы, соның бірі – қол өнері.  

Ұсынылып отырған проблема өте күрделі болғандықтан оның көптеген салаларын 

қамтып шығу мүмкін емес. Болашақ мұғалімдерді даярлауда қазақ ұлттық  өнерін 

пайдаланудың ғылыми-практикалық негіздері, қол  өнері арқылы (жеке өнер тұрғысында) 

оқушылардың көркемдік қызығушылығын қалыптастыру; оқушыларға адамгершілік-

эстетикалық тәрбие беруде, оқушыларды ұлттық  қол өнерін пайдалануға даярлау дербес 

зерттеулер жүргізілді. Біздің ойымызша бұның бәрі келешекте жеке тұлғаны рухани 

байытады, жан-жақты дамытуға әсер етеді, ұлттық өнерді бағалауға, түсінуге үйретеді.  

Бұл үшін негізгі көтеретін мәселелердің бірі өнер, оқушыларды мектеп 

қабырғасында жоғарыда айтылған қолөнеріне үйрету тиімді екені мәлім. Оқушылар 

қолөнер жолымен дамуына бағыт беру, көркем творчествоның түрлерімен, соның ішінде 

қазақ халқының қол өнер бұйымдарын  жасау салаларында шеберлікті, жұмыс істеу 

техникасын меңгеру үшін мүмкіндігінше жан-жақты материал бере отырып, оның өнерге, 

еңбекке деген құштарлығын арттыру. Онша мәлім бола қоймаған жайттарды әңгімелеп 

беру,көркем еңбек пәнінің мектеп бағдарламасынан тысқары қаншама қызықты нәрселер 

жатқанын көрсету. Қолөнер мәдениетін жастар арасында таратуға көңіл бөліп, 

халқымыздың қолтаңбалы өнерінің бұйымдар жасау өнерін үйрету екенін айта кету тиімді.  

 Зерттеу жұмысымызды  қорыта келіп,мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері 

әдістемелік құрал ретінде қолдануға әбден болады. 
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Бұл мақалада ұсынылып отырған зерттеу жұмыстағы тері өңдеу және ұлттық 

бұйымдарын  жасаудың әдістемелік теориялық негіздері мен технологиялық тәсілдері 

қарастырылып,  жалпы білім беретін мектептерде көркем еңбек сабақтарында жасалу 

жолын игеруге  нұсқау беру 

Тірек сөздер: тері өңдеу,илеу, көркем еңбек, қолданбалы, қолөнер, насихаттау, 

ұлттық  тәрбие, кәсіптік білім, бағдарлама, біліктілік,дағды,тәжірибе 

 

В данной статье исследуются методологические и теоретические основы и 

технологические подходы обработке кожи указаны пути популяризации и развития 

прикладных ремесел при организации уроков художественного труда в школе. 

Ключевые слова: обработка кожи, дубление, художественные работы, 

прикладные, ремесла, пропаганда, профессиональное образование, программа, 

квалификация, навыки, опыт 

 

This article examines the methodological and theoretical foundations and technological 

approaches to leather processing, the ways of popularization and development of applied crafts 

in the organization of art lessons at school are indicated. 

Key words: leather processing, tanning, artwork, applied, crafts, propaganda, national 

education, program, qualifications, skills, experience 

 

Адам баласы өте ерте заманнан бері жан-жануарлардың етін тамақ, терісін, жүнін 

киім етіп, сүйегі мен мүйізінен еңбек құралдарын, тұрмысқа қажетті бұйымдар жасағанын 

тарихи деректерден жақсы білеміз. Кейінірек олар жабайы аңдарды қолға үйретіп, күнде-

лікті өмір тіршілігіне пайдалана бастады. Малдарды күш-көлік ретінде ғана пайдаланбай 

сүтін сусын, етін қорек етті. Төрт түлік малды тіршілігінде тірек еткен ата-бабаларымыз, 

әсіресе мал, аң терісінің маңызын, қасиетін, өмірге, тұрмысқа қажеттілігін ерте түсініп, 

жоғары бағалап, оны ұқсата да білді. Осы айтылғандар сол көне дәуірлерден біздің бүгінгі 

заманымызға сапалы күйіңде жеткен жоқ. Өйткені сол кездің өзінде-ақ шіріп тозып біткен. 

Біз оларды тас бетінде қалған бедерлі суреттерге қарап, тас дәуірінен бастап аңдарды 

пайдаланғанын білеміз. Қазақ қолөнерін жоғары бағалап талдау жасаған, оның ішінде бір 
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жүйеге келтірген тарихшы, әдебиетші, өнертанушы ғалымдарымыз да бар. Олар 

Ә.Марғұлан, Х.Арғынбаев, С. Қасиманов, М, Мұқанов, Ө. Жәнібеков, т.б. [1,114-125 б]. 

Қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнеріндегі мәдени мұралардың тәрбиелік 

көзі,оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеудің қажеттілігін қалыптастыру барысында 

ғалымдарымыз Н. Адамқұлов, К. Өстеміров, Қ. Жоламанова, және т.б.өздерінің ғылыми 

еңбектерімен оқушыларды халықтық қолөнер   негізінде тәрбиелеуде  үлкен еңбек  атқаруда  

Өткен тарихымыздан тағы бір дәлел - археологгарымыз тапқан еңбек құралдары: 

теріні өңдеуге арналған кремнийден жасалған тас пышақ пен қырғы, мал сүйектерінен 

жасалған ине мен біз. Олай болса, алғашқы адамдар тек аң аулаумен, болмаса оларды қолға 

үйретумен ғана шұғылданған жоқ. Ел арасында өңделген терінің кең тараған түрлері: 

былғары, қайыс, сыртқы киімдерге арналған иленген терілер. Теріні өңдеудің бірден-бір 

жолы - илеу. Илеудің бірнеше жолдары бар. Теріні оның көк еті жағына айран, іркіт, құрт, 

ұн, кебек, іркіттің сары суын жағып илейді. Кейде ағаш ыдысқа сұйық айран, іркіт, ұн 

кебекке тұз қосып ашытып, соған теріні батырып та илейді. Көне замандарда теріні өлтірген 

аңның не сойылған малдың миын немесе майын жағып уқалап өңдеген. Бұл қарабайыр, 

дөрекі илеу болып табылады [2, 67-85 б.]. 

Зерттеу жұмыстың көкейкестілігі: біздің жалпы білім беретін мектептеріміздің 

ұлттық тәрбие берудегі негізгі міндеттерінің бірі - оқушылардың санасына туған халқына 

деген құрмет пен мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, сондай-ақ тілі мен 

әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, салт-дәстүрін меңгерту болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты: ұсынылып отырған зерттеу жұмыстағы теріден ұлттық 

бұйымдарын ат әбзелдері,торсық жасаудың әдістемелік теориялық негіздері мен 

технологиялық тәсілдері ұсынылып, және де  жалпы білім беретін мектептерде, әсіресе 

жоғары сыныптағы көркем еңбек сабақтарында жасалу жолын игеруге  нұсқау беру. 

Зерттеудің  міндеттері: 

1. Қазақстан жерінде тері өңдеу өнерінің дамуын сараптай отырып, осының барлық 

өңдеу  технологиясын кең түрде қарастырып жариялау. 

2. Теріні илеу және оны сақтау әдістерін, қолданылатын құрал-саймандарын толық 

көрсету. 

3. Мектеп оқушыларына ат әбзелдерін, торсық жасау жолдарының  технологиясын  

көрсету. 

Қазақ халқының негізгі шаруашылығы мал бағу. Ауылдық жерлерде адамдар түгел 

дерлік төрт түлік мал ұстайды. Сол малдың етін, сүтін өз қажеттіліктеріне жұмсайды. Ал 

терісі көп жағдайда далада іріп-шіріп қалады. Сол себепті, окушыларымыз малдың терісін 

өз қажеттіліктеріне жұмсаса деген ниетте біз теріні өңдеу жолын ұсынғалы отырмыз. 

Мысалға, қой терілерінен  кеудеше тігіп үйренсе, ал ірі қара терісінен қамшы, торсық, және 

ер-тұрманға қажет қайыс жасап үйренсе, нұр үстіне нұр емес пе! 

Зерттеудің нысаны: педагогикалық процесінде көркем еңбек пәнінің  болашақ 

мұғалімдерін кәсіптік даярлауда қолөнер бұйымдарын ат-әбзелдері,торсық дайындау 

барысында  дәстүрлі мәдениетті пайдалану арқылы оқыту мен  тәрбиелеудің біртұтастығын 

дәлелдеу 

Зерттеу пәні: қазақ халқының қолөнері ,тұрмысында жиі қолданылатын өру, тігу 

сияқты творчествалық өнер жиынтығын балаларды көркем еңбек сабағында салт-дәстүрге  

тәрбиелеу мәселесі 

Зерттеу жұмысының гипотизасы: болашақ мұғалымдері кәсіпке баулу пәндерді 

толық, және қолөнер бұйымдарын дайындау жолын меңгерсе ұстаздық барысында 

балаларды  өнер-білімге шеберлікке жастан баулиды 

Зерттеудің әдістері: зерттеу жұмысымда көрнекті ғалымдардың еңбектеріне сүйене 

отырып,олар Ә.Марғұлан, Х.Арғынбаев, С.Қасиманов, М.Мұқанов, Ө.Жәнібеков,  және т.б. 

халықтың қолөнер бұйымдарын жасап дайындау мәселелері  зерттелген. Ғалымдардың 

еңбектеріне сүйене отырып, ұмыт болып бара жатқан ата-бабаларымыздың кәсіптерін 
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 жаңғырту. 

Зерттеу жұмыстың бірінші тарауында қазақ қолөнерін бір жүйеге келтірген 

тарихшы,әдебиетші,өнертанушы, ғалымдарымыздың, Ә.Марғұлан, Х,Арғынбаев, С. 

Қасиманов, М, Муканов, Ө. Жәнібеков,  және т.б. зерттеу жұмысымда, жылдар бойы 

ғылыми еңбектерін кең түрде  зертеп, талдау жасалдым . Келесі зерттеулерімнің бірі, 

қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнеріндегі мәдени мұралардың тәрбиелік 

көзі,оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеудің қажеттілігін қалыптастыру барысында 

ғалымдарымыз Н.Адамкұлов, К. Өстеміров,  және т.б.өздерінің ғылыми еңбектерімен 

оқушыларды халықтық қолөнер   негізінде тәрбиелеу жұмыстары болып табылды.Осы 

ғамымдарымыздың ғылыми еңбектерін өзімнің ұстаздық жұмысымда жылдар бойы 

былғарыдан ұлттық бұйымдарды жасалу жолын меңгертіп оқушыларымды баулудамын [3, 

69-75 б]. 

Зерттеу жұмысымның екінші тарауында, тері өңдеу өнерінде оқушыларды тек теріні 

илеуге үйрету ғана емес, сонымен бірге өнер туындыларын жасап шығару, оқушыларды 

өнерге баулу да қатар жүру керек.  Себебі, теріден өте тамаша, оның үстіне қазақ халқының 

ұлттық ерекшелігіне тән өнер туындыларын жасап шығаруға болады.                                                                                        

Ол туындылар атадан балаға жалғасын  келе жаткқан асыл мұрамыз. Ол туындыларды 

біреуге сыйлық кылып тарту етуге, сатып ақша жасауға, оларды көрмеге қоюға. сол сияқты 

көптеген жерлерде колдануға болады. Тағы да айта кететін жағдай, көптеген ауыл 

мектептерінде материалдар жағы жетіспейді. Мысалы, ағаш, металл т.б. Сол себепті колда 

бар материалды дұрыс пайдалана білген жөн. Міне, осы жағдайды ескере отырып, тері 

өңдеу өнерін бағдарламаға қосқан жөн. Осы бағдарлама ауылдық мектептерге арналған [4, 

77-85 б]. 

Ауыл мектептерінде де өте тамаша, адам таң қалатын өнер туындыларын дүниеге 

әкелуте және ауылдың мәдениетін көтеруге болады. Ауыл балаларын өнерге баулу, шын 

мәнінде, оларға өнердің не екенін түсіндіріп, жалпы қазақ халқының қолөнерін кең түрде 

дамыту. Қолөнерді кәсіпке айналдыру. Ата-баба мұрасын төрге шығару. Дүниежүзілік 

мәдениетке шығару. Міне, осы үлкен проблеманы ауылдық жерде, оның ішінде ауылдық 

мектептерде ұстаздық жұмысымда  еңгізіп,қолданып жүрмін [5, 18-21 б].  

Зерттеу жұмыста тері өңдеу технологиясын жан-жақты қарастырдық. Соңында ат-

әбзелдері, торсық жасау технологиясын толықтай көрсеттік. Ұсынылып отырған зерттеу 

жұмыстың қол өнер бұйымдарын жасаудың, соның ішіндегі ат-әбзелдері, торсық жасау 

көркем еңбексы әдістемелік -теориялық негіздері мен технологиялық тәсілдері жалпы білім 

беретін мектептерде әсіресе жоғары сыныптардағы көркем еңбек сабақтарында игеріп 

қолдандық.  

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық маңыздылығы: 

Тері өңдеу өнерінде оқушыларды тек теріні илеуге үйрету ғана емес, сонымен бірге 

өнер туындыларын жасап шығару, оқушыларды өнерге баулу да қатар жүру керек. Себебі, 

теріден өте тамаша, оның үстіне қазақ халқының ұлттық ерекшелігіне тән өнер 

туындыларын жасап шығаруға болады. Ол туындылар атадан балаға жалғасын тауып келе 

жаткқан асыл мұрамыз. Ол туындыларды біреуге сыйлық кылып тарту етуге, сатып ақша 

жасауға, оларды көрмеге қоюға. сол сияқты көптеген жерлерде колдануға болады. Тағы да 

айта кететін жағдай, көптеген ауыл мектептерінде материалдар жағы жетіспейді. Мысалы, 

ағаш, металл т.б. Сол себепті колда бар материалды дұрыс пайдалана білген жөн. Міне, осы 

жағдайды ескере отырып, тері өңдеу өнерін бағдарламаға қосқан жөн. Осы бағдарлама 

ауылдық мектептерге арналған.  

Ауыл мектептерінде де өте тамаша, адам таң қалатын өнер туындыларын дүниеге 

әкелуте және ауылдың мәдениетін көтеруге болады. Ауыл балаларын өнерге баулу, шын 

мәнінде, оларға өнердің не екенін түсіндіріп, жалпы қазақ халқының қолөнерін кең түрде 

дамыту. Қолөнерді кәсіпке айналдыру. Ата-баба мұрасын төрге шығару. Дүниежүзілік 

мәдениетке шығару. 
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Міне, осы үлкен проблеманы ауылдық жерде, оның ішінде ауылдық мектептерде 

шешуге әбден болады. 

 Зерттеу жұмысымды  қорыта келіп, келешекте зерттеу жұмысымды жалғастырсам 

ба деген ойдамын, және де осы еңбегімді мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері 

әдістемелік құрал ретінде қолдануға әбден болады. 
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Бұл мақалада мектепте көркем еңбек сабағын ұйымдастыруда ұлттық 

бұйымдарды жасауға қажетті өнімдерді зертеп таңдай отырып, ағаш және темір  

түрлері, олардың механикалық, химилық, физикалық қасиеттері анықтау болып табылды.  

Тірек сөздер: ағаш, темір, механика, химия, физика,көркем еңбек, қолданбалы, 

қолөнер, насихаттау, ұлттық  тәрбие, бағдарлама, біліктілік,дағды,тәжірибе 
        
В статье  определены виды дерева и металла их механические, химические и 

физические свойства, изучены выбор материала  необходимые для изготовления 

национальных  изделий при организации уроков художественного труда в школе.    

Ключевые слова: дерево, железо, механика, искусство, прикладное искусство, 

физика, ремесла, пропаганда, программа, химия,  квалификация, навыки, опыт 
 

The article identifies the types of wood and metal, their mechanical, chemical and physical 

properties, studies the choice of material necessary for the manufacture of national products when 

organizing art lessons at school. 

Key words: wood, iron, mechanics, art, applied arts, physics, crafts, propaganda, 

program, chemistry, qualifications, skills, experience. 

 

Қазақ халқы өзінің күнкөріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-кешек тігуді, 

азық-түлік өндіруді тұрмыстық кәсібі етіп пайдаланумен қатар, әсем бұйымдар жасап, 

өмірде сән-салтанат құра білді. Атадан балаға мирас болып келе жатқан халқымыздың 

қолонері әлі күнге дейін жекелеген шеберлердің қажымас еңбектерінің нәтижесінде ел 

арасында кеңінен таралып келеді. 

Ағаш, темірмен үйлестірілген бұйымдары - сандық, кебеже, асадал- шабу 

жұмыстарының алғашқы қадамдары, ал келі-келісап, астау, тостаған, т.б. қолөнер 
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 бұйымдарының жәдігерлік үлгілері болашақтағы нақтылы бұйымдардың негізі болып 

табылады. Өйткені олардың жасалу технологиялары нақтылы үлкен бұйымдармен бірдей, 

ал өңдеу жұмыстарының теориялық негізі тәжірибелермен ұштастырылған. 

 Қазіргі кезеңдегі нарықтық саяси-эқономикалық жағдайдағы іргелі бет  

бұрыстардың қоғамдағы әлеуметтік жағдайларға әсер етуі, ғаламдану үрдісінің рухани 

өмірімізде қарқынды дамуы жеке адам мен қоғам арасында жаңа қатынастар 

қалыптастыруда. Мұның өзі мәдени құндылықтарға жаңаша көзқарас тудырады. Осы ретте 

мектеп оқушыларының іскерлік талғамын қалыптастыру, қазақ халқының дәстүрлі өнеріне 

деген қызығушылығын дамытып, өнер үлгілерін қастерлеуге бағалап, қадір тұтуға 

талпындыру білім беру ісінің көкейкесті мәселелерінің бірінен саналады [1,2-7 б].      

Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасында бурынғы 

кезде кеңестік дәуірде «барлық республикадағы орта мектептер бір үлгіде болғандықтан 

олар ұлттық мәдениет бастауларынан алыстап қана қоймай, әлемдік білім беру кеңестігінен 

де оқшауланды» - делінген. Яғни орталықтан ұсынылған көркем еңбек пәні 

бағдарламалары, оқұлықтары жас жеткіншектерді өз халқының мәдени жетістіктерімен 

сусындатуға мүмкіндік бермеді. Біздің зерттеу проблемаларына қатысты еңбектерде 

баршылық сәнді- қолданбалы өнері арқылы жалпы білім беретін мектеп оқушыларынын 

эстетикалық тәрбие мен іскерлік білім беру құралдары ретінде пайдалану ТМД елдерінің 

С.П.Сакулина, А.П.Усова, Ч.А.Флерина, З.Г.Боғатаева, Ч.И.Васильева, Ю.В.Мақсимов. 

Л.Н.Любарсқая және т.б. ғалымдарының еңбектерінде зерттелген [2,14-25 б].      

Көркем еңбек пәні бойынша іскерлік білім беру мазмұны әдіс-тәсілдері, әдістемесіне 

және оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелері К.Дүйсенбаев, Н.Адамкулов,  

М.Козыбақов, А.Құрманбаев,  Қ.Ералин, Е.С.Асылханов, Ү.Ш.Ибрагимов және т.б. 

зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылды. Қазақ халқының сәндік - қолданбалы өнері 

арқылы тәлім-тәрбие беру де зерттеушілердің назарынан тыс қалған жоқ: еңбекке баулу 

О.С.Сатқанов, эстетикалық тәрбие беру Б.А.Әлмұхамбетов, А.О.Қамақов, Ж.Балкенов; 

эстетикалық қызығушылығын С.Жолдасбекова, іскерлік талғамын, іскерлік қабылдауын 

Ф.Ы.Жұмабекова, Қ.О.Жеделов қалыптастыру; танымдық белсенділігін дамыту 

Т.М.Қоқымбаева проблемалары Қазақстан суретші - педагогтарының іргелі және 

қолданбалы еңбектерінде ойдағыдай өз шешімін тапты. 

Қазақ халқының қол өнері сонау ескі заман тарихымен бірге өсіп, біте қайнап келе 

жатқан өте бай қазына. Ол тек қазақ халқымыз ғана емес, сондай ақ туысқан Орта Азия 

халықтары  қолөнерімен де ұштасып жатады.  

Ғалымдардың еңбектерінде қазақ қолөнерінін кейбір нұсқалары көрсетіліп, олардың 

мән-маңызы сөз етіліп (Дудин С.М., Веймарн Б.В., Мошкова В.Г.т.б.),  (Шнейдер Е.Р., 

Т.К.Басенов, М.С.Мұқанов, Ө.Жәнібеков, Ә.Марғұлан, Чепелов В., Ә.Тәжімұратов, 

С.Қасиманов, Х.Арғынбаев, Қ.Мүкдинов, А. Құрманбаев, К.Ибраева, т.б.). 

Қазақтың ұлттық қол өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктері (Қ.Әмірғазин, 

Б.Әлмұқамбетов, Н.Адамқұлов, Ж.Балкенов, Ә.Қамақов, О.Сатқанов,  С.Жолдасбекова, 

т.б.) оларды педагогикалық университетердың өнер факультетінің шығармашылық  

мамандығының студенттерін кәсіптік шеберлікке баулуда пайдалану мәселелері 

(Е.Асылханов, К.Болатбаев, Қ.Ералин, К.Ижанов, Ү.Ибрагимов, т.б.) педагогика ғылымы 

саласындағы зерттеу еңбектерінде де орын алған [3,5-8 б].     

Зерттеудің көкейкестілігі, негізгі көтеретін мәселелердің бірі көркем еңбек саласы 

бойынша, ұйымдастыру барысында  өнер инженерлерін мол даярлап, оқушыларды мектеп 

қабырғасында жоғарыда айтылған қолөнеріне үйрету тиімді екені мәлім. Оқушылар 

қолөнер жолымен дамуына бағыт беру, көркем творчествоның түрлерімен, соның ішінде 

қазақ халқының коркемдеп ағаш, темірмен әшекейлеп өңдеу, ою-өрнекпен сандық жасау, 

батыр бейнесін бейнелеп ою  салаларында шеберлікті, жұмыс істеу техникасын меңгеру 

үшін мүмкіндігінше жан-жақты материал бере отырып, оның өнерге, еңбекке деген 

құштарлығын арттыру. Онша мәлім бола қоймаған жайттарды әңгімелеп беру, көркем 
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еңбекке баулу  жөніндегі мектеп бағдарламасынан тысқары қаншама қызықты нәрселер 

жатқанын көрсету.     

Зерттеудің мақсаты, қолөнер бұйымдарын жасаудың әдістемелік-теориялық 

негіздері мен технологиялық тәсілдері жалпы білім беретін мектептерде, әсіресе жоғары 

сыныптағы көркем еңбек сабақтарында игеріліп кетеді деген ойдамыз.Осыған байланысты 

қазақ ұлттық қолөнерінің мазмұнын, ерекшеліктерін, тәлім-тәрбиелік мүмкіндіктерін 

айқындау мен оларды оқушылардың жасаған бұйымдарында  даярлаудың педагогикалық 

шарттарын анықтау және сол бойынша ғылыми-әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 

Зерттеу жұмыстың міндеттері: 

1. Көркем еңбек  сабағында қолданбалы қолөнердің маңызын меңгере отырып 

оқушылардың біліктілігін қалыптастыру. 

2. Қажетті өнімдерді талдай отырып ағаш, темірді өңдеу, олардың түрлері және де 

механикалық, химиялық, физикалық қасиеттерін анықтап білу. 

3. Ғылыми  жұмыста ұсынылып отырған бұйымдарға қолданылатын құрал- 

саймандарға сипаттама беру. 

4. Сандық, астау, тостаған ұлттық бұйымдарды жасау әдістерін сызба арқылы 

көрсету. 

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық маңыздылығы:       

Оқушыларды  қолөнер жолымен дамуына бағыт беру, көркем творчестваның 

түрлерімен, соның ішінде қазақ халқының ағаш, темір өңдеу және   жасау салаларында 

шеберлікті, жұмыс істеу техникасын меңгеру үшін мүмкіндігінше жан-жақты материал 

бере отырып, оның өнерге,  деген құштарлығын арттыру.  Ағаш және темірден бұйымдарын  

жасау, мәселелері туралы мәліметтерді мүмкіндігінше талдай отырып, сандықты 

әшекейлеп жасауды және батыр бейнесін бейнелеу т.с.с.  үйрету мәселесін көтеру. 

Жұмыстың негізгі мазмұны: кіріспеден, үш тараудан, қорытынды бөлімнен, 

қосымша материалдардан, қолданылған әдеби кітаптардан тұрады.   

Бірінші тарауда мектепте қолданбалы қолөнерге баулу мен оқыту мәселелерінің 

теориялық негіздерін қарастыра отырып, ұлттық  өнердің негізінде оқушыларды қолөнерге 

баулу мен оқытудың  ғылыми - педагогикалық проблемасы қарастырылды. Мектеп 

оқушыларын  ұлттық қолөнерге баулу мәселелері және де әдістері  аркылы халықтық 

құндылықтарды тәжірибеде пайдалану және  қалыптастыру болып табылды [3,23-27 б].                          

Екінші тарауда оқушыларды ұлттық қолөнерге баулу ерекшеліктері зертей отырып , 

көркем еңбек  сабағында оқушыларды қолөнер арқылы еңбекке және іскерлікке 

қалыптастыру жолдары белгіленді. Қолөнер бұйымдарын жасау  барысындағы  оқыту мен 

тәрбиелеудің   маңызы қарастыра отырып , көркем еңбек   сабағында білім мен шеберлікті  

қалыптастырудың ерекшеліктері және оқушылардың көркемдік шеберлігін 

қалыптастырудағы қолөнердің маңызын зерттей отырып, қазыргі  ұрпаққа тәрбиелік мәнін 

анықтау мәселелері қарастырылған [4,12-19 б].                          

Үшінші тарауда көркем еңбек сабағын ұйымдастыруда ұлттық бұйымдарды жасауға 

қажетті өнімдерді зертеп таңдай отырып, ағаш және темір  түрлері, олардың механикалық, 

химилық, физикалық қасиеттері анықтау болып табылды. Көркем еңбек  сабағында ұлттық 

бұйымдар сандық  жасауға, батыр бейнесін бейнелеуде қолданылатын құрал-саймандар 

анықталды.Ұлттық бұйымдарды  сандық дайындау, т.с.с.,батыр бейнесін бейнелеу  әдістері 

белгіленді.Көркем еңбек сабағында темір,қаңылтыр, ағашты көркемдеп өңдеу өнерін 

үйрету әдістемесі кең түрде қарастырылып  және де сандық  жасау ерекшеліктері, 

т.с.с.батыр бейнесін бейнелеуде айтылған. Көркем еңбек пәнінің бағдарламасында бүгінгі 

ұмытылып бара жатқан қазақ халқының қолөнер бұйымдары туралы мағлұмат беру ғана 

емес, оқушыларға оларды жасауды үйрету де (темір, қаңылтыр, ағашты пайдалана отырып 

қазақ үйдің жиһаздарын дайындау, т.с.с.) көзделеді. Оқу мазмұнын қалыптастыруда оқу 

материалдарының өзіндік деңгейі болады. Әр пәннің бағдарламасына сәйкес оқу мазмұны 

оқулықта, оқу құралдарында, дидактикалық материалдарда, әдістемелік құралдарда, яғни 
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 пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрініс алады.Біздің зерттеу жұмысымыз жоғарыда 

айтылған мәселелерді дидактикалық құрал ретінде толықтыру [5,107 б].                          

Зерттеу жұмыста баяндалған мектепте қолданбалы қолөнердің оқыту мәселелерін 

қарастыра отырып теориялық және практикалық нәтежиесінде мынандай қорытындылар 

жасауға болады: 

Әр мемлекеттің болашағы оның мектебінен, отбасынан шыңдалады. Ертең осы елге 

ие болып, тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, казақстандық 

барлық мектептерге үлгі болуға тиісті қазақ тілінде оқытатын мектептердің бүгінгі жайы, 

даму бағыттары, келешегінің көкжиектері бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында. Өйткені 

барлық қазақстандық мектептердің ішіндегі сан жағынан болсын алдыңғы орнында және 

мемлекеттік тілде білім беретін бұл мектептер еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде 

айрықша орынға ие. Осы жерде біз алдымен, бүгінгі казақ мектептерінде "көркем еңбек" 

сабағындағы ұлттық қолөнер дәстүріне, жалпы этномәдениеттің даму жайына ерекше 

тоқталғымыз келеді.  

Көркем еңбек пәнінде қолөнер бұйымдары шынайы әсем екенін, оның өмірге 

қажеттілігін оқушыларға ұғындырумен бірге, олардың алға қойған мақсат-мұраттарына 

ықпал етіп, кәсіптік бағдар алуға бейімдеу керек. Шынында жаңағы бұйымдар оқушыларды 

өмірдегі асыл, көрікті, әсем нәрселерді бағалауға, еңбекке, шыдамдылыққа, талғампаз 

болуға баулиды. 

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық ұсынысы:                

Көркем еңбек сабақтарында оқушы тек мұғалімнің үйретуімен бұйым түрлерін 

жасаумен шектеліп қана қоймай, сонымен бірге оған талдау жасап, жасалу, өңделу 

технологиясына өз ой-пікірлері мен ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Осылайша балалар 

әр түрлі шығармаларды зертгей отырып, баға берумен өз бойларында келешек кәсіби ісіне 

қажетті әстетикалық ұлттық, әтикалық бағалы қасиеттерді қалыптастырады. 

Баланың білімін тереңдетуде, шығармашылығы, еңбекке қызығушылығы мен ой-

өрісін кеңейтіп, талғам деңгейін жоғарылату барысында көркем еңбек пәнінің орны ерекше.  

Осы зерттеу жұмыста сандық және батыр бейнесінің суретінің әскизін салу кезеңдері, 

жасалу жолдары толық көрсетілген. Зерттеу жұмыста сандыққа  және батыр бейнесіне 

қолданылатын әртүрлі ою-өрнектер берілген. 

Зерттеу  нәтижесі бойынша   ұсыныстар   жасауға болады:  

Ұсынылып отырған әдістемелерді,оқу-тәрбие процесінде халық қөлөнерінің бір 

саласы сандық жасауды, технология сабағында оқушылардың  іскерлік және шеберлік 

талғамдарын қалыптастыру мақсатында пайдалануға  болады. 

Қорыта келгенде зерттеу жұмыстағы ұлттық бұйымдарды сандық, т.с.с. жасау 

әдістері мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері әдістемелік нұсқау ретінде қолдана 

алады деген сенімдемін.  
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Бұл мақалада жаңа инновациялық технологияларды пайдаланудың тиімді 

әдістемелерін енгізу және де  көркем еңбек  сабағында ұлттық бұйымдарды жасау 

әдістерін менгеру болып табылады. 

Тірек сөздер: инновация, әдіс-тәсіл, әдістеме, саралау, даралау, деңгей көркем 

еңбек, қолданбалы, бағдарлама, біліктілік,дағды,тәжірибе 
 

Эта статья о внедрении эффективных методов использования новых 

инновационных технологий и освоении приемов создания прикладных ремесел при 

организации уроков художественного труда в школе. 

Ключевые слова: инновация, метод, методология, анализ, индивидуализация, 

уровень, прикладная, программа, квалификация, навыки, опыт 
 

This article is about the implementation of effective methods of using new innovative 

technologies and the development of techniques for creating applied crafts when organizing art 

lessons at school. 

Key words: innovation, method, methodology, analysis, individualization, level, applied, 

program, qualifications, skills, experience 

 

Біздің жалпы білім беретін мектептеріміздің үлттық тәрбие берудегі негізгі 

міндеттерінің бірі - оқушылардың санасына туған халқына деген құрмет пен мақтаныш 

сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, сондай-ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін 

қастерлеп, салт-дәстүрін меңгерту болып табылады. 

Көркем еңбек пәні - қазіргі нарықтық экономика жағдайында ең күрделі, маңызды 

сабақтардың бірі болғандықтан, бұл ғылыми  жұмыс оқушыларды еңбекке, оның ішінде ата 

кәсіп іскерлігіне баулуға, белсенділікке, шығармашылық қасиеттерін арттыруға, жан-

жақты тәрбиелеуге көмегін тигізеді деген ойдамыз.  

Ағаш бұйымдары бесік, астау, тостаған - шабу жұмыстарының алғашқы қадамдары, 

қолөнер бұйымдарының жәдігерлік үлгілері болашақтағы нақтылы бұйымдардың негізі 

болып табылады. Осы шығармашылық еңбегімді жаңа оқыту технологияларымен 

байланыстырсам деген ойдамын  

«Жаңа технология» - бұл инновациялық мақсатқа қол жеткізу жолындағы 

қолданылатын барлық қисынды амалдары мен әдістемелік құралдардың жүйелі жиынтығы 

және жұмыс істеу реті» - деп жазады 

Волков М.В.  [1, 37- 41 б]. 

- Басқа сөзбен айтқанда, білімдарлық үрдісті көтеру, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін 

қамтамасыз ететін, бөлім болып табылады. 

«Жаңа технология» - әр түрлі пәннен оқушылардың саралап деңгейлеп, жұмыс істеу 

ерекшелігіне, әдістемелік тәжірибесіне шығармашылықпен қарауына, жаңашыл 

тәжірибелерін, жеке әдістемелерін кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. Олай болса 

мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыруда оқушыларды инновациялық технология үрдісінде 

оқыту мәселесі алға қойылған міндеттердің бірі болуы керек. Сондықтан қазіргі білім 

технологиясында жеке тұлға ретінде мұғалімнің орны ерекше болғандықтан, әрбір мұғалім 
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 жаңа технологияны меңгеріп, оқу үрдісіне қолдануы қажет. Мектепте көркем еңбек пәні 

көбінесе шығармашылық деңгейде өтетіндіктен, оқыту модулінің ерекшелігіне 

байланысты, жоғарғы сатысы дидактикалық жүйе болса, төменгі сатысы әдіс - тәсіл 

инновациялық жаңа техника болуы керек. Осы тұста өзіміздің пәнімізге профессор 

Ж.А.Қараевтың саралап деңгейлеп оқыту технологиясын қолдану тәсілінің тиімділігін 

айтар едім [2, 23-28 б]. 

Бүгінгі танда профессор Ж.А.Қараевтың саралап, деңгейлеп оқыту технологиясы 

кеңінен танымал болып, соңғы кездері химия, алгебра, физика, география, биология, астро-

номия, тарих т.б. пәндері үшін тиімді деп саналып, әдістемелік жұмыс дәптерлері 

дайындалып шығарылып нәтижелері көрініп жатыр. Осы игілікті істердің қатарында техно-

логия пәнінің мектеп тәжірибесінде шығармашылық деңгейімен ерекше орын алатындығын 

ескерсек, саралап деңгейлеп оқыту технологиясы осы пән үшін ең тиімді деп айтар едім. 

Оған дәлел 9-10-11 сыныптарында «Қолөнер негіздері», бойынша өтілетін сабақтарда осы 

технологияны қолданып, оқушылардың интеллектуалды, шығармашылық деңгейлері 

калыптасқанды. Оқыту үрдісінде бұл технологияны қолдану арқылы мектептегі көркем 

еңбек пәні «ғылым негіздері» болып табылатын басқа пәндердің қатарында жүретіндігіне 

инновациялық тәжірибемнің нәтижесіменен айта аламын.  

Осыған орай профессор Ж.А.Қараевтың технология негізін және 

Ж.У.Кобдикованың әдістемелік нұсқауларын басшылыққа алып, әдістемелік кешенді 

құралдар жобасы құрастыруда, технологиядан негізгі білім беру бағдарламасы негізінде 

«қолөнер» сабағын СДОТ бойынша жүргізуі үшін, ғылыми  әдістемелік жұмысты 

ұйымдастырудың кешенді мақсатты жобасы, оқу бағдарламасы, жұмыс дәптері, қосымша 

оқу құралдарынан тұру керек деп есептеймін . 

Зерттеу жұмыстың көкейкестілігі 

Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдері орта немесе кәсіптік мектептерде казырғы 

заман инновациялық технологияларының пайдалану  принциптерін,әдіс-тәсілдерін жетік 

білулері тиіс.Ұсынып отырған ғылыми  жұмысым кең пайдаланылып жүрген дәстүрлік 

оқыту технологияларымен қатар,жаңа инновациялық технологияларды пайдаланудың 

тиімді әдістемелерін енгізу және де пайдалана отырып, технология сабағында ұлттық 

бұйымдарды жасау әдістемесін менгеру. 

Зерттеу жұмыстың басты мақсаты 
- оқушыларды ұлттық бағытқа бағдарлай отырып, қоғамның даму үрдісін, ғылым 

мен білімнің технологияларын меңгерту; 

- ақпараттандыру (қосымша оқулық,   БАҚ хабарлары көздерінен); 

- жоғары дәрежедегі білім деңгейіне жету; 

- шығармашылық қабілетін тереңдету. 

- технология сабағында ұлттық бұйымдарды жасау әдістемесін менгеру 

Зерттеу жұмыстың міндеттері  

1. Қазіргі кезеңдегі инновациялық технологиялардың оқу-тәрбиелік маңызына мән 

бере отырып ғылыми негіздерін топтастыру.  

2. Осы заманға технологиялау үлгісін, оқытудың жаңа тәсілін пайдалану арқылы 

кәсәби шеберлікті шыңдау жолын анықтау. 

3. Технология сабақтарында жаңа әдістерді қолданудың маңызын көрсету.  

4. Жаңа технология элементтерін пайдаланып ұлттық бұйымдарды орындау 

әдістерін қарастыру. 

Зерттеу жұмыстың нысаны 

Мектептегі инновациялық процесінде  болашақ көркем еңбек пәні мұғалымдерін 

кәсіптік даярлауда, қазырғы заман инновациялық технологияларының пайдалану 

принциптерін әдіс-тәсілдерін меңгеру барысында, ұлттық бұйымдарды бесік жасалу т.с.с. 

бұйымдардың жолын меңгеру. 
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Зерттеу жұмысының пәні 

Болашақ көркем еңбек пәні мұғалымдерін жаңа технология элементтерін 

пайдаланып ұлттық бұйымдарды жасау әдістерін меңгерту. 

Зерттеудің жұмыс гипотизасы 

Демек,болашақ педагогтар қазірғі заман технологияларының пайдалану 

принциптерін, әдіс-тәсілдерін жетік меңгеріп, келешекте өздері сабақтарында қолданса, 

шәкіртерін қолөнерге деген қызығушылығын артырып, оларды нарықтық эканомикада 

кәсіпте өз орындарын табар деген сенімдемін. 

Зерттеу  жұмысының әдістері 

Көрнекті ғалымдар олардың еңбектері, Ж.А. Қараевтың Саралап, деңгейлеп оқыту 

технологиясы, К.Өстеміров Қазіргі инновациялық технологиялар мен оқыту құралдары, 

Н.М.Адамқұловтың Ұлттық қолданбалы қолөнері, М.В. Волковтың Проблемно-модульное 

обучение, вопросы теории и технологии, т.с.с.көптеген еңбектерді талдай отырып, жаңа 

инновациялық жетістіктерді технология сабағына енгізу. 

Зерттеу  жұмысының теориялық және пратикалық маңыздылығы 

Мұғалімнің негізгі мақсаты білім сапасын кетеру. Ол үшін мұғалімнің алдында сабақ 

сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушының сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін 

арттыру, қабілетгерін дамыту міндеттері тұрады.Оқушының ойлау қабілетін дамыту, 

байқағыштығын арттыру, сабақтағы белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру, осылар арқылы 

психологиялық дамуын қалыптастыру дамыта оқытудың негізі болып табылады. 

Сондықтан, мұғалім оқушының оқу қызметін ұйымдастырғанда, өткізілетін сабақ 

оқушының белсенділігін арттыруға, өз әрекетін зерделеуге, ойлау жүйесін нақты бір 

мәселені шешуге бағытталуы керек. Осы тұрғыдан қарағанда оқытудың мазмұндық және 

процессуалдық жақтарының бірлестігін ескере келе, ұлттық тәрбие беру мақсатында 

мынадай мәселелерге ерекше мән беріледі: 

- көркем еңбек пәнін оқытудың әдістемесін дайындау барысында қазақ баласының 

мінез-құлқына жақын, оның дамуына әсерін молынан тигізетін әдіс-тәсілдерді таңдап алу; 

- оқулықтағыдан басқа қосымша оқу-әдістемелік құралдарға баланың ұлттық сана-

сезімін оятатын, оны қалыптастыратын, қазақ халқының тарихы, әдебиеті, мәдениеті, 

дәстүрі және әдет-ғұрыптарын тақырыптарымен таныстыратын материалдарды барынша 

мол енгізу; 

- осылардың ішінен қазіргі уақыттың талабына сай келетін ата дәстүрлерді таңдап 

алу ұлттық бұйымдарды бесік, астау т.с.с., жасау және олардың деңгейін кетеруді көздеу. 

Мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері инавациялы оқыту әдістемесін оқытуда 

және ұлттық бұйымдарды жасауда  кең түрде қолданулары қажет. Осы жұмыс келешекте 

көркем еңбек пәні мұғалімдеріне сабақ беру барысында әдістемелік құрал ретінде 

қолдануға болады.  

Жоғарыда баяндалған мәселелердің теориялық және практикалық нәтежиесінде 

мынандай қорытындылар жасауға болады. 

Ғылыми  жұмыстың бірінші тарауында қазіргі кезеңдегі инновациялық 

технологиялардың оқу-тәрбтиелік маңызын қарастыра отырып келесі мәселеге тоқтауға 

болады. 

Инновациялық технологияның қағидаттары, кез келген инновациялық технология 

жекелеген әдіснамалық талаптарға сай жүзеге асырылады. 

Тұғырлығы: білім беру мақсатына жетуді көздейтін әрбір инновациялық  технология 

философиялық мінезқұлықтың дидактикалық әлеуметтік-инновациялық негіздегі белгілі 

бір ғылыми тұғырнамаға негізделеді. 

Жүйелілігі: Инновациялық  технология барлық бөлігі логикалық үрдістері бір-

бірімен тығыз байланысқан жүйеліктің барлық белгілеріне сәйкес келуі тиіс. 

Басқарулығы: оқыту үрдісін жоспарлап жобалау барысында кезең кезеңімен болжау  

нәтижелерін шығару мүмкіндік беруімен ерекшеленеді. 
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 Тиімділігі: Қазіргі инновациялық технологиялар нақты бір жағдайда 

құрылғандықтан аз уақыт ішінде нәтиже беруімен ерекшеленеді [3, 15-18 б]. 

Заман өзгеруге байланысты және де осы заманға еңбекті технологиялау үлгісін 

қарастыра отырып, қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептерде "технология" пәнін 

оқытуда дүние жүзіндегі дамыған елдер жүйесіндегі оқыту әдістеріне сүйене отырып 

мынандай мақсаттар қойылды: 

- Оқытудың жаңа тәсілін пайдалану арқылы кәсіби шеберлікті шыңдау дегенімізді 

XXI ғасырда техникалық және кәсіптік білім беру мынадай тенденцияларды анықтайды:  

- халықаралық стандарттарға сәйкестік;  

- білім беру бағдарламаларының мазмұны - нақты бір мамандықты үйрену емес, 

еңбек нарығының өзгеруін тез сезінуге мүмкіндік беретін, дағды жолдарын меңгеру; 

- адамның өмір бойы үздіксіз кәсіптік білім алуы;  

- пәндік оқытудан техникалық және кәсіптік білім берудің икемділігін қамтамасыз 

ететін пәнаралық байланысқа, модульдік оқытуға көшу деп ғылыми  жұмыста дәлелденді. 

Осыған байланысты көркем еңбек пәні стандартының қажеттілігі туындайды, 

"технология" пәнінің орта білім стандартына берілген білім мазмұнын да базистік оқу 

жоспарында көрсетілген талаптарға сәйкес (1-4), (5-9), (10-11) сыныптарда берілген білім 

салалары саты бойынша бөлініп біріктірілді. Басты мақсат - оқушыларды белгілі бір кәсіпке 

бағдарлау, кәсіпке оқыту болғандықтан, оқу жүктемесінің орындалуы тікелей мектептің 

оқу-материялдың базасына, кәсіпке бағдарлау мен кәсіпке оқыту сол мектеп орналасқан 

аймақ ерекшелігіне байланысты екені қатаң ескерілді. Мектепте шеберхана да, көрнекті 

техникалық оқыту құралдары, оқушыларға үйренуге керекті өңдеу материалдары, кәсіпке 

оқыту үшін сарамандық дағдыны меңгеретін техника, станоктар, тігін машиналары, 

компьютер, жанар-жағар май және оны оқытатын арнайы білімді мамандар болмаса, онда 

кәсіпке бағдарлау да, кәсіпке оқытып, жеке мамандьқты меңгергені жөніндегі сертификат 

та бере алмайды. 

Орта білім стандартына оқушыларға мектеп орналасқан жердің, аймақтың 

ерекшелігіне сәйкес кәсіпке оқыту, мамандық беру жергілікті жердің әкімшілігінің шешімі 

және инновациялық кеңестің қаулысы арқылы жүзеге асырылатыны, оқытуға керекті сағат 

базистік оқыту жоспарының вариативті негіздегі қосымша сағатынан берілетіні көрсетілді. 

Технология  сабақтарында жаңа технологияларды қолданудың маңызын сараптай 

отырып келесі мәселені айтуға болады. Өнері мен білімі, халқының сауаттылығы қай елдің 

болсын баға жетпес байлығы. Әрбір күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде, замана 

көшінен қалып қоймай, уақыт талабына сай ертеңгі болашақ - жас ұрпақты білімді етіп 

тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді. Ол мүғалімнен үздіксіз ізденуді, өз 

білімін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Өйткені, еліміздің  ертеңі бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында. Ал ұрпақтың білімі, саналы болуы ұстаздарға байланысты екені даусыз.  

Бүгінгі шәкірт - ертеңгі маман. Мұғалімнің негізгі мақсаты білім сапасын кетеру. Ол 

үшін мұғалімнің алдында сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушының сабаққа деген 

қызығушылығын, белсенділігін арттыру, қабілетгерін дамыту міндеттері тұрады. 

Оқушының ойлау қабілетін дамыту, байқағыштығын арттыру, сабақтағы белсенді іс-

әрекетін ұйымдастыру, осылар арқылы психологиялық дамуын қалыптастыру дамыта 

оқытудың негізі болып табылады. Сондықтан, мұғалім оқушының оқу қызметін 

ұйымдастырғанда, өткізілетін сабақ оқушының белсенділігін арттыруға, өз әрекетін 

зерделеуге, ойлау жүйесін нақты бір мәселені шешуге бағытталуы керек. 

Ғылыми  жұмыстың екінші тарауында мектепте қолданбалы қолөнердің оқыту 

мәселелерін қарастыра отырып теориялық және практикалық нәтежиесінде мынандай 

қорытындылар жасауға болады:  

Технология  пәнінің бағдарламасында бүгінгі ұмытылып бара жатқан қазақ 

халқының қолөнер бұйымдары туралы мағлұмат беру ғана емес, оқушыларға оларды 

жасауды үйретуде (бесік, т.с.с.,ағашты пайдалана отырып  қазақ үйдің жиһаздарын 
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дайындау сияқты мәселелер) көзделеді [4, 11-18 б].   

Әр мемлекеттің болашағы оның мектебінен, отбасынан шыңдалады. Ертең осы елге 

ие болып, тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, казақстандық 

барлық мектептерге үлгі болуға тиісті қазақ тілінде оқытатын мектептердің бүгінгі жайы, 

даму бағыттары, келешегінің көкжиектері бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында. Өйткені 

барлық қазақстандық мектептердің ішіндегі сан жағынан болсын алдыңғы орнында және 

мемлекеттік тілде білім беретін бұл мектептер еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде 

айрықша орынға ие. Осы жерде біз алдымен, бүгінгі казақ мектептерінде "технология" 

сабағындағы ұлттық қолөнер дәстүріне, жалпы этномәдениеттің даму жайына ерекше 

тоқталғымыз келеді. Өйткені бұл сабақтағы қолөнер бұйымдарын оқушыларға жасату 

арқылы білім беру мәселесі тәуелсіз мемлекетіміздің мәдениетін нығайтуға себеп бола 

алады.  

Бұл үшін оқушылар қажетті мүмкіндіктерін анықтауы қажет. Олар: 

-  туындаған ойларды іске асыру; 

-  технологияны талдау, өнімді, істі құрастыруды ойластыру; 

-  жұмысты жоспарлау;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технология пәнінде қолөнер бұйымдары шынайы әсем екенін, оның өмірге 

қажеттілігін оқушыларға ұғындырумен бірге, олардың алға қойған мақсат-мұраттарына 

ықпал етіп, кәсіптік бағдар алуға бейімдеу керек. Шынында жаңағы бұйымдар оқушыларды 

өмірдегі асыл, көрікті, әсем нәрселерді бағалауға, еңбекке, шыдамдылыққа, талғампаз 

болуға баулиды.  

Ғылыми  жұмыстың үшінші тарауында,қазақ ұлттық өнерін дамыту қазіргі 

кездегі күн тәртібіндегі бірінші мәселе. Сондықтан, мектеп оқушыларын ұлттық 

бұйымдарды жасауға деген талпынысты қалыптастыру қажет. Ұлттық бұйымдарды жасау 

барысында, қолөнершілер туралы мәлімет немесе анықтама беріп, қолөнер сөзінің 

мазмұнына, ертеден келе жатқан қазақтың сәндік әшекейлі бұйымдары,бесік т.с.с., 

тұрмыстық бұйымдарына тоқталамыз.Оларды жасайтын адамдарды, халқымыз барынша 

кұрметтеп «шебер» деп атаған. 

Әрине шеберлердің жұмыстарының әр қайсысымен жеке-жеке таныстыру шарт 

емес, негізінде алға қойған мақсат - шебер, зергер туралы жалпы ұғым бере отырып, 

қолөнер шеберлерімен таныстыру, жас жеткіншектердің бойына мүмкіндігінше ата кәсібіне 

деген қызығу, құрмет сезімін дарыту. Сонымен қатар, ұлттық бұйымдарды бесік , жасау 

әдісін нақты менгеру болып табылды [5, 12-17 б]. 

Ғылыми  жұмысты қорыта келгенде мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері 

инавациялы оқыту әдістемесін кең түрде қолданулары қажет және де ұлттық бұйымдарды 

бесік, , т.с.с. бұйымдарды жасау және әдістемесі толық ұсынылды. Осы жұмыс келешекте 

көркем еңбек пәні мұғалімдері әдістемелік құрал ретінде қолдана алады деген сенімдемін . 

Зерттеу  жұмысының теориялық және пратикалық ұсынысы 

Мұғалімнің негізгі мақсаты білім сапасын көтеру. Ол үшін мұғалімнің алдында сабақ 

сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушының сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін 

арттыру, қабілетгерін дамыту міндеттері тұрады.Оқушының ойлау қабілетін дамыту, 

байқағыштығын арттыру, сабақтағы белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру, осылар арқылы 

психологиялық дамуын қалыптастыру дамыта оқытудың негізі болып табылады.  

Осылардың ішінен қазіргі уақыттың талабына сай келетін ата дәстүрлерді таңдап алу 

ұлттық бұйымдарды бесік, астау т.с.с., жасау және олардың деңгейін кетеруді көздеу. 

Мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері инавациялы оқыту әдістемесін оқытуда 

және ұлттық бұйымдарды жасауда  кең түрде қолданулары қажет. 
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Бұл мақалада жаңартылған білім берудің маңыздылығы - оқушы тұлғасына 

үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және де оның 

тиімді жолдары қарастырылған 

Тірек сөздер: жаңартылған білім беру бағдарламасы,тұлға,сын тұрғысынан ойлау, 

зерттеу, тәжірибе,жеке, жұп, топ, сауаттылық, шығармашылық  
        
В статье обсуждается важность обновленного  образования - создание 

гармоничной и благоприятной образовательной среды для личности ученика, критического 

мышления, исследования, использования функциональной грамотности, творчества а 

также   эффективных способов применения различных обновленных методов. 

Ключевые слова: обновленная образовательная программа, личность, критическое 

мышление, исследование, практика, творчество 
 

The article discusses the importance of renewed education - creating a harmonious and 

supportive educational environment for the student's personality, critical thinking, research, the 

use of functional literacy, creativity, as well as effective ways to apply various updated methods. 

Key words: updated educational program, personality, critical thinking, research, 

practice, creativity 
 

Білім саласындағы өзгермейтін бір ғана талап бар. Ол - білім сапасы. Сол білімді 

ұрпақты даярлайтын басты тұлға - мұғалім. Білім сапасын көтеру үшін алдымен мұғалімнің 

өзі білімге мүдделі, ізденгіш, ынталы, ойшыл, жан-жақты, әрбір жаңалыққа жаны құмар 

болуы тиіс. 

Бүгінгі күні болашақ қоғам азаматын қалыптастыруға қызмет ететін біздің 

әрқайсымыз әлеуметтік, ғылыми-техникалық және мәдени ілгерілеуге сан қызмет етумен 

шектелмей, одан озып, алға кетуге, болашақты көрегендікпен болжай білуге тиіспіз. 

Үздіксіз іздену - бүгінгі білім заңының басты талабы. Оқыту-педагогикалық үрдіс. 

Оның заңдылықтарын дидактика қарастырады. Оқытудың белгілі бір физиологиялық 

механизмі, психологиялық мазмұны бар. Оқыту заңдылықтары мен табиғаты физиоло-

гиялық, психологиялық үрдістерімен тығыз байланысты. Оқытудың мазмұнын, үрдістерін, 

заңдылықтарын айқындау, тереңдетіп, проблемалық оқыту жүйесіне негіз болады.  
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Мектепте жұмыс атқаратын әрбір мұғалімнің алдына қазіргі таңда қойылатын талап 

өте үлкен болып отыр. Мұғалім өзінің инновациялық  іс-әрекетін қалыптастырып, оны 

меңгеріп, сол жаңа педагогикалық техналогияларды меңгерген, өз практикасында 

қолданған әрбір мұғалім өз сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады. Мұғалім алғаш 

жаңа педагогикалық техналогияларды оқып үйренеді, меңгереді, тәжірибеде қолданады, 

оны дамытып нәтижесін тексереді. Жаңа педагогикалық техналогиялар педагогика 

ғылымының жаңа саласы. Инновациялық үрдістің негізі-жаңалықтарды қалыптастыру, 

қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне 

жағдай жасайды. Оны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «жаңашылдық» яғни «жаңа 

әдістеме құралы» деп атауға болады. Бастауыш сынып оқушыларын көбірек ойынға, 

бірлескен жұмысқа бағыттағанда ғана балада креативті ойлау дағдысы дамып, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыланады. Шығармашылықпен дамыған жеке 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа үлгіні жасауда ықпалы зор. Шығармашылық 

тапсырмалар оқушыларға зақым келмейтіндей және мәжбүрлемей, оқушының шынайы 

білімінің тереңдігін көрсетеді. Олар оқушының креативті ой-санасын дамытып ойлануды 

үйретеді. Сондықтан сабақ барысында «ойлап табыңыз», «құрастырыңыз», 

«салыстырыңыз», «түзетіңіз», «дәлелдеңіз», «жинақтаңыз», «мағынасына қарай бөліңіз» 

деген тапсырмаларды ұсынуды қажет етеді [1,3-5 б].  

Бағдарламаның басым бөлігі сындарлы оқыту теориясы негіздерін қамтиды. Бұл 

теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе 

сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған 

білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді. 

Оқу оқушының іс-әрекетінің бір түрі. Оның өзіндік психикалық компоненті болады. 

Оқытудың психологиялық негізі оқу үрдісіне оқушының психикалық компоненттерінің 

(түйсік, қабылдау, ес, ақыл-ой, қиял т.б.) даму мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін айтады. 

Бұл компоненттер дәстүрлі оқытудың негізінде мұғалімдердің шығармашылығымен 

тереңдетіп, одан проблемалық, одан типтік оқыту деңгейіне дейін қалыптастыру. Оқу 

жоспарлы түрде ұйымдастырылып, оқу мен тәрбиенің нәтижесіне айналады [2,21-24 б]. 

Тікелей сезімді оятатын мотив - ұнамды эмоцияға негізделеді. Оқу материалының 

мазмұны, оны түсіндіруге мұғалімнің қолданған әдісі, оқу барысындағы іс- әрекеті бала 

көңіліне қонымды болып, оны еріксіз баурап әкететін жағдайда мұғалімге деген 

сүйіспеншілік сезімі оянады. Оқу материалын ұғыну белсенділігі, тікелей сезімі артады. 

Перспективалық бағыттағы сезімді оятатын мотив-оқушының өз еркімен, мақсатты 

түрде өзін- өзі белгілі іс-әрекетке жұмылдыруынан көрінеді. 

Оқушының белгілі іс-әрекетке немесе мамандыққа деген ұнамды эмоциялық сезімі 

ұзаққа созылып, көкейінде тұрақты орын алса, белгілі мақсатқа ұмтылушылық пайда 

болады. Ұмтылушылық сол мамандыққа қажетті пәндерді терең меңгеруге жетелейді. 

Перспективалық сезім оянады, сол мақсатқа жеткенше қызмет етеді [3,11-19 б]. 

Санаткерлік мотив - баланың ақыл- ой дамуында ең маңызды мотив. Ақыл-ойдың 

дамуы оқытудан бастап (шығармашылық, проблемалық) типтік оқытуға дейін дамып, 

қалыптасып отыратын ерекше мотив. Проблемалық сұрақтардың жауабын өздігінен 

шешуге талпыну, өз ақыл-ой әрекетінің маңызын түсіну, қанағаттану сезіміне бөлену, 

шығармашылық, қызығушылық үрдісі орындалғанға дейін дамитын санаткерлік мотив. 

Сөз, сөйлем арқылы сұрақ қою, тақырыптың идеясын ашу, сюжеттік, бейнелік 

образдарын, теориялық ұғымдардың ең негізгі байланысын ашу, оқушы бойындағы білім 

қоры мен ол операцияларын орынды, үйлесімді жүйесімен жаңа технологияны қолдана 

отырып оқыта білу - мұғалімнің ақыл- ойының тереңдігін, пәнін терең түсіне біледі, 

оралымдылығын, логикалығын көрсетеді [4,15-17 б]. 

Шәкірттің ақыл-ой қасиеттерін дамыту, оқытудың негізінің түпкі міндеттерінің бірі. 

Оқытудың негізгі міндеттерінің бірі - оқушылардың шығармашылық қиялын дамыту, 

тереңдетіп, проблемалық оқытудың негізін қалау. 
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 Осы орайда ҚР Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ» атты Жолдауында: «Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 

Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек; мектеп түлектері 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс, оларды оқыту нәтижесі сындарлы ойлау, 

өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс», - деген болатын. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.  

Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен 

жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы - оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім 

беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе 

жасау, АҚТ-ны қолдану коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта 

жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және 

оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) курс барысында ұғындық. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Оған 

оқу мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды ықшамсабақтарды құрастыру барысында 

көз жеткіздік. Ал мұндағы пәнаралық байланыс негізінде кіріктіре оқыту идеясы 

Я.А.Коменскийден басталады. Ұлы дидакт: «Бір-бірімен байланысы бар заттар, сол 

байланысты көрсетіле отырып оқытылуы қажет», - деген болатын, Қазіргі таңда 

кіріктірілген бағдарламалар оқу-тәрбие процесін технологияландырудың бірден-бір шарты 

болып табылады.  

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді [5,18-25 б]. 

Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі 

Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын тигізеді. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау 

жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің 

ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы 

кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп 

отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 

оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше. 

Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 

жетілдіруге бағытталған. «Шиыршық әдісімен» орналастырылған бұл төрт дағды оқу 

жоспарында бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып 

отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі [6,32-37 б]. 

Қорыта айтқанда, оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке 

асыра білуі керек. Аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыру. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына 

құрылған. Үлкен жауапкершілік ұстаздарға, оқушыларға және ата-аналарға міндеттелді. 

Оқушылардың бойына XXI ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 

қажетті дағдыларды дарыту үшін мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу 

бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз 
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ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз 

де, үйренеріміз де көп. «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті 

уақытында жаса» деп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің ілімін негізге ала 

отырып, оқушыларды болашаққа жетелеп, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, жақсы 

істі бастап отырмыз. 
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Салауатты өмір салтына бейімделу жасөспірімнің қоғамдағы әлеуметтік-

экономикалық бағыттарда орын алатын тез құбылмалы жағдайларда әрекет ете білуді 

талап етеді. Мұндай жағдайда дене қуаты қабілетін кешенді дамытуға және сабақтан 

куммулятивтік әсер алуға мүмкіндік беретін оқытудың қарқынды әдісін қолдану қажет. 

Жас баскетболшыларды дайындауда өскелең ағзаның физиологиялық ерекшеліктері мен 

дайындық міндеттерін осы ерекшеліктерге сәйкестендіруге негізделеді. 

Тірек сөздер: Спорт,баскетбол, жасөспірім, дене қасиеттері   
 

Адаптация к здоровому образу жизни требует умения подростка действовать в 

быстро меняющихся условиях, имеющих место в социально-экономических направлениях в 

обществе. В такой ситуации необходимо использовать интенсивный метод обучения, 

позволяющий комплексно развивать физические способности и получать куммулятивный 

эффект от занятий. Подготовка юных баскетболистов основывается на соответствии 

физиологических особенностей подрастающего организма и задач подготовки этим 

особенностям.  

Ключевые слова:Спорт, баскетбол, подросток, физические качества 
 

Adaptation to a healthy lifestyle requires a teenager to be able to act in rapidly changing 

conditions that occur in socio-economic areas of society. In such a situation, it is necessary to use 

an intensive method of training, which allows you to develop complex physical abilities and get a 

cumulative effect from the lesson. The training of young basketball players is based on the 

identification of physiological features of the growing body and training tasks with these features. 

Proper and timely laying of the foundation of physical and official training, combining it with the 

formation of basic skills and skills, will help to carry out work that will lead to high sports results.  

Key words: Sports, basketball, teen, physical qualities 
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 Салауатты өмір салтына бейімделу жасөспірімнің қоғамдағы әлеуметтік-

экономикалық бағыттарда орын алатын тез құбылмалы жағдайларда әрекет ете білуді талап 

етеді. Мұндай жағдайда дене қуаты қабілетін кешенді дамытуға және сабақтан 

куммулятивтік әсер алуға мүмкіндік беретін оқытудың қарқынды әдісін қолдану қажет. Жас 

баскетболшыларды дайындауда өскелең ағзаның физиологиялық ерекшеліктері мен 

дайындық міндеттерін осы ерекшеліктерге сәйкестендіруге негізделеді. Негізгі дағды мен 

білікті қалыптастырумен сәйкестендіріп, дене және қызметтік дайындықтың дұрыс әрі дер 

кезінде негізін қалау жоғары спорт нәтижелеріне жеткізетін жұмыстарды жүргізуге 

көмектеседі. 

Баскетбол спорт ойынының  мақсаты – қарсылас шығыршығына көп мөлшерде доп 

салу.Табысқа жету үшін барлық команда мүшелерінің әрекетінің үйлесімділігі, өз 

әрекеттерін ортақ мақсатқа жұмылдырулары қажет [1].Командадағы әрбір ойыншының 

әрекеті олардың алатын орнына қарай нақты бағытта жүргізіледі: 

- орталық ойыншы -бойы ұзын, дене бітімі шымыр, төзімді және серпінді болуы тиіс; 

- шеткі шабуылшы – бұл ең алдымен ұзын бой, шапшаңдық, секіргіштік, уақыт пен 

кеңістікті сезінуінің жақсы дамуы, мергендік қабілет ойын барысын бағалай білу мен батыл 

және шешімтал шабуылдай білу; 

- қорғаушы өте шапшаң, қозғалғыш, төзімді, танығыш әрі мұқият зейінді болуы тиіс. 

Ойыншыларды қызметі бойынша бөлу – ойын әрекетінің негізгі принциптерінің бірі. 

Ойыншыларды ойын амалдары мен алаңдағы орналасуына қарай ғана емес, сондай-ақ 

оларды психофизиологиялық ерекшеліктеріне қарай да ажыратады. 

Ойын әрекетінің нәтижелігі мидың уақытқа шапшаң жауап беру көрсеткіштерімен 

байланысты. Барынша шоғырланған мидың уақытқа шапшаң жауап беруі уақытты сезіну 

болып табылады, оны баскетболшының арнайы қабілеттерінің құрамдас бөлігі ретінде 

қарастыруға болады. «Уақытты сезінуді» дамыту негізінде сезім кешендерінің әрекеті 

жатыр, яғниуақытты қабылдау кеңістікті қабылдаумен байланысты. Түрлі амплуадағы 

баскетболшылар уақыт аралықтарын айрықша қабылдай білуі  қажет. Артқы сызықтағы 

ойыншылар 5-10 с аралығында бағдар алуы тиіс, бұл ойынды ұйымдастырумен 

байланысты, орталықтағылар, айып алаңындағы белгіленген ережелермен 3с аралығында, 

алдыңғы сызық ойыншылары лақтырудың тұрақты аралығымен 1с. 

Командалар өз ойларын жасырын ұстанып және сонымен бір сәтте қарсыласының 

жоспарын ашуға тырысып, қарсыласынан озуға тырысады. Ойын өз команда 

ойыншыларының өзара әрекетімен және допты алып қойып, шабуылды ұйымдастыруға 

барлық күші мен білігін салған қарсылас жүргізіледі. Осыған байланысты бірінші кезекте 

ойыншының жедел ойлауына талап қойылады. Спорт ойындарының өкілдері спорттың 

көптеген басқа түрлерімен салыстырғанда шешім қабылдау шапшаңдығымен едәуір 

ерекшеленеді. Ойлау шапшаңдығы, әсіресе жағдайдың өзгеруі мүмкіндігін есепке алу 

қажет болғандағы, сондай-ақ көңіл-күйге қысым түскен жағдайларда шешім қабылдауда 

өте маңызды [1]. 

Баскетболшылардың ойын әрекетінің табыстылығын анықтайтын 

психофизиологиялық қызметті бағалау үшін қимыл әрекеттерінің шапшаңдығы мен 

дәлдігін, сондай-ақ зейінді аудару, бөлу және оның көлемін зерттеу әдістері қолданылады. 

Допты торға салу үшін қарсыласының қарсылығын бағындыру керек, бұл егер 

ойыншы белгілі бір тәсіл мен әдіс амалдарын білетін болса, шапшаң қозғалып, бағыты мен 

қозғалыс жылдамдығын тез өзгерте білсе ғана  мүмкінболады.  

Ойындағы баскетболшының әрекеті тек жекелеген қорғау мен шабуыл амалдарының 

қосындысы ғана емес, ол біріккен қарқынды жүйеге ортақ мақсатты біріктіретін 

қимылдардың қосындысы. Команда ойыншыларының дұрыс өзара әрекеті ұжымдық 

қимылдардың негізі, ол команданың ортақ мүддесіне жетуге бағытталып, әрбір 

ойыншының бастамасы мен шығармашылық белсенділігіне сүйенуі тиіс[4]. 
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Әрбір ойыншы тек шабуылдап қана қоймай, сондай-ақ өз орнын белсенді қорғауы 

тиіс. Қарсыласынан допты тартып алып немесе оған еркін доп салуға жол бермес үшін 

қарсылас команданың ойыншыларының, әріптесінің және доптың тұрған орнын ескеріп, 

оның барлық қимылдарына дер кезінде және дұрыс жауап беруі қажет. Ойын әрекеті қимыл 

дағдыларының тұрақтылығы мен өзгермелілігіне, дене сапаларының даму деңгейіне, 

ойыншылардың денсаулық жағдайы мен ақыл ойына негізделеді. 

Жарыстарға қатысқанда баскетболшы үлкен жұмыс атқарады да, 5000-7000м 

аралықты бағындырады, бұнда 130-140 рет секіру мен көптеген жұлқу (120-150-ге дейін) 

үдетулер мен аялдаулар жасайды. Жоғары жылдамдықта қозғалу допты беру мен торға 

тастаумен жалғасады. Зерттеулер 40 минут ойынға ауысусыз қатысқан баскетболшы 

доппен небары 3,5-4 мин. қана жұмыс жасайтынын, ал қалған уақытта допсыз ойнайтынын 

көрсетті.  

Соңғы кезде ойын біршама қарқын алды. Бұл алдымен ойыншылардың 

қозғалғыштығы мен айла тапқыштығының артуымен доп үшін немесе алаңның әрбір 

бөлігіндегі орында қарқынды күрес жүргізуге ұмтылуынан көрінеді. Ойын барысындағы 

қарқынды дене әрекеті үлкен күш жұмсауды талап етеді. 

Ойын әрекетін қуатпен қамтамасыз ету аралас сипатта болатыны белгілі (аэробтық-

анаэробтық). Аэробтық мүмкіндіктердің негізгі көрсеткіштері – баскетболшылардағы 

оттегіні тұтынудың ең жоғарғы көлемі біліктілігінің артуына қарай өседі және спорт 

шеберлерінде ол 5,1 минутқа жетеді (шамамен, 1 кг салмаққа 60 м). Ойын барысында 

баскетболшы жоғарғы қуатпотенциалының 80-90%-ын пайдаланады. 

Оқушылардың дене тәрбиесі үдерісінің қазіргі даму кезеңінен олардың жеке дене 

тәрбиелеу мәдениетіне деген талаптарының күшею беталысы байқалады. Мектептерде дене 

тәрбиелеу мәдениеті сабақтары қолданылатын дәстүрлі әдістер студенттердің дене 

қабілеттерінің қолайлы дамуына мүмкіндік беретін, машықтандырушы әсер бере алмайды. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, оқушыларға сабақтың сауықтыру әсері болатын, 

функционалдық, дене дайындығын, дене даму деңгейлерін арттыратын міндеттердің 

шешілуін қамтамасыз ететін инновациялық технологияларды оңтайландыру, ұйымдастыру 

және жүзеге асыру бойынша ғылыми ізденіс қажет.Әсіресе арнайы баскетбол ойыны 

түрімен айналысатын арнайы мектептерге. 

Мектептегі спорт жұмыстары мектеп ұжымының секциялары мен алғашқы 

дайындық топтарында жүргізіледі. Олардың міндеттеріне балаларды сабаққа жүйелі 

тартумен қатар  

-оқушылардың жан-жақты дене дайындығы мен денсаулығын нығайтуға, үйлесімді 

дамуына көмектесу; 

- жоғары дәрежелі командалар мен құрама командаларға резервтер дайындау; 

- оқушыларды рухани төзімді, ерік-жігерлі, тәртіпті етіп тәрбиелеу; 

Мына жағдайларды ескеру қажет: 

1) Жасына қарай бала ағзасы өзгеріп отырады. Бұл өзгерістер сан жағынан да 

(салмағы, бойы), сапа жағынан да әсер етеді. Сондықтан балаларға үлкендерге қоятындай 

емес, талаптардың көлемін азайтып, оларды баланың жасына лайықтап беру қажет. 

2) Бала ағзасының дамуы үздіксіз әрі әрқалыпта жүреді. Белгілі бір кезеңдерде 

түбегейлі өзгерістер болады (өсу екпіні мен процестеріне қарай бойдың, бұлшықет 

салмағының өсуі, мүшелер мен жүйелердің дамуы түрлі жас кезеңдерінде әртүрлі). 

Мысалы, жыныстық жетілу кезеңі ұлдарға қарағанда қыздарда ерте болады; 11-13 жаста 

қыздар бой мен салмақ жағынан ұлдардан озып кетеді; ұлдарда бұлшықет күші 13-14 жаста, 

қыздарда 11-12 жаста қарқынды дамиды. 

3) Балалардың дене сапаларының даму қарқыны мен басқа да қабілеттері белгілі бір 

кезеңдерге сәйкес келеді. Нәтижесінде белгілі бір дене сапалары мен басқа да қасиеттерін 

дамыту үшін қолайлы алғы шарт жасауға болады. Жауап беру шапшаңдығы, мысалы, 15-

жасқа дейін дамиды, жоғары жылдамдықты арттыру 13-14 жаста барынша қарқынды 
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 жүргізіледі. Биікке секіруден жоғары нәтижелерге өсу ұлдарда 9-13 жаста байқалып, сосын 

бұл тұрақталады, ал бұл 15 жастан соң уақытша төмендейді. 

4) Қимылдың әрбір түрінде ұлдар мен қыздардың жас ерекшелігі топтарына қарай 

көрсеткіші де әртүрлі. Сондықтан жас ерекшелігі  дамуына қарай құрылған алғы шарттарды 

ескеру қажет. 

5) Әрбір ағза жеке дамитынын есте ұстаған жөн. Күнтізбелік, құжаттың жасымен 

қатар, дене дамуы деңгейін, қимыл мүмкіндіктерін, жыныстық жетілу деңгейін, т.б. 

сипаттайтын биологиялық жасын да ескеру қажеттігі ұсынылады. Күнтізбелік жасы 

биологиялық жасымен сәйкес келмеуі мүмкін. 

6) Баскетбол ойыны функциясының жинақталған жүйесі мен оларды іске асыру 

формаларын келтіреді. Баскетбол ойыны айрықша қызметтері ретінде дене шынықтырудың 

айрықша салаларына тән қызметтерді түсіну қажет. Жалпы алғанда, айрықша қызметтердің 

жиынтығы қолданбалы дене шынықтыру біліміне (білімдік), дене жай-күйлерін 

оңтайландыруға (сауықтыру), оқушы жастарға толық беру мен арнайы спорт түріне  

бейімдеуге деген білім берудің түрлі кезеңдеріндегі қоғамдық қажеттілікті 

қанағаттандыратын сапалар арқылы анықталады [2]. 

Баскетбол ойыны үдерісінде келесі міндеттер шешімін табады: кәсіби маңызды дене 

қасиеттерін тәрбиелеу, қолданбалы қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру, 

сыртқы ортаның өндірістік және басқа да факторлардың әсері арқылы ағзаның функциялық 

тұрақтылығын арттыру, қажетті сенсорлық және психикалық қасиеттерін жетілдіру, 

таңдаған спорт түрі үшін маңызды болып табылатын жеке қасиеттерінің дамуына ықпал 

ететін арнайы біліммен қаруландыру. Оқушылардың оқу үрдісі жағдайларын, демалыс пен 

жас ерекшеліктерін ескеру арқылы дене шынықтыру және спорт тәсілдерін еңбек пен 

демалыс төртібінде қолдану біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру, жекелеген спорт 

түрлері элементтерінің  құрылымына ұқсас қолданбалы біліктіліктер мен дағдылар ендіру 

және нақты спорт түрі бойынша қажетті қозғалыс сапаларын арнайы түрде тәрбиелеу.  

Қазіргі кезде оқушылардың  дене тәрбиесі жүйесінде баскетбол ойынын жүзеге 

асырудың бірнеше формалары анықталды, оларды келесі тұжырымдамалар 

бойынша  топтастыруға болады: арнайы ұйымдастырылған оқу сабақтары (міндетті және 

қосымша); дене тәрбиесі мен спорт түрлері бойынша өзіндік және өзіндік әрекет сабақтары; 

оқу күні сабақтарындағы дене жаттығулары, көпшілік сауықтыру және дене шынықтыру 

мен спорттық іс-шаралар [3]. 

Айналмалы жаттығу әдісін қолдану арқылы дене дайындығының түрлі үлгісін жасау 

барысында қажет шарттар: 

- дене қабілеттерін дамытуға кезекті мақсаттарын анықтау мен олардың оқытудағы 

нақты дамуы кезеңдерін белгілеу; 

- жаттығуларға терең талдау жасау, олардың оқу-жаттығу материалдарымен өзара 

байланысын анықтау, сонымен қатар жекелеген жаттығулардың белгілі бір дағдылары мен 

біліктілігінің оң және теріс алмасуын есте сақтай білу;  

- жаттығулар кешені сабақ пен жаттығудың белгілі бір бөлігіне топтың дене 

дайындығы дәрежесін ескеру арқылы енгізу; 

- жас және жыныс ерекшеліктерін ескеру арқылы жаттығуларды орындау барысында 

бекеттердегі  жұмыс және демалыс көлемін анықтау; 

- жаттығуларды орындау жүйелілігін және бір бекеттен екіншісіне өтуде, сонымен 

қатар кешенді түрде айналмалы жаттығу арасында қайта өту барысында қатаң сақтау. 

Оқыту мақсатында қолданылатын ойындардың түрлері көп. Ойын - қанағат алу үшін 

жасалатын іс-әрекет. Ол мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетінің негізгі түрі, ал 

оқушылар мен ересектер ойынды сабақтан және жұмыстан қолы бос кездерінде ойнайды. 

Бірақ оқуда да, еңбекте де ойын элементтерін қолдануға болады.  

Жалпы дене дайындығының көлемін азайту нәтижесінде оқу-жаттықтыру 

топтарында тәсілдік және ойын дайындығының көлемі артады. Сол арқылы бұл жастағы 
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дайындықтың негізгі міндеті балаларды спорт қимылдарына баулу болып табылады. Бұл 

саты болашақ баскетбол шеберін дайындау тұрғысынан алып қарағанда ең маңыздысы 

болып табылады, сондықтан жас-жыныс дамуымен туындайтын алғышарттар қимыл 

дағдысы мен өнерін қалыптастыру,  жеке қабілеттерімен бейімділігін анықтауда 

кеңмүмкіндіктер береді [5]. 

Арнайы жаттығулар арқылы, тек дене шынықтырудың түрлерін тәрбиелеп, 

арттырып қана қоймай, сонымен қатар ойын тәсілдерін /техника/ арттыруға да болады. Ол 

үшін жаттығу сабақтарында, көбінесе арнайы жатгығулардың қозғалыс негізі ойын 

тәсілдерінің құрылымына жақын немесе соған ұқсас болуы аса қажет. 

Дене шынықтыру дайындығында, көбінесе қайталау, интервалды, өзгеріс пен 

қайталау, ойын жене жарыс тәсілдемелері пайдаланылады. 

Жаттықтырудың ауыспалы әдісі түрлі қарқындағы жүктемелерді кезектестіруді 

қарастырады. Жүктемені бұлай кезектестіруге мысал ретінде баскетболшының жалпы және 

арнайы дене дайындығы сатысында кең қолданылатын фартлек жүгірісін (жылдамдыққа 

жүгіру) алуға болады. Негізгі факторы қимыл құрылымы болып табылатын түрлі, ойын 

жаттығуларын үздіксіз орындауда жаттықтырудың осы әдісіне жатады.  

Қайталау әдісі жүктеменің мазмұнын, көлемі мен сипатын сақтап, жаттығуларды 

бірнеше дүркін орындауға құрылады. Мысалы, бірдей жылдамдықпен бүкіл баскетбол 

алаңын құрайтын ұзындықты бірнеше мәрте жүгіріп өту, қайталап салмақ көтеру, белгілі 

бір әдіспен бір нүктеден бірнеше дүркін доп салуды орындау; ЖЖЖ қайталау алдында 120-

130 соқ/минуттан  төмендемеуі тиіс. Бұл әдіс баскетболшыға бір жаттықтыру барысында 

үлкен көлемдегі жұмысты атқаруға, мүмкіндік беріп, қызмет мүмкіндіктерін жетілдіруге, 

қимыл дағдыларын нығайтып, қалыптастыруға көмектеседі. Қайталау әдісін  күшті, 

шапшаңдықты, төзімділікті, иілгіштікті, ептілікті тәрбиелеуде және әдіс-тәсілдік 

дайындықта қолданады.  
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Туризм является уникальной моделью воспитания личности, одной из наиболее 

эффективных оздоровительных технологий и одним из самых массовых, доступных видов 

спорта, способствующих формированию здорового образа жизни человека, ранней 

социальной адаптации, профессиональной ориентации, воспитанию гражданственности 

и патриотизма, что имеет большое государственное значение в воспитании 

подрастающего поколения.  

Ключевые слова:  Алматинская область, туризм, организация, управление, 

культура, детско-юношеский туризм. 
 

Туризм жеке тұлғаны тәрбиелеудің бірегей моделі, тиімді сауықтыру 

технологияларының бірі және адамның салауатты өмір салтын қалыптастыруға, ерте 

әлеуметтік бейімделуге, кәсіби бағдарлануға, азаматтылық пен патриотизмге 

тәрбиелеуге ықпал ететін ең бұқаралық, қолжетімді спорт түрлерінің бірі болып 

табылады, бұл өскелең ұрпақты тәрбиелеуде үлкен мемлекеттік маңызға ие. 

Тірек сөздер: Алматы облысы, туризм, ұйымдастыру, басқару, Мәдениет, балалар 

мен жасөспірімдер туризмі. 
 

Tourism is a unique model of personal education, one of the most effective health 

technologies and one of the most popular, accessible sports that contribute to the formation of a 

healthy lifestyle, early social adaptation, professional orientation, education of citizenship and 

patriotism, which is of great state importance in the education of the younger generation. 

Key words: Almaty region, tourism, organization, management, culture, youth tourism. 

 

Глава государства К.Токаев в Послании «Конструктивный общественный диалог – 

основа стабильности и процветания Казахстана» поручил обратить особое внимание на 

развитие туризма. 

Туризм является уникальной моделью воспитания личности, одной из наиболее 

эффективных оздоровитeльных технологий и одним из самых массовых, доступных видов 

спорта, способствующих формированию здорового образа жизни человека, ранней 

социальной адаптации, профессиональной ориентации, воспитанию гражданствeнности и 
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патриотизма, что имeeт большое государственное значение в воспитании подрастающего 

поколeния. Занятия различными видами туризма с детских лет способствуют восприятию 

идеологии гостеприимства как общегосударственной идеи, при реализации которой 

возможно реальное развитие отечественного туризма с минимальными последствиями для 

природы. 

Уникальность природных ландшафтов Алматинской области для развития детско-

юношеского туризма заключается в разнообразии природных комплексов: водопады, 

горячие источники, хвойные и смешанные леса, альпийские и субальпийские луга, озера и 

родники.К.Д. Ушинский писал: «Самоeрeзкоe, наиболeeбросающeeся в глаза отличиe 

западного воспитания от нашeго состоит… в том, что чeловeк западный, нe только 

образованный, но и дажe полуобразованный, всeгдаближe знаком со своим Отeчeством: с 

родным eму языком, литeратурой, историeй, гeографиeй, статистикой, политичeскими 

отношeниями, финансовым положeниeм и т. д., а чeловeквсeгомeнee знаком имeнно с тeм, 

что всeго к нeмуближe: со своeй родиной и всeм, что к нeй относится». Эта мысль 

нeпотeряласвоeй актуальности и до настоящeговрeмeни. В сегодняшнем обществе туризм 

выполняет множество различных социальных функций. Однако понятно, что любая из них 

может быть реализована лишь усилиями самого главного субъекта – человека. 

Детско-юношеский туризм является основополагающим фактором развития 

внутреннего туризма и воспитания туристской культуры. Занятия различными видами 

туризма с дeтских лeт способствуют восприятию идеологии гостeприимства как 

общегосударствeнной идеи, пpи pеализации которой возможно реальное развитие 

отечественного туризма с минимальными последствиями для природы. 

Детско-юношеский туризм, являясь активным видом туpизма, а также уникальным 

средством воспитания личности, способствует:  

 воспитанию гpажданственности и патpиотизма;  

 формированию всесторонне развитой и физически здоровой личности; 

 приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни через общение 

с природой, являясь альтернативой наркотикам и вредным привычкам, воспитанию воли и 

духовности; 

 практическому познанию родного края, знакомству с памятниками истории и 

культуры, с окружающей природой; 

 организации активного досуга, летнего отдыха учащихся; 

 формированию экологической культуры;  

 привитию навыков трудовой, общественной деятельности, поисковой и 

исследовательской работы, профессиональной ориентации, социальной адаптации 

В рамках туристско-краеведческой экспедиции школьников «Моя Родина – 

Казахстан» ежегодно проводятся десятки пеших, лыжных, водных, велосипедных походов, 

экспедиций и экскурсий по самым различным маршрутам, в которых участвуют тысячи 

юных туристов и их взрослых наставников. Организуются разнообразные соревнования, 

турниры, фестивали и прочие акции в сфере спортивного, краеведческого, 

оздоровительного туризма, экологии, геологии. 

Ежегодно в горах Джунгарского Алатау проходит открытая Республиканская 

туриада по горному и пешеходному туризму «Джунгария». В Туриаде принимают участие 

туристские группы по 6–15 человек из различных областей Казахстана и стран СНГ. 

Туриада проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации туризма 

как вида спорта в регионе, 74 разработки туристских маршрутов в горах Джунгарского 

Алатау, воспитания бережного отношения к природе, привлечения молодежи к 

спортивному туризму, повышения количества туристов-разрядников, обучения и 

практического применения знаний и навыков по технике горного туризма, подготовки 

инструкторского состава, улучшения связей между туристскими организациями 
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 Республики Казахстан и стран СНГ.  

Команды Алматинской области ежегодно принимают  участие в международных 

соревнованиях по туристскому многоборью, которые проходят  в г.Сочи и становились  

победителями и призерами данных соревнований.Так же, в области активно занимаются 

развитием детско-юношеского туризма самодеятельные туристские клубы, такие так 

«Ирбис» г.Текели, «Джунгария», «Истоки», (г.Талдыкорган), «Альпийская роза» 

(Илийский район), «Тритон» (Коксуский район), «Барс» (Аксуский район), «Альтруист» 

(Енбекшиказахский район) и другие. Необходимо отметить, что клубы созданы, в 

основном, при учреждениях образования и руководителями кружков являются 

преподаватели школ. 

В городе Текели открыт «Городской Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» с огромным скалодромом, светлым и просторным учебным классом, 

тренажерным залом. Около 600 детей имеют возможность теперь заниматься спортивным 

туризмом, спортивным скалолазанием, спортивным ориентированием, туристским 

многоборьем, изучать свой родной край в походах и экскурсиях. В целях развития 

внутреннего туризма проводятся собственные туристские мероприятия. Так, в Илийском 

районе прошли открытые региональные соревнования по туристскому многоборью на 

искусственном рельефе памяти В.Чепеля и этап Кубка РК по туристскому многоборью.  

40 воспитанников Центра детско-юношеского туризма и краеведения г.Текели 

провели четыре незабываемых дня в рамках экскурсии по достопримечательностям 

Алматинской области. 

Во время поездки по родному краю ребята ознакомились с экспонатами музея 

Золотого человека в городе Есик. Массу впечатлений школьники получили от живописных 

видов озера Иссык в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау, а также озер Нижний Кольсай 

и Кайынды. Неменьший интерес вызвали у них Тургеньское ущелье и Долина замков 

Шарынского каньона. 

В г. Жаркент юные путешественники посетили памятник архитектуры XIX века – 

Центральную мечеть, прикоснулись к стволу святого дерева Аулие-Агаш, возраст которого, 

по мнению ученых, более 700 лет. 

В области детским туризмом и краеведческой работойзанимаются               7 клубов 

различного профиля (частного сектора), имеется 2 детско-юношеского  туристско-

экскурсионного центра и  единственная областная станция юных натуралистов.   

В Алматинской области предлагают создать центры развития детско-юношеского 

туризма и краеведениясовместно с акиматом области проработать возможность открытия 

специализированных центров развития, в том числе и центров развития детско-юношеского 

туризма и краеведения с широким спектром услуг в городе Талдыкорган и районных 

центрах региона.  

Познавательный туризм среди молодежи выражается в посещении международных, 

республиканских и областных выставок, ярмарок, конференций и экскурсий. Примером 

может служить ежегодная Международная ярмарка «Туризм и Путешествие» KITF в городе 

Алматы. Также представители молодежи активно принимают участие в экскурсиях, 

посещают музеи, памятники природы и архитектуры. Учебные заведения организуются 

поездки по Казахстану и выезды за пределы страны на международную практику, для 

ознакомления с природой, достопримечательностями и объектами истории и культуры. Что 

касается организации детско-юношеского туризма в Алматинской области, то наиболее 

популярен самодеятельный туризм. Самые распространенные формы самодеятельного 

туризма — походы и прогулки, туристские слеты, экскурсии и экспедиции, туристские 

лагеря. Организованные путешествия дороже, чем самодеятельные, что тем самым 

препятствует свободному выбору способа поездки для молодежи.Развитие детско-

юношеского туризма направлено на решение многих проблем современного молодого 

поколения. Посредством организации интересного досуга повышается уровень 
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образованности молодых людей, а также расширяется их кругозор и появляется интерес к 

окружающему миру. Поддержание активного образа жизни посредством туризма, 

бесспорно, приведет только к положительным результатам. 

Таким образом, детско-юношеский туризм – важнейшее средство воспитания 

личности, которое благодаря своему многообразию и универсальности открывает широкие 

возможности для практической подготовки маленького гражданина к большой жизни. 
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Бұл мақалада еліміздің ертеңі саналатын жастарға рухани-адамгершілік, 

патриоттық тәрбие беру үлкен жауапкершілік пен тәжірибені талап ететін сан қырлы 

процесс екендігі қарастырылған. Отбасы мен мектеп қабырғасында қаланатын тәрбие 

жұмыстары бүгінгі күнде өзекті мәселелердің қатарынан қалмайтын процестердің бірі 

болып табылады.  

Тірек сөздер: Рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбие, бастапқы әскери 

дайындық, ұлттық құндылық, халықтық педагогика, фольклор, тарих. 
 

В данной статье рассматривается, что духовное, нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи за которая держаться будущая нашей страны - многогранный 

процесс, требующий большой ответственности и опыта. Воспитательная работа в 

семье и в школе - одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, начальная 

военная подготовка, национальные ценности, народная педагогика, фольклор, история. 
 

The article considers that the spiritual, moral and patriotic education of young people, for 

whom the future of our country, is a multifaceted process that requires great responsibility and 

experience. Educational work in the family and at school is one of the most pressing problems 

today. 

Key words: Spiritual and moral and patriotic education, basic military training, national 

values, folk pedagogy, folklore, history. 
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 Мектепте бастапқы әскери дайындықтың енгізілуі, оған байланысты әскери 

патриоттық тәрбиенің тереңдеуі – Отанымыздың саналы және белсенді 

күрескерлерін тәрбиелеуге, оларды еліміздің игілігіне жанқиярлықпен еңбек етуге, 

республикамыздың мүддесін қорғауға жаңа мүмкіндіктер туғызады. Білімгерлерді Отанды 

қорғауға даярлау, жас азаматтардың патриоттық тәрбиесінің танымдарымен мінездерін 

қалыптастыру – ауыр және сан қырлы процесс. Адамның дүниетанымы, білімін, көзқарасын 

қалыптастыруда мектеп шешуші рөлге ие. Аға ұрпақтың лайықты мұрагері болу үшін 

жастарға халқымыздың Отан игілігі үшін жасаған ерлік-батырлық істерінің ұлылығын 

жете түсіндіру мұғалімнің міндеті. 

Әр жас жігіт, бойжеткен қыз еліміздің келешегі жолында табанды күрескер болуы 

керек екенін тебірене сезінуі тиіс. Патриотты, ержүрек адамды, мықты маманды 

тәрбиелеудің негізі мектепте қаланады. Еліміздің Конституциясында кең сөз болған аса 

маңызды теориялы және саяси проблемалар арасында еліміздің Отан қорғау қабілетін 

нығайту мәселелері көрнекті орын алады. Армия мен флоттың қуаттылығын одан әрі 

көтерудің қажеттілігіне ерекше маңыз берілуде. Әскери-патриоттық тәрбие – 

жас өренді Отанды қорғауға ұдайы әзір болуға моральдік және дене бітім 

жағынан даярлау болып табылады.Әскери патриоттық тәрбиенің алатын орны ерекше. 

Өскелең ұрпақтың идеялық сенімі мен өз Отаны үшін қасық қаны қалғанша шайқасуға 

әзірлеу бір-бірімен тығыз байланысты. Бастапқы әскери дайындықтың енгізілуіне 

байланысты мектептерде оқушылар арасында жүргізілетін қорғаныс бұқаралық 

жұмыстардың аясы кеңейеді, жас жігіттерді Қазақстан Қарулы күштері қатарына 

да қызмет етуге әзірлеу жақсарады. Алайда, бұл пән 10-11 сыныптарда өтілгенімен, 

идеялық тәрбие бірінші сыныптан-ақ басталады. Мектептегі бастапқы әскери дайындық 

барысында жастар ҚазақстанРеспубликасы Қарулы Күштерінің даму тарихымен, 

мінездемесімен,ерекшеліктерімен танысады, Жалпыға бірдей әскери міндет және әскери 

қызмет туралы т.б. заңдармен, әскери ант пен әскери жарғылардың талаптарын 

оқып үйреніп, атыс қаруларының үлгілерімен жете танысып, азаматтық 

қорғанысқа қажетті мәліметтермен іс-қимылдарға үйренеді. Мұнымен қатар, қыз 

балалар дәрігерлік-санитарлық іспен айналысады. Оқушыларға әскери-патриоттық тәрбие 

беру дегеніміз – оларды саяси, моральдық-психологиялық жағынан егемен елін қорғауға 

дайындау. Бұл  дайындықтың негізгі бағыттары: 

- еліміздегі Қарулы Күштерге деген қамқорлық, Жалпыға бірдей әскери міндет 

туралы, еліміздің қорғаныс қабілеті туралы т.б. заңдар мен қаулы-қарарлардың мазмұны 

мен мақсатын түсіндіру; 

- жастарды саяси қырағылыққа, қазіргі кезеңдегі соғыстың ерекшеліктерін түсіндіре 

отырып, олардың Отанын қорғау ісіндегі міндеттерін дұрыс түсінуге тәрбиелеу; 

- аға ұрпақ өкілдерінің ерлік істерін насихаттау, ерлік пен жанқиярлықтың мәнін түсіндіріп, 

оларданүлгі алып, мақтан тұтуға баулу; 

- бастапқы әскери және әскери-техникалық білім алуларын қамтамасыз ету. 

Республикамыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындау үшін 

мынадай педагогикалық талаптар жүзеге асырылуы тиіс: 

- әскери-патриоттық тәрбиені жалпы мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізгі 

бөлімі деп қарастырып, оны басқа тәрбие жұмыстарының түрлерімен тығыз байланыста 

жүргізу; 

- әскери-патриоттық тәрбиені оқушылардың жас ерекшеліктеріне, жеке қасиеттері 

мен ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі әдістерді түрлендіріп жүргізу; 

- әскери-патриоттық тәрбиені саяси, адамгершілік, еңбексүйгіштік, эстетикалық 

және дене тәрбиесімен ұштастыра жүргізу; 

- әскери-патриоттық оқушылардың бастамалық, т.б. ұсыныс талап-тілектеріне көңіл 

бөліп ескеру. 
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Патриоттық сезімнің қайнар көзі – Отан, оның мазмұны – туған жер, табиғат, оның 

байлықтары – тіл мен тарих, дін мен дәстүр, туған өлкеміздің киелі орындары, ескерткіштер 

мен мәдени мұралар және рәміздер. Осы құндылықтардың қадіріне жете отырып, оларға 

деген құрметімізді арттырған жөн. Бұлардың әрқайсысында үлкен мән мен мағына жатыр. 

Мысалы, ұлттық рәміздерді елдіктің, тәуелсіздіктің символы десек, оларды терең түсіну 

арқылы оқушы бойына патриоттық тәрбие және борыш пен парыз, еліне деген мақтаныш 

сезімдерін ұялатуға болады.  

Жастарға әскери патриоттық тәрбие беруде халықтық педагогиканың 

алатын орны ерекше. Ертеде ата-бабаларымыз есігіне құлып салмай-ақ, бала тәрбиесімен 

айналысатын арнайы қоғамдық орындары болмаса да, олар өз ұрпағын бесік жыры, 

мақал-мәтел, санамақ, ертегі, аңыз-әңгімелер арқылы тәрбиеледі. Сондықтан қазақ 

отбасында қайғылы қасіреттер көп болмаған ғой. Қазақ жанұясында ұлттық тәрбие ана 

құрсағынан басталып, адамды өмір бойы және оны о дүниеге шығарып салумен аяқталатын 

әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер негізінде үздіксіз жүргізілген. Осылайша қазақ 

отбасында ұлттық тәрбие халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған халықтық тәрбие 

дәстүрлері негізінде жүзеге асқан. 

Тарихты парақтасақ, қазақ патриотизмі ерте кезден бастап қалыптасқан. Яғни VI-

VIII ғасырлардан бергі қазіргі түркі тектес халықтардың бәріне ортақ қоғамдық сананың 

алғаш дүниеге келу кезеңі Орхон-Енисей жазу ескерткіштері мен Қорқыт ата 

тағылымдарынан басталады. Ескерткіштер тіліндегі Білге қаған (683-734 ж.ж), Күлтегін 

(685-731 ж.ж), Тоныкөк (750 ж) жазбалары түркілердің өз білімдерін, идеяларын, түсінігін, 

өнегесін келесі ұрпаққа берілуін қамтамасыз еткен бірден-бір тәрбиелік мәні зор 

құндылықтар. Педагогикалық тұрғыдан келгенде, Орхон ескерткіштеріндегі тәлімдік 

идеяларды оқып үйренудің жастардың өз халқына, жеріне, тіліне көзқарасын, 

азат өмір сүру құқын сезіне білу деңгейін қалыптастырудағы мәні зор. Сөйтіп келешек 

ұрпағына Отанымызды, қазақ атауын бізге мұра етіп қалдырған батырлар, билер, хандар 

заманында хатқа қазақ патриотизмі деп жазылмаса да, ауызекі түрде кейде жыр, өлеңмен 

тараған отансүйгіштік өсиеттердің негізінде бізге жеткен. Демек, қазақ патриотизмі рухы 

биік жеке тұлғаны қалыптастырудағы ата-бабаларымыздың қаһармандық, батырлық, 

ерлік, отансүйгіштік тәлім-тәрбие беру идеяларының жиынтығы деп айтуымызға 

болады.  

Түркі халықтарының ежелгі философы Жүсіп Баласағұнның шығармаларында 

оқушыларға рухани-адамгершілік, ой саларлық байламдар жиі кездеседі. Мәселен, кезінде 

ел арасына кеңінен тарап, авторға ізгі атақ әкелген "Құтты білік" дастанында 

адамда ізгілікке қарсы тұратын белгілерді жеңетін күш жоқ болса, онда ұнамды сапалар 

жойылады, жоғалып кетеді делінген.Бұл құндылықтар мен олардың қарама-қарсылықтары 

халықтүсіндірмесінде былайша сипатталады: 

• біріншісі – ақыл, ақылды ашулану, өшігу сияқты қасиеттер күңгірттендіреді; 

• екіншісі – достық, оны күншілдік бұзады; 

• үшіншісі – ұят, оны тойымсыздық жояды; 

• төртіншісі – жақсы тәрбие, оған нашар орта әсет етуі мүмкін; 

• бесіншісі – бақыт, ал оны қызғаншақтық  бүлдіреді. 

Шығармада халықтық педагогикалық тұжырымдардың дұрыстығы және олардың 

тиімділігіне назар аудартатын мұндай парасатты сөздер жеткілікті. Ұлы педагог ретінде 

Жүсіп Баласағұн халықтық педагогика адамзаттың рухани ілгерілеуінің нақты тарихи 

кезеңін, педагогикалық білімдер деңгейін көрсете алатынын дұрыс аңғартады. Халықтық 

педагогикада афоризмдерді ойды білдірудің тиімді құралы ретіңде пайдалану 

таптырмайтын әдіс екендігі байқалады. Шынында да, халық еш уақытта бала тәрбиелеудің 

енжар, сырттай бақылаушысы болған емес. Хадисте: “Отанды сүю иманнан – дүр”, дейді. 

Елін сүю, Отанын қорғау қашаннан ер жігіттің парызы болған. “Отаншылдық сезім жас 

ұрпақ бойына қайдан беріледі? “Отан отбасынан басталады” дейтін халықтың ұрпағы бұл 
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 сенімнен шыға алып жүр ме? Қазіргі күні жастарымыздың бойындағы отаншыл 

рух, патриоттық сезім қай деңгейде?” деген сауалдардың бізді ойландыруы 

заңдылық. 

 Сондай-ақ қазақ баласының ержетіп, ес жиюына айтарлықтай әсер ететін төл 

фольклорымыз да бар. Қазір балалар батырлар жырын оқи ма? Жоқ әлде компьютер 

заманы ұлтымыздың талай ғасырлық маржандарын ұмыттырып жіберді ме? Баяғының 

батырлары қандай еді? “Суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды!” Ерлер мінген 

арғымақ ше? “Тығырыққа тірелгенде иесі, Астыңғы ерні жер тіреп, Үстіңгі ерні көк тіреп, 

Тұлпарлары сөйлейтін!” деп эпостарда кездесетін. Қазіргі жас Қара қыпшақ Қобыландыны, 

қара қасқа атты Қамбарды, атақты Алпамыс батырларды біле ме? Жауынгерлік рухтағы, 

отаншыл сезімге толы осы құндылықтарымыздан ажырап бара жатқанымыз да арқамызды 

аяздай қариды. Тіпті, кешегі Ұлы Отан соғысының тірі куәгерлері – ақ сақалды 

аталарымыздың өнегелері мен тәлім-тәрбиелері қандай еді?! Қазір олардың да қатары сиреп 

бара жатыр. Соғыстың соңғы солдатына жас ұрпақтың құрметі қандай? 

 ХХ ғасырдың жазылмас жарасы Ауған соғысы болғаны аян. Осы жан алысып, 

жан беріскен қырғыннан аман-есен келген қаншама қаһарман арамызда жүр. 

Бізге елімізді, жерімізді қорғаған батырлар туралы киноларды көбейтіп түсіру керек. Жас 

ұрпақ Абылайдың айбарын, Қабанбайдың қаһарын көріп өспейінше, бізде де тәрбиенің бұл 

түрі ақсай берері сөзсіз. Ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлы: “Балам дейтін жұрты болмаса, 

жұртым дейтін бала қайдан болсын” деп бекер айтпаған шығар.  

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген дана халқымыздың бесігін мектеп деп алсақ 

та болады. Қасиетті бесіктен шыққан баланың бойы таза, ойы сергек болары сөзсіз. Бесік  

тербетер  әрбір адам сол баланың бойына ел мен жердің қадір-қасиетін дарыта білуі керек. 

Білекке емес, білімге сенген заманда білімі толысқан, бірақ білегін ел үшін қимылдата 

алмайтын ұрпақ тәрбиелеу ұлтқа ұят, сүйекке дақ  деп түсінгеніміз жөн. Қорыта айтатын 

болсақ, бір күндік өміріміз үшін емес, мәңгілік еліміз үшін ұрпақ тәрбиелеп шығарайық. 
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Тірeк сөздeр: ұлттық oйындaр, ұлттық oйындaр түрлeрі, ұлттық дәстүрлeр, oқу-

тәрбиe үдeрісі, ұрпaқ тәрбиeлeу, спoрттық жaттығулaр. 
 

В стaтьe oписaны oсoбeннoсти испoльзoвaния нaциoнaльных игр в вoспитaнии 

пoкoлeния нa oснoвe духoвнoгo oбнoвлeния, oпрeдeлeниe eгo мeстa в oбщeствe, прoцeсс 

тeoрeтикo-пeдaгoгичeскoгo исслeдoвaния, виды нaциoнaльных игр, спoсoбы их 

испoльзoвaния в кaчeствe учeбных пoсoбий в учeбнo-спoртивнoй пoдгoтoвкe. 

Ключeвыe слoвa: нaциoнaльныe игры, виды нaциoнaльных игр, нaциoнaльныe 

трaдиции, учeбный прoцeсс, вoспитaниe, спoртивныe упрaжнeния.  
 

The article describes the features of using national games in the upbringing of a generation 

based on spiritual renewal, determining its place in society, the process of theoretical and 

pedagogical research, types of national games, ways of using them as teaching aids in educational 

and sports training. 

Key words: national games, types of national games, national traditions, educational 

process, education, sports exercises 

 

Дәстүрлі хaлық мәдeниeтінің aжырaмaс бір бөлігі бoлып сaнaлaтын ұлттық oйындaр 

қoғaмдaғы aтқaрaтын пaйдaлы oрнын aнықтaу, oны тeoриялық-пeдaгoгикaлық тұрғыдaн 

нeгіздeу, aлдымeн, ұлттық oйындaр түрлeрінің oсы уaқытқa дeйін тoлыққaнды тәрбиe 

құрaлы рeтіндe тaнылмaй жүргeн oлқылықтaрын жoюғa, oқу-тәрбиe жәнe спoрттық 

жaттықтыру жұмыстaрындa бaсқa дeнe тәрбиeсі құрaлдaры сияқты өзінe тиісті oрнын aлуғa 

жoл aшaды. 

Рухaни жaңғыру нeгізіндe ұлттық oйындaрды пaйдaлaну eрeкшeліктeрі, ұлттық 

oйындaр aрқылы сaлaуaттық өміргe бaулу,  дeнсaулығын жaқсaрту, бұқaрaлық спoртты 

дaмыту, сaлт-дәстүрді сaқтaу, eлін-жeрін сүюгe тәрбиeлeу жoлдaрын ғылыми тұрғыдa 

зeрттeу қaзіргі тaңдa өзeкті бoлып тaбылaды. Oсы бaғытты  іскe aсыру Eлбaсы Н.Ә. 

Нaзaрбaeвтың 2010 жылғы 30 қaңтaрдa «Жaңa oнжылдық – жaңa экoнoмикaлық өрлeу – 

Қaзaқстaнның жaңa мүмкіндіктeрі» aтты Қaзaқстaн хaлқынa Жoлдaуындa көрсeтілгeн 

«Қaзaқстaндa бұқaрaлық спoртты дaмытуды 2020 жылғa дeйін 30 пaйызғa көтeру қaжeт» 

дeгeн тaпсырмaсын oрындaуғa бaғыттaлып oтыр[1]. 

Ұлттық oйындaр түрлeрінің жaлпы пeдaгoгикaдa, oның ішіндe, этнoпeдaгoгикaдaғы 

aлaтын oрнын aнықтaу, қaзaқ хaлқының ұрпaқ тәрбиeсі ішіндe ұлттық oйындaрды ұтымды 

қoлдaнa білгeндіктeрін көрсeтіп, жaлпы тәрбиeнің сaн-сaлaсынa үлeсін қoсқaн 

этнoпeдaгoгикaлық oйдың дaмуынa үлкeн үлeстeрін қoсқaн aл-Фaрaби, A. Құнaнбaeв, Ш. 

Уaлихaнoв, Ә. Дивaeв, С. Тoрaйғырoв, Ы. Aлтынсaрин, Ш. Құдaйбeрдиeв,                

A.Бaйтұрсынoв,  М. Жұмaбaeв, Х. Дoсмұхaмeдoв, т.б қaзaқ хaлқының рухaни тәрбиeсінe 

бaйлaнысты eңбeктeрі әлі дe зeрттeуді қaжeт eтeді. 

Қaзіргі зaмaн тaлaбынa сәйкeс ұлттық oйындaр  түрлeрін ұтымды қoлдaнa білу 

жoлдaрын қaрaстыру, тaрих тoлқынындa жoғaлғaн, шeттeтілгeн, ұмытылғaн дәстүрлі 

ұлттық oйындaрымызды хaлқымыздың мәдeни, рухaни құндылықтaры нeгізіндe қaйтaдaн 

қaлпынa кeлтіру дe oсы тaқырыптың өзeкті eкeндігін дәлeлдeмeк. 

Бoлaшaқ ұрпaқ тәрбиeлeудe қoлaйлы тәрбиe құрaлдaрдың бірі ұлттық oйындaр 

түрлeрі қaзіргі eгeмeн Қaзaқстaн хaлқы үшін aтқaрылып жaтқaн істeрдің ішіндe өзінің 

пaйдaлы жaқтaрымeн көрінудe. Ұлттық oйындaр  хaлықтың тaрихи қaлыптaсқaн сaлт-

дәстүрлeрін жeткізуші рeтіндe, ұлттық тілді дaмытудa қaжeттілігі, бaрлық жaстaғы 

aдaмдaрдың дeнeсін шынықтыру істeріндeгі пaйдaлылығы, сaлaуaтты өмір сүруді 

нaсихaттaуы, спoртшылaр дaйындaу жaғынaн  мaңыздылығымeн eрeкшeлeнeді.  

Ұлттық oйындaрдың тaрихы, рөлі, ұрпaқты тәрбиeлeудeгі қaжeттілігі сияқты 

тaқырыптaр төңірeгіндe oтaндық жәнe шeтeл ғaлымдaры көптeгeн іздeністeр жaсaғaн. 

Ұлттық oйындaр  тaрихын Кeңeстік уaқыттa зeрттeгeн ғaлым М.Тaникeeв «Игры в нaрoднoй 
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 пeдaгoгикe физичeскoгo вoспитaния выпoлняeт вaжную рoль при oсвoeнии тeх сфeр 

вoспитaния гдe сущeствующиe прoфeссиoнaльныe дисциплины нe нaшли сeбя» дeп ұлттық 

oйындaрдың сoл кeздeгі қoлдaнысы жaғдaйын aнық көрсeтeді [2]. 

Көрнeкті oрыс ғaлымы, гeoгрaф, тaрихшы A.И. Лeвшиннің қaзaқтaр турaлы жaзғaн 

мoнoгрaфиясы «Oписaниe киргиз-кaзaчьи или киргиз-кaйсaцких oрд и стeпeй»  дeгeн 

eңбeгіндe қaзaқтaр aрaсындa өтeтін  aт жaрыс, тeңгe aлу, қыз қуу, бaлуaн күрeсінe тoқтaлып, 

қaзaқ бaлaлaрының жaстaйынaн қимыл-әрeкeт дaғдысынa қaлыптaсып eңбeк eтeтіндігін 

aйтa кeліп, oл қaзaқтaрдың шыдaмды, мықты бoлып өсeтінін сурeттeй кeлe: «Хaлықтың 

өмірі үнeмі мaл бaғумeн, тaбиғaтпeн, тaзa aуaдa тіршілік eтумeн өмір өткізуі oлaрдың дeнe 

бітімінің зoр, күшті бoлып өсуінe сeбeпкeр бoлғaн. Сoндықтaн дa oлaр ыстыққa, суыққa 

төзімді, көп жaсaйды, бaс aуруы дeгeндeр сирeк кeздeсeді. Oлaрдың көзі қырaғы бoлып 

кeлeді. Aлыстaғы көрінгeн мaлдың түсін aйнытпaй дәл aжырaтaды. Aтқa мініп жүруді 

бaлaлaры жaстaйынaн үйрeнгeн. Oлaр үшін aтқa шaбу гимнaстикaлық жaттығудың бір түрі 

сияқты бoлып кeткeн», - дeп жaзaды[3]. 

Қaзaқ хaлқының өмірі жaйындa көптeгeн мaтeриaлдaр жинaғaн oрыс ғaлымдaрының 

бірі Б. Төтeнaeв өз зeрттeулeріндe қaзaқ хaлқының тыныс-тіршілігін бaқылaй кeлe ұлттық 

oйындaрғa сипaттaмa бeріп, қaзaқ қoғaмындaғы aңғa шығу мeн aңшылықты сурeттeйді [4].   

Фoльклoртaнушы ғaлым Ә.Дивaeв «Қaзaқ бaлaлaрының oйындaры» дeгeн eңбeгіндe 

aдaмның жaс eрeкшeлігін үш тoпқa бөлeді: «...өміргe кeлгeннeн бaстaп жeті жaсқa дeйінгі 

бaлa, жeті жaстaн oн бeс жaсқa дeйінгі бaлaлaр, oн бeс пeн жиырмa жaс aрaлығындaғы 

жaстaр...» [5]. Oсының нeгізіндe қaзaқтың ұлттық oйындaрын үш тoпқa бөліп қaрaстырып, 

бірінші тoпқa, сoл жaстaғылaрғa лaйықты: «сaнaмaқ, тәй-тәй, aйгөлeк, сoқыр тeкe, 

қуырмaш, aлaқaн сoқпaқ, aқ сeрeк-көк сeрeк» т.б. oйындaрын, aл oдaн кeйінгі тoпқa: «тaқия 

тaстaмaқ, тaртыс, сиқырлы қoржын, бәйгe, көкпaр, aсық, хaн тaлaпaй, тeңгe aлу, қыз қуу, 

oрaмaл тaстaмaқ, aқсүйeк, күрeс» т.б. oйындaрын жaтқызуғa бoлaды. Мұндaй oйындaр 

бaлaны тeз oйлaуғa, тaпқырлыққa бaулып, жaңa тaқырыптaрды жылдaм мeңгeругe ықпaл 

eтeді, сөз тіркeсінe, ұйқaстыруғa дaғдылaндырaды. 

Aбaй Құнaнбaeв хaлық oйындaрының бaлaлaрғa бeрeтін тәрбиeлік мәнін жoғaры 

бaғaлaп хaлық дәстүрі мeн сaлтын құрмeттeп, oйы мeн іс-әрeкeтін қaлыптaстырудa 

aтқaрaтын қызмeтін жoғaры  бaғaлaйды[6].  

М.Жұмaбaeв oйындaрды хaлық мәдeниeтінің бaстaу aлaр қaйнaр көзі, oйлaу 

қaбілeтінің өсу қaжeттілігі, тілдің, дeнe шынықтыру тәрбиeсінің нeгізгі элeмeнті дeп 

тұжырымдaйды. Ұлттық oйындaр хaлық тәрбиeсінің дәстүрлі тaбиғaтының жaлғaсы. 

Eжeлдeн дәстүрлі oйындaрдa хaлықтың өмір сүру әдісі, тұрмыс-тіршілік eңбeгі, ұлттық 

дәстүрлeрі, бaтырлық-бaтылдық турaлы түсінігі, aдaлдыққa, күштіліккe ұмтылуы, 

шыдaмдылық, т.б. құндылықтaрғa мән бeрілуі – хaлық дaнышпaндығының бeлгісі[7]. 

Ш.Уәлихaнoв хaлықтың сaлт-дәстүрлeрі мeн діні, нaным-сeнімдeрін зeрттeй 

oтырып, қaзaқ мәдeниeтін өзбeк, қырғыз, түрікмeн, қaрaқaлпaқтaрдың өмір сүру әдісімeн 

бaйлaнысты қaрaстырып, oлaрдың бір-бірінe тигізeтін әсeрін жaн-жaқты сөз eткeн[8]. Oл 

қaй хaлықтың бoлмaсын жaлғыз өзінe ғaнa тән сaлт-дәстүрінің бoлмaйтынын, шaруaшылық 

кәсібі мeн мәдeни тұрмыс-тіршілігі aрaлaс eлдeрдің бір-бірінe тигізeр әсeрінің сөзсіз 

бoлaтынын дәлeлдeгeн.  

Ғaлымдaр eңбeгінe тeoриялық тұрғыдa тaлдaу жaсaй oтырып,  кeлeсідeй 

тұжырымдaр жaсaуғa бoлaды: 

- Aрхeoлoгиялық қaзбaлaр нәтижeлeрі, тaрихи дeрeктeр бoйыншa oйындaр тaс 

ғaсырлaрынaн бaстaу aлып, aлғaшқы қaуымдық құрылыстa aдaмдaрды тәрбиeлeу құрaлы 

рeтіндe көрініс бeрeді. 

- Қaзaқтың ұлттық oйындaры дeгeн жeкe aтaуды қaзaқ хaлқының жeкe этнoс бoлып 

қaлыптaсу уaқытынaн бaстaу қaжeт; 

- Қaзaқ хaлқының тұрмыс-тіршілігі, eрeкшeлігі aдaмдaр дeнсaулығынa жәнe oның 

мықты, күшті бoлуынa  үлкeн тaлaп қoйғaндығын көрeміз. Oсындaй өтe үлкeн дәрeжeдe мән 
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бeру үшін жәнe oны іскe aсыру үшін хaлық aрaсындa aрнaйы жaттығулaр мeн oйындaр 

жүйeсінің қaлыптaсуы қaжeт бoлды, яғни ұлттық oйындaр мeн aрнaйы жaттығулaр oсы 

тaлaптaрды іскe aсырушы жүйe бoлып сaнaлды. Сoндықтaн қaзaқ хaлқының aрaсындa дeнe 

тәрбиeсінe бaғыттaлғaн aрнaйы жүйe бoлғaн дeп aйтуғa тoлық дәлeл бaр.  

Пeдaгoгикaлық тeoриядa ұлттық oйындaр  бaлaның aқыл-oйының жәнe дeнeсінің 

дaмуынa қaжeтті нeгізгі қызмeт түрі рeтіндe қaрaстырылaды. Oйын бaлaғa қaжeтті қoзғaлыс 

пeн эмoциялық сeрпілісті қaнaғaттaндырaтын іс-әрeкeттeр туындaтып, бaлa психикaсының 

дaмуынa сeбeпші бoлaды. 

Ұлттық oйындaрдың пaйдa бoлу eрeкшeлігі сoл хaлықтың бaсынaн кeшіргeн тaрихи 

әлeумeттік, шaруaшылық, қoныстaнғaн жeрінің тaбиғи eрeкшeліктeрінe бaйлaнысты 

әртүрлі бoлып кeлeді. Oсығaн бaйлaнысты түркі хaлықтaры aрaсындa ұлттық oйындaр 

ұқсaстығы жиі кeздeсeді. Oғaн мысaл рeтіндe көкпaр тaрту, қыз қуу, aудaрыспaқ, бәйгe, 

күрeс, сaдaқ aту, т.б. түрлeрінің қaзaқ, қырғыз, өзбeк, түркімeн, тaтaр, бурят, т. б. көптeгeн 

хaлықтaр aрaсындa тaрaлуын aлуғa бoлaды. 

Қaзaқ хaлқының ұлттық oйыны бoлып тaбылaтын қaзaқ күрeсі, aт спoрты, 

тoғызқұмaлaқ, сaятшылық түрлeрі қaзір ұлттық oйын түрлeрінeн хaлықaрaлық жaрыстaр 

өтeтін спoрт түрлeрінe aйнaлды.  

Ұлттық oйындaрдың тaрихи пaйдa бoлуын зeрттeй кeлe біз oйындaрдың aдaмдaрды 

дeнe дaмуынa, шынығуынa, eңбeк eтуінe бeйімдeу мaқсaттaрындa қaжeттіліктeн 

туғaндығын көругe бoлaды, сoндықтaн ұлттық oйындaр  түрлeрі жaлпы дeнe мәдeниeтін 

дaмытудың нeгізі бoлып сaнaлaды дeгeн тұжырым жaсaймыз.   

Ұлттық oйындaр дeнe тәрбиeсінің құрaлы бoлып сaнaлaды. «Ұлттық oйындaр – 

eжeлгі зaмaннaн қaлыптaсқaн дәстүрлі oйын сaуық түрлeрі. Ұлттық oйындaрды мeңгeру 

бaрысындa бaлaлaр мeн жaсөспірімдeр әртүрлі жaттығулaр жaсaу aрқылы дeнeсін 

шынықтырaды, oй-өрісін дaмытaды. Қaзaқтaр ұлттық oйындaрды дәстүрлі бaлa тәрбиeсінің 

бaсты құрaлы рeтіндe дaмытып oтырғaн. Ұлттық oйындaрдың нeгізі, oның шығу тeгі 

көшпeнді шaруaшылық қaрaкeттeрдeн бaстaлaды. Oйындaрдың бaсты тәрбиeлік мәні – 

бoлaшaқ ұрпaқты кeлeшeк кәсіптeргe бaулу, мaмaндaндыру, яғни oлaр дәстүрлі ұлттық 

пeдaгoгикaның бір сaлaсы бoлып тaбылaды» дeп Қaзaқ энциклoпeдиясындa aнықтaмa 

бeрeді [9].  

Ұлттық oйындaрдың eл aрaсындa кeң тaрaуынa бaйлaнысты бір oйынның әр жeрдe 

әртүрлі тәртіппeн oйнaлуы жәнe oлaрдың aтaулaрының әртүрлі бoлып кeлуі жиі кeздeсeді. 

Oсы жaғдaйды eскeрe кeліп oйындaрды жүйeлeу, тoптaу жәнe aтaу бeру мәсeлeсі шығaды. 

Тoптaлып, жүйeлeнбeгeн oйындaрды тәжірибeлік тұрғыдaн қoлдaну, eрeжeсін aйқындaу 

мүмкін бoлмaйды. 

Қaзaқтың ұлттық oйындaры eкі түргe бөлінeді. Aлғaшқысы жaлпы oйындaр:  

1. Қoзғaлмaлы дeнe шынықтыру oйындaры;  

2. Oй oйындaры (Сaнaмaқ, жaңылтпaш, жұмбaқ т.б.);   

3. Зaтпeн, құрaлдaрды қoлдaну aрқылы oйнaлaтын oйындaр;  

4.  Нәрeстe бaлaлaр oйыны;  

5.Мaл – жaнуaрлaр, құстaр т.б қoлдaну aрқылы oйнaлaтын oйындaр. 

Кeлeсі түрі спoрттық oйындaр (Eрeжeсі бeкітілгeн oйындaр):  

1. Aт спoрты: 2. Aлaмaн бәйгe. 3. Көкпaр . 4. Aудaрыспaқ.  5. Сaйыс. 

Oйындaрды жүйeлeу aрқылы oлaрды қoлдaну кeзіндe oйнaушылaрды жынысынa, 

жaсынa қaрaй бөлу, oлaрдың дeнe-күш дaму eрeкшeлігін, мінeз-құлқын eскeру aрқылы 

oйнaушылaрды тoпқa бөлу, oқу-жaттығу ұзaқтығын aнықтaу, жыл мeзгілінe бөлу сияқты 

қaжeтті шaрaлaрды іскe aсыруғa мүмкіндік туaды. 

Oйындaрды жүйeлeу, тoптaу, бaрлық oйындaр турaлы aлынғaн aқпaрaтты бір жeргe 

жинaқтaуғa жәнe oсы aқпaрaтты ғылыми жәнe тәжірибeлік тұрғыдaн пaйдaлaнуғa 

мүмкіндік бeрeді. Бұл жүйeлeудің бaсты eрeкшeлігі oйын түрлeрін спoрттық eрeжeсі 

қaлыптaсқaн жәнe eрeжeсі қaлыптaспaғaн жaлпы oйындaр дeп бөлуді нeгіз eтіп aлдық. 
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 Oндaғы бaсты мaқсaтымыз спoрттық oйындaрды бөліп aлу бoлсa, бoлaшaқтa спoрт түрінe 

aйнaлғaн oйын түрлeрін oсы жүйeгe eнгізіп oтыруғa мүмкіндік aшу, өзaрa aрaлaсып кeтуінe 

жoл бeрмeу бoлып тaбылaды. 

Зeрттeу нәтижeлeрі көрсeткeндeй қoғaмның дaму eрeкшeліктeрін aйқындaйтын 

тaрихи, әлeумeттік, мәдeни сaлaлaр бoйыншa сaрaптaу кeзіндe қaзaқтың дeнe тәрбиeсі 

мәдeниeтін қoғaм дaмуының бaрлық сaлaлaрымeн тығыз бaйлaныстa қaрaстыру ғaнa дұрыс 

қoрытынды шығaруғa нeгіз бoлaтындығын көрсeтті, сeбeбі дeнe тәрбиeсі қoғaмдaғы  әрбір 

aдaмның өмірімeн тығыз бaйлaнысты. 

Қaзіргі Қaзaқстaн жeрі көнe мәдeниeт oртaсы eкeндігін aрхeoлoгиялық қaзбaлaр, 

aуызшa жәнe жaзбa дeрeктeр, тaстaғы бeлгілeр, тaрихи зeрттeулeр Қaзaқстaн бүгінгі күнгe 

дeйінгі ұлттық oйындaр  түрлeрінe aрнaлып төмeндeгідeй бaғыттaрды қaмтығaндықтaрын 

көругe бoлaды. Oлaрғa:  

- ұлттық oйындaр  түрлeрінің дaму тaрихы; 

- ұлттық oйындaрды спoрттық oқу - жaттығу жұмыстaрындa қoлдaну; 

- ұлттық oйындaрды пaтриoттық тәрбиe жұмыстaрындa қoлдaну; 

- ұлттық oйындaрды бaлaлaрдың, oқушылaрдың, студeнт жaстaрдың дeнe шынықты-

руындa қoлдaну. 

Ұлттық oйындaр  түрлeрі дe қaзaқ хaлқының сaн-сaлaлы мәдeниeтінің бір түрі 

рeтіндe дaму тaрихы өтe eртe уaқыттaн бaстaу aлaтындығын көругe бoлaды. Oсы дeрeктeргe 

сүйeнe oтырып ұлттық oйындaр  түрлeрінің тeoриялық жәнe пeдaгoгикaлық нeгізі өтe көнe 

уaқыттaн бaстaу aлaды дeп тұжырым жaсaуғa бoлaды.  
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В современномсоциумевсе более очевидной становится необходимость создания 

педагогической парадигмы, удовлетворяющей потребности личности и социальный заказ 

общества. Одним их возможных решений этой проблемы учеными исследуется 

гуманистическая образовательная парадигма. В статье рассматривается становление 

гуманистической парадигмы образования, прослеживается ее развитие до настоящего 

времени, излагается сущность гуманизации университетского образования. 
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In modern society, the need to create a pedagogical paradigm that meets the needs of the 

individual and the social order of society is becoming increasingly obvious. One of the possible 

solutions to this problem is the humanistic educational paradigm. The article examines the 

formation of the humanistic paradigm of education, traces its development to the present time, and 

outlines the essence of the humanization of university education. 

Key words: educational paradigm, pedagogical paradigm, humanism, humanistic 

paradigm of university education, humanistic pedagogy. 

 

Современная социокультурная ситуация актуализирует необходимость 

перманентной модернизации образовательных систем, функционирование которых 

детерминирует дальнейшее поступательное развитие общества. Изменение парадигм в 

сфере образования свидетельствует о том, что именно в этой области жизнедеятельности 

заложены источники необходимых преобразований и заключаются причины социальных и 

экономических катаклизмов. 

Рассматривая сущность парадигмы (от греч. paradigma – образец, эталон) как 

доминирующей теории, лежащей в основе решения теоретических и практических 

проблем, можно определить образовательную парадигму как научно обоснованнуютеорию, 

принятую в качестве образца решения исследовательских задач в области обучения и 

воспитания человека, т.е. как научный подход. По мнению Е.В.Бондаревской, 

С.В.Кульневича, В.А.Сластенина, парадигма в педагогике – это устоявшаяся, ставшая 

привычной точка зрения, определенный стандарт, образец в решении образовательных и 

исследовательских задач [1].И.А. Колесникова определяет педагогическую парадигму как 

характеристику типологических особенностей и смысловых границ существования 

субъекта педагогической деятельности в пространстве профессионального бытия [2, с. 23]. 

Следовательно, парадигма – это научная теория, воплощенная в системе понятий и 

концепций, доминирующая в обществе на протяжении конкретных исторических 

периодов.Это своеобразная модель постановки и решения проблемы в контекстекультуры 

или на определенном историческом отрезке времени. Отсюда следует, что образовательной 

парадигмой можно назватьмодель постановки и решения образовательной проблемы. 

Любая образовательная парадигмаотвечает на вопросы о том, чему учить, как учить, с какой 

целью учить. 

Современные авторы называют различные перечни существующих педагогических 

парадигм. Так, И.А.Колесниковас точки зрения качества построения образовательного 

процессавыделяет гуманитарную, научно-технократическую и эзотерическую 

образовательные парадигмы[2]. Анализируя мировой педагогический опыт, 

В.Я.Пилиповский отмечает три модели образования: традиционалистско-консервативную, 

рационалистическую и гуманистическую (феноменологическую)[3]. 

При этом гуманистическая, или феноменологическая, парадигма ставит в центр 

внимания личность, ориентирована на развитие внутреннего мира ребенка, межличностное 

общение, диалог, помощь в личностном росте. Взгляды ее представителей разнятся, но их 

объединяет ценностное отношение к ребенку и детству как уникальному периоду жизни 

человека. Каждая образовательная система, действующая в рамках гуманистической 

парадигмы, ведет творческий поиск и находит собственные содержание, методы и средства 

обучения и воспитания. Гуманистическая модельобразования предполагает свободу и 

творчество учеников и педагогов. 

Рассматривая современный этап реформирования образования, Е.А.Ямбург 

отмечает личностную, компетентностную, культурологическую и когнитивно-

информационную парадигмы [4]. В современной педагогической психологии выделяются 
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 три основные педагогические парадигмы: эзотерическая, научно-технократическая, 

гуманистическая. Остановимся на гуманистической парадигме как методологической 

основе высшего образования в глобальном контексте.   

Гуманистическая парадигма образования – это такая модель образования, которая 

интегрирует достижения гуманистической педагогики с целью решения исследовательских 

и практических задач по переходу к личностно-ориентированному типу образования. 

В современном мире существуют две ценностные ориентации образования, одна из 

которых базируется на парадигме инструментально-технологической рациональности, где 

человек – средство достижения рациональных целей, а вторая – на парадигме гуманизма, в 

рамках которой личность и ее интересы рассматриваются как высшая ценность. При этом 

«современное человечество осознает, что основой будущего образования должна стать 

гуманистическая парадигма, в которую в снятом (преобразованном) виде могут войти и 

прежние модели, наряду с новыми инновационными разработками»[5, с. 103]. 

Гуманистические образовательные традиции берут начало в Древней Греции. Они 

базируются на образовательных идеях Сократа, Платона и Аристотеля, основой которых 

является идеал калокагатии, самопознания и самосовершенствования личности. Термин 

«гуманизм» (от латинского «humanitas» – человечность) в широком смысле означает 

мировоззрение, в центре которого находится идея человека как наивысшей ценности. 

Главным положением этого мировоззрения является защита достоинства личности, 

признание ее прав на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, 

создание для этого соответствующих благоприятных условий жизни, труда, обучения и т.д. 

Гуманизм – совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость 

человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности. Гуманизм как система 

ценностных ориентаций и установок получает значение общественного идеала, что нашло 

отражение в произведении средневекового мыслителя, энциклопедиста, государственного 

деятеля, педагога Юсуфа Баласагуни –«Благодатное знание». Это письменный памятник, 

представляющий собой дидактическую поэму, знакомящую читателя с обычаями, 

традициями, обучением, воспитанием древних тюрков, и не потерявшую своей 

актуальности  в современном обществе. 

Истоки гуманистической парадигмы,в основе которой лежала гуманность, 

понимаемая как человеколюбие, человечность, уважение к достоинству человека, 

относятся к эпохе Возрождения. Это значение сохранилось до наших дней. 

Представителями данной парадигмы являются Ж.-Ж. Руссо, Дж.Дьюи, И.Г.Песталоцци, 

К.Н.Вентцель, Л.Н. Толстой, С.Т.Шацкий, Я. Корчак, В.А.Сухомлинский и многие другие 

педагоги, просветители, исследователи, труды которых вошли в золотой 

фондгуманистической педагогики. Среди них работы Абая Кунанбаева – известного 

мыслителя, философа, поэта, основоположника казахской письменной культуры, именем 

которого названы учреждения образования и культуры, улицы городов и населенные 

пункты.  Самая популярная работа Абая «Слова назидания» или «Книга слов», состоящаяиз 

45 кратких притч и точно отражающая как проблемы человека, так и взаимоотношений 

между людьми. 

Гуманистическая педагогика представляет собой систему научных теорий, 

рассматривающихобучающегося как активного, сознательного, равноправного участника 

образовательного процесса, развивающегося исходя из своих возможностей и движущегося 

по своей образовательной траектории. 

Гуманистическая педагогика ориентирована на личность обучающегося и 

отличается следующимипризнаками:  

– смещением приоритетов с овладения массивом информации и формирования 

определенных умений и навыковна развитие психических, физических, интеллектуальных, 

нравственных и других сфер личности;  

– формированиемкреативной, самостоятельно думающей и действующей личности, 
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способной делать обоснованный выбор в разнообразных учебных, профессиональных и 

жизненных ситуациях;  

– созданием организационно-педагогических условий для успешной переориен-

тации учебно-воспитательного процесса на гуманистические ценности. 

Итак, в современных условиях глобализирющегося мира образование должно 

базироваться на принципах гуманизма как ценностной основе педагогического процесса, а 

мера гуманизации образования должна рассматриваться как критерий оценки его 

результатов. Необходимо также иметь в виду гуманизирующую функцию образования, при 

которой оно представляет собой социокультурную ценность. 

С позиций гуманистической парадигмы конечная цель образования состоит в том, 

чтобы каждый человек стал полноценным субъектом деятельности, познания, общения, т.е. 

самостоятельным индивидом, ответственным за происходящее в окружающей 

действительности, уникальной целостной личностью, стремящейся к самоактуализации, 

открытой для нового опыта, способной к сознательному, ответственному выбору. А это 

значит, что образование должно быть ориентировано не только на достижение 

профессиональной, но и социальной компетентности личности. 

Университетское образование сегодня является благом для человека, поскольку 

позволяет не только получать необходимые профессиональные знания и навыки, успешно 

адаптироваться к культурной среде и приобретать высокий социальный статус, но 

иразвиваетличность студентов, формирует их мировоззрение, ценностные ориентации, 

мотивы, потребности, установки. Отсюда главным критерием гуманистичности образова-

тельных систем становятся реальные возможности и условия, создаваемые вузами для 

становления каждого студента как уникальной и индивидуально неповторимой личности. 

Гуманистическая педагогика сегодня – это своеобразная идеология образования, 

образ мысли, стиль жизни и деятельности не только учителя, но и всех субъектов 

образовательного процесса, педагогической общественности. Гуманистическая идеология 

ориентирует на движение к новому качеству образования, к достижению субъектами 

социальной и педагогической действительности индивидуального прогресса через развитие 

у них социальных, личностных и профессиональных компетенций. Обретение человеком 

вершины в своем развитии, осознание смысла жизни, осмысление педагогических 

эффектов, путей и ресурсов самореализации в личной и общественной жизни, в социокуль-

турной деятельности – это желаемые результаты образования. Миссия образования состоит 

в оказании всестороннего содействия раскрытию внутренних резервов, творческого потен-

циала, данного человеку от природы, его полноценному развитию в социуме и культуре. 

Обретение человеком самого себя, смысла жизни, самореализация в деятельности – 

результаты, значимые для гуманистически ориентированной образовательной системы, где 

принципиальным является не длительность или содержаниеобучения, а именно психолого-

педагогическая поддержка и организационное обеспечение творческой самореализации 

человека. 

Современная ситуация в университетском образования требует внедрения гуманис-

тических технологий в процессы обучения и воспитания. Однако следует отметить 

недостаточную разработанность механизмов и принципов развития гуманистической 

парадигмы в системе высшего профессионального образования. Проблема гуманизации 

образования рассматривались как в трудах ученых рубежа XIX–XX вв. (П.П. Блонский, 

В.П.Вахтеров, К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев, М.Рубинштейн, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский 

и др.), так и на современномэтапе развития педагогической мысли (Ш.А.Амонашвили, 

Л.А.Байкова, М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, О.С.Газман, Э.Н.Гусинский, 

Г.Б.Корнетов, С.В.Кульневич, В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов, Е.А.Ямбурги др.). 

Исследователями выделяются следующие характерные признаки гуманистической 

парадигмы образования начала прошлого века: высшей ценностью педагогической 

деятельности признавался учащийся; образование и воспитание были направлены на 
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 процессы самоактуализации, саморазвития и самореализации учащегося применительно ко 

всем видам его деятельности [6]. В качестве приоритетных целей образования и воспитания 

принимались интересы развивающейся личности. Между педагогом и учащимся 

предполагались субъект-субъектные отношения. Большое значение придавалось 

расширению границ свободы развивающейся личности по мере изменения жизненных 

ситуаций. В процессе учения и обучения учащемуся предписывалась активно-

деятельностная роль. Учащийся включался в познавательную деятельность с учетом 

индивидуальных духовных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных особенностей.  

Таким образом, в соответствии с идеалами гуманизма, образование представляется 

как практика создания комплекса психолого-педагогических условий, которые 

способствуют становлению и развитию целостной, психологически и социально зрелой 

личности, готовой к жизненному и профессиональному самоопределению и саморазвитию. 

Вместе с тем, необходимо содержательно поддерживать исходную гуманистическую идею 

как методологическуюоснову образования. 

Гуманизация социальной и педагогической реальности сегодня – это признание 

человека в качестве субъекта собственной жизни и саморазвития, это ориентация на 

индивидуальность и уникальность каждого в противовесследованию социализирующей 

норме поведения. Гуманистическая идеология ориентирует на движение к новому качеству 

образования, к достижению субъектами социальной и педагогической реальности 

индивидуального прогресса через развитие у них социальных, личностных и 

профессиональных компетенций.  

Обретение человеком вершины личностного развития, постижение смысла жизни, 

педагогических эффектов, путей и ресурсов самореализации в личной и социальной жизни, 

в социокультурной деятельности – это ожидаемые результаты образования. Миссия 

образования состоит в раскрытиивнутренних резервов и творческого потенциала, данного 

человеку от природы, его полноценному развитию в социуме и культуре.Обретение 

человеком смысла жизни, самореализация в деятельности – результаты, значимые для 

гуманистически ориентированной образовательной системы, что находит отражение в 

работах О.С.Газмана, М.А.Балабана, Н.Б.Крыловой, А.Н.Тубельского и др. Для нее 

является принципиальным не длительность или содержаниеобучения, а именно психолого-

педагогическая поддержка и организационное обеспечение личностного развития, 

становления и реализации креативного потенциала человека. 

В соответствии с идеалами гуманизма университетское образование представляет 

собойсоздание комплекса психолого-педагогических условий, которые способствуют 

становлению и развитию психологически и социально зрелой личности, готовой к 

жизненному и профессиональному самоопределению и саморазвитию. 

Таким образом, гуманизация университетского образования – это, во-первых, взгляд 

на образование как на самопроектирование и обретение человеком своего «Я», поэтому 

главная миссия высшей школы – создание максимально благоприятных условий для 

самообразования; во-вторых, это личностно ориентированное обучение, акцентирующееся 

на развитии рефлексивной культуры студентов, на вовлеченность их в критический анализ, 

отбор и конструирование личностно значимого содержания обучения; в-третьих, это 

признание уникальности каждого студента и индивидуального своеобразия его 

образовательной траектории, а также опора на ценность совместного опыта преподавателя 

как организатора образовательной среды и студента как субъекта образовательного 

процесса. 
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В статье рассматривается проблема профилактики и коррекции эмоционального 

выгорания исполнителей. Авторы теоретически раскрывают смысл понятия 

«эмоциональное выгорание» в отечественной и зарубежной науке , трактуя это понятие 

как защитную реакцию организма, механизм психологической защиты, общий синдром 

адаптации. В статье представлены характерные особенности эмоционального выгорания 

музыкантов-исполнителей, результаты исследования исполнителей оркестра русских 

народных инструментов. В качестве средства для профилактики эмоционального 

выгорания музыкантов-исполнителей предлагается использовать методы 

музыкотерапии. 

Ключевые слова: стресс, синдром эмоционального выгорания, музыканты-

исполнители, музыкотерапия. 

 

The article deals with the problem of prevention and correction of emotional burnout of 

performers. The authors theoretically reveal the meaning of the concept of "emotional burnout" 

in domestic and foreign science , interpreting this concept as a protective reaction of the body, a 

mechanism of psychological defense, a general adaptation syndrome. The article presents the 

characteristic features of emotional burnout of performing musicians, the results of a study of 

performers of the orchestra of Russian folk instruments. As a means to prevent emotional burnout 

of musicians-performers, it is proposed to use the methods of music therapy.  

Key words: stress, burnout syndrome, performing musicians, music therapy. 

 

mailto:ljl4ik@mail.ru
mailto:faletrova@mail.ru


 

272 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 Музыканты – творческие люди, успех профессиональной деятельности которых во 

многом зависит от мотивации, уровня исполнительской культуры, музыкальных и 

артистических способностей, креативности, эмоциональности и т.д. Многие музыканты-

исполнителипериодически сталкиваются с проблемой эмоционального выгорания, так как 

в силу специфики своей профессии всегда стремятся к идеалу, творческому росту и 

самореализации. Они от многого вынуждены отказываться по причине постоянной 

занятости и специфического режима работы, активно репетируют ради концертной 

творческой деятельности, испытывают постоянно стресс из-за концертных эмоциональных 

перегрузок и конкуренции, что часто ведет к разочарованиям, утомлению, раздражению, 

потере интереса к творческой деятельности. Поэтому очень важно для музыкантов-

исполнителей в критический момент уметь подключить психологические механизмы, 

гармонизующие актуально-ценностную сферу личности, уметь использовать практические 

средства воздействия, направленные на профилактику и коррекцию эмоционального 

выгорания. 

Проблема возникновения эмоционального выгорания, динамика его развития 

изучаются сравнительно недавно в отечественной и зарубежной науке (М.В. Агапова, 

А.А. Баранов, В.В. Бойко, В.Е. Орел, А.А. Рукавишников, J. Daniel, D. Enzmann, 

M.P. Leiter, L. Richardи др.), и в современной практической психологической науке 

наблюдается недостаток разработок и методик, направленных на профилактику и 

коррекцию эмоционального выгорания.  

Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») впервые был употреблен 

Г. Фрейденбергом в 1974 году. Большинство авторов рассматривают эмоциональное 

выгорание как несоответствие требований внутренней или внешней среды ресурсам 

человека, когда требования начинают преобладать над ресурсами и нарушается состояние 

равновесия. Непрерывное или прогрессирующее нарушение равновесия неизбежно ведет к 

выгоранию. Проблемами эмоционального выгорания занимались такие психологи, как 

Г. Селье, В.В. Бойко, В.Е. Орел и др.Г. Селье, основоположник учения о стрессе, 

рассматривал «выгорание» как неспецифическую защитную реакцию организма в ответ на 

психотравмирующие факторы различного свойства. По Г. Селье, профессиональное 

выгорание - это дистресс или истощение - третья стадия общего синдрома адаптации [5].По 

мнению В.В. Бойко,эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия[1].Таким образом, авторы трактуют эмоциональное 

выгорание и как защитную реакцию организма, и как механизм психологической защиты, 

и как общий синдром адаптации.  

При эмоциональном выгорании, как правило, выделяют три фазы стресса: 

1) нервное напряжение, которое создает отрицательная психоэмоциональная 

атмосфера, конфликты, что сочетается с глубокими переживаниями психотравмирующих 

ситуаций, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия; 

2) сопротивление, когда человек осознанно пытается оградить себя от неприятных 

впечатлений; 

3) истощение, характеризующееся оскуднением психических ресурсов, снижением 

эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное 

сопротивление оказалось неэффективным [4]. 

Синдром эмоционального выгорания у музыкантов имеет свои особенности. По 

материалам психологических исследований И.В. Зеленовой, Е.С. Алексеевой, 

эмоциональное выгорание проявляется чаще у музыкантов с большим стажем работы: у 

молодых специалистов проявления эмоционального выгорания достаточно 

немногочисленны, на более зрелом этапе профессиональной деятельности синдром 

эмоционального выгорания, обусловленный кризисом среднего возраста, связанный с 

формированием профессиональных привычек, стереотипов, определенного стиля 
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мышления и стиля общения, часто ведет к профессиональной деформации, 

профессиональному выгоранию [6]. 

Для определения уровня эмоционального выгорания нами была исследована группа 

исполнителей оркестра русских народных инструментов в количестве 30 человек, стаж 

работы оркестрантов составляет от 10 до 25 лет. В качестве инструмента диагностики был 

использована методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. 

Данная методика позволяет определить наличие или отсутствие эмоционального выгорания 

у респондентов, позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания» и выявить 

определенные фазы формирования стресса: «напряжение», «резистенция» и «истощение». 

В результате проведенного исследования было выявлено, что первая фаза 

эмоционального выгорания – «тревожное напряжение» - находится в стадии формирования 

у 10% исследуемых, еще у 10% было выявлена уже сформировавшая стадия тревожного 

напряжения, что в совокупности составляет 20% исследуемых, что можно рассматривать 

как весьма напряженный фактор. В этой фазе доминирующими симптомами являются 

«переживание психотравмирующих обстоятельств» (20%), «растущая 

неудовлетворенность собой» (23,3%). 

Вторая фаза эмоционального выгорания – «резистенция», то есть сопротивление 

организма нарастающему стрессу - была выявлена у 73,3% исследуемых, причем, стадия 

формирования была выявлена у 46,6%, сформировавшаяся стадия – у 26,7%, что 

свидетельствует о наличии  устойчивого синдрома эмоционального выгорания – сам по 

себе уже фактор критический. Профессионал в этом случае стремится к психологическому 

комфорту с помощью имеющихся средств, пытается снизить давление внешних 

обстоятельств. В этой фазе доминирующими симптомами являются «неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование» -  36,6%, «эмоционально-нравственная 

дезориентация» - 23,3 %, «редукция профессиональных обязанностей» - 20%. Музыкант 

перестает понимать разницу между проявлением эмоций и неадекватным эмоциональным 

реагированием, ограничивая эмоциональную отдачу, выборочно реагируя на ситуации.  

Третья фаза эмоционального выгорания - «истощение» - была выявлена у 40% 

исследуемых, причем, стадия формирования была выявлена 26,7%, сформировавшаяся 

стадия – у 13,3%, что свидетельствует о том, что энергетический тонус и ослабление 

нервной системы характеризуется более или менее выраженным падением. В этой фазе 

доминирующими симптомами являются «эмоциональный дефицит» - 20%, «эмоциональная 

отстраненность» - 23,3 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии эмоционально-

профессиональной деформации музыкантов и о необходимости коррекции их 

эмоциональной сферы и психологического состояния. В качестве инструмента коррекции 

вы обратились к целительной силе музыкотерапии. 

Музыка создаёт широкие возможности для использования её в качестве 

психологического средства, регулирующего актуально-ценностную и эмоциональную 

сферы личности благодаря таким свойствам, как интонационность, процессуальность, 

резонансность. Музыкотерапия - это психотерапевтический метод, основанный на 

воздействии музыки на психологическое состояние человека. Музыкотерапию можно 

эффективно использовать в качестве средства профилактики эмоционального выгорания. 

Методики музыкотерапии предусматривают организацию ситуаций общения с музыкой в 

качестве основного фактора влияния на личность.  

Степень профилактики и коррекции эмоционального выгорания музыкантов 

варьируется в зависимости от уровня эмоционального выгорания: для педагогов с высоким 

уровнем эмоционального выгорания музыкальное воздействие выполняет коррекционную 

функцию, заключающуюся в перестройке актуально-ценностной сферы; для педагогов со 

средним уровнем эмоционального выгорания музыкальное воздействие не оказывает 

существенного влияния на актуально-ценностную сферу; для педагогов с низким уровнем 
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 эмоционального выгорания музыкальное воздействие выполняет профилактическую 

функцию, заключающуюся в укреплении и подтверждении значимости актуальных 

ценностей. 

В нашей работе для профилактики эмоционального выгорания мы применяли 

следующие методы музыкотерапии: 

1) метод художественных ассоциаций, направленный на нахождение эмоционально-

образных и смысловых параллелей, и связей между содержанием музыкального 

произведения и явлениями окружающей нас действительности, своеобразного выхода во 

внемузыкальные сферы; 

2) метод художественного познания, направленный на расширение нравственно-

эстетического мира личности через размышление-диалог, сквозь призму музыкального 

произведения; 

3) метод рефлексии, направленный на осознание имеющихся проблем и адекватной 

их дифференциации, осуществление конструктивных путей выхода из 

психотравмирующих ситуаций; 

4) метод релаксации, направленный на индивидуальную профилактику 

деструктивных психоэмоциональных состояний, основывается на взаимозависимости 

между отрицательными эмоциями и мышечным напряжением и включает снятие 

избыточного мышечного напряжения; 

5) метод самовнушения – это процесс внушения, адресованный самому себе, 

позволяющий вызывать те или иные ощущения, восприятия, управлять процессами 

внимания, памяти, эмоциональными и соматическими реакциями.  

Таким образом, выгорание определяется как специфическое состояние умственного, 

эмоционального и психического истощения, связанное с профессиональной деятельностью 

и возникающее у психически здоровых людей, ранее успешно функционировавших на 

определенном уровне профессионального мастерства. Эмоциональное выгорание у 

музыкантов имеет свою специфику, которая продиктована творческим характером 

деятельности, поэтому для профилактики эмоционального выгорания у музыкантов 

наиболее эффективными являются методыхудожественных ассоциаций, художественного 

познания, рефлексии, релаксации, самовнушения, что подтверждается положительной 

динамикой результатовпроведенного исследования на заключительном этапе. 
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В данной статье автор рассматривает, как приобщить студентов к физической 

культуре в стенах университета. В статье показано, что физическая культура требует 

высокой квалификации, помогает выработать определенные ситуации стереотипы, 

режим дня, повышает уверенность в поведении, открывает новые возможности для себя 

и других. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, воспитание студентов, занятия 

спортом, здоровье студентов, физические качества. 

 

Бұл мақалада автор студенттерді университет қабырғасында дене шынықтыруға 

қалай бейімдеуге болатындығын қарастырған. Мақалада дене тәрбиесі жоғары білікті 

қажет ететінін, белгілі бір жағдайды стереотиптерді, күнделікті режимді дамытуға 

көмектесетінін, мінез-құлыққа деген сенімді арттыратынын, өзіне және басқаларға 

жаңа мүмкіндіктер ашатыны көрсетілген. 

Тірек сөздер: дене шынықтыру, спорт, студенттерді тәрбиелеу, спортпен 

шұғылдану, студенттердің денсаулығы, физикалық қасиеттері. 

 

In this article, the author considers how to introduce students to physical culture within 

the walls of the university. The article shows that physical culture requires high qualifications, 

helps to develop certain situations, stereotypes, daily routine, increases confidence in behavior, 

opens up new opportunities for yourself and others. 

Key words: physical culture, sports, education of students, sports, health of students, 

physical qualities. 

 

Физическая культура-это самое широкое понятие, которое включает себя много 

достижений, таких как: уровень здоровья, спорт, спортивное мастерство, произведение 

искусств, связанные с физическим воспитанием и множество других. 

Став студентом высшего учебного заведения, молодежь оказывается в новой для 

себя обстановке, где необходимо адаптироваться к условиям и формам обучения, перейти 

на новый учебный режим, изменить свой уклад жизни, приспособиться к бытовым 

условиям студенческого общежития и еще многое другое. В дальнейшем ему предстоит 

жить в этих условиях на протяжении 4 лет. При этом студенческая жизнь, в сравнении со 

школой, на много разнообразней и сложнее: это ежедневные учебные занятия по 6-8 

академических часов, подготовка к семинарам, выполнение контрольных и курсовых работ, 

участие в конференциях, научно-исследовательской работе студентов, общественная 

работа, разовые поручения и многое другое. Приплюсуем сюда вредные привычки 

(курение, употребление алкоголя), нарушение режима питания, а также дефицит 

двигательной активности, и тогда становится понятным, откуда берутся высокая 

заболеваемость и низкая физическая подготовленность у современной студенческой 

молодежи. 

Обучение в вузе требует от студента высокой умственной работоспособности и 

мобильности. И здесь без физической культуры не обойтись. Физическая культура 

рассматривается в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важная 

составляющая целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры 
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 и профессиональной подготовки студента в течение периода обучения, физическая 

культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство.  

В связи с этим физическому воспитанию студентов уделяется большое внимание как 

со стороны ученых, так и практиков. В большинстве работ основное внимание уделяется 

вопросам повышения физической подготовленности студентов. На самом деле потенциал 

физической культуры намного шире. Следовательно, процесс физического воспитания в 

вузе надо изучать и рассматривать как главное средство оптимизации учебного процесса в 

целом, как особое направление в системе профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

В рамках существующей системы физического воспитания студентов преобладает 

модель, которая имеет большие задачи и для их решения использует традиционный 

комплекс физической культуры и спорта. Прежде всего, цель и задачи сводятся к 

повышению уровня физической подготовленности, сохранению и укреплению здоровья, 

улучшению осанки студентов, занимающихся физическими упражнениями. При 

организации спортивно-массовой работы преобладает направленность на подготовку и 

выполнение контрольных нормативов и спортивных разрядов. В то же время упускаются 

задачи по формированию у студентов глубоких и полных знаний о физическом состоянии 

организма и путях улучшения его кондиций, осознания необходимости оптимальной 

двигательной активности как основного компонента ведения здорового образа жизни. В 

сложившейся системе физического воспитания формы работы не связаны с различными 

видами духовно-творческой деятельности, что сказывается на развитии личностных 

качеств студентов. В учебном процессе по физическому воспитанию студентов вузов на 

второстепенном плане остаются вопросы реализации принципов гуманизации. Эти 

недостатки вызывают необходимость усиления эколого-валеологического содержания 

физического воспитания студентов. 

Целью физического воспитания студентов средних и высших учебных заведений 

является формирование физической культуры будущего квалифицированного специалиста. 

Задачи физического воспитания: 

- формирование знаний о роли физической культуры в развитии личности, в 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- освоение научно-практических основ физической культуры и здорового стиля 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей; 

- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности студен-

тов к будущей профессии; 

-  приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессионально значимых целей.  

Основная физическая культура проводится в общеобразовательных школах, 

колледжах, высших учебных заведениях, учебно - воспитательных учреждениях в 

различных видах физической культуры. 

Спорт - это вид искусства, направленный на достижение высоких результатов с 

помощью различных упражнений. Она обеспечивает созревание психики человека, энергии 

тела. Основная цель спортивной деятельности, достижение высоких результатов в одном 

виде спорта, тем самым развитие способностей, хороших качеств человека. 

Прикладная физическая культура подразделяется на профессиональную и военную. 
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Она направлена на овладение комплексными действиями, необходимыми для жизни, 

будущей профессии, на лучшее усвоение, глубокое понимание своей профессии (как 

военной, так и гражданской) через физическое воспитание. 

Оздоровительная физическая культура-лечебная и оздоровительная физическая 

культура. Целью лечебной физической культуры является восстановление болевых и 

временно утраченных функциональных возможностей организма человека посредством 

физических упражнений. Укрепление здоровья физическая культура-служит укреплению 

здоровья, повышению работоспособности организма занимающихся. Используется в 

повседневной жизни (утренняя гимнастика, самостоятельные занятия, прогулки, 

путешествия, походы и т.д.), В перерывах между занятиями, в работе (тонизирующие 

моменты, производственная гимнастика, физические упражнения). 

Физическая культура-одна из сфер физической культуры, вид воспитания. Его 

особенности-обучение движению, воспитание физических силовых качеств, теоретические 

знания в области физической культуры и спорта. 

Физическая силовая подготовка-это результат различных видов деятельности \ 

военных, спортивных, промышленных\ двигательных навыков. Он делится на общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка-процесс физического 

воспитания, направленный на различные виды деятельности в целом. Специальная 

физическая подготовка - это процесс физического воспитания, направленный на особый 

вид спорта или профессии. 

Развитие физической силы - это естественный и целенаправленный рост 

человеческого организма. При естественном росте морфофункциональные показатели 

ребенка: рост, вес, объем тела изменяются естественным путем роста. Целенаправленно 

растет, изменяется с помощью различных специально составленных упражнений. 

Силовая рекреация организма-организация активного отдыха путем выполнения 

упражнений. Он развлекает народ с помощью физических упражнений, переводя с одного 

действия на другое. 

Совершенствование физической силы-гармоничное развитие физических качеств 

человека и достижение высокого уровня всесторонней подготовки. 

Знания физической силы-обучение человека навыкам и навыкам движений и 

вооружение теоретическими знаниями. 

Закаливание - физическая культура, закаливание организма человека через водные, 

воздушные, солнечные процедуры, выполнение физических упражнений. 

Занятия физической культурой и работа в высшем учебном заведении проводятся в 

течение всей продолжительности обучения. Данная работа подразделяется на следующие 

виды: учебные и тренировочные занятия, самостоятельные тренировки, физические 

упражнения внутри распорядка дня, спортивно-массовые мероприятия.Физические 

упражнения являются основным подходом, так как выполняют такие задачи физического 

воспитания, как образование, воспитание, оздоровление. Оздоровительная сила природы и 

гигиенические факторы являются дополнительными приемами физического воспитания, 

которые используются в сочетании с физическими упражнениями. Выполнение действия 

эффективным способом называется способом, техникой выполнения упражнения. Под 

эффективностью понимается рациональное воздействие упражнения на организм 

(например, наращивание силы, тренировка мышечных групп) и результативность действия 

(например, прыжки как можно дальше при правильном, эффективном выполнении техники 

бегового прыжка в упор). Природные оздоровительные силы природы и гигиенические 

факторы дополнительные приемы физического воспитания. 

Методико-практические занятия предполагают овладение основными методами и 

приемами формирования образовательных, профессиональных и жизненных навыков 

средствами физической культуры и спорта. Каждое методико-практическое занятие 

основывается на соответствующей теоретической теме. 
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Жарнама  агенттіктері өмірде бар және потенциалды рыноктарды анализ 

жүргізеді. Осы жұмыспен олар туризм  бизнесінің дамуындағы жаңа жолдарды көрсету, 

жаңа кіріс перспективаларын кеңейтуге көмектеседі. Осы жерде мақсатты аудиторияға 

байланысты сұрақтар, туризм   бизнесіне әсер ететін сезондық, экономикалық, 

географиялық және де басқа факторлардың әсер етуін зерттейді.  

Тірек сөздер: Туризм, жарнама,бизнес,тұтынушы  
 

Рекламные агентства проводят анализ существующих и потенциальных рынков в 

жизни. С этом  они помогут показать новые пути развития туристического бизнеса, 

расширить перспективы новых доходов. Здесь исследуются вопросы, связанные с целевой 

аудиторией, влияние сезонных, экономических, географических и других факторов, 

влияющих на туристский бизнес. 

Ключевые слова: Туризм, реклама, бизнес, потребитель  

Advertising agencies analyze existing and potential markets in life. With this work, they 

help to show new ways in the development of the tourism business, expand the prospects for new 

income. Here, questions related to the target audience study the influence of Season, economic, 

geographical and other factors affecting the tourism business. 

Key words: Tourism, advertising, business, consumer 
 

Әрбір қоғамның әлеуметтік,  экономикалық  дамуы  сол  қоғамдағы  нарықтың  жедел  

қарқымен  дамуында   қызу   бәсекелестік  туғызады.   Онда  негізгі  рөлді  жарнама  алады.   

Нарық  экономикасына  дейін  біздің  елде  жарнама  мәселесіне  көп  көңіл  бөлінген  жоқ.  

Ал  қазір  күнделікті  өміріміздің  бір  бейнесіне  айналды. 

XXI  ғасырда  біздің  өмірді  жарнамасыз  елестету  қиын  деген  сұрақпен   нақты  

зерттеу  басталды.  Біз  жарнаманы  кез-келген  жерде  кездестіреміз - үйде  теледидар  

алдында  отырғанда,  радио  тыңдағанда,  жұмысқа  не  сабаққа  бара  жатқанда  барлық  

жерде.  Қай  жерде  болмасақ та  тауар  немесе  күтім  туралы  айтатын  жарнамалық    

хабарландыруды  көреміз  не  естиміз. 

 

https://studopedia.ru/3_16498_osnovnie-polozheniya-organizatsii-fizicheskogo-vospitaniya-v-vuze.html
http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/teoriia-fizicheskoi-kultury-i-sporta/3-3-1-znachenie-i-zadachi-fizicheskogo-vospitaniia-studentov
http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/teoriia-fizicheskoi-kultury-i-sporta/3-3-1-znachenie-i-zadachi-fizicheskogo-vospitaniia-studentov
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Соңғы  уақытта   Қазақстанда  жарнама  іс-әрекеті  қызу  өрістеуде.  Теледидардан  

көріп  жүргеніміздей  кейбір  орыс  тіліндегі  жарнамалар қазақ  тілінде  аударылып  

берілуде,  әрине  табиғи   қазақ  тілінде  шықпағандықтан  кішкене  тартымсыз  болуы  

мүмкін.   Қазақстан  туризмінде  негізгі орын алатын нысандарының    өзіндік  имиджін 

қалаптастыратын туризм жарнамасы болып табылады.    Теледидардағы  жарнама  

жарнамалаушылардың  іс-әрекетіне  сөзсіз  пайдалы,  алайда  ол  адамдардың әсіресе,  

балалар  мен  жеткіншектердің еліміздің имиджін деңгейлік қалыптасуына мүкіншілік 

жасайды. Ал  болашақта  туризмнің   дамуы  қоғамдағы  әлеуметтік  қатынасты  тұрақты  

түрде  өзгертуі  мүмкін.   Бұл  бүгін де өзекті  мәселелердің   бірі. 

Туризмді дамытуда   әлеуметтік,  әлеуметтік - ақпараттық,  қабылдаудың  ұлттық  

этникалық (әдет-ғұрып,  өнеге және  діни  салттар)  ерекшеліктерін,  экономикалық  

жағдайларды  ескеру  қажет. Туризмді жарнамалаудың   ақпараттық имидждік әсеріне - 

зейінді  тарту,  қызығу  туғызу,  тілектерді  ояту,  интеллект  пен  эмоцияға  жағымды  әсер  

ету  сияқты  жағдайлар  жатқызылады.  Адамға туристік  жарнаманың  әсерін  әлеуметтік 

тұрғыдан  ішкі  дайындықтың  жиынтығы  ретінде  түсіндіретін  негізгі  компоненттерге - 

когнитивті,  мінез-құлықтық  және  эмоционалды  компоненттерді  жатқызуға  болады. 

Жалпы  алғанда  жарнама  ол  ақпараттар  емес,  әуелде  солай  көрінгенімен  ол  

адамдарды  белгілі бір қажеттілікке  бағыттайды және қоғамда өмір сүруге үйретеді.  Бұл  

жағдай    бізді  экономикалық  ғана  емес,  өнеге  саласында  да  басқарады,  нәтижесінде  

тауардың  бар екенін  біліп  ғана  қоймай,  оны  имиждік жағдайына үлкен үлес қосады.      

Туристік жарнама  адамдардың  іс  - әрекетіне  әсер  ететін  негізі  факторларды,  яғни   

тұтынушыларға  жарнаманың   нақты бір  әсер  етуі  үшін   алдымен  оның  назарын  аудару  

қажет.   Назар  аударудағы  адамдардың  психикасына  әсер  ететін   әдіс – тәсілдердің  мәнін  

қарастыру  қажет  .т.б. 

Қазақстанның туристік имиджін жарнамалық ақпараттық қызметі арқылы  кеңінен 

ашып, оның орындалуын қадағалап отыру және оны халықаралық туризмде қолдану. Осы 

аталған мақсатты орындау үшін мына  міндеттерді шешу қажет: 

-  жарнаманың ақпараттық ұғымдық жағдайын талдау, жарнаманың жалпыға ортақ 

анықтамасын беру; 

- нарық кезеңіндегі туристік жарнаманың қызметін сипаттап, оның туризм 

саласындағы имидждік мәселесін дамыту;  

- туристік қызметінің жарнамадағы орны және атқаратын рөліне тоқталу; 

- жаранамның туризмдегі  қызметінің  экономикалық бағалануы және алатын орны; 

Жарнама беруші жарнамалаудың негізгі дамыту бағыттарын жетілдіру 

жұмыстарымен жүргізуі шарт.  Ол потенциалды тұтынушылардың жарнамалық оптималды 

әсерін айқындауға,  оның жеке құралдарының  нәтижелілігімен жарнаманың мақсатты 

бағыттылығы туралы  ақпаратты алуға көмектеседі.  Көбіне жарнамалық компанияларда 

жарнаманың  жеке құралдарының  нақты тиімділігін  айқындай мүмкін емес болып 

отырады. 

Адамның санасына   жарнаманың  жеке құралдарының  психологиялвқ әсерінің  

тиімділігімен жарнаманың экономикалық  тиімділігі айқындалады.   Егер потенциалдық  

тұтынушыларды зат сатып алуға итермелейтін болса,  онда ақпараттық әсер  нәтижелі 

келеді.  Ондай жағдайда жарнаманың  экономикалық тиімділігін  адамға  оның ақпараттық  

әсер етудегі  сатысына байланысты. 

Қазақстан туризмін  экономикалық тиімділігін  нәтижелік  бойынша айтуға болады.  

Экономикалық нәтиже кеткен шығынмен  жарнаманың әсерінен алатын  тауар 

айналымының қосымша табысы арасандағы байланыспен айқындалады[2].   

Қазақстанда  жарнамалық агенттіктердің көбі   1990-шы жылдардың басында  пайда 

болды. Ал туризм имиджін жарнамалауды қолға 2010 жылдан алынып келеді. Бұл ең 

алдымен сол кезде туристік  қарым-қатынастың дамуын және нарықта тауар мен қызметтің 

жылжуына белсенді түрде әсер етуімен байланысты. 
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 Бір  аудиторияға арналған   жарнамалық  хабарламаға   тыңдаушылардың  әлеуметтік  

құрамыны,  жасына,   жыныстық  ерекшеліктерімен  айрықшалануына  байланысты назар  

аударылмауы  мүмкін. Туристер    аудиториясында  жаңадан туристік агентігінің  ашылуы  

жөніндегі  хабарлама   олардың  назарын  лезде  аудартады.   

Еріксіз  назар  аударуды  еріктіге  көшіру  үшін  келесідей  жарнамалық  тәсілдер  

қолданылады:  

- жарнамаланатын  тауарға  байланысты  факт  келтіру 

- тауардың  қасиетіне,  тауардық белгідегі  танымалдығына  назар  аудару 

- текстті  соңына  дейін оқуға  мәжбүрлейтін,  назар аударылатын сөздердің   

қолданылуы. 

- маңызды сөйлемдерге  назарын  аударту  үшін   шрифт  фактурасын  қолдану.  

- шрифт және түс  көмегімен   текстің  белгілі  абзацын  белгілеу. 

- жарнамаланытын  тауар туралы   айтылуда  күтпеген   бастау 

-  монолог  н\е  диалогтағы  конфликтілік  жағдайды   қолданып  жарнамалық  тестке  

интриганы  қосу. 

Қазақстан туризімінің  дамуына әсер етуші үлкен факторлардың бірі әлеуметтік – 

демографиялық фактор. Халық санының, оның жыныстық-жастық құрылымының өзгеруі, 

және де білім алу мен материалды деңгейлердегі өзгерістер жарнама агенттіктері үшін ең 

бір маңыздысы болып табылады. Әлеуметтік сферадағы өзгерістер, және түрлі қоршаған 

ортаны қорғайтын, тұтынушылардың құқығын қорғайтын және т.б. ұйымдардың пайда 

болуы мен белсенді жұмыс істеуі жарнама рыногының даму динамикасына өз әсерін 

тигізеді[3].  

Негізгі факторлардың ішінде, ең жоғары деңгейде туризм жұмысына әсер етуші ол 

мемлекет, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылар,  ал бұл субъектілердің әсері комплексті 

түрде қарастырылады. Осылайша, мемлекетпен реттелетін туризм бизнестің салық төлеу 

факторы туризм  агенттіктерінің даму жұмысына тікелей әсер етеді. Тұтынушылар 

өздерінің заңды құқықтарын қорғау кезінде көбіне мемлекеттік билік органдарына 

шағымданады. 

Туризм  агенттіктері клиенттің тауары немесе қызметін рыноктағы осы тауар немесе 

қызметтің дұрыс орнын анықтау үшін бәсекелес тауарлар мен қызметпен салыстыра 

отырып, артықшылықтары мен кемшіліктері жағынан зерттейді. Мынадай факторлар 

есепке алынады: қызметті немесе тауарды тұтынудың мақсаты, оның бағасы, тұтынушылар 

ойы мен қол жетімділігі. Бұл ақпараттың бір бөлігі өндірушінің өзінен ал басқа бөлігі 

маркетингтік зерттеулер нәтижесінде жиналуы мүмкін.  Ең бір критикалық мағынасы көп 

ақпарат тап қазір жүргізіліп жатқан зерттеу орнынан, сұхбаттасудан, анкеталық сұраудан 

келіп түсуі мүмкін.  

Жарнама  агенттіктері өмірде бар және потенциалды рыноктарды анализ жүргізеді. 

Осы жұмыспен олар туризм  бизнесінің дамуындағы жаңа жолдарды көрсету, жаңа кіріс 

перспективаларын кеңейтуге көмектеседі. Осы жерде мақсатты аудиторияға байланысты 

сұрақтар, туризм   бизнесіне әсер ететін сезондық, экономикалық, географиялық және де 

басқа факторлардың әсер етуін зерттейді.  

Туризм агенттігі ережеге сай мына түрдегі рекомендацияларды жасауы керек: 

 Жаңа тауармен немесе қызметпен рынокқа қалайша шығу керек; 

 Туризмді жандандыруда  қандай өзгерістерді ендіру керек; 

 Туризм имиджін жасау  құралдарының қандай каналдарын қолданған дұрыс; 

 қандай жарнамалық идеяларды, концепцияларды, слогандарды қолдануы керектігі; 

 Туризм имиджі үшін қандай шығындарды жоспарлау керек және т.б. 

Реализация (жүзеге асыру). Жарнама жасаушымен ұсынылған жарнама плакатын 

қабылдағаннан кейін, туризм агенттігі келесі жұмыстарды орындап отырып жарнаманы 

жүзеге асыруы керек:  
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 креативті қызметпен жарнамалық-ақпараттық материалдар өңделеді; 

 жарнама өнімін жасауды жүзеге асыру (аудио- және видео өнімдер, полиграфия 

мен т.б.);  

 Жаппай ақпарат құралдарында және басқа да орналастыру құралдарында 

жарнаманы орналастыру үшін орын мен уақытты иемденуді жүзеге асыру; 

 алдын ала жасалған жоспарға сәйкес жарнаманы иарату жүзеге асырылады;  

 Жарнама компаниясының әсерлілігінің өлшемі бағаланады[3]..   

Туристік агенттікті таңдау критерилері.  Туристік  агенттіктің жұмысының басты  

критериі болып оның қызмет көрсеу сапасы табылады. Кәсіпорындардың тек аз бөлігінің 

өз маркетингтік қызметтері бар. Міне сондықтан да кәсіпорындаға тапсырыс беруші 

ретінде туристік  компанияны ұсына алатын және оны тиімді жүзеге асыра алатын туристік 

агенттікпен әріптестік орнату өте маңызды[3]. 

- Туристік  агенттікті таңдаудың жалпыға мәлім критерилері бар; 

- Туристік  агенттіктің құрылған уақыты және жұмыс тәжрибесі; 

- Ұсынылатын қызметтер тізімі; 

- Білікті мамандардың болуы; 

- Баға деңгейі, сонымен қатар қызметтерді төлеу ақысы және реті; 

- Агенттіктің қазіргі клиенттерінің тізімі; 

- Агшенттіктің имиджі; 

- Туристік  агенттіктің тәжрибелілігінің негізгі критерилеріне былайша мінездеме 

беруге болады: 

- Туристік  агенттік жұмыс жасап жатқан жарнамалық компания клиенттің 

маркетингтік стратегиясын негізге ала отырып құрылады ал егер ол жоқ болса агенттік оны 

дайындауға көмектеседі; 

- Агенттік клиентке тауарды алға жылжытатын фактор ретінде қызмет ететін және 

ұзақ жұмыс жасай алатын жарнамалық гранд – идеяны дайындайды және түсіндіреді; 

- Агенттік тек сату туралы хабарландыруды мақсат етіп қоймайды, сонымен қатар 

тауардың айналасында тұрақты атмосфера қалыптастыруды, сұранысты жақсартуды, 

сатылымның өсуін, брэнд – имидж құруды қамтамасыз етеді ; 

- Агенттік араларында психологтарға  дейін қызмет ететін тәжірибелі кадрлармен 

жасақталған; 

- Өзінің агенттігін таңдауда жарнама беруші жоғарыда көрсетілген критерилерге 

ғана емес, жарнамалық агенттіктердің типтеріне де (мамандануына) қарайды. 

Нарық жағдайында көптеген фирмалар мен  ұйымдар өздерінің жарнамалық құру 

керек пе, әлде жарнамлық агенттіктердің қызметін пайдалану керек пе?  Деген сияқты 

сұрақтарға жауап іздейді. өз жарнамалық қызметін ұйымдастыру жарнамалық мақсатқа 

жұмсалған қаражатқа, жоспарланағн жұмыс көлеміне байланысты. Назарға алатын жайт 

тіпті фирманың өз жарнамалық қызметі болған күннің өзінде жарнамалық агенттіктердің 

қызметінсіз жұмыс жасау мүмкін емес. Бұл жарнамалық жұмыспен байланысты 

жұмыстардың барлығы арнайы  тәжірибені немесе құрылғы лардың түрлерін, мысалы, 

радио және теле роликтерді талап ететіндігімен байланысты. 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай туристік  агенттіктер тапсырыс  берушілерге 

уақыттары және қаражаттарын үнемдеуге мүмкіндік береді. Алайда назарға алатын жәйт, 

туристік  агенттіктердің бәрі бірдей олармен ұсынылған туризм түрлерінің тиімділігіне 

жауап бермейді. Осыған орай, әрбір фирма, әрбір кәсіпорын немесе  ұйым туризммен  

айналысатын арнайы құрылымдық бөлімшелерге ие болуға міндетті. Фирманың туристік  

қызметінің ұйымдастырушылық құрылымы оның көлеміне, ресурстардың болуына, 

шаруашылық саласына (өндіріс, сауда, қызмет), өндірілген тауардың мінездемесіне, 

жарнаманың маркетингтегі комплексімен  фирманың маркетингтік стратегиясындағы орны 

мен рөліне, жарнамалық іс-әрекетті жүзеге асыруда фирманың басшылығын тарту 
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 деңгейіне байланысты. Сонымен қатар есте  ұстайтын нәрсе жарнамалық қызмет 

маркетингтік қызметтің құрамдыс бір бөлігі болып табылады[9]. 

Туризм  қызметтің ішкі құрылымы айтарлықтай көптүрлілігіменен мінезделеді. Ұсақ 

фирмаларда жарнамаға жауап  беретін маркетингтік бөлімнің бір-ақ адамы болуы мүмкін.  

Ал үлкен фирмалардың құрылымында жарнамаға жауап беретін арнайы құрылымдық 

бөлімшелер болады. 

Туризм саласындағы мамандар фирмадағы туризмге қатысты мәселелерді бақылап, 

жарнамалық агенттіктермен жұмыс істеп отыруға міндетті. 

Тұрақты әріптестік үшін жарнамалық агенттікті таңдағанда мыналарды біліп 

алғаныңыз жөн: 

1. агенттік қашан құрылған? Ол қандайда бір топтың бөлігі болып табылады ма? 

2. ондағы директорлар саны қанша? 

3. олар арнайы білімі бар мамандар болып табылады ма? Олар дипломдарын қашан 

және қай жерде алды?  

Агенттіктегі қызметкерлер саны қанша және олардың міндеттері қандай? 

1. Агенттіктің қазіргі клиенті кім? 

2. Ол клиенттің сіздің тауарыңызға тікелей немесе жанама түрде бәсеукелесе алатын 

тауарлары немесе  қызметтері барма? 

3.Агенттіктегі басшылардың біреуінің сіздің нарығыңызда жұмыс тәжірибесі барма? 

4. Егер болса қандац тауарлармен немесе қандай фирмалармен? 

5. Агенттіктің өнімдерінің үлгілерімен танысуға болады ма? 

6. Агенттік қандай қызметтер ұсынады? 

7. Бұл қызметтердің қайсысын ол өз бетінше, ал қайсысына басқа жақтан мамандар 

тарту арқылы атқарады? 

8. Агенттікте жарнама бөлімі барма? Ең бастысы агенттіктің қызметкерлері тәжіри-

белі мамандарға ұқсайды онда шығармашылық бастау барма, соны біліп алғаныңыз жөн. 

Агенттікті таңдауда оның құрылған уақыфтына, мамандар санына, мамандану 

деңгейіне,  қызметкер үшін пайыздық ставкаға ерекше назар аудару қажет. 

Агенттіктің құрылған уақыты оның қызметтер нарығындағы іс-әрекетін анықтауға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар агенттік алдын жұмыс істеген фирмаларға, олардың 

нәтижелеріне назар аудару қажет[4]. 

Агенттіктегі мамандар саны тұтынушыға оның жұмысымен кездей соқ адамдар 

емес, тәжірибелі мамандар айналысып жатқандығы туралы ой туғызады. 

Агенттіктегі мамандану деңгейі, агенттік жарнама берушіні қызықтыратын бағыт 

бойынша жұмыс жасап жатқандығын көрсетеді. 

Көрсетілген қызметтер үшін пайыздық ставка агенттіке байланысты қатты тербеліп 

отыруы мүмкін. Алайда есте ұстацйтын жәйт төмен бағалар таңдаудың маңызды, бірақ 

негізгі критериі емес, өйткені жақсы жұмыс әрқашанда қымбат тұрады. 

Жарнама берушімен жарнамалық агенттіктің арасындағы қарым-қатынас үш негізгі 

бағытта құрылуы мүмкін: 

1. Жарнама беруші жарнамалық агенттікке нені, қашан және қалай істеу керектігін 

айтады; 

2. Жарнама беруші жарнамалық агент  оның тапсырмасын қалай орындап жатқан-

дығына араласпайды; 

3. Жарнама беруші ортақ шешім тауып, бірігіп жұмыс істейді.  

Бірінші вариантта, егер жарнам алға қойылған жарнамалық мақстаттарға жетпесе 

агенттік біреудің идеясын орындағанын еске ала отырып, өзінен барлық жауапкершілікті 

алуға құқығы бар. 

Екінші вариантта, жарнама беруші өзінің тауарын жарнамалауға бөлінген 

қаражатын жғалтып алуы мүмкін, өйткені жарнама қойылған мақстаттарға жетпеуі мүмкін. 

Бұл жарнамалық агенттік әр-қашанда жәқсы жарнамалық бағдарламаны жарнама берушісіз 
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және оның жарнамалынып отырған тауарға қатысты білімінсіз  жүзеге асыра 

аламайтындығымен түсіндіріледі. 

Үшінші вариант ең тиімді, өйткені ол нақты тауарларды жарнамалауға бағытталған 

бағдарламаларды өткізуде және дайындауда жарнама берушінің және жарнамалық 

агенттіктің мамандарының тәжірибесін бірігіп қолдануға мүмкіндік береді  

Көне  суреттерді  қарастыра отырып  (Қазақстан таулары)  біз тауар  бейнесімен  

қатар  ақпаратты  қабылдап  алатындай  болуы керек. Сондықтан  жарнама  беруші  

толқынның қызықтыра  алатындығын  таныту  қажет. Стандартты  емес  жарнамалық  

конструкциялар  алға  қойған  мақсатқа  қол  жеткізудің  эффективті  құрамы  болып 

табылады.   

Мәдениетті  бай  елдердің  әдебиеті де тұрып, қалыптасқанша  қоғамның  дамуы  

секілді  толып  жатқан  өзгерістерді  қорытындылай  келіп, алдымен  өз  халқының,  кейін  

жалпы  адамзаттың  ортақ  игілігіне  айналды. Бұл  заңды  құбылыс.  

Тамырын  тереңнен  тартқан  тарихымен  қоса  мәдениеті өркендеген  қазақ  халқы  

басында  өткерген  ұлы  оқиғалар  мен  әлеуметтік  жолдарымен  ауыз  әдебиеті  эпостық  

жырлар, тарихы  арқылы  ұрпақтан – ұрпаққа  жеткізді..  

Тарихи – мәдени, әдеби  дүниелерін  кезінде  қағаз  бетіне  түсіріп  отырмаған  қазақ  

халқының  тасқа  басылып, хатқа  түскен   ескерткіштерінің     алар  орны  ерекше. Олардан  

рухани  мұралардың  бай  көріністерімен  қатар  туған  әдебиеттеріміздің  тарихын  жете  

білуге  және  туристерді көптеп тартуға   мүмкіндік  береді.  
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Мақалада білім беру процесіндегі спорттық ойын түрлеріндегіспортшылардың 

жеке басының ерікті қасиеттерінспорттық жетілдіру кезеңінде арнайы қозғалмалы 

ойындарды қолдану қажеттілігін негіздеу.Зерттеудің міндеттері: спорттық 

ойындармен (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол) айналысатын спортшылардың 
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 нәтижелі ойын әрекеттерін жүргізу үшін қажетті ерікті қасиеттерді зерттеу және 

анықтау, спорттық жетілдіру кезеңінде спортшыларды даярлау процесінде қозғалмалы 

ойындарды қолдану ерекшеліктері мен қажеттілігін анықтау. 

Тірек сөздер: спорттық ойындар, қозғалмалы ойындар  
 

Статья обосновывается на необходимость использования специальных подвижных 

игр на этапе спортивного совершенствования волевых качеств личности спортсменов в  

игровых видов спорта в образовательном процессе.Задачи исследования: изучение и 

выявление волевых качеств, необходимых для проведения продуктивной игровой 

деятельности спортсменов, занимающихся спортивными играми (баскетбол, волейбол, 

футбол, гандбол), выявление особенностей и необходимости использования подвижных 

игр в процессе подготовки спортсменов на этапе спортивного совершенствования. 

Ключевые слова: спортивные игры, подвижные игры. 
 

The article substantiates the need for the use of special outdoor games at the stage of sports 

improvement of the volitional qualities of the personality of athletes in game sports in the 

educational process. Objectives of the study: to study and identify the strong-willed qualities 

necessary for carrying out productive gaming activities of athletes engaged in sports games 

(basketball, volleyball, football, handball), to identify the features and necessity of using outdoor 

games in the process of training athletes at the stage of sports improvement. 

Key words: Sports games, outdoor games. 

 

Психологиялық қасиеттері мен спорттық іс-әрекеттің талаптарына және таңдалған 

спорт түрдің ерекшелігіне сәйкес келетін спортшы өзін спорттық ойындарда көрсете алады. 

Жарыстың ең қиын жағдайында ойыншылар өздерінің психикалық жағдайын реттей 

алатын, қосымша ерікті белсенділікті жұмылдыратын және ойын барысында сәтсіздіктерге, 

тең есеп, қарсыластардың артықшылықтары, жарақаттар, шаршау және т.б. қарамастан әр 

түрлі деңгейдегі қиын ойындарда жеңіске жететін көптеген мысалдар келтіруге болады.  

Спорттық жетілдіру топтарының жаттығу сабақтарында, психологиялық 

дайындықта спорттық зияткерлікті, өзін-өзі реттеу қабілетін дамытуға, мінездің ерікті 

белгілерін қалыптастыруға, жедел ойлау мен қабылдауды есте сақтауды дамытуға, 

жарыстарға жалпы дайындықты жасауға баса назар аударылады.  Нәтижесінде 

спортшылардың жеке басының ерікті қасиеттерін тәрбиелеу процесінде қозғалмалы 

ойындарды қолданудың ерекшеліктері мен орындылығын зерттеу өзекті болып табылады. 

Спортшыларды ұзақ мерзімді даярлау тәжірибесі, спорттық ойындардағы 

бәсекелестік белсенді, ерекше қасиеттері мен ұстанымдары бар спортшылардың жоғары 

нәтижелерге қол жеткізетіндігін көрсетеді. 

Таңдалған спорт түрінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетін жеке 

қасиеттердің осындай құрылымымен анықталған жағдайы қабілеттер деп аталады. 

Спорттық қабілеттер-бұл күрделі динамикалық құрылымы бар генетикалық және қоршаған 

орта факторларының тұрақты өзара әрекеттесуімен қалыптасатын қозғалыс, 

морфофункционалды, психофизиологиялық және психикалық көріністердің кешені. 

Қозғалмалы ойындар спорттық ойындарда жаттығу процесінде тиімді құрал ретінде 

кеңінен қолданылады. Бұл спорттық жаттығулардағы спорт ойынын оқыту әдісінің үлкен 

мүмкіндіктеріне байланысты. 

Арнайы қозғалмалы ойындар деп, мазмұнына спорттық ойындардың ерекше 

элементтері кіретін ойындар түсіндіріледі. Оған қажетті физикалық қасиеттер 

қалыптасады. 

Спортшыларды дайындауда қозғалмалы ойындар әдетте, физикалық қасиеттерді 

қалыптастыруға және техникалық-тактикалық әрекеттерді жетілдіруге бағытталған. 

Спортшылардың жеке қасиеттерін тәрбиелеу кезеңінде назардан тыс қалдырмау керек. 
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Қозғалмалы ойындарды бейнелеу, іс-әрекеттің селективтілігі, шығармашылық 

белсенділігі, рөлдерді орындау, жағдайлардың өзгергіштігі, бәсекелестік элементтері, ойын 

жанжалдарын шешу, күш-жігердің еркі сияқты әдістемелік ерекшеліктері, 

жаттықтырушыларға оқу процесінің әртүрлі мәселелерін, соның ішінде ерік-жігерді 

тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Спорттық ойындарға ұқсас арнайы қозғалмалы ойындарды қолдану ойын жүргізу 

негіздерін игеруге және жетілдіруге, шабуылда және қорғануда техникалық және 

тактикалық әрекеттерді жетілдіруге, жеке шеберлікті жетілдіруге, топтық және командалық 

тактикалық әрекеттерде өзара әрекеттесуге, тактикалық ойлау сапасын арттыруға 

мүмкіндік береді. Шыдамдылықтың, табандылықтың, ерік-жігердің т. б. қасиеттердің 

көрінуіне ықпал етеді. 

Спортшылардың спорттық қабілеттері, ең алдымен, ойын барысында техникалық 

және тактикалық әрекеттерді тиімді орындау қабілетінде көрінеді. Сонымен қатар, олар 

маңызды бұлшық ет және сенсорлық шаршау аясында оларды тез, дәл орындауы керек, 

кіретін ақпаратты тез талдап, нақты жағдайға сәйкес шешімдер қабылдауы керек, бір 

әрекеттен екіншісіне тез ауысуы керек. 

Қозғалмалы ойын – бұл белсенділіктің белгілі бір түрі. Бұл мақсатқа жетуге 

бағытталған саналы іс-әрекет, ол арнайы жеке қасиеттердің пайда болуын талап етеді. 

Жарыс элементтері бар қозғалмалы ойындарда, спорттағыдай шыдамдылық, 

ұстамдылық сәтсіздіктерді дұрыс қабылдау қалыптасады. 

Спорттық ойындармен айналысатын спортшылардың ерік-жігер қасиеттері ерекше 

қасиеттерге жатады. 

Ерік-жігер – адамның ішкі және сыртқы кедергілерді жеңумен байланысты мінез-

құлқын (іс-әрекеті мен қарым-қатынасын) саналы түрде реттеу. Бұл адамның мінез-құлқы 

мен психикалық құбылыстарын өзін-өзі анықтау мен өзін-өзі реттеуде көрінетін қабілеті. 

Ерік-жігердің міндеті – әсіресе ойындарда жеңіске жету үшін кедергілер болған 

жағдайда мінез-құлықты басқару, белсенділікті саналы түрде өзін-өзі реттеу. 

Ерік-жігер – бұл спортшының кедергілерді жеңіп, мақсатына жету қабілеті. Атап 

айтқанда, ол табандылық, батылдық сияқты мінез-құлық қасиеттерінде көрінеді. 

Ерік-жігер – бұл спортшыға көптеген ерікті әрекеттерден тұратын бәсекелестік 

белсенділіктің қиын жағдайларында өз іс-әрекеттерін саналы түрде басқаруға мүмкіндік 

беретін психологиялық процесс. 

Ерік-жігер әрекеті – бұл мінез-құлықтың мотивациясын, қажеттілікті түсінуді, 

мотивтермен күресті, іске асыру әдісін таңдауды, іске асыруды бастауды, іске асыруды 

бақылауды анықтайтын қажеттілікті қамтитын күрделі, көп сатылы процесс. 

Ерік-жігер  – бұл адамның кедергілерді жеңіп, мақсатына жету қабілеті. Атап 

айтқанда, ол табандылық, батылдық сияқты мінез-құлық қасиеттерінде көрінеді. 

Спортшылардың ерікті іс-әрекетінің күрделілігі олардың жеке басының қасиеттерін 

анықтайды. Осы қасиеттердің ішіндегі ең маңыздыларының бірі-бастамашылық. Өздігінен, 

сырттан ынталандыруды күтпей, жаттығу тапсырмаларын орындау қабілеті ерік-жігердің 

құнды қасиеті болып табылады. Бастамада мотивтердің қарқындылығы мен жарықтығы, 

зияткерлік деректер маңызды рөл атқарады. 

Спортшыны ерікті әрекеттің ең алғашқы кезеңін қалай жүзеге асыратынын 

сипаттайтын бастамадан кейін ерік-жігердің маңызды ерекшелігі ретінде тәуелсіздікті атап 

өту керек. Ерік-жігердің тәуелсіздігі оның саналы мотивациясы мен негізділігін білдіреді. 

Өзгелердің ықпалы мен ұсыныстарына деген адалдық өз еркімен емес, өз еркінің шынайы 

көрінісі болып табылады, өйткені адамның өзі мұны істеудің объективті негіздерін көреді, 

басқаша емес. 

Шешімді Тәуелсіздік пен мотивациядан ажырату керек – шешім қабылдауда 

көрінетін сапа. Айқындық жылдамдықпен және, ең бастысы, шешім қабылданатын 

сенімділікпен көрінеді. Айқындықтың өзі импульсивтілік пен ойланудың рөліне 
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 байланысты әртүрлі сипатта болуы мүмкін. Импульсивтілік пен жоспардың, 

импульсивтілік пен парасаттылықтың, әсер мен интеллекттің арақатынасы адамның ерікті 

қасиеттері үшін түбегейлі маңызды. Бұл темпераментпен байланысты. 

Бірақ шешім ерікті әрекетті аяқтамайтындықтан, шешім ерік-жігердің түпкілікті 

сапасы емес. Орындау кезінде адамның өте маңызды ерік-жігері көрінеді. Мұнда ең 

алдымен энергия рөл атқарады, яғни ол жігерлі адам туралы, әсіресе шешімді орындау 

кезінде табандылық, мақсатқа жету үшін барлық және барлық кедергілерге қарсы күресте 

ескерілетін шоғырланған күш. 

Кейбір спортшылар өз іс-әрекеттеріне бірден үлкен қысым жасайды, бірақ көп 

ұзамай "дем алады"; олар тек қысқа секіруге және өте тез өтуге қабілетті. Ұзақ күш-жігерді 

қажет ететін қарсылыққа тап болған кезде құлдырайтын энергияның құндылығы үлкен 

емес. Шын мәнінде құнды сапасы ол бұл тек табандылықпен байланысты болады. 

Табандылық қиындықтар мен кедергілерге қарамастан ұзақ уақыт бойына энергияның 

әлсіздігінде көрінеді. Табандылық, шешімділікпен қатар, ерік-жігердің ерекше маңызды 

қасиеті болып табылады. Жаттықтырушы мұндай спортшылардың ерекшеліктерін білуі 

және қолдануы керек. 

Мақсатқа жету үшін ерікті іс-әрекетте көбінесе сыртқы кедергілермен ғана емес, 

сонымен бірге қабылданған шешімді қабылдау және орындау кезінде туындайтын ішкі 

қиындықтар мен қарсылықтармен күресуге тура келетіндіктен, жеке тұлғаның маңызды 

ерікті қасиеттері шыдамдылық,          өзін-өзі бақылау болып табылады. 

Егер спортшы өзінің физикалық және моральдық күштерін қиындықтармен күресуге 

жұмылдыра алса, онда ол жоғары дамыған, күшті ерік-жігерге ие. 

Спортшылардың жеке басының ерікті қасиеттері ең маңыздыларының қатарына 

жатады. Ең көрнекті спортшылардың ерік-жігері әрқашан маңызды рөл атқарды. 

Студенттерге белгілі қозғалмалы ойындарға жаңа элементтерді енгізу, ережелерді, 

уақытты, ойын жағдайларын, доптар санын өзгерту, капитандардың жекпе-жектерінің 

нәтижелерін жалпы командалық нәтижеге есепке алу, буллит әдістерін қолдану және 

жеңімпазды анықтау үшін "бір әрекет", зерттеулер көрсеткендей, спортшылардың ерік-

жігерін көрсетуге, тәрбиелеуге, шоғырландыруға ықпал етеді. 

Оқу және жаттығу процесінде таңдалған спорт түрінің ерекшелігіне неғұрлым 

сәйкес бейімделуді қамтамасыз ететін психикалық белсенділіктің белгілі бір ерекшеліктері 

басым болатын спортшылар таңдалады, бұл одан әрі бәсекеге қабілетті қызметтің жоғары 

тиімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Спорттың ойын түрлерінде спортшыларының негізгі ерік-жігеріне мақсаттылық, 

өзін-өзі бақылау, айқындық, табандылық, қуат, бастамашылдық, еңбекқорлық жатады. 

Жаттығу іс-әрекетінде бағытталған қозғалмалы ойындарды пайдалану 

жаттықтырушыларға ойын спортындағы спортшыларда қажетті ерікті қасиеттерді 

анықтауға, қалыптастыруға, бекітуге мүмкіндік береді. Бұл, әрине, бастапқы құрамды 

анықтауға, командадағы ойыншылардың ойын рөлін бөлуге, "штаттық" айыппұлшыларды 

анықтауға көмектеседі, спорт командасының ішінде салауатты қарым-қатынасты 

қалыптастыруға, сондай-ақ жаттықтырушылар мен ойыншылар арасындағы қарым-

қатынасқа көмектеседі. 

Ойын техникасы тактикалық ойлау сапасын арттырудың және спортшылардың 

ерікті қасиеттерін белсендірудің тиімді құралы болып табылады және бұл, ең алдымен, іс-

әрекеттің даралануы мен өзгергіштігі арқылы қол жеткізіледі. 

Спорттық ойындарда жиі кездесетін жағдайларды көрсететін бағытталған 

қозғалмалы ойындарды қосу арқылы жаттығу процесінде ойын техникасын қолдану, сөзсіз, 

жаттығу процесін оңтайландыруға әкеледі. 

Осы тақырыпты одан әрі зерттеу мамандандырылған дайындық кезеңінде 

спортшылардың жеке басының ерікті қасиеттерін тәрбиелеу үшін қозғалмалы ойындарды 

қолдану әдістемесін әзірлеуге және тәжірибелік негіздеуге бағытталған. 
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Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі 

де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне білім ордасының маңызы зор. Баланың бақытты болуы 

үшін, денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл - 

ойы айқын, өз - өзіне сенімді, жан - жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болуы 

шарт. 
 

Тірек сөздер: жаңа технология, ойын,  оқыту 

Школа играет важную роль в выявлении хороших качеств и способностей ребенка 

и воспитании в нем нравственности и образования. Чтобы ребенок был счастлив, он 

должен внимательно следить за своим здоровьем. Здоровый ребенок должен быть ясным, 

уверенным и счастливым. 

Ключевые слова: новая технология, игра, обучение 
  

School plays an important role in identifying a child's good qualities and abilities and 

educating them in a moral and educated manner. For a child to be happy, you need to take great 

care of his health. A healthy child should be clear, confident and happy. 

Key words: new technologies, games, learning 
 

«Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулығымызға байланысты» 

(Артур Шопенгауэр) 
 

«Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулығымызға байланысты», - деп Артур 

Шопенгауэр айтқандай адам баласының байлығы денсаулық, ал денсаулықты нығайту үшін 

салауатты өмір салтын ұстанған дұрыс. Дені сау сәби –әр отбасының қуанышы, бақыты, 
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 байлығы. Ал, денсаулығы мықты сәби халқымыздың болашағы, Отанымыздың сенімді 

тірегі. Еліміздегі спорт саласы Мемлекет назарынан тыс қалған емес. Тіпті, атап айтар 

болсақ, президентіміз өзі үлгі бола отырып, халықты, әсіресе жастарымызды дене 

шынықтырумен шұғылдануға, салауатты өмір салтын ұстануға үнемі шақырады. Ал, соның 

нәтижелері негізінде бүгінде еліміздің 22 пайыздан астамы салауатты өмір салтын серік 

етіп келеді. Ол көрсеткіш 30 пайызға дейін жетуі тиіс. Бұл – Елбасының тапсырмасы. 

«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз»,- деген Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың айтқан сөзі ұстаздар қауымына зор үміт пен жауапкершілікті артып 

отыр. Еліміздің болашағы көркейіп, дамыған елдер қатарына қосылуы, бүгінгі ұрпақ 

келбетінен анық көрінеді. Еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы барысында орта 

білім берудің жүйелі реформалануы қоғамдық тұрғыдан үлкен маңызға ие. Білім беруді 

реформалауды жүзеге асырудың және бір маңызды сипаты қазіргі уақыттағы оқыту 

процесін технологияландырудың қажеттілігінен туындап отыр. Осыған орай оқытудың 

бірнеше түрлі технологиялары жасалып, мектеп өмірінде қолданылып отыр. Ал, жаңаша 

технологиялар білім алушының шығармашылық қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосары 

сөзсіз. Әлемнің озық тәжірибелеріне сүйенер болсақ,жаңа типтегі оқыту, яғни әр білім 

алушының табиғи қабілетін жетілдіру үшін ыңғайлы жағдайлар жасай отырып, оны жан – 

жақты дамыту керектігін білеміз. Қазіргі жаңаша білім беру мазмұнында жаңаша 

көзқарастар пайда болып, оқытудың жаңа технологиялары пайда болды. Яғни 

педагогикалық технология ұғымы іс-әрекетімізде кеңінен еніп, жоғары деңгейде 

қолданысқа ие болды.  

Қазіргі күн тәртібіндегі негізгі әрі өзекті болып табылатын мәселе – оқушылардың 

әрқайсысының өзіндік ерекше қабілетін, мінезін танып, жетілдіріп, сол бағытта жеке тұлға 

ретінде тәрбиелеу. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, алдына қойылған 

тапсырмаларды өз бетінше орындауға машықтандыру, ойлау деңгейін, қабілетін шыңдау – 

ұстаздың басты міндеті. Дене шынықтыру сабағында әр түрлі әдіс-тәсілдерді тиімді 

пайдалана білген жөн. Берілген білімді меңгерту, біліктілікті қалыптастыру үрдісінде 

бақылаудың алар орны ерекше. Бақылау- білім, біліктіліктерін айқындау, есепке алу, 

бағалау, тексеру. Егер берілетін білім мен оны меңгерудің арасында үйлесімділік болмаса, 

тиісті нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және де 

қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиесі жүйесін, оның дамуы мен қалыптасуының негізгі 

ұстанымдарын, оның қызметі мен құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие 

талаптарына сай өсікелең ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамассыз етуі үшін қажет. Дене 

тәрбиесі тек мектеп қабырғасындағы дене шынықтыру сабағы ретінде ғана емес, сондай – 

ақ мектептен тыс денсаулыққа байланысты іс – әрекеттер екенін ескерсек, қазіргі уақыттағы 

білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын 

нығайтумен қатар, тұрға ретіндегі биологиялық, психологиялық қажеттіліктердің барынша 

дамуына, өмірге деген белсенді ұстаным мен ізгілікті қатынастарын нығайтуды меңзейді. 

Ден шынықтыру жаттығуларының орындалуы қозғалыс дайындығының деңгейі туралы 

мағлұмат береді.  

Дене тәрбиесін заманауи технология мен озат тәжірибені ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылық қағидаларымен сабақтастыра зерттеп зерделеу қазіргі заман 

талабынан туындап отырған педагогика ғылымының мақсат – міндеттерінің бірі. Дене 

тәрбиесінің мәнін қазіргі заман талабына сай қарастыру адамды өзі өмір сүрген ортаның 

жемісі ғана емес, сонымен қатар сол ортадағы дене мәдениеті, адамгершілік тұрғыдағы 

қарым – қатынасы іс – әрекетімен көрінетін субъект деп қарастырылуымен ерекшеленеді. 

Жалпы орта мектептердегі дене шынықтыру пәнінің мақсаты әлі күнге дейін толықтыруды 

қажет теді. Осыған байланысты оның ғылыми негізделген бағытын айқындау 

маңыздылығы туындайды. Осы бағыттағы зерттеулердің оңтайлысы дене шынықтыру 

сабағында дәстүрлі емес оқыту құралдарын дұрыс әрі ұтымды қолдануды зерттеп зерделеу 

болып табылады.  
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Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан болашақ ұрпаққа білім беру мен тәрбие беру 

саласының ажырамас бөлігі болып табылады және де ол жеке тұлғаның жан – жақты өзіндік 

дамуына, күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 

тұлғаны қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке даярлауға қызмет тетеді. Өз денсаулығына 

аса мән бермеудің басты себептерінің бірі – адамның өзінің салауатты өмір салтының 

өзіндік бағдарламасын іздеуге бағытталатын ішкі ынтасының қажетті деңгейде жеткілік-

сіздігі. Денсаулық мәдениетін қалыптастыру үшін ең алдымен тұлғаны әлеуметтік тұрғыда 

тәрбиелеу кәсіби сауықтыру дене тәрбиесі процесінде алдыңғы орында тұруы қажет. 

Дене шынықтыру сабағында әр түрлі ойын элементтерін қолданып сабақ өткізу өте 

пайдалы. Себебі, ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. 

Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспеттес. Ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз өмірімен өзара ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Жалпы, ойын дегеніміз – тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан ойға жетелейтін, адамға 

қиял қанат бітіретін, ақыл – ой жетекшісі. Сабақ барысында ойын элементтерін дұрыс 

пайдалана білу оқушылардың ой-өрісін, танымдық белсенділігін арттырары сөзсіз.  

Теорияны практикамен ұштастыруға жол ашады. Дегенмен, оқу барысында ойынды 

үнемі қолдануға, ұзақ уақытқа созуға болмайды. Ойын белгілі бір мерзім аралығында жүзе-

ге асырылып, сабақ кезеңдеріне де кедергі келтірмейтіндей үйлесім тауып тұрғаны жөн.  

Ойынға педагогикалық басшылық жасау деп оқушыларды ауызбіршілікке, 

ұйымшылдыққа, шығармашылық даму қызметтерін алмастыратын, балалардың ұжыммен 

өзара қарым – қатынасын дамыта түсу болып табылады. Ойын барысындағы қарым – 

қатынаста педагог негізгі бағытты достыққа, жолдастық қарым – қатынаста өзара 

түсіністікке назар аударуды бағыттайды. Ұжымдық ойындағы оқушының алар орны 

күнделікті өмірден айтарлықтай өзгеше. Ол ойындағы атқаратын рөлінен туындайтын 

мазмұнымен сипатталады. Ойын оқушылардың қарым – қатынасын орнықтырады, бір – 

біріне сенімін, түсінігін арттырады. Ойын – мектеп қабырғасындағы оқушыларын 

тәрбиелеудің тиімді жолы. Әр сабақ барысында өзгеше жаңалықтар енгізіп отырсақ, білім 

алушылардың білімге деген құштарлығы артады.  

Дене шынықтыру сабағында жалпы дене жаттығуларын жасап болған соң, 

тақырыпқа сай келетін ойын элементтерін қолдану оқушыларды пәнге қызықтырады. 

Мұның өзі мұғалім үшін аса қажетті жағдай. Мұғалім әрбір ойын элементтерін дұрыс 

қолдануы оқушылар арасында саналы жарыс туғызған кезде жүргізген дұрыс. Мұғалім де 

әрбір ойын жөнінде терең ойланып, зерттеп, оның оқу және тәрбиелік маңызын дұрыс 

түсіне білуі қажет. Оқушыларға қойылатын талап қысқа әрі жалпыға түсінікті болуы керек. 

Ойын элементтерін қолдану барысында мүмкіндігінше ойынның бірнеше түрін кездестіріп 

отыру керек.  

 Қорыта айтқанда, ойын элементтерін ұтымды қолдану дене шынықтыру сабағында 

ерекше рөл атқарады. Ол оқушылардың пәнге деген қызығушылығымен қатар, 

оқушыларды белсенділікке, шапшаң ойлауға, ұйымшылдыққа, ауызбіршілікке, өзін және 

өзгені дұрыс бағалай білуге машықтандырады.Қоғам дамуының қазіргі сатысында 

жастардың кәсіби сауықтыру мәдениетін кәсіби тұлғаны қалыптастыруға, денсаулықты 

сақтауға және оны нығайтуға, организмнің резервтік мүмкіндіктерін дамытуға, кәсіби 

тұрғыда маңызды қасиеттерді барынша дамытуға бағытталған әлеуметтік қызмет түрі 

ретінде қарастырған жөн.Бұл құзырлы кәсіби маманды максималды өмір ұзақтығы 

кезеңінде еңбек белсенділігі мен әлеуметтік белсенділігіне дайындауды көздейді. Көрнекті 

педагог В. Ф. Сухомлинскийдің «егер мен тек сабақ беруші ғана болсам, педагогтік 

деңгейде көтеріле алмас едім, шәкіртімнің жүрегі мен үшін қақпасын мәңгі ашпас тас 

қамалдай болып қала берер еді» деген дана сөзін өз санамызға сіңіріп, терең ой түюге 

болады.Дене тәрбиесі мен валеологияның маңыздылығын арттыру  - халқымыздың 

денсаулығын нығайту мен көптеген әлеуметтік мәселелердің шешімдеріне негіз бола 

алады. 
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Мақалада шығармашылық тұлғаны дамыту мәселесі қарастырылады, қазіргі 

жағдайда музыка сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

қабілеттерін дамытудың өзектілігі негізделеді. 

Қарастырылып отырған мәселенің теориясы мен тәжірибесін зерделеу негізінде 

оқушылардың оқуға деген оң көзқарасын қалыптастыратын, білім алуға 

ынталандыратын және олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін 

пәнаралық байланысты қолдану бойынша ұсыныстар беріледі. Сонымен қатар бастауыш 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын жүзеге асыру жағдайында 

сипатталған әдістерді қолдану нәтижелеріне ерекше назар аударылады. Шығармашылық 

тапсырмаларды қолдану бастауыш мектеп жасындағы оқушыларға оқу білігін, 

шығармашылық және өзін-өзі жетілдіру қабілетін қамтамасыз етеді деген ой негізделеді. 

Тірек сөздер: шығармашылық қабілеттер, бастауыш сынып оқушылары, 

пәнаралық байланыс, шығармашылық тапсырмалар. 
 

В статье рассматривается проблемаразвития творческой личности, 

обосновывается актуальностьразвития творческих способностей младших школьников в 

учебной деятельности на уроках музыки в современных условиях. 

На основе изучения теории и практики рассматриваемого вопроса 

даютсярекомендации по использованию межпредметных связей, стимулирующих 

положительное отношение учащихся к учению, формирующих познавательный интерес и 

способствующих развитию их творческих способностей. Также особое внимание 

уделяется результатам использования описанных приемов в условиях реализации 

государственного общеобязательного стандарта начального образования. 

Обосновывается мысль о том, что использование творческих заданий обеспечивает 

младшим школьникам умение учиться, способность к творчеству и 

самосовершенствованию. 

Ключевые слова: творческие способности, учащиеся начальных классов, 

межпредметные связи, творческие задания. 
 

The article deals with the problem of the development of creative personality, substantiates 

the relevance of the development of creative abilities of younger schoolchildren in educational 

activities at music lessons in modern conditions. 

Based on the study of the theory and practice of the issue under consideration, 

recommendations are given for the use of interdisciplinary connections that stimulate a positive 

attitude of students to learning, form cognitive interest and contribute to the development of their 
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creative abilities.Also, special attention is paid to the results of the use of the described techniques 

in the context of the implementation of the state mandatory standard of primary education. The 

author substantiates the idea that the use of creative tasks provides younger students with the 

ability to learn, the ability to create and improve themselves. 

Key words: сreative abilities, primary school students, music, interdisciplinary 

connections, creative tasks. 

 

Қазіргі кезеңде қоғам тез өзгеретін жағдайларда дамуда. Мұндай жағдайлар көптеген 

салаларда мамандардың қызметіне жаңа талаптар қояды. Олардың негізгілерінің бірі -

мамандардың өз жұмыстарын шығармашылық көзқараспен орындау білігі мен дағдылары 

болуы. Қоғамның маңызды жаңа талаптары ХХІ ғасырдағы жас ұрпақтың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту мәселесін зерттеуге ықпал етеді.  

Сондықтан қазіргі уақытта шығармашылық тұлғаны қалыптастыру мәселесі өзекті 

болып отыр. Бүгінгі таңда шығармашылық және адамның шығармашылық қабілеттерін 

дамыту педагогика мен психологияның маңызды теориялық және практикалық мәселесі 

болып табылады.  

Көптеген зерттеушілер осы мәселенің әртүрлі аспектілерін қарастыра отырып, 

балалардың шығармашылық қабілеттерін сәтті дамыту үшін мұғалімнің өз жұмысына 

шығармашылық көзқарастың қажеттілігіне назар аударады және оқушылардың 

шығармашылық қызметін ұйымдастыру әдістемесі бойынша ұсыныстар береді. 

Дегенмен, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытудың 

ұйымдастырушылық және әдістемелік жағдайларына қатысты мәселе әлі де өзекті болып 

отыр. Өзектілік қарастырылып отырған мәселені жаңа жағдайда әрі қарай зерттеумен, осы 

уақытқа дейін жинақталған тәжірибені зерделеумен және жалпылаумен, оқушыларды 

дамыту бойынша ұсынылған құралдарды, әдістер мен жұмыс формаларын тексеру 

қажеттілігімен, сондай-ақ оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытудың тиімді 

әдістерін қолдану қажеттілігі мен мұғалімдердің оларды тәжірибеде қолдануға толық 

дайын еместігі арасындағы қайшылықтардың болуымен байланысты. 

Біз өз жұмысымызда бастауыш сынып оқушыларының пәнаралық байланыс арқылы 

шығармашылық қабілеттерін дамыту мүмкіндіктерін қарастыруды, яғни анықталған 

қарама-қайшылықтар мен зерттелген ғылыми-әдістемелік материалдар негізінде музыка 

сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту 

бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірлеу мақсатын қойып отырмыз. 

Оқушылардың шығармашылығын, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру 

және дамыту педагогикалық процестің негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Бұл 

мәселеге білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарда ерекше көңіл бөлінеді. 

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында [1] тұлғаның шығармашылық 

қабілеттерін, эстетикалық тәрбиесін дамыту білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің 

бірі ретінде көрсетілген (1-бөлім, 2-бап); Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында [2] білім 

алушылардың зияткерлік, рухани-адамгершілік дамуын қамтамасыз ету міндеті қойылған; 

бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында [3] «Музыка», 

«Көркем еңбек» оқу пәндерін қамтитын «Технология және өнер» білім беру саласының 

мазмұны бастауыш мектеп білім алушыларының музыкалық-шығармашылық және 

көркемдік дамуына бағытталғандығы көрсетілген. 

Қарастырылып отырған мәселе бойынша теориялық және ғылыми-практикалық 

материалдарды зерделеу, оның тың емес екенін, адам дамуының барлық салаларын 

қамтыған философия жүйесін құрған ежелгі грек философтары Сократ, Аристотель, Платон 

және т.б. ойшылдардың бұл мәселемен шұғылданғанын көрсетті [4]. 

Сондай-ақ, Шығыс ойшылдары да адам табиғатының мәнін түсінуге, зерттеуге 

тырысқан. Олар адамның қоғамдық мәніне ерекше маңыз берген. Таяу және Орта Шығыс 
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 ойшылдары әл-Фараби, әл-Бируни, ибн Сина, әл-Ғазали өз еңбектерін тұлғаны үйлесімді 

дамыту, жетілдіру мәселелеріне арнады [5]. Мысалы, әл-Ғазалидің еңбектері адам 

қабілеттерін дамытуға арналды. 

Бүгінгі таңда оқушылардың қабілеттерін дамыту білім саласының 

негізгіталаптарының бірі және психологиялық-педагогикалық зерттеулердің маңызды 

мәселесі болып табылады. 

Шығармашылықтың психологиялық-педагогикалық аспектілерін және тұлғаның 

шығармашылық дамуын, оның ішінде баланың жеке тұлғасын дамыту мәселелерін Г. 

Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, А. Танненбаум, Д.Б. Богоявленская, 

Л.А.Венгер, Л.С. Выготский, В.И. Дружинин, В.А. Кан-Калик, В.А.Крутецкий, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.З. Рахимов және тағы басқа 

ғалымдар, сондай-ақ отандық зерттеушілер А. Қоңыратбаев, С. Тлешева, К. Жаманбаева, 

М. Мұхамедин және тағы басқалар зерттеумен айналысқан. 

Бүгінгі өмір қоғамның жылдам қарқынмен өзгеретінін және туындап отырған 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени, тағы сол сияқты міндеттерді шешу үшін бастамашыл, 

шығармашыл, жаңа шешімдер табуға дайын адамдар қажет екенін көрсетіп отыр. 

Қазіргі уақытта мектептерде жаңартылған бағдарламалар енгізілді, тұлғаға 

бағытталған сапалы жаңа оқыту тәсілдерін қолдану, оқушының оқуға деген ынтасы мен 

іскерлігін қалыптастыру, оның оқуға деген қызығушылығын, жеке тұлғасын, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту жүзеге асырылуда. 

Бірақ мектеп тәжірибесінде мұғалімдердің жұмысында шаблондық әлі де кездеседі. 

Мұғалімдер кейде сабақ жүргізуде оқытудың бір әдістері мен тәсілдердін қайталап қолдана 

береді. Бұл оқушылардың өзіндік және шығармашылық ойлауының төмендеуіне әкелуі 

мүмкін. Сондықтан қазіргі мектептегі мұғалімнен жалпы білім беру дағдыларын 

қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық қызметін 

ұйымдастыруға, олардың оқу барысында ізденіс және шығармашылық тапсырмаларды 

орындауына назар аудару қажет. Шығармашылық іс-әрекет аясында оқушылардың жаңа 

шешімдерді, қажетті нәтижеге жетудің өзіндік тәсілдерін, ұсынылған жағдайды 

қарастырудың жаңа тәсілдерін іздей және таба алатын қабілеттері қалыптасады. 

Жаңартылған бағдарламалардың ерекшеліктерін ескере отырып, мұғалімдерге: 

- бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері туралы білімдерін 

кеңейту; 

- пәндерді оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

бағытталған әдістерді меңгеру; 

- оқу үдерісінде оқыту мен оқудың жаңа тәсілдерін қолдану дағдыларын меңгеру; 

- коллаборативті оқытуды ұйымдастыру, педагогикалық рефлексия әдістерін және 

кері байланыстың тиімді формаларын қолдану бойынша білімдерін кеңейту қажет. 

Және де, балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін 

ұйымдастырушылық және әдістемелік жағдайлар жасау қажет. Мұндай жағдайларға 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін іс-әрекеттерді 

ұйымдастыруды, балаға қызметтің түрі мен тәсілдерін таңдауда еркіндік беруді, 

ересектердің балаларға уақтылы және ақылға қонымды көмек көрсетуін, жайлы 

психологиялық жағдай жасауды, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін жоғары 

деңгейде дамытуға ықпал ететін қолайлы оқыту әдістерін таңдауды қамтитын баланы 

шығармашылық белсенділікке ынталандыру үшін қажетті жағдайлар  жатады. 

Бастауыш білім берудің мемлекеттік стандартында оқушылардың дайындық 

деңгейіне қойылатын талаптар, оның ішінде «Технология және өнер» білім беру саласы 

бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер айқындалған. Соларға сүйене отырып, сабақта 

оқушы тек дайын білімді алып қана қоймай, жаңа шешім іздеу, талқылау процесіне белсенді 

қатысатындай, ойлайтындай етіп жұмыс жүргізілуі керек. 
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Музыка және көркем еңбек сабақтары оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытуда ерекше рөл атқарады, музыкалық және бейнелеу өнерін тану процесінде қиял, 

есте сақтау, ойлау және басқа да психологиялық қасиеттері, оқушылардың эмоционалды-

сезімдік сферасы дамиды. Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған 

«Музыка» және «Көркем еңбек» пәнінен үлгілік оқу бағдарламаларында әр пәнді оқыту 

мақсаттары көрсетілген.  

«Музыка» пәнін оқытудың мақсаты – білім алушылардың музыка бойынша негізгі 

білімі мен біліктерін, музыкалық іс-әрекеттерінде шығармашылық пен өз ойын жеткізу 

және қарым-қатынас жасаутәсілдерін меңгеру, ұлттық және жалпыадамзаттық мәдениеттің 

адамгершілік-эстетикалық құндылықтары туралы түсініктерін қалыптастыру, музыкалық 

және шығармашылық қабілеттерін дамыту [6]. Ал, «Көркем еңбек» пәнін оқытудың 

мақсаты – жеке тұлғаның қалыптасуы және өз ойын білдіруінің негізі ретінде, рухани-

адамгершілік мәдениетін дамыту, шығармашылық, кеңістіктік-образдық ойлауын, 

көркемдік-технологиялық білімінің негізін қалыптастыру [6]. 

Сондықтан осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін сабақтарда ойын, шығармашылық, 

проблемалық жағдайларды құру, оқушыны ұжымдық-топтық жұмысқа, диалогқа тарту 

және т.с.с.балаларды дамытуға ықпал етеді. Осыған байланысты музыка сабақтарында 

көркем еңбек және басқа да пәндермен пәнаралық байланыс орната отырып, аталған жұмыс 

түрлерін қолдану арқылы оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру ұсынылады. 

Бірнеше мысалдар қарастырайық. 

1. Мектеп оқушыларының ассоциативті–бейнелі ойлауын дамыту технологиясын 

қолдану. Бұл технология музыканың бейнелеу өнерімен, әдебиетпен, театрмен және т. б. 

өзара әрекеттесуін қамтиды. 

Мысалы, 3-сыныпта «Музыкалық шығармаларды тыңдау және талдау» тақырыбын 

[6] оқытуда шығарманың сипатын анықтау дағдыларын қалыптастыру және бекіту үшін 

«Синквейн» әдістемелік тәсілін пайдалануға болады. Бұл тәсіл бойынша бес жолдан 

тұратын өлең құрастыру керек. Синквейнді жазу кезінде оқушыдан шығармашылық, 

оқылып отырған тақырыпта ең маңызды элементтерді табу және бөліп алу, оларды талдау, 

қорытынды жасау және өлең жазу принциптері негізінде оларды тұжырымдау дағдылары 

талап етіледі. 

Синквейнді жазу ережелері: 

1) Бір сөзбен тұжырымдалған тақырып беріледі, бұл жағдайда«Музыка». 

2) Тақырыпты 2 сын есіммен сипаттау. Мысалы, көңілді, ойнақы. 

3) Тақырып бойынша әрекетті 3 етістікпен сипаттау. Мысалы, көңілдендіреді, 

қуаттандырады, күлдіреді. 

4) Тақырыпқа қатынасты3-4 сөзден тұратын сөйлем мен сипаттау: көтеріңкі көңіл-

күй тудырады. 

5) Эмоционалды-бейнелі деңгейде бір сөз жазу, бірінші жолдың синонимі, мысалы, 

әуен. 

2. Ойын технологиясын қолдану. Ойын әрекеті балалардың психологиялық 

қасиеттерін, шығармашылық дағдыларын, әлеуметтік тәжірибесін дамытудың тиімді әдісі 

екені белгілі. 

4-сыныпта музыкалық-шығармашылық жұмыс дағдыларын қалыптастыру және 

дамыту кезінде идеяны ұсынудан, қажетті ресурстарды таңдаудан бастап жобаны құруға 

дейін оқушылардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық ойлауын дамытатын «Мен 

–режиссермін» сюжеттік-рөлдік ойынын пайдалануға болады. 

3. Жобалар әдісі технологиясын қолдану. 

Бастауыш мектеп пәндерінің салаларында әр түрлі жобалар дайындауға болады. Біз 

музыкалық-шығармашылық жұмыстарды, сондай-ақ әртүрлі шығармашылық 

тапсырмаларды орындауды қарастырайық. Бұл кроссвордтар, ребустар және т.с.с. құрасты-

рудан бастап шығармашылық жобаны әзірлеуге дейінгі тапсырмалар болуы мүмкін. 
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 3 сыныпта «Жанды табиғат» ортақ тақырыбы бойынша музыка пәнінде музыкалық-

шығармашылық  жұмыстар құру арқылы музыкалық шығармашылық жұмыстар жасау үшін 

өз идеясын ұсыну мақсаттары қойылған.Ал, көркем еңбек пәнінде орындау техникасын 

негіздеп таңдай отырып, шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) 

көрсетумақсаттары қойылған.Осы жерде музыкалық-бейнелеу шығармашылығын 

дамытуға арналған тапсырма, мысалы,суретке әуен жазғызу тиімді болады. Көркем еңбек 

сабағында өнердің суреттеу құралдарымен көркем бейнелер мен сезімдерді көрсетуге 

орындалған тапсырмалары бойынша, яғни оқушылардың салған суреттеріне әуен шығаруға 

ұсынылады. Әуен шығаруға нұсқаулық беріледі: 

1) музыканың мәнерлеу құралдарын анықтау: 

- регистрлер (жоғарғы немесе төменгі); 

- динамика (қатты немесе тыныш дыбыстар); 

- гармониялық бояулар (нәзік немесе қатаң) және т. б. 

2) Әуендіқұрастыру және әндетіп айту. 

3) Музыканың мәнерлеу құралдарынтаңдауды түсіндіру. 

Мұндай тапсырмалар жүйесі музыканы оқытудың мақсаттары мен міндеттерін іске 

асыруға мүмкіндік береді және оқушылардың алдына қойылған мәселені көре білу, нақты 

тәжірибелік және оқу міндеттерін шешудің жаңа тәсілдерін табу іскерліктерін дамытуға 

ықпал етеді. 

Психологияда шығармашылық қабілеттер мәселесіне әртүрлі көзқарастар 

қалыптасқан. Атақты психолог-ғалымдар Айзенк Г., Векслер Д., Стернберг Р., Термен Л., 

Уайсберг Р. және т.б. ұстанымы бойынша интеллекттің дамуының жоғары деңгейі 

шығармашылық қабілеттердің жоғары деңгейін болжайды және керісінше [7]. Соның 

растауы ретінде, тәжірибе көрсеткендей, музыка сабақтарында оқушылардың оқу іс-

әрекетінде шығармашылық және дамытушылық сипаттағы арнайы тапсырмаларды қолдану 

баланың өнерге, шығармашылыққа деген қызығушылығын дамытудың, талдау, салыстыру, 

жалпылау, ойлау біліктерін, яғнитанымдық процестерді дамытудың қолайлы шарты болып 

табылады.Осылайша, музыка сабақтары бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 

қабілеттерін ғана емес, сонымен бірге олардың интеллектуалды дамуына да ықпал етеді. 
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Мақалада студенттердің күнделікті өмір сүру ортасы ретінде спорт залының 

заманауи дизайнын шешудің міндеттері мен принциптері қарастырылған. Интерьер 

кеңістігін шешудің дәстүрлі әдістерін, сонымен қатар кеңістіктік ортаны жобалаудағы 

жаңа технологияларды және олардың қалыптасуын қолдану дизайнерге үйлесімді орта 

құруға мүмкіндік береді. Мақалада автор университеттегі спорт залының дизайнын 

жасауға қолайлы түстер туралы айтады. 

Тірек сөздер: дизайн, түс, интерьер, безендіру, эстетика, спорт, жоба. 
 

В статье рассматриваются задачи и принципы решения современного дизайна 

спортивного зала как повседневной среды обитания студентов. Использование 

традиционных приемов решения интерьерных пространств наряду с новейшими 

технологиями в дизайне предметно пространственной среды и их формообразованием 

позволяет дизайнеру создавать гармонизированную среду. В статье автор рассказывает 

о цветах подходящих для оформления дизайна спортивного зала при университете.  

Ключевые слова: дизайн, колорит, интерьер, оформление, эстетика, спорт, 

проект. 
 

The article deals with the tasks and principles of solving the modern design of a sports hall 

as an everyday living environment for students. The use of traditional techniques for solving 

interior spaces, along with the latest technologies in the design of the subject-space environment 

and their shaping, allows the designer to create a harmonized environment. In the article, the 

author talks about the colors that are suitable for the design of the sports hall at the university. 

Keywords: design, color, interior, decoration, aesthetics, sports, the project. 

 

В спортивных залах должно быть все пронизано стремлением к красоте, силе и 

мотивации, поэтому в настоящее время большое внимание уделяется благоустройству 

территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, а также интерьеру внутренних 

помещений. Студентов необходимо учить чувствовать, понимать, ценить и, что самое 

главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы само помещение спортивного зала, её 

территория были достаточно притягательными.  

Поэтому я хочу уделить большое внимание именно эстетическому оформлению. 

Формирование эстетического вкуса у студентов, это прививание чувства ответственности 

за свой университет, желание изменить облик к лучшему.  

Цель проекта: Создание эстетически благоприятных условий для занятий спортом.  

Задачи:  

1) пропаганда спорта и здорового образа жизни 

2)  мотивация посещаемости спортивного зала учащимися 

3) привитие эстетического вкуса  

4) соблюдение требований техники безопасности 

5) качественный выбор материалов, инструментов и приспособлений 

Свет и тени в дизайне тренажерного зала 

Психологи советуют включать в интерьер спортзала голубые, серые, зеленые, 

светло-бежевые и кремовые оттенки. Они подойдут для дизайна стен. А вот цвета 
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 оборудования могут быть черными, стальными или яркими, броскими – главное, чтобы 

гармонировали с дизайном помещения. Что касается света, то желательно организовать 

верхнее освещение, к примеру, равномерно распределить по потолку точечные 

светильники. Такой свет рассеивается, не напрягает зрение и не создает резких теней. 

Дополнительной подсветки требует зона для тренировок перед зеркалом.  

Ни один интерьер спортзала не обойдется без зеркал, они тоже помогают в 

освещении, создают пространственную перспективу. Располагают зеркальную стену или 

зеркало в полный рост под прямым углом к оконному проему, тогда отражение не 

засвечивается и не затемняется. 

Цвет имеет значение даже в спортивном зале 

Цвет является мощным источником воздействия на психику человека и его 

эмоциональное состояние, а потому работать с цветом интерьера нужно очень осторожно. 

Цветовой круг условно делится на две части: в одну входят все красные, желтые и зеленые 

цвета, а в другую - сине - зеленые, синие и фиолетовые. Цвета первой группы называются 

теплыми, второй - холодными. Современные исследования в области эмоционального 

восприятия цвета предоставляют возможность регулировать настроение человека, 

используя его реакцию на отдельные цвета и их сочетания. Осознанное применение цвета 

позволяет корректировать состояние человека, подолгу находящегося в одном помещении. 

Давайте разберемся - в чем же специфика дизайна спортивной зоны? 

Заранее продуманная концепция оформления зала позволит, даже при выборе 

оборудования различных фирм, в итоге собрать в тренажерном зале гармонично 

сочетающееся по внешнему виду оборудование. 

Красный цвет интерьера - теплый, раздражающий, стимулирует работу мозга, 

эффективен при меланхолии и плохом настроении, допустимо использовать его в большом 

количестве в тренажерных залах. 

Оранжевый цвет стимулирует чувства и слегка ускоряет пульс, но не увеличивает 

кровяное давление, создает чувство благополучия и радости, поднимает аппетит. 

Желтый цвет активизирует работу мозга, эффективен при восприятии в течение 

небольшого количества времени при умственной не достаточности, поднимает настроение. 

Зеленый цвет успокаивающе влияет на нервную систему и зрение, уменьшает боль, 

снимает раздражительность, усталость, снижает кровяное давление, ослабляет мигрень. 

Голубой цвет - антисептический, снимает боль. Однако при слишком длительном 

воздействии вызывает угнетенность и усталость. 

Фиолетовый (пурпурный) цвет благоприятно воздействует на сердце, легкие и 

кровеносные сосуды, увеличивает выносливость ткани. 

Нежно-розовый цвет оказывает мощное успокаивающее воздействие. Снимает 

стрессы, благотворно влияет на нервную систему детей. 

Ещё один цвет спокойствия и расслабления, освобождающий от тревог и 

напряжённых раздумий, – синий индиго. А вот с основным синим цветом и его тёмно-

голубыми оттенками следует быть осторожным и использовать их только для расстановки 

акцентов. В большом объёме эти цвета вызывают тревогу и могут воздействовать на 

психику гнетуще. 

Коричневый и его многочисленные оттенки – один из самых беспроигрышных 

вариантов в оформлении спортзала. Он создаёт ощущение стабильности и безопасности, 

повышает выносливость и трудолюбие. 

Также важен определённый стиль и умеренность зала на сегодняшний момент 

достаточны актуальные стили это: 

 Лофт. благодаря своему индустриальному характеру этот стиль настраивает на 

хорошую рабочую атмосферу и проведение силовых тренировок. 

 Современный стиль. Абсолютно нейтрален для оформления спортивного зала и 

потому приходится по вкусу всем и  пр. 
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 Экостиль. Тёплый и уютный благодаря использованию в оформлении природных 

материалов и различных природных цветовых оттенков, он идеально подходит для 

интерьеров женских спортивных залов, где проводятся групповые занятия по йоге, 

пилатесу, растяжке. И так приступим к реализации дизайна  

1. Подготовительный этап:  

Дизайнерское оформление спортивного зала  

Инструменты и приспособления  

Сроки выполнения работы  

Выбор варианта оформления  

Техника исполнения работы 

Материалы 

Соблюдение требований техники безопасности  

Выбор тематики рисунков и стиля  

Решили изобразить спортсменов разных видов спорта, причём ограничиться теми 

видами спорта, которыми реально заниматься в нашем университете: лёгкая атлетика, бокс, 

танцы, бег и т. д.  

Рисунки спортсменов решили сделать стилизованными.  

Стиль выбрали современный  

Поиск материалов в интернете.  

Изучение литературы.  

Изучение подобного оформления спортивных залов других университетов  

Необходимые материалы:  

1 Набор простых карандашей.  

2. Малярные кисти. 

3. Краска белая. 

4. Колер (красный, синий, желтый, фиолетовый, коричневый). 

Практический этап 

Компоновка Размещение рисунков на стенах, выбор места для каждого спортсмена.  

Изображение Выполнение рисунков карандашом.  

Уточнение размеров фигур.  

Подготовка краски  

Получение нужных цветовых оттенков путём смешивания белой краски и колеров.  

Покраска фигур спортсменов.  

Нанесение контура для того, чтобы все фигуры смотрелись единой композицией.  

Заключительный этап  

После окончания полного ремонта (смена стиля, покраска стен, пола, замена 

освещения) спортивный зал приобретет новый образ, улучшится его эстетический вид, то 

есть цель работы выполнена.  

Реализованы и задачи проекта, а именно: пропаганда спорта и здорового образа 

жизни, так как изображения на стенах иллюстрируют виды спорта; новое оформление стен 

спортивного зала будет способствовать посещаемости спортивного зала учащимися и 

привитию им эстетического вкуса. 
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Мақалада дизайнның негізгі бағыттары, қалыптасу ерекшеліктері және даму 

хронологиясы қарастырылған. Дизайн ерекшеліктері адамның материалдық және рухани 

қажеттіліктерінің шығармашылық қызметі ретінде қарастырылады, оның 

орталығында пайдаланушының қажеттіліктері орналасқан. Мақалада заманауи 

дизайнның мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. Адамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін заманауи дизайндағы үрдіске талдау жасалған.  

Тірек сөздер: дизайн, бренд, жарнама, маркетинг, интерфейс, моушн, веб-дизайн. 
 

В статье рассмотрены основные направления, особенности формирования и 

хронология развития дизайна. Рассмотрены особенности дизайна как творческой 

деятельности материальных и духовных потребностей человека, в центре которой 

находится потребности пользователя. В статье обозначены цели и задачи современного 

дизайна. Проведен анализ тенденции в современном дизайне на удовлетворение 

потребностей человека. 

Ключевые слова: дизайн, бренд, реклама, маркетинг, интерфейс, моушн, веб-

дизайн. 
 

The article considers the main directions, features of formation and chronology of design 

development. The features of design as a creative activity of material and spiritual needs of a 

person, in the center of which is the needs of the user, are considered. The article outlines the 

goals and objectives of modern design. The analysis of the trend in modern design to meet human 

needs is carried out. 

Key words: design, brand, advertising, marketing, interface, motion, web design. 
 

Заманауи дизайнның міндеттерінің бірі - назар аудару және бірегейлігімен таң 

қалдырған жөн. Сондықтан біз кейде дизайнды «әлем есінен танып қалды» сериясынан 

кездестіреміз. 2020 жылдың қарсаңында жас ұрпақ махаббат, жан, адамзаттың негізгі 

құндылықтары және планетамызды қалай сақтау керектігі туралы ойлайды. Мұның бәрі 

графикалық дизайндағы жаңа тенденцияларды құрудың алғышарттарын жасайды. 

Сондықтан дизайнерлер үшін жеке стандартты емес ойлауды дамыту маңызды. Өмірге 

деген заманауи көзқарастар өзгерді, еркіндік барлық жерде көрініс тапты, енді ешкімді 

шеңберде ұстай алмады. Қазір сәнде стандартты емес және тосын ойлар көп кездеседі. 

Мысалы, бүкіл суреттің бір бөлігі ғана көрінетін жұмыстар пайда бола бастады. Сондықтан 

мен оны толығымен көргім келеді. Мұндай дизайн ұстаушыны қызықтырады және 

осылайша одан әрі дамуға бейім. 

Бүгінгі таңда даралық пен бірегейлік сәнде. Бұл алдын - ала болжау немесе өршіл 

менмендік болмауы керек. Графикалық дизайнның міндеттерінің бірі - объектіні жақсы 

жағынан немесе әртүрлі және күтпеген жағынан көрсету. Бес - он жылдан кейін қазіргі 

заманғы дизайн бүгінгіден өзгеше болуы мүмкін. Ол үнемі өзгеріп отырады, ішінара жаңа 

материалдар мен бөлшектердің пайда болуына байланысты. Қазіргі заманғы дизайн үнемі 

дамып келе жатқандықтан, ол басқа стильдерге оңай қарайды. Кез-келген стильдегі кеңістік 

қазіргі заманның табиғатына байланысты қазіргі заманғы элементтерге ие бола алады, яғни 

кеңістіктегі конструктивті өзгерістер сол жерде өмір сүретін адамдардың қалауына, 

талғамына және қажеттіліктеріне қалай сәйкес келеді, өйткені эволюция немесе даму қазіргі 

заманғы кеңістікті жасайды. 
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Графикалық дизайн - визуалды байланыс құралы. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл 

бейнелер, суреттер, қаріптер, видеолар және т.б. арқылы идеялардың, мағыналар мен 

құндылықтардың көрінісі. Осы салаға егжей-тегжейлі шолу жасайық, оған көптеген 

мысалдар кіреді. 

Графикалық дизайн түстер, пішіндер, суреттер, композициялар және 

типографияның көмегімен көптеген түрлі мәселелерді шешеді. Кез-келген мәселені бір 

жолмен немесе құралмен шешу мүмкін емес, сондықтан графикалық дизайнның бірнеше 

түрі бар. Әдетте дизайнерлер бір формада мамандандырылған, бірақ бүгінде сіз икемді 

болуыңыз керек және графикалық дизайнныңбарлық салаларын білуіңіз керек. 

Графикалық дизайн түрлері 

1. Брендті визуалды сәйкестендірудегі графикалық дизайн 

Брендинг - бұл бизнестің кірісін арттыру үшін іздеу, мағынаны нақтылау және 

оларды нақты бейнелерге айналдыру өнері. 

Бренд - дизайн - коммуникация құралдарында (бейнелерде) өнімнің немесе 

қызметтің негізгі құндылық және эмоциялық сипаттамаларын (мағыналарын) көрсететін 

брендтің жеке көрнекі ортасын құру бойынша жобалау қызметі. 

Брендті визуалды сәйкестендіру-бұл оның жеке басы және компанияның 

аудиториямен байланысын қалай құратындығы. Айдентиктегі Графикалық дизайн бренд 

стилін беретін және брендтің бет-бейнесін жасайтын визуалды элементтерді пайдаланады. 

Айдентика компанияның тарихын айтып, тәжірибесі мен эмоцияларын жеткізе алады. 

Мұндай жобалармен айналысатын дизайнерлер логотиптермен, типографиямен, 

суреттер кітапханасымен, түстер схемасымен, визиткалармен, корпоративті формалармен 

және брендтің басқа да визуалды компоненттерімен жұмыс істейді. Брендинг тақырыбын 

сақтау үшін дизайнерлер стильдік нұсқаулық жасайды. Олардың көмегімен брендтің 

барлық өнімдері мен көрнекі бейнелері негізгі тұжырымдаманы сақтай отырып, стильдің 

бірлігін сақтайды. 

Бұл кең білімді қажет ететін күрделі сала. Дизайнер көрнекі ақпараттың кез-келген 

тасымалдаушысымен мәселелерді шешуі керек: жарнама, қаптама, ақпараттық 

материалдар. Көрнекі айдентиканы дамытудың әр кезеңінде ондаған және жүздеген дизайн 

тапсырмалары болуы мүмкін. 

2. Жарнамалық графика 

Маркетингтік іс-шаралар аудиторияның дұрыс шешім қабылдауына ықпал етеді. 

Тиімді маркетинг аудиторияның қалауы мен қажеттіліктеріне негізделген. Бұл онымен 

қарым-қатынас жасау тәсілі, ол тікелей пайда әкеледі, мысалы, сатуды ұлғайту. Көрнекі 

мазмұн көрермен үшін тартымды болғандықтан, Графикалық дизайн коммуникациялық 

маркетинг мәселелерін шешуге және әсерлі, тартымды жарнама жасауға 

көмектеседі.Маркетинг дизайнерлері маркетинг стратегиясын жүзеге асыру үшін активтер 

жасайды. Компанияда маркетинг бөлімінде бір немесе бірнеше графикалық дизайнерлер 

болуы мүмкін. Қызметкердің мамандануы осыған байланысты. Дизайнер Интернеттегі 

жарнама сияқты жобалардың белгілі бір түрімен ғана жұмыс істей алады немесе визуалды 

маркетингтік құралдарды толығымен жасай алады. Дәстүрлі баспа графикасы азырақ 

танымал бола бастады. Оны сандық өнімдер алмастырады, олар қолдануға ыңғайлы, 

динамикалық және аудиторияға көбірек қол жеткізеді. 

Маркетинг дизайнері жақсы қарым-қатынас дағдылары мен аналитикалық ойлау 

қабілетіне ие болуы керек. Жұмыс істеу үшін әр түрлі қосымшалар мен редакторларда 

тәжірибе қажет. Дизайнер баспа өнімдері мен сандық құралдарға арналған өнімдер 

жасайды. 

3. Пайдаланушы интерфейсінің графикалық дизайны (UI) 

Пайдаланушы интерфейсі (UI) – бұл пайдаланушы мен қосымшаның өзара әрекет-

тесу құралы. Интерфейс дизайны қосымшаны пайдаланудың максималды ыңғайлылығын 

қамтамасыз ету үшін барлық элементтерді егжей-тегжейлі жобалауды қажет етеді 
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 Пайдаланушы интерфейстерінің дизайнында аудиториямен қандай-да бір түрде 

өзара әрекеттесетін барлық элементтер бар: экран, мәзірлер, түймелер, өрістер және 

басқалар. Дизайн интерфейсті тартымды ғана емес, сонымен қатар функционалды, ыңғайлы 

етуі керек. Графикалық дизайн эстетикалық бөлікке жауап береді, ол міндетті түрде 

жобаның техникалық функционалдығын ескеруі керек.Мысалы:Жұмыс үстелі және 

мобильді қосымшалар, Веб-ресурстар, Ойындар. 

UI графикалық дизайнері UX дизайнерімен тығыз жұмыс істейді. Сондықтан, 

Графикалық дизайн дағдыларынан басқа, ол UI/UX, бейімделу және веб-даму принциптерін 

түсінуі керек. Кәсіби UI дизайнері бағдарламалау тілдерін білуі керек: HTML, CSS және 

JavaScript. Көбінесе, веб-ресурсты әзірлеу кезінде дизайнер өз жұмысында дайын 

шешімдерді - шаблондарды (UI элементтерінің жиынтығы немесе сайт үшін толық шаблон) 

пайдаланады. Олар дизайнерге уақытты үнемдей отырып, жобалау процесін жылдамдатуға 

мүмкіндік береді. Сайт дизайнының осындай үлгілерін сол дизайнерлер элементтердің 

максималды икемділігін қолдана отырып жасайды. Шаблондардың жалпы құрылымы бар, 

оның бөлшектерін шаблонды жоба талаптарының жиынтығына бейімдеу үшін өзгертуге 

болады. 

4. Жарияланымдардың графикалық дизайны 

Жарияланымдар-бұл дәстүрлі түрде баспа басылымдары арқылы таратылатын 

аудиториямен байланыс орнатуға арналған ұзақ жарнамалар. Бұл кітаптар, газеттер, 

каталогтар, журналдар және басқа да публицистикалық өнімдер. Сандық ресурстар ұқсас 

байланыс формаларына ие, олар жобалау мен әзірлеуді қажет етеді.Жарияланымдардың 

графикалық дизайнерлері негізінен макеттермен жұмыс істейді. Бірақ жұмыс типография 

жасауды, фотосуреттер мен иллюстрацияларды өңдеуді де қамтиды. Қаріптерге және 

мәтіннің басқа ерекшеліктеріне үлкен рөл беріледі. Сіз журналистік өнімдердің стилін 

фриланстан тыс, дизайнерлік агенттіктің бөлігі ретінде немесе белгілі бір бренд үшін 

жұмыс жасай аласыз. 

Мысалы: 

 Кітаптар мен анықтамалықтар.  

 Газеттер мен журналдар.  

 Ақпараттық бюллетеньдер мен есептер.  

 Каталогтар мен нұсқаулықтар. т.б 

Жарияланым дизайнері ұйымдастырушылық дағдылар мен схемалық дизайн 

ойлауына ие болуы керек. Түсті басқара білу және жобаны сандық ортада басып шығаруға 

немесе жариялауға дұрыс дайындау маңызды. 

5. Графикалық қаптама дизайны 

Кез-келген топтағы тауарлардың көпшілігі сақтау, сәйкестендіру және сату үшін 

қаптаманы қажет етеді. Қаптаманың дизайны тұтынушыға тікелей байланысты және сатып 

алу туралы түпкілікті шешімді анықтай алады. Қорап, бөтелке, пакет, контейнер немесе 

қаптама - бұл тартымды болуы керек құнды маркетингтік құрал. 

Қаптаманың дизайнерлері тұжырымдаманы жасаудан бастайды және оны соңғы 

орауыш өнімді басып шығарғаннан кейін аяқтайды. Сондықтан, графикадан басқа, 

дизайнер маркетинг пен өнеркәсіптік дизайнның негіздерін түсінуі керек. Қаптаманың 

сыртқы түрін жасауға типография, фотосуреттер, суреттер және бренд айдентигі 

элементтері қатыса алады. 

Графикалық қаптама дизайнері белгілі бір баспа түріне немесе белгілі бір өндіріс 

саласына мамандандырылуы мүмкін. Бірақ кез-келген жағдайда, ол өнеркәсіптік дизайн 

дағдыларына ие болуы керек және клиенттердің сұраныстарына жауап беру үшін 

маркетологтармен тығыз жұмыс істеуі керек. 

6. Графикалық моушн дизайны  

Моушн-дизайн (Motion Design) - біздің еліміз үшін салыстырмалы түрде жаңа бағыт. 
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Қазір мамандар көп емес, бірақ мамандық сұранысқа ие: оларсыз кез-келген телеарна, 

киностудия немесе бейне өндіріс жасай алмайды. Моушн дизайнері көптеген дағдыларды 

біріктіреді: Графикалық дизайн мен анимациядан бастап драматургия, режиссура және 

сторителлинг негіздеріне дейін.  

Моушн дизайны-бұл қозғалыстағы графика. Моушн-дизайн жобаларына анимация 

және бейне эффектілер, фотосуреттер мен суреттер, типография және үш өлшемді 

Нысандар сыйады. Графикалық дизайнның бұл түрі тек сандық ортада қолданылады: веб-

мазмұн, теледидар, кинематография. 

Жақында дизайнерлер үшін қозғалыс графикасы ашылды. Бұрын бұл салада тек 

теледидар және кино мамандары болған. Бүгінгі таңда анимациялық графика жарнамада, 

презентацияларда, интерфейстерде, бейне графикада және басқа да сандық жобаларда 

қолданылады. Моушн-дизайнды қолданудың жаңа салалары күн сайын табылуда. 

Анимациялық графиканың үш негізгі артықшылығы: 

Хабарламаны тез жеткізеді. Күрделі идеяларды, тұжырымдамаларды ашады, 

деректерді қарапайым және түсінікті түрде жүйелейді. Бұл сурет мың сөзден тұратын 

жағдай. Қысқа роликте көптеген ақпарат орналастырылған, сонымен бірге оны көрермен 

оңай игереді.Оңай қабылданады және назар аударады. Көптеген пайдаланушылар оқуды 

емес, бейнені таңдайды. Анимациялық графика көрермен үшін тартымды, сондықтан ол 

соншалықты танымал. 

Анимациялық графика, бұл сонымен қатар моушн графикасы-бұл статикалық 

бейнені жандандыратын визуалды дизайн. Интернет, медиа және жарнама, теледидар, кино, 

мобильді қосымшалар, видео ойындар - онсыз осы салалардың ешқайсысы жасай алмайды. 

Күнделікті өмірде кездесетін әр анимациялық мәтінді немесе кескінді дизайнер 

ойластырады. Анимациялық графика бірден үш ақпарат арнасын пайдаланады: сурет, мәтін 

және дыбыс, ал көрермен деректерді жақсырақ игереді. 

Жуғыш графика көмегімен нақты деректер мен дерексіз идеяларды 

визуализациялауға болады. Ол үшін визуалды эффектілер, аудио, графикалық дизайн және 

анимацияның әртүрлі әдістері қолданылады. Бұл статикалық суретті динамикалық суретке 

айналдырады. 

Анимациялық графиканы әдеттегі бейне мен таныс анимациядан ажырату керек. 

Моушн графикасы мультфильм емес, ол деректерді немесе идеяларды суреттейді және 

толық сюжетті ашпайды. 

Motion-design маманы өз жұмысын сюжеттік тақтаны құрудан бастайды. Содан 

кейін ол анимацияны немесе бейнені қолдана отырып, статикалық нысандарға қозғалыс 

береді. Дизайнер дамыған коммуникациялық және маркетингтік дағдыларға ие болуы 

керек. Ерекше артықшылығы-3D объектілерімен жұмыс істеу дағдысы, мысалы Cinema 4D. 

Веб-дизайн сияқты, моушн дизайнының танымалдығы компьютерлер мен 

Интернеттің кең таралуына әкелді.Бұрын анимациялық графика жасау қиын, уақытты 

қажет ететін және қымбат процесс болатын. Алайда, компьютерлік технологиялар 

неғұрлым тез дамыған болса, моушн дизайнының дамуы да соғұрлым тез жүрді. Нөлден 

бастап, ол бейне индустриясына мықтап кірді, ал 2010 жылдан бастап ол медиа мен 

маркетингке қоныстанды. 

Бүгінгі таңда моушн дизайн барлық сұранысқа ие  жерде қолданылады. 

Мысалы, анимациялық графика фильмдер мен бейнелерде пайда болады, жене 

музыка индустриясы оны бейнеклиптер жасауда белсенді қолданады. Фильмдер мен 

телешоулардағы экрандар ақпаратты дұрыс қабылдау үшін көңіл-күйді дұрыс күйге 

келтіреді. Олар эмоцияны тудырады және қызықтырады. Теледидардағы мазмұн блоктары 

арасындағы графикалық ауысулар көрерменнің назарын жоғалтпай тақырыптарды 

өзгертуге мүмкіндік береді, ал кез-келген ойын-сауық шоуы міндетті түрде анимациялық 

графикамен бірге жүреді. 
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 Моушн дизайны брендтерге өздерінің негізгі идеялары мен құндылықтарын 

ұсынудың тамаша мүмкіндігі болып табылады. Жарнама жалпы ағыннан ерекшелену және 

жарнамалық хабарламаны бірнеше секунд ішінде аудиторияға жеткізу үшін моушн 

графикасын қолданады.Инфографика және кез-келген сандық мазмұнды шығаруда 

көбінесе моушн дизайнды қолданады. Әрине, кейбір идеяларды әдеттегі статикамен 

қабылдау ыңғайлы, бірақ күрделі ұғымдар динамикада оңай сіңіріледі. Көрнекі қабылдау 

арнасы - бұл адамға қол жетімді мәтін, анимация және аудио ақпаратты құрылымдайтын 

және жүйелейтін ең қуатты арна.Анимация-идеяларды таратудың және мазмұнды тартудың 

тамаша тәсілі.  

Қорта келгенде дизайн салаларының барлығы заманға сай түрленіп, ерекшеленіп 

отырады.  
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Мақалада дизайнердің кәсіби қызметінде гүлдердің адам ағзасына әсер ету 

заңдылықтарын білу ерекше рөл атқаратыны қарастырылады. Мақалада жалпы 

тұжырымдамалық шешім құру кезінде оқу орнын жобалаудың негізгі мақсатын ескеру 

қажет екендігі айтылған. Түстер үйлесімі түсті бояумен, графикалық композициямен, 

навигация элементтерімен немесе текстурамен ұсынылуы мүмкін. 

Тірек сөздер: дизайн, безендіру, түс, композиция, колористика, интерьер. 
 

В статье рассматривается, что особую роль в профессиональной деятельности 

дизайнера играет знание законов воздействия цветов на организм человека. В статье 

отмечается, что при построении общего концептуального решения необходимо 

учитывать основную цель проектирования учебного заведения. Цветовая комбинация 

может быть представлена цветовой заливкой, графической композицией, 

навигационными элементами или фактурами. 

Ключевые слова: дизайн, оформление, цвет, композиция, колористика, интерьер. 
 

The article considers that a special role in the professional activity of the designer is played 

by the knowledge of the laws on the growth of flowers in the human body. The article notes that 

when building a general conceptual solution, it is necessary to teach the main purpose of designing 

a school building. The color combination can be represented by a color Hall, graphic composition, 

navigation elements or textures. 

Keywords: design, design, color, composition, coloristics, interior design. 

 

Безендіруде коллористикалық шешім ғимарат дизайнындағы композиция сәндік 

әрлеудегі маңыздылардың бірі болып табылады, өйткені бұл түстердің құзыретті үйлесімі 

арқасында жайлы және ортаға қол жетімді.  
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Бөлмені безендіру кезінде маңызды сәттердің бірі - дұрыс немесе біртекті емес 

диапазонда орындалатын түс схемасы. Талғам мен кәсіпқойлықтың жоғары көрсеткіші - 

барлық бөлмелер бір стильде безендірілгенде, демек, ұқсас палитрада. 

Барлық негізгі түстер екі топқа бөлінеді: 

- бастапқы (сары, қызыл және көк); 

- екінші - жасыл, сарғыш, күлгін. Зейінді әр қосымша түс бастапқы түстердің 

араласуының нәтижесі екенін байқады. 

Сондай-ақ жылы түстер тобы және суық топ ерекшеленеді. Барлық сары-қызыл-

сарғыш реңктері жылы, ал көк-жасыл реңктері суық. 

Спорттық ғимараттардағы түстің эстетикалық және функционалды тиімділігі толық 

пайдаланудан алыс. Залдар мен бассейндердің типтік жобаларында олардың түстерін 

безендіруге арналған ұсыныстар жоқ, бірақ іс жүзінде залды немесе жабынды бояу үшін 

түсті таңдау субъективті түрде немесе белгілі бір бояулардың болуына негізделген. 

Сонымен бірге түс физиологиялық, психологиялық, гигиеналық, эмоционалды және 

ақпараттық мәселелердің кең ауқымын шеше алады және шешуі керек. Сайып келгенде, 

спорттық ғимараттың түрлі-түсті дизайны спортшының өнімділігін арттырып, оған жақсы 

көңіл-күй тудырып, белгілі бір дәрежеде оны жарақаттан сақтауы керек. Сонымен қатар, 

демонстрация алаңдарының дұрыс түсті дизайны көрермендерге күрестің барысын 

қадағалауға көмектеседі, жарыстың ойын-сауықтарын арттырады. 

Спорттық жаттығулармен тікелей байланысты маңызды сәттер спорт залының түс 

схемасы және түстерді сигнал беру мақсатында пайдалану болып табылады. Спорттық 

ғимараттардағы беттерді ашық түстермен, яғни қанықтылығы салыстырмалы түрде төмен 

және жоғары шағылыстырғыштықпен боялған жөн. Қабырғаларды бояу үшін көңілділік 

пен эмоционалды көтерілу сезімін қалыптастыру үшін сіз спектрдің қызыл-қызғылт сары 

аймағының жеткілікті қаныққан және ашық тондарын, атап айтқанда, кілегей, ақшыл, 

жұмсақ қызғылт реңктерін және т.б. 

Көрудің ең үлкен функционалды тұрақтылығы сары-жасыл түспен байқалады. 

Алайда, көрнекі анализаторға (теннис, баскетбол және т.б.) қойылатын маңызды 

талаптардың сипаттамасымен сипатталатын спортпен шұғылдануға арналған залдарда 

ашық түстер ұсынылмайды, өйткені өткір түсті контрасттар шаршауға әкелуі мүмкін. 

Жылы және суық тондардың арасындағы қарама-қайшылықтарды толығымен 

пайдалану керек. Сонымен, егер баскетбол әрдайым сарғыш түсті болса, онда 

қабырғаларды ашық көк және ашық жасыл тондармен бояу керек сияқты. 

Спорттық ғимараттардағы түстер үйлесімін таңдау кезінде барлық элементтердің 

өзара әрекеттесуі ескерілуі керек: қабырғалар, төбелер, жүк көтергіш құрылымдар, 

спорттық формалар, сондай-ақ жарықтандыру. Ғимараттың кеңістікті жоспарлау және 

құрылымдық шешімдері, спорттық жұмыстың сипаты, кардиналды бағыттардағы 

орналасуы мен бағдары, спорттық жабдықтар мен жабдықтардың табиғаты, олардың 

құрылымға қанықу дәрежесі, жарықтандыру қарқындылығы және оның спектрлік құрамы, 

температуралық режим және басқа да нүктелер ескеріледі. 

Спорттық ғимараттарды ішкі безендірудің түс схемасы климаттың ерекшеліктеріне 

және түпкілікті нүктелерге бағдарлануы керек. Сонымен, жылы түстерді елдің солтүстік 

аймақтарындағы бөлмелерді немесе зал солтүстікке, салқын түстерге - күн бағдарындағы 

залдарға бояу үшін қолданған жөн. 

Қызыл түсті сигнал өртке қарсы құрал-жабдықтар үшін, кез-келген іс-әрекетке 

тыйым салатын сигналдарды көрсету үшін, сондай-ақ жарақат алу қаупі бар объектілерді - 

«бақа» ілгектерін және басқаларын белгілеу үшін қолданылуы керек  

Белгілі бір спорттық мақсаттағы затты бөлектеу үшін қаныққан апельсинді 

пайдалану керек. Ол кез-келген фонда айқын көрінеді және тез визуалды сезім тудырады. 

Сонымен, баскетболда жарыс ережелерінде артқы тақталарда, жүзу бассейндерінде 

мұнараның және трамплиннің шеттерінде жүзбелі белгілер жасалынған. 
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 Қабырғалардың жанында гимнастикалық жабдықты сақтайтын тұрақты орындар 

түрлі-түсті контурлармен немесе силуэттермен (ақпараттық көк түспен немесе қабырғаға 

сәйкес келетін, бірақ күңгірт) көрсетілуі керек. 

Түстің маңызды сигнализациясы функциясы ойын алаңдарының белгілері мен 

шекараларын тиімді бөлектеу болып табылады. Егер залда тек бір ойынға арналған алаң 

немесе бір-бірімен қабаттаспайтын бірнеше корт болса, онда сызықтардың түсі, әдетте, ақ 

түсті болуы керек. Екі қабат алаңның сызықтары (әдетте баскетбол, волейбол) бір қабат 

платформасына орналастырылған кезде, олардың біреуінің сызықтары қызғылт сары 

түспен белгіленуі керек. Егер үш қабаттасатын аймақ болса, онда қара түсті де қолданған 

жөн. 

Үш түс - қызыл, сары және көк - бастысы. Қалғандарын негізгілерін араластыру 

арқылы алуға болады. Диаметрлі қарама-қарсы шеңберде орналасқан түстер бірін-бірі 

толықтырушы деп аталады. Психологиялық ассоциативті қабылдауға байланысты түстер 

«жылы» (қызыл, сарғыш, сары) және «суық» (жасыл, көк, күлгін) болып бөлінеді. Суық 

түстер тыныштандырады, ал жылы түстер көңілге әсер етеді. түс психикалық және 

физикалық әл-ауқатқа әсер етеді.  

Әр түрлі түстердің қасиеттеріне сүйене отырып және сонымен бірге спорттық 

жарыстың сипаттамалары мен қатысушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

спорттық жарыстардың нәтижелерін жақсартуға және олардың көрермендердің қабылдау 

жағдайларын жақсартуға ықпал ететін осындай түстер мен олардың комбинацияларын 

таңдауға болады. Бұл жағдайда спорттық жарыстың түрін ескеру қажет; сәулет-көркем 

композициясы және құрылымның функционалдық ерекшеліктері; спорттық шараға 

қатысушылардың жасы, олардың психикалық ерекшеліктері мен әлеуметтік құрамы; 

көбінесе спорттық ғимараттың көлеміне, оның орналасуына, визуалды өрісті 

жарықтандыру деңгейлеріне, шағылысу коэффициенттеріне, түс жарықтығына байланысты 

болатын визуалды қабылдау және көріну шарттары  эмоционалды атмосфера мен 

физикалық әсерді құруға түстің әсері. 

Заттық кеңістік ортаны безендіруде сол ортаға сәйкес коллористикалық шешімді 

табу (безендіруге қажеттілер программа, материал, құралдар, цвет, перспектива,) 

Спорт залдарында, ареналарда ашық тондар мен реңктердің «қызықты» немесе 

«тыныш» түстері қолданылуы керек. Түс белсенділіктің жоғарылауына, физикалық күш-

жігерді ынталандыруға және сергітетін әсерге ие болуы керек. Сондықтан әр түрлі спорт 

түрлері үшін жарыс кезіндегі эмоционалды күйзеліске байланысты ең жоғары нәтижеге 

жетуге психологиялық әсерге сәйкес түстерді таңдау керек. Семсерлесу үшін тыныш жасыл 

түс қажет, ал күрес, ауыр атлетика немесе бокс үшін белсенді түстер қолданылуы керек - 

қызғылт, қызыл. 

Келушілер спорттық ғимаратқа кіре салысымен, түрлі-түсті композиция олар үшін 

ауысуды сүйемелдейтін ерекше көңіл-күй туғызуы керек.  

Түстердің адамның жағдайына әсері (мысалы, интерьердегі түстерді қолдану) 

Ақ - тыныштандырады, үміт пен сенім тудырады, негативтен арылтады, ағызуға, 

демалуға көмектеседі. Оны бейбітшілікке, тәуелсіздікке, бостандыққа, өзін-өзі тануға 

ұмтылатындар таңдайды. Бірақ оның көптігі және ұзақ уақыт әсер етуі депрессияны 

тудыруы, апатияға соқтыруы мүмкін, өйткені Арктика мен Антарктиданың қатал 

жағдайында өмір сүретін адамдар сенсорлық аштықтан зардап шегеді және депрессияға 

ұшырайды. 

Қара - бұл түс көбінесе қайғы мен қайғыға байланысты, өйткені көптеген елдерде 

бұл жоқтаудың түсі. Шын мәнінде, қара нәрсе басты нәрсеге назар аударуға, сыртқы 

әлемнен ажырауға және ішкі тәжірибеге шоғырландыруға көмектеседі. Егер адам қара түсті 

ұнататын болса, ол ең алдымен депрессияға, депрессияға ұшырайды. Бірақ ол сонымен 

бірге ұйымшылдық пен ерік-жігерді арттыруға мүмкіндік беретіндіктен, белгілі бір өмір 

кезеңінде қара түске басымдық беру өмірде жаңа жетістіктерге дайындалу, энергияны 
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жинақтау кезеңі болуы мүмкін. 

Сұр - бейтарап түс, сондықтан ол жайлылық пен жайлылық сезімін тудырады, ішкі 

тұрақтылық пен үйлесімділікке көмектеседі, жүйкелік сарқылуға көмектеседі. 

Қызыл - бұл құмарлықтың, күштің, белсенділіктің түсі. Бұл өзін-өзі бағалауды, 

тиімділікті арттырады, бұл тез шешім қабылдауға ықпал етеді. Физиологиялық деңгейде 

қызыл қан қысымын жоғарылатады, метаболизм процестерін ынталандырады және 

иммундық жүйені нығайтады. Егер сіз көңіл-күйіңізді көтергіңіз келсе, киім киіңіз немесе 

интерьерге қызыл декор қосыңыз. Қызыл түске ұзақ әсер ету шаршау мен агрессивті мінез-

құлықты тудырады. 

Көк түс тыныштандырады, мазасыздық пен ішкі күйзелісті азайтуға, эмоционалды 

тепе-теңдіктен арылуға көмектеседі, сондықтан оны темперамент типіндегі холерикалық 

адамдарға тағу ұсынылады. Бірақ оның артық болуы меланхолия, елес әлеміне ену, 

шындықтан алшақтауды тудыруы мүмкін. 

Жасыл - қуаттандырады және тыныштандырады, керемет босаңсытқыш әсер етеді, 

мақсат пен міндеттерге қол жеткізуге ықпал ететін маңызды мәселелерге назар аударуға 

көмектеседі. Бұл психоэмоционалды және интеллектуалды шамадан тыс жүктемелерді 

сезінетін адамдардың қалпына келуіне көмектеседі. Бірақ оның көптігі, әсіресе қара 

реңктерде, депрессияның дамуын тудыруы мүмкін. 

Сары түс - қуаныштың, бақыттың және сергектіктің түсі. Бұл ақыл-ой белсенділігін 

ынталандырады, шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамытады, көңіл-

күйді жақсартады, адамның энергия қорын толықтырады және босаңсытады. Оның артық 

болуы жүйке бұзылуына, сарқылуға әкелуі мүмкін. Ең дұрысы ұйқысыз адамдар бұл түсті 

шамадан тыс пайдаланбауы керек. 

Көк - жеңілдік пен тыныштықты бейнелейтін түс, шексіз кеңдіктермен және түпсіз 

аспанмен ассоциацияларды тудырады. Бұл демалуға көмектеседі, миды ынталандырады, 

байқампаздықты арттырады және коммуникативтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді. 

Физиологиялық деңгейде бұл бас ауруы, ұйқысыздықтан арылуға көмектеседі. Бірақ оның 

асып кетуі ұйқышылдық пен шаршауды тудыруы мүмкін, эмоционалды салқындыққа 

әкеледі, бұл адамның қоғаммен қарым-қатынас құруына жол бермейді. 

Қоңыр - қауіпсіздік пен тұрақтылықтың түсі. Бұл адамның басқа адамдармен қарым-

қатынасына әсер ететін ішкі жағдайды тұрақтандыруға көмектеседі. Оны ашық және 

ымырасыз адамдар таңдайды, өйткені бұл ашықтықтың, адалдық пен ашықтықтың түсі. 

Оның артық мөлшері меланхолияны тудырады, психологиялық икемділікке зиянды. 
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Бұл мақалада түс туралы жалпы түсініктерге тоқталған, заттық кеңістік 

ортаны безендіруде түстің адамға психологиялық әсерін, адамның ақыл-ой әрекетін 

қарастырудың жолдары және түстің эмоцияларға, адамның мінезіне және ойлау  әсеріне 

тоқталған. Түстер палитрасын кәсіби қолдану жолдары мен адамға жеке түстердің әсер 

етуінің психологиялық ерекшелігі ескерілген. Кеңістік ортаны безендіруде әр түрлі 

түстер схемасы мен адамның қабылдауы арасында байланысы баяндалған. 

Тірек сөздер: түс, психология, психика, палитра, түстер схемасы, ақыл-ой, қызыл, 

интерьер. 
 

В этой статье основное внимание уделяется общим концепциям цвета, способам 

рассмотрения влияния цвета на психологию человека при проектировании среды 

материального пространства, а также влиянию цвета на эмоции, поведение и мышление 

человека. Учитываются способы профессионального использования цветовой палитры и 

психологические особенности воздействия отдельных цветов на человека. Описывается 

взаимосвязь между различными цветовыми решениями и человеческим восприятием в 

украшении пространственной среды. 

Ключевые слова: цвет, психология, психика, палитра, цветовое решение, разум, 

красный цвет, интерьер. 
 

This article focuses on the general concepts of color, ways to consider the impact of color 

on human psychology in the design of the material space environment, and the impact of color on 

emotions, human behavior and thinking. The ways of professional use of the color palette and the 

psychological features of the effect of individual colors on a person are taken into account. The 

relationship between different color schemes and human perception in the decoration of the spatial 

environment is described. 

Key words: сolor, psychology, psyche, palette, color scheme, mind, red, interior. 

 

Түс - адам психикасына әсер етудің күшті құралы. Түстің күші оның біздің 

санамыздың қорғаныс механизмдерін «айналып өтіп», бейсаналық деңгейде әрекет етуінде. 

Сондықтан түс психологиялық манипуляцияның өте тартымды құралына айналады. Мұны, 

әсіресе, жетекші тауар өндірушілер мен саяси стратегтер жақсы түсінеді. Заманауи 

байланыс және ақпаратты өңдеу құралдарында түстерді кеңінен қолдану мамандарға жаңа 

міндеттер қойып отыр. Бұл зерттеу бізді «Заттық кеңістік ортаны безендіруде түстің адамға 

психололиялық әсерін» түсінуге барынша жақындатып, сол арқылы біздің қабылдауымыз 

бен санамызды байытып, олар үшін әлемнің жаңа түстерін ескеру. 

Түстің адам психикасына әсері мәдениеттануда, медицинада және психологияда 

жақсы зерттелген. Оның әртүрлі қауымдастықтарда белгілі бір символизмге ие екендігі 

сөзсіз. Ақпаратты жеткізуге көмектесетін құрал ретінде адамдар түрлі түсті тілді бұрыннан 

қолданып келеді. Түстер аспан денелерімен және әлеуметтік жағдайымен, мифологиямен 

және психологиямен байланысты болды. 

Түс теориясының негізін салған И. Ньютон, ол түс әлемін бірінші жүйелеп көрмекші 

болған, онда ол түс пен жарық арасындағы шағылу тәуелділігін ашты. Оның ойынша, ақ 

mailto:85_gulnara@mail.ru
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түс, оған дейін біркелкі болып танылған, әртүрлі жарық толқындарына призмада 

шағылғаннан кейін таралады. Ньютон өзінің спектр түстерін тұйық шеңберге 

орналастырып және оған жетіспейтін күлгін түсті қосты. Түстердің бұлай орналасуы, бір 

түстік реңнің жәймен екіншісіне өтетінін көрсетті. Ньютон жеті негізгі түстің барлығына 

сілтеу жасады: қызыл, қызғылт-сары, сары, жасыл, көкшіл, көк және күлгін. Түстерді 

шеңбер ішіне орналастыру түстік реңдерді одан әрі жүйелеудің негізін қалады. 

Түстің адам психикасына әсері Ежелгі Египетте белгілі болды, бірақ тәуелсіз ғылым 

ретінде - түстерді қабылдау психологиясы тек 19 ғасырда пайда болды, ол гүлдер мен 

адамның әл-ауқаты арасындағы энергия байланысын, оның эмоционалды күйін зерттеді. 

ХХ ғасырдың басында Үнді ғалымы Д.Гадиали түрлі түстердің ағзаға терапиялық 

әсерін зерттеді. Ол адам денесінің кез-келген жасушасы белгілі бір түстерге сезімтал деп 

сенді. ХХ ғасырдың ортасында Швейцариялық М.Люшер түрлі реңктердің әсерін зерттеп, 

оларды біздің денемізге әсер ету дәрежесіне қарай топтастырды. Ол адамның 

психологиялық проблемалары мен оның эмоционалды жағдайы туралы білуге мүмкіндік 

беретін өзінің жеке тестін жасады. 

Түс адамды барлық жерлерде қоршап, жанында жүреді. Оның адамға эмоционалды 

әсері күшті және көптүрлі. Түрлі түстер және олардың үйлесімі түрлі сезім мен 

түйсінулерге бөлейді, көңіл-күйді алмастырып, белгілі бір бейнелерді ойға салады. Тіпті 

табиғат-ананың өзі адамның өз күшін қалпына келтіріп, эмоционалды жағдайын дәрі-

дәрмектерді қолданбай табиғи жолмен жақсартуға болатындығына сенімді болды. 

Орманда, саябақтарда серуендеп, біз тыныштықты сезінеміз. Табиғатта көп болатын 

жасыл түс тыныштандыратын әсерге ие, өйткені ол біздің психикалық жағдайымызды 

қалыпқа келтіреді. Теңізде демалып, көк-көкшіл реңктің шексіз кеңдігіне қарап, біз 

тынышталып, демаламыз, өйткені бұл түстер адам психикасына тыныштандыратын әсер 

етеді. 

Әр түстің өзіне тән физикалық және психофизиологиялық сипаттамалары бар, 

олардың әсері мен тиімділігі қоршаған ортаның басқа жағдайларына байланысты көрінеді. 

Өндірістік аймақ пен жабдықтың түс схемасы (бояуы) ғылыми тұжырымдар мен ұсыныстар 

негізінде шешілуі керек.Заттық кеңістік ортаны ұтымды түсте безендіру - бұл еңбек 

жағдайлары мен адам өмірін жақсартудың тиімді факторы. Түстер адамға әртүрлі әсер етуі 

мүмкін: кейбір түстер тыныштандырады, ал кейбір түстен тітіркендіруі мүмкін. 

Түстер терапевттері ең күшті деп қызыл түсті атайды. Спектрдің басталуы. Қан 

қысымын жоғарылатып, қан айналымын жақсартады, тыныс алу ырғағын жеделдететін 

көтеріңкі көңіл-күй қалыптастырады, адреналин бөледі,зейініңді ашады, іс-әрекетті (және 

шығармашылықты) ынталандырады, байлық пен талғампаздықпен байланысты, оптимизм, 

энергия және өзіне деген сенімділік береді, бірақ ұзақ әсер еткенде жағымсыз эмоциялар, 

агрессияны тудыруы мүмкін жәнежүйке жүйесін тез шаршатып, өнімділікті төмендетеді. 

Оны белсенді және мобильді болу керек бөлмелерде қолданған дұрыс. Бұл гипертониялық 

науқастарға жаман әсер етеді (қан қысымын жоғарылатады), жүйке адамдарына қарсы,тек 

бірақ ұзақ уақыт әсер еткенде де ғана. 

Қызыл түс жағымсыз психикалық жағдайларға оң әсер етеді: апатия, депрессия, 

қорқыныш, өзіне деген сенімсіздік. Бұл қауіпсіздік сезімін, болашаққа деген сенімділікті 

сезіндіреді, қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Қызыл түс көшбасшыны қалыптастырады. 

Көптеген мемлекеттердің медицинасында әлсіз сәбилерді қызыл түсті жаялыққа орап, 

оларды тіршілік беретін қуат энергиясымен қоректендіру дәстүрге айналғаны қызық. Егер 

сізде оптимизм мен өзіңізге деген сенімділік жеткіліксіз болса, қызыл түстіқолдануға 

болады - бұл кеңістіктегі ұсақ-түйек нәрсе болсада. 

Түстер палитрасын кәсіби қолдану бейсаналық мазасыздықты азайтуға, 

депрессиядан арылуға, өзіне деген сенімділікті арттыруға көмектеседі. Егер біз әр түстің 

адам психикасындағы мағынасын білсек, онда біз өз бетіңізше мамандарға сілтеме 

жасамай, эмоционалды күйіңізді жақсарта аламыз. 
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 Барлық түстер жылы және суық реңктерге бөлінеді. Жылы - күш береді, ал салқын - 

ақыл-ой әрекетін тежейді. Әр түстің айрықша ерекшеліктерін біле отырып, біз энергия үшін 

қолайлы шкафты таңдай аламыз, пәтер дизайнында дұрыс шешімдер таба аламыз. Егер біз 

пәтердің ішкі безендірілуін толығымен өзгертпесек, онда ең болмағанда қажетті түсті 

декорды қолданғаңымыз жөн (перделер, жастықтар, вазалар, төсек жапқыштар). 

Түстер палитрасын дұрыс пайдалануы, түстердің адамға әсерін ескере отырып, оның 

денсаулығы мен психологиялық жағдайына жағымды әсер етуі мүмкін.Интерьердің түс 

схемасы климаттың ерекшеліктерін, үй-жайдың технологиялық мақсатын, көрнекі жұмыс 

жағдайларын, бөлмедегі жарықтандыру сипатын және еңбекті қорғау талаптарын ескере 

отырып анықталады. Заттық кеңістік ортаны безендіруде түстің адамға психололиялық 

әсерін ескеру ретінде мыналар алынады: түстер гаммасы, түстердің контрасттығы, түстің 

мөлшері, беттің шағылысу коэффициенттері және адамдардың көру аймағындағы 

жарықтықтың таралуы.  

Үй-жайлардың төбелері мен қабырғаларын бояған кезде қою түстерден аулақ болу 

керек, өйткені ашық жарықтандырылған орта қажетсіз қарама-қайшылықтарды тудырады, 

көп жарық сіңіреді, көңіл-күйді түсіреді, жалпы тез және визуалды шаршау тудырады. 

Адамға жеке түстердің әсер етуінің психологиялық ерекшелігі температура, өлшем, 

масса, қашықтықтың иллюзиясына әкеледі. Көбінесе бұл иллюзиялар көздің фокустық 

ұзындығының толқын ұзындығының ұлғаюымен, яғни көздің оптикалық жүйесінің 

хроматикалық аберрациясымен түсіндіріледі. Мысалы, суық реңктер деп аталатындар (көк 

түстің басым түсімен қаныққан түстер) осы түстермен боялған заттар «алып тастау» және 

«азайту» қабілетіне ие. Жылы тондар (қызыл-сары басым), керісінше, осындай тондарда 

боялған заттар «жақындастыратын» сияқты. 

Бұл көбінесе бейсаналық деңгейде жұмыс істейді және интерьер дизайнері үшін оны 

түсіну маңызды. Ақыр соңында, дұрыс таңдалған түстер әр интерьерде тұратын, жұмыс 

істейтін немесе демалатын адамдардың пайдасына жұмыс істейді. Түс белгілі бір 

эмоционалды ортаны құруға ықпал етеді.Кәсіпкерлер табысты таңдалған түс 

қызметкерлердің жұмысын жақсартумен қатар, маңызды іскерлік келіссөздерге де 

көмектесетінін біледі,рестораторлар тәбетті арттыру және мейрамхана 

тұжырымдамасымен байланысты атмосфераны құру үшін түстерді таңдайды, тұрғын үй-

жайлар үшін клиенттің өмір салтына, сұраныстары мен тілектеріне сәйкес келетін түстер 

қолданылады. 

Заттық кеңістік ортаны безендірудебарлық түстер адамның қабылдауына жағымды 

да, жағымсыз да әсер етеді. Түс схемасы кез-келген адамның сезіміне әсер етеді.Әр түрлі 

түстер схемасы мен адамның қабылдауы арасында байланыс бар. Адамның кез-келген түсі 

адамның бейсанасында ассоциацияларды және түрлі реакцияларды тудыратындығы 

дәлелденді. Түс адамның көңіл күйін түсіріп немесе қызықтыруы мүмкін, тыныштық, 

тыныштықты сезінуге, тыныштандыруға, мазасыздық пен алаңдаушылық тудыруы да 

мүмкін. Сондықтан заттық кеңістік ортаны безендірудетүстерді мұқият таңдаған жөн. Бір 

түсті бір адамға қолайлы, ал екіншісіне қауіпті болуы мүмкін.  
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Жеңіл атлетика – халық арасында көп тараған спорт түрі, ол теориялық және 

практикалық негізіне сүйеніп дамиды, спортшыларының жан-жақтылығын және 

тұрақты шеберлігін жетілдіруін қамтамасыз етеді. Біздің елдегі және шет елдердегі 

ғылыми жетістіктерді спортшылардың, бапкерлердің тәжірбиелері негізінде теория 

және практика пайдалану қарастырылған 

Тірек сөздер: Жеңіл атлетика, қысқа қашықтық, төзімділік  
 

Легкая атлетика - наиболее распространенный вид спорта среди населения, 

развивающийся на теоретической и практической основе, обеспечивающий всесторон-

ность и постоянное совершенствование мастерства спортсменов. Предусмотрено 

использование теории и практики научных достижений в нашей стране и за рубежом на 

основе опыта спортсменов, тренеров 

Ключевые слова: Легкая атлетика, короткие дистанции, выносливость  
 

Athletics is the most common sport among the population, developing on a theoretical and 

practical basis, providing comprehensive and continuous improvement of athletes ' skills. It is 

planned to use the theory and practice of scientific achievements in our country and abroad based 

on the experience of athletes and coaches 

Key words: Athletics, short distance, endurance 

 

Жеңіл атлетика –халық арасында көп тараған спорт түрі, ол теориялық және 

практикалық негізіне сүйеніп дамиды, спортшыларының жан-жақтылығын және тұрақты 

шеберлігін жетілдіруін қамтамасыз етеді. Біздің елдегі және шет елдердегі ғылыми 

жетістіктерді спортшылардың, бапкерлердің тәжірбиелері негізінде теория және практика 

пайдалану қарастырылған. 

Жеңіл атлетика – спорт түрі болып қарастырылады. Жекелеген 41 түрі 

Олимпиадалық бағдарламаға енгізілген. Дәстүр бойынша бір жүйелі, жалпы бірдей 

күнтізбе мерзімі, ұйымдасқанқұрылымболыптабылады. 

Адамның арнайы дене тәрбиесі міндеттерін орындауға арналған қимылын дене 

тәрбиесі жаттығулары дейміз. Қимылдың бәрі емес, тек тәрбие міндеттерін шешуге 

бағытталып педагогика заңдылықтарына бағынған қимыл қозғалыстары ғана дене тәрбиесі 

жаттығулары деп аталады. Кейбір ұқсастықтары болса да дене тәрбиесі жаттығуларын 

еңбек тұрмыс қимыл қозғалыстарынан бөліп қарау керек. Кейбір қимыл-қозғалыстар 

(мысалы, отырып тұру) дене тәрбиесі жаттығулары емес ол бір ғана негізгі элемент. Дене 

тәрбиесі жаттығулары көп ретте қайталанатын күрделі қозғалыс. Қазіргі пайдаланып 

жүрген дене тәрбиесінің жаттығулары өте көп. Олардың мазмұны әртүрлі.Жеңіл 

атлетиканың жалпы және арнайы жаттығулары. Орта және ұзын қашықтыққа жүгіру 

әдісінің негізі және үйрету әдісі. 

Орта қашықтыққа жүгіру жоғары күш қуатын талап ету аймағына жатады. Осы 

аймақтың көрсеткіші оттегінің жетіспеуі, ал жүгіру қашықтығын соңына қарай өсіп 20-25л 

жетеді. Қан құрамына көп мөлшерде су қышқылы көбейеді. (270-200мг/% құрайды). Мәреге 

жеткен кезде оттегін қабылдау мөлшері артады. 
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 Орта қашықтыққа жүгіретін спортшы осы қиындықтарды жеңіп, ара қашықтықтың 

екі жартысында энергетикалық күш-қуаттың алмасуын әсіресе күш қышқылының және 

өзгеруіне шыдау шеберліктің көрсеткіші болып табылады. 

Ұзын және орта қашықтыққа жүгіру әдіс 

Жалпы шыдамдылықты дамыту. Жүгіру кезінде денені қыздыру жаттығуларын 

орындау. 

Жалпы және арнайы жаттығуларды орындау. 

Жоғары сөре қалпын қабылдап қысқа аралыққа жүгіру. 

100-200 метр аралықта жүгіріп орта және ұзын қашықтыққа жүгріу әдісін шыңдау. 

Ұзын және орта қашықтыққа жүгіру әдісінің дағдысын қалыптастыру үшін берілетін 

жаттығулар және теориялық негіздер: 800-2000 метр аралықта жүгіру, 3000-10000 аралықта 

жүгіру әдісін шыңдау.Арақашықтықтарда жүгіру мынадай әдістерді сақтау басты болып 

келеді: үнемді және бірқалыпты жүгіру жалпы шыдамдылықты талап етеді. Сонымен қатар, 

арақашықтықта белгілі бір жылдамдықпен жүгіру (арнайы шыдамдылық).Орта 

қашықтыққа жүгірген кезде адым ұзындығы 1м 80см –ден 2м 20см дейін, ұзын қашықтыққа 

жүгірушінің адымы орта қашықтыққа қарағанда 20-25см кем.Дистанциямен жүгіруді төрт 

фазаға бөлуге болады: сөре және сөрелік қозғалыс арақашықтық бойымен жүгіру және 

мәре. 

Жүгіру әдісін мынадай бөлікке бөлуге болады: сөрелік қозғалыс, дистанция   

бойымен жүгіру және мәре.  

Орта қашықтыққа жүгіру, қысқа қашықтыққа жүгіруге қарағанда айырмашылығы 

бар, адым ұзындығы қысқа дене қалпы тік сермелетін аяқтың тізесі жоғары көтерілумен, 

итерілетін аяқ толық түзетілмейді, қолдың қозғалысы дем алумен бірлестіріледі. 

Қысқа қашықтыққа жүгіру - жеңіл атлетиканың көп тараған түрі. Қысқа қашықтыққа 

жататын жүгірудің классикалық түрлері: 

Кесте 1 

Қысқа қашықтыққа жататын жүгірудің классикалық түрлері 
 

Қысқа қашықтық Уақыты  Эстафеталық 

жүгіріс 

100м,200м,400м Ерлер 10,6м/с 

Әйелдер 11,6 м/с 

4*100, 4*400 

 

Қысқы қашықтыққа жүгіру үшін  бойдағы барлық қуатты аз уақытта тиімді 

пайдалану қажет. Бұл жүгіріске тән нәрсе аяқтың қуат күшімен жұмыс істеуі, өте жедел 

қимыл жасау, сонымен қатар бұшық етті, буынды босаңқы күйінде сақтап жүгіру.  

Қысқа қашыштыққа жүгіруді төрт кезеңге бөлуге болады:  

Кесте 2 

Қысқа қашыштыққа жүгіруді төрт кезеңі 
 

1  Сөре (жүгірудің бастаулық) 

2 сөрелік қозғалыс (старттық 

қозғалыс) 

3 Қашықтық бойымен жүгіру 

4 Мәре (финиш ) 
 

Төменгі сөре. Атақты жүгірушілер қысқа қашықтыққа жүгіруге арналған сөрелік 

тірегішті қолданады, оның көлемі әр түрлі болады. Алдыңғы тірегіштің тұрақты бұрыш 

мөлшері 45-50градус. Жарыс тәртібі бойынша әр спортшының өз тірегішін қолдануына 

рұқсат етіледі, оның құрылымы бұрыштарды өзгертетіндей етіп жасалады. Артқы 

тірегіштің бұрышын 50-60 градусқа дейін өзгертуге болады.  
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Бірінші тірегіштің сөре сызығына қатысты қойылуы спортшының бойына және 

тірегіштің арақашықтығына байланысты. Тірегіштің дұрыс қойылуы, старттан дұрыс 

шығудың бірден-бір кепілдемесі. "Сөреге!" деген бұйрық берілгеннен кейін, жүгіруші 

тірегіштің алдына тұрып, еңкейіп алақанды жерге тірей, аяқтың, табанын алдыңғы 

тірегішіне қояды.  Содан кейін жүрелеп отырып екінші аяқ табанының артқы тірегішіне 

қояды. Артқы аяқтың тізесін жерге тірейді, қолдарын сөре сызығына жеткізбей қояды, 

иықтың кеңдігіндей етіп саусақтарын жерге тірейді, үлкен бармақтар бір-біріне қарама-

қарсы ал басқа саусақтар сырт жаққа қаратылып қойылады. Бұл кезде иық тура сөре сызығы 

үстінде одан сәл ғана алға шығып тұрады. Табан тірегішті сезіп, дене сығылмай бос болуы 

қажет.«Дайындал!» бұйрығы берілгеннен кейін артқы тізені жерден көтеріп, денені сәл ғана 

алға қарай еңкейтіңкіреп жүгірушінің жамбасы, иықдеңгейінен жоғары көтеріледі. Дене 

қандай өзгерісте болса да, екі аяқты тірегіштен босатпау қажет. Дененің ауырлық күші 

алдыңғы тірегіштен аяқ пен қол арасына бірдей түсіреледі. Денені жоғары көтерумен бірге 

баяу тыныс алып, жүгіруге даяр тұру керек. Осы кезде назарды берілетін дыбысқа 

аудармай, сөре сызығының қозғалысына аудару керек. Дыбыс берілгеннен кейін, жүгіруші 

денесін алға қарай ұмтылдырып, екі аяқпен бірдей серпіледі. Артқы аяқ тірегіштен серпіліп 

алға қарай қозғала бастайды. Одан кейін тірегішті аяқ жұмысқа қосылады. Ал екінші қол 

сермеліп артқа беріледі. 

Мәре. Арақашықтық аяқталар кезінде жоғарғы жылдамдықты ұстауға күш салу 

абзал. Ақырғы адымда денені алға қарай еңкейтіп мәре сызығынан жүгіріп өту қажет. Ал, 

егерде бірнеше адым қалғанда спортшы секіріп өтетін болса, тепе-тендікті жоғалтып, кей 

жағдайда құлап қалуы да ықтимал. Жылдамдық өсудің орнына төмендейді. Жүгіруші 

мәреге қатар жеткен кезде тең сайыста еңкеюдің немесе иықты бұрудың маңызы зор. 

Осындай қозғалыс көбінесе жеңіске жеткізеді.  

Мектеп оқушыларының дамуын үш кезеңге бөлуге болады. 

Кесте 3 

Мектеп оқушыларының дамуының үш кезеңі 
 

1 Төменгі мектеп жас 6-10 жас 

2 Орта мектеп жасында 11-14 жас 

3 Үлкен мектеп жасында  15-17 жас 
 

Бұл кезеңде балалардың өсуі интенcивті бір қалыпты болады. Бұл кезде сонымен 

қатар өзгерістер болуы мүмкін. Бір жылда бойы 1 см, салмағы 1-3 кг өседі. Осы кезеңде 

ұлдар мен қыздардың өсулері бірдей болады және қаңқаларының түгел еттеніп болуға көп 

уақыт бар екенін көрсетеді. Мысалы, 7-8 жаста жанбасқа күш түсетін жаттығулардың 

жасатпауды естен шығармау керек. Дене бұлшық еттерінің дамуы өте нашар болады.  

Жеңіл атлетика жаттығуларын орындау кезінде сыртқы қозғалыс пен ішкі органдар 

арасында тығыз байланыс болады. Сондықтан жеңіл атлетика жаттығулары оқушылар 

ағзасына тек дамытушылық әсерін тигізіп отырады. Жеңіл атлетика спортына дайындау 

төменгі мектеп жасынан басталады. Жүгіру бұл көпжылдық дайындық түрі, жылдамдыққа, 

ептілікке бағыттайды. Яғни, бұл жеңіл атлетика арқылы дене  қасиеттерін дамытуға 

болатынын көрсетеді. 14-16 жастағы ер балалар күшті дамыту үшін көтеруге болады [3]. 

Мектеп жасындағы балаларда төзімділікті дамыту олардың жан-жақты дене 

қасиеттерінің даярлануының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Төзімділік қимыл-

қозғалыс әрекетінің айтарлықтай көлемін орындауға; орындалып отырған жұмыстың 

жоғарғы деңгейін ұзақ уақыт ұстап тұруға; айтарлықтай күш түскеннен кейін күштерін 

жылдам қалпына келтіруге мүмкіндік береді.  

Жалпы төзімділіктің анықтаушы факторларының бірі организмнің жұмыстың 

қуаттылығына сәйкес қан айналысының тұрақты деңгейін ұстап тұруға қабілеттілігі болып 

табылады. Бұл ерекшелікті арта түсетін қуаттылықтағы велоэргометриялық күш түсу 
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 жағдайларында тамыр соғуының және артериялық қысымның қисығын жалпы қабылданған 

әдістермен зерттей отырып тексеруге болады.  

Жалпы төзімділікті дамыту тәсілдерінің тиімді пайдаланылуын анықтайтын 

факторлар болып: оларды қолданудың дер кезіндегі мерзімдері, күш түсудің мөлшері мен 

қарқындылығының дұрыс ара қатынасын, олардың ұтымды реттілігі мен жинақталуын 

қарастыратын ойластырылған жүйе  табылады. 

Төменгі мектеп жасында (7 жастан 10 жасқа дейін) организмнің қарқынды жетілуі, 

сонымен қатар дене қасиеттерінің дамуы мен ойлау қабілеттерінің жетілуі жалғасын 

табады. 

Төзімділік проблемасының әр түрлі ғылымдар (педагогика, психология, медицина, 

физиология және т.б.) тұрғысынан зерттелуі мүмкін. Алайда төзімділік қандай аспектте 

қарастырылса да, өзінің мәнісі бойынша ол адамның жұмысқа қабілеттілігі секілді 

түсініктен ерекшеленеді. 

Екінші жағынан алсақ, орташа күш түсірумен ұзақ уақыт жұмыс істеу айқын 

білінетін қажып болдыру фонында, бірақ өнімділіктің төмендеуінсіз өрбуі мүмкін [2]. 

Демек, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі оның нақтылы орындалған дене жұмысының 

салдарынан болғандығы белгілі болғанда ғана қажып, болдыру белгісі болып табылады [1]. 

Қажып-болдырған кезде жұмысқа қабілеттілік уақытша төмендейді, ол күн сайынғы 

күнделікті демалыс кезінде жылдам қалпына келеді. Қажып, болдыру күйінің өз 

динамикасы бар – жұмыс кезінде күшейе түседі және демалыс барысында азаяды. Қажып, 

болдыруды дене іс-әрекетінің, жұмысының барысындағы организм күйінің табиғи, 

қалыпты функционалдық күйі ретінде қарастыруымызға болады. Қажып, болдыруды 

бағалаудың келесі бір маңызды критерийі организм функциясының жұмыс істеу кезінде 

өзгеруі болып табылады. Бұл ретте қажып, болдыру дәрежесіне сәйкес функционалдық 

өзгерістер әр түрлі сипатқа ие болуы мүмкін. Қажып, болдырудың бастапқы кезеңінде 

клиникалық-физиологиялық көрсеткіштер тұрақсыздығымен және өзгерістердің әр түрлі 

бағытталған сипатымен ерекшеленеді, алайда олардың ауытқулары, әдетте, физиологиялық 

нормативтердің шегінен шықпайды . 

Бала далаға шыққан бетте жаттығулар жасайтын жерге жеткенше алғашқы кезде тез 

жүріп, бара-бара жылдамдықты үдете түседі. 5-10 минут уақыт  жүгіріп, одан кейін тұрып 

қалмай керіліп созылу жаттығулары басталады. Кеудені кере дем алып, иық, кеуде, белді 

қозғайтын жаттығулар орындайды да содан ары қарай күрделендіре береді. 

Жылдамдық үш түрде пайда болады: 

Кесте 4 

Жылдамдық үш түрде пайда болуы 
 

1 Қарапайым және күрделі қозғалыс жауабының жылдамдығы  

2 Жалғыз қимыл жылдамдығы 

3 Қимыл жиілігі  
 

Төменгі стартты орындау, дабыл бойынша  қозғалыс өзгеруі, жүріп келе жатып кілт 

тоқтау т.б. Ойын әдісі (әр  түрлі  қимылдағы ойындар, баскетбол, стол теннисі т.б.) 

Жарыстық әдіс( кешігіп , жарыстан шығып  қалу т.б.)Екінші кезеңде «сенсомоторлық » 

әдістеме қолданылады, ол жылдам және аз уақыт аралығын айыра білу қабілеттілігіне 

негізделген.Іс жүзінде мынадай болып байқалады: спортшы жаттықтырушының уақытқа 

жауабы туралы хабарын ала отырып старттық дабылды өте тез сезінуге тырысады. Сонан 

соң келесі жаттығу сериясында ол сезіну шапшаңдығын өзі  бағалайды, мұғалім  бұдан соң 

уақыт ұзақтығын хабарлайды.Жылдамдық мүмкіншіліктерінің өсуіне  жағдайына қолайлы 

жағдай жас қыздарда 11-12 жас, жасөспірім  ұл балаларда 12-13 жас. Бастауыш мектеп 

жасындағы оқушыларда негізінен қарапайым  жылдамдығы жақсы дамиды. Сондықтан да 

оларға аз уақытта тез жылжып, орын ауыстыратын жергілікті қимылдары бар әр түрлі 
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жаттығулар беріледі. Мысалы, эстафеталар, қозғалмалы ойындар, доп лақтыру, оны қағып 

алу жаттығулары т.б. Орта мектеп жасында жылдам күш жаттығуларын көріп жасатудың 

маңызы өте зор. Мәселен секіру, көп ретте жоғары секіру, үдемелі  жаттығулар, қысқа 

қашықтыққа қатты жүгіру (30-60м) жаттығулары т.с.с.Жоғары сынып оқушыларына 

мұндай жаттығулар күрделенеді. Жеңіл атлетика – қимыл міндеттерін шешудің тиімді 

амалы, дене тәрбиесінің білімдік элементтерін меңгеруге бағытталған педагогикалық 

үдеріс.Оқу-тәрбие үдерісінің маңызды міндеттерін іске асыруға бағытталған 

педагогикалық әсер етудің ауқымды жүйесінің ұйымдастырулығы мен мақсаттылығын 

қамтамасыз ететiн жол.Берілген жағдайға қысқа уақыт аралығында қимыл  әрекеттерін 

орындауға мүмкіндік беретін адам қабілеттерінің  жиынтығы болғандықтан мектеп 

оқушыларын жеңіл атлетика арқылы спортқа тәрбиелеудің маңызы зор.  
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Бұл мақала мектептердегі жалпы орта білімге, музыка мұғалімдеріне, көркем 

еңбекке, кәсіптік білім беру жүйесі мен жоғары оқу орындарына, сондай-ақ өнер сүйер 

қауымның кең ауқымына арналған зерттеу жұмысы болып табылады. Осы мақаланың 

құндылығы авторлардың көп жылғы ғылыми-теориялық және әдістемелік тәжірибесінің 

нәтижесінде жаңа зерттеулердің, технологиядағы жазбалардың, сызбалардың көмегімен 

"Қазақ ұлттық аспаптарының"түрлерін, тарихын неғұрлым кең, түбегейлі көрсетуге, 

түсіндіруге тырысулар жасалғандығында. 

Тірек сөздер: музыка, көркем еңбек, дизайн 
 

Данная статья представляет собой исследовательскую работу, посвященную 

общему среднему образованию в школах, учителям музыки, художественному труду, 

системе профессионального образования и высшим учебным заведениям, а также 

широкому кругу любителей искусства. Ценность данной статьи заключается в том, что 

в результате многолетнего научно-теоретического и методического опыта авторов, с 

помощью новых исследований, записей в технологии, чертежей, были предприняты 

попытки наиболее широко, радикально показать, объяснить виды, историю «казахских 

национальных  инструментов». 

Ключевые слова:  музыка, искусство, дизайн 
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 This article is a research paper on general secondary education in schools, music teachers, 

art work, the professional education system and higher education institutions, as well as a wide 

range of art lovers. The value of this article lies in the fact that as a result of years of scientific-

theoretical and methodical experience of the authors with new research, records, technology, 

drawings, attempts have been made most widely and radically to explain the types, history 

"Kazakh national instruments". 

Key words: music, art, design 

 

Рухани мәдениетіміздің зерттелу тарихын дәл мына уақыттан басталды деп басып 

айту қиын. Халықтық мәдениет қаншалықты көне болса, оның зерттелу тарихы да 

соншалықты тереңге таратады. Сол сияқты рухани мұрамыздыңжиналуы, саралануы, 

насихатталуы да тереңгетамырсозады. Мәдениет - қоғам өміpінің қозғаушы күші. Қазақ 

мәдениетінің үш мың жылдық тарихы ұрпақтарға жалғастық пен сабақтастық арқылы жетіп 

отыр. Мәдениеттің басты таратушылары болған көшпенді ата-бабаларымыз рухани 

қазынаны ең биік құндылыққа қоя алғандықтан және өздерісол рухани құндылықты бойына 

жинақтай да білді. Қaзipгi бізге жеткен ұлттық салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыптардың 

қайсысын алып қарасақ та осыны аңғарамыз. Кешегіге дейін өткеніміз бен бүгінгімізді 

жалғастырған нәзік жіп үзілмей, ұрпақ пен ұрпақты байланыстырып келеді. Сәби кезімізден 

анамыздың әлдиі мен әжеміздің epтегісін тыңдадық. Демек, ұрпақтар сабақтастығы үзілген 

жоқ. Мәдениетіміз тipi, оған серпін мен ырғық керек. Ғасырлар бойы   екшеленген 

мұраларды бiр сәт те естен шығармаған абзал» - деген.[1,12] 

Мәдениет – жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі, адамның өміp 

сүрген ортамен қарым-қатынасы. Ол - өзара қарым-қатынас нәтижесінде қалыптасатын 

ерекше құбылыс.Адамдар өздерін қоршаған ортаға, оның әлеуметтік және мәдени 

қатынасына әсер етеді, өзгертеді. Олар оны өз мақсатына пайдаланады. Болашақ қоғамға, 

ұрпаққа мұра етіп қалдырады, ал ол мұра белгілі жағдайда үнемі дамуда болады.Мәдениет 

- әлеуметтік фактор, қоғамның қозғаушы күшi. Мәдениеттің дамуы қоғамды ілгepi 

жылжытады. Жеке адам мәдениеті мен қоғам талабы тікелей байланысты. Мәдениеттің 

тұрақты жағы – мәдени дәстүр, соның арқасында тарихтағы адамзаттық тәжірибесіне 

сүйеніп, оны кемелдендіреді, дамытады. Өмірдің заңына сәйкес мәдениет үнемі жаңғыруды 

қажет етіп отырады. Өзен өзінің мөлдірлігін суы ағып жатқан кезде сақтайды,    

тазалығымен адамды тәнті етеді, әлемділігімен табиғатты құлпыра түседі.  Сол сияқты кез 

келген мәдениет жаңа толқынға, жаңа мағынаға ұмтылады, оған   зәрулік   танытады.   

Әрине,   бұл   дегеніміз   ғасырлар сынағынан өткен дәстүрлі құндылықтарды түбегейлі 

жоққа шығару деген сөз емес. Өйткені, тарихи сабақтастықтың логикасына сәйкес   

мәдениеттің ілгepi үлгілері болады, онсыз ұлттық мәдениеттің  қабырғасы  сөгіледі,  ipгeci 

шайқалады. Міне,   сондықтан  жаңа   үлгілерге   жаппай  бетбұрыс жасаудың өз қисыны, 

өз ырғағы, өзіндік келбеті бар. Сондықтан,   өтпелі   кезеңнің   мәдени   өзгерістерінен 

дәстүрлік пен жаңашылдықтың ерекше синтезін, симбиозын іздеуіміз   қажет   сияқты.  

Әpбip жаңа нәрсені  ұлттық  ерекшеліктерді  ескере  отырып   қабылдаған абзал.  

«Өнер - қоғамдық сананың ең көне формаларының бipi. Ол сананың басқа 

формаларынан, мәселен ғылым мен философиядан айырмашылығы сол, ғылым мен 

философия сыртқы дуниенің теориялық бейнесі, яғни олар теориялық ойлау болып 

табылса, өнер шындықтың көркем  бейнесі  болып табылады.» [2,34] Осы бағытта еңбек ете 

отырып, толыққанды, мәдениетті, эстетикалық талғамы мол, жеке тұлға қалыптастыруда 

бейнелеу өнерінің ықпалы, зор екенін, өмірде болашақ суретшінің алатын орны ерекше 

маңызды екенін көрсете білу. Керемет өнер арқылы эстетикалық тәрбие бере отырып, ата-

бабаларымыздың көпжылғы еңбек, мұраларын жастарға мысал ретінде және болашақтың 

сәттілігі екенін дәлелдеу.Оқушыларға қолөнерді үйретудегі  оқытуға дайындау әдістемесі 

арқылы мектеп оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесінде 

ұтымдылығын зерттеу жұмыстары мынадай міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызды: 



 

315 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

1. «Мектеп оқушыларын өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі арқылы көркемдік 

білім беруді ұйымдастыру үшін көркемдік білім беру үрдісінен, қолөнерінен оқу мен тәрбие 

жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту 

қажеттігін көрсетті. Мектеп оқушыларын өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі 

оқушыларды арнайы әдістемелік білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу 

қажеттілігі; 

2.   Курс мазмұны мектеп оқушыларын қолөнерге үйретуге дайындау әдістемесі, оны 

оқытудағы теориялық және практикалық тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім 

берудің тарихы, өнер тарихын мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттері және осы 

заманғы педагогикалық талаптар, өнер шығармаларын қабылдаудың өнертанымдық 

негіздері, өнерді оқытудың әдістемелік негіздерін ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт 

бағытты қамтитынын көрсетті». [3,11] 

Мектеп оқушыларын қолөнр бұйымдарын дайындау оқу үдерісін мақсатты түрде 

ұйымдастыру, өз бетінше жұмыс жасай алатын шебер дайындау міндетіне бағындыру, 

үйрету ісінде оқушыларға өзін-өзі бақылай алу және өз жұмысын өзі ұйымдастыра алу дең-

гейін арттыратын белсенді білім беру мен тәрбиелеу формаларымен байытуды қажет етеді. 

Қолөнерін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының қазіргі кездегі көкейкесті 

мәселелерінің бірі ретінде, оның негізгі ұғымдары мен түсініктерінен құралады. 

Педагогикалық әдебиеттерде әдістеме белгілі-бір мақсат қойып орындалуы жоспарланған 

білім көздерін менгеру жолындағы оқушылардың іс-әрекеттерінің мазмұны, кезеңдері, 

формалары және олардың жеке әдістері түрінде түсіндіріледі. Оқушыларды әдістемелік іс 

әрекетке дайындаудың негізгі ұғымдары-әдістемелік тұрғыда оқыту, тәрбиелеу және жеке 

шығармашылық тұлға ретінде дамыту болып табылады. Оқушыларды қолөнерге дайындау 

әдістемесі-оқыту мазмұнын жоспарлау, оқыту үдерісін басқаруды жоспарлау, оқыту 

нәтижесін бақылау, оқыту әдістерін жобалау, білім беру жобасы, білім беру әдістерін 

классификациялау т.б. ұғымдарын біріктіреді. 

Мектеп оқушыларын қолөнер бұйымдарын жасауды үйретуге дайындау 

әдістемесінде қажетті  оқушының алғашқы әдістемелік білімдер жүйесі-өнер пәнін оқыту 

әдістемесі пәні арқылы оқытудың қазіргі жағдайына диагностика жасау әдістері, оны 

жоспарлау әдістері, ұйымдастыру әдістері және ұйымдастырылған іс шараларды талдау 

әдістері туралы білімдерімен айқындалады. 

Сондай ақ мектеп оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесіне 

болашақ мұғалімдерді дайындау әдістемесінің ұтымдылығын зерттеу мынадай міндеттерді 

анықтауға мүмкіндік туғызды: 

Жоғарғы сынып оқушыларын «Қолөнер» пәнін оқытуға дайындаудың дидактикалық 

шарттары мыналар; 

- қолөнер пәнін мазмұндық түрде қамтамасыз ету; 

-  «Қолөнер тарихы мен теориясы»; 

- «Қолөнерді оқыту әдістемесі» пәндерінің бағдарламасын жасау сол бойынша 

дәрістік, тәжірибелік сабақтар өткізу; 

- «Педагогикалық іс тәжірибе» бағдарламаларына қосымшалар енгізу арқылы 

мектептегі қолөнер пәнінен сабақтар мен сабақтан тыс тәрбиелік іс шаралар ұйымдастыру; 

-  «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты элективті курс бағдарламасын жасау және 

оның сабақтарын өткізудің әдістемесін карастыру. 

Мұғалімнің оқушыларды қолөнерге баулуға ұйымдастырушылық қамтамасыз ету 

жолдары: 

- мұғалімнің нақтылы жасаған жұмыстары; 

- өнер мұражайларына экскурсиялар ұйымдастыру; 

- тренинг, тест тапсырмалары;  

- өнер туралы пікір алысу, баяндама, нұсқау, кеңес беру, сауалнама, конференция, 
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 семинар, дебат; 

-  көрме жұмыстарын ұйымдастыру; 

- Әдістемелік қамтамасыз ету; 

- оқу бағдарламалар, оқулықтар, көрнекілік құралдар, электрондық оқулықтар, 

дидактикалық материалдар, технологиялық карталар, фотосуреттер; 

-  оқытудың инновациялық технологиялары; 

- оқушыларды материалдық қамтамасыз ету: 

- кітапхана қоры; интерактивті тақта; 

- бейне таспа түсірімдері (видео); 

-  компьютерлік кластардың оқу материалдарымен жабдықталуы. 

Жоғарғы сынып оқушыларына қолөнерге үйретуде - өзіне тиісті әрекетті орындауға 

қабілетті және дайын деп есептейтін тұлғаның субъективті жағдайы, хал-күйі деп тануға 

болады. Осылайша, оқушылардың қолөнер пәнін оқытуда, оларды шеберлікке дайындау 

үлгісін жасай келе, біз негіз ретінде үш құрамдаушыны алдық (мотивациялық, мазмұндық 

және іс-әрекеттік). Қолөнер саласындағы ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау мен 

эксперименттік зерттеу нәтижелері оқушылардың қолөнердегі әдістемелік дайындығының 

құрылымдық моделін анықтауға септігін тигізеді. Қазақ қолөнерінің қандай түрінде де ою-

өрнектер пайдаланылады. Қолөнер бұйымдарынан жасалған заттар да олар өз орнын тауып 

жатады. Негізінен, қазақ символы көп қабатты. Ол басқа символдармен астасып, мағынасын 

байыта береді. Этнографтардың айтуынша, бұл жерде ұшбұрыштың және оған қиысатын 

барлық элементтердің мәні айрықша. Олардың түсіндіруінше, үшбұрыш магиясының мәні 

үш дүниені тұтастыра білуінде. Қазақтың дәстүрлі көзқарастары  бойынша,  үшбұрыш – су, 

жер, ауа – үш ғаламның белгісі болып саналатын балықты, оқты, құсты меңзейді. Егерде 

осы үшбұрыштың ішіне қошқар мүйіз өрнегі қиысса, ол отты бейнелейді. Жалпы 

қазақтардың ұғымында ою-өрнек ол барлық «кіріс» пен «шығысты», «жағал» мен 

«қиысуды» белгілейді.Қазақстан Республикасының білім стандарттары мен 

тұжырымдамаларының жарық көруі, осыған орай мектеп бағдарламаларында болып жатқан 

өзгерістер, соған сәйкес қолданысқа енген жаңа оқулықтар, оқушыларды дамыту мен 

шығармашылыққа жетелеуді міндеттеуі, болашақ маман дайындау ісіне жауапкершілікпен 

қарауды талап етеді. Осыған орай «Технология» пән» мұғалімдерінің кәсіби шеберліктерін 

жоғары деңгейде болуына қойылатын талаптар да күшейді. 

Мектептердегі қолөнерді оқыту үрдісі мұғалімнің басшылығымен жүргізіледі. Оның 

қызметінің мақсаты оқушылардың белсенді, саналы, танымды қызметін басқару болып 

саналады. Мұғалім оқушыларға бірте-бірте күрделі талаптар қояды, соның арқасында 

баланың танымдық ойының ілгерлеу қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұғалім оқытудың 

табысты өтуіне жағдай жасайды,соның көмегі арқасында мазмұн оқушының игілігіне 

айналатындай әр түрлі әдістерді пайдаланады. 

Бүгінгі таңда жалпы білім беретін мектептерде қолөнерді оқытылуда, бірақ осы 

пәнді өз деңгейінде жүргізетін теориялық, практикалық және пәнді жүргізудің әдістемесін 

меңгерген мұғалім жоқтың қасы. Болашақ технология мұғалімдерін қолөнерді оқытуға 

дайындау шеберлігін қалыптастыратын теориялық және практикалық біліммен оны 

оқытудың әдістемесін меңгерудің маңызы зор. Сондықтан кәсіптік білім мамандығы 

бойынша білім беретін жоғары оқу орындарында жалпы «Қолөнер пәнін оқудың 

әдістемесі» атты элективті курста енгізетін болсақ, нәтижесінде мектептегі қолөнерде 

көркемдік-эстетикалық білімді жан-жақты үгіттей білетін, жалпы мәдени және көркемдік 

ой-өрісі кең, көркемдік талғамы, эстетикалық мәдениеті биік мұғалім қалыптасады. 

Қолөнер пәні графиканы, кескіндемені, сәндік қолөнерді, монументалдық өнерді, мүсінді 

зерттеу т.б. бағыттарын қамтиды. Өнер тарихы пәні лекция және пікір алысу сабақтарының 

түріне жатады. Жалпы білім беретін мектептерде қолөнерді оқудың әдістемесі пәнінде 

оқушыларға лекция сабақтарының өтілу әдістерін, сабақ жүргізудің әртүрлі формалары, 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
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сабақ материалын түсіндіру (лекция, әңгіме), оқушылар баяндамасы, коллоквиумдер, 

оқушылардың рефераттары, ауызша және жазбаша талдаулар, көркемөнер 

қайраткерлерімен кездесу, жергілікті өлкетану мұражайларымен, шеберханаларды аралау 

арқылы түпнұсқалармен тікелей таныстырудың әдістерін үйрете отырып, оушыларға үлгілі 

сабақтар жүргізеді. Оқушылардың әртүрлі формада өткізетін сабағына байланысты 

күнтізбелік жоспарларын әзірлейді және бекітілген тақырып бойынша күнделікті сабақ 

жоспарын және көрнекілігін дайындайды. Көрнекілікті пайдалана білу, қолөнердің түрлері 

мен жанрлары, әжелердің шығармаларының иллюстрация материалдарын көбірек талдау 

арқылы өнертанымдық білімдері қалыптасады.  

Оқушыларды тақырыптар бойынша лекция жазуға, атап айтқанда: конспект 

жазудың тәсілдерін, жалпылама қолданылатын қысқартулар мен белгілеулерді көрсету, 

лекция материалдарын толықтыруға, керекті сызбаларды, кестелерді пайдалануға 

үйретудің әдістері, иллюстрацияны талдауға, көркем шығармамен өзбетінше жұмыс істеуге 

үйретеміз. Көрнекілік әзірлеу, пайдалану әдістерінің шарттары мыналар; 

а) қолөнеріндегі қолданылатын көрнекілік оқушының жасына сәйкес болуы; 

б) иллюстрацияны көрсеткенде басты, маңызды жақтарын бөліп көрсету; 

в) көрсетілетін көрнекілік материалдың мазмұнымен сәйкес болуы; 

Сонымен қатар оқушыларға сабақ барысында көрнекілікті шектеулі пайдалануы 

керектігі және оны бірте-бірте тек сабақтың қажет сәтінде көрсетуін үйрету. 

Оқушыларға қолөнерін үйретуге дайындау әдістемесі пәнінен лекция сабақтары мен 

семинар сабақтары қатар жүргізіледі. Болашақ технология мұғалімдеріне қолөнер пәнінде 

семинар сабақтарының өтілу әдістерін семинар сабақтарында оқушылардың әр 

ақпараттарға терең талдау жасауын және дәл баға беруін, оны оқушыларға өз бетінше 

атқаруға үйретуге мүмкіндік туғызудың жолдарын қарастырамыз. Егер лекцияда жетекші 

рольді мұғалім атқарса, семинарда жетекші рольді оқушылар атқарады. 

Болашақ технология пәні мұғалімнің кәсіби дайындығы педагогикалық оқу орнында 

аяқталмайды, ол кәсіби қызметтің барлық кезеңі бойына жалғасады. Мұғалімнің кәсіби 

білімінің үздіксіздігі оның шығармашылық қабілеті дамуының, оның қызметтінің 

интегративті элементі және жеке педагогикалық тәжірибесінің әрдайым дамуының алғы 

шарты болып табылады, олар; 

- орта және жоғары оқу орындарындағы қолөнер тарихы курсының ғылыми және 

психология-педагогикалық негізінің құрылымен мазмұны; 

- қолөнер пәнін оқытудың принциптері мен әдістері; 

- пән бойынша бейнелі күнтізбелік, тақырыптық күнтізбелік және сабақ жоспарла-

рының жасалуы; 

- сабақта көрнекіліктерді пайдалана білу; 

- иллюстрация материалдарын талдай білу; 

- қолөнер пәні сабақтарында ойын-тапсырмаларын пайдалана білуі; 

- сәндік қолөнерінің түрлері мен жанры тақырыбында шығармашылық көрмелер 

ұйымдастыра білу; 

- оқушылардың білімдерін бағалай білу; 

- өзінің өткізген сабақтарын талдай білу; 

- әлеуметтік-эстетикалық компоненттілік - қолөнердің өнегелі және эстетикалық 

құндылықтарын ажырата білу, 

- өнер шығармаларына эстетикалық көзқарасын қалыптастыру; 

- қабылдау және оның ерекшеліктері мен қайталанбастығын бағалай білу; 

Оқушылардықолөнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесінде мұғалімінің шеберлігін 

қалыптастырудың тағы бір тиімді жолы ол педагогикалық іс-тәжірибеден өтуі. 

Ғылыми педагогикалық әдебиеттерде педагогикалық іс-тәжірибе болашақ 

маманның педагогикалық қызметтке дайындаудың алғашқы білімдері мен педагогикалық 

іскерліктерін, дағдыларын меңгертетін алғашқы кезең ретінде танылады. Болашақ 
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 мұғалімдер көркемдік білім беруге дайындалу үшін педагогикалық іс-тәжірибе алдында 

мынандай дайындықтан өтеді: бірінші, қолөнер тарихы мен теориясы, қолөнерді оқыту 

әдістемесі, Қазақстан қолөнері тарихы, Мәдениеттану пәндерін оқу барысында, қолөнер 

пәнін оқыту әдістемесі, арнаулы пәндерді оқыту барысында қолөнері шығармаларын 

қолданады. 

Педагогикалық іс-тәжірибенің негізгі мақсаты - жалпы ғылыми, мәдениеттілікке, 

психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және өнертанымдық білімдерін тереңдету мен 

теориялық білім негізінде педагогикалық, дағды мен құзіреттілігін қалыптастыру. 

Педагогикалық іс-тәжірибенің негізгі міндеті - жоғары оқу орында алған теориялық 

білімдерін тереңдету және оқушылармен оқу-тәрбие тәжірибесінде қолданып бекіту. 

Педагогикалық іс-тәжірибе арқылы тұлғалық кәсіби-педагогикалық бағыт, 

мұғалімнің кәсіби даярлығы шешіледі. 

Тәжірибе уақытында болашақ мұғалім-эстетикалық тәрбиені қадағалайды және 

талдайды, мектеп талабына сай қолөнер пәнінен педагогикалық қызметті жоспарлайды. 
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Мақалада еліміздегі дене тәрбиесі және спорт бойынша мамандарын оқыту 

тұрғысында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің әдістері жәнеқұралдарын дайындаудың 

рөлі қарастырылған. 

Тірек  сөздер: салауатты өмір салты, дене тәрбиесі жәнеспорт. 
 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  
 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

Қазақстанның Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрықтарына сәйкес тәрбие 

жұмысы оқу-жаттығу сабақтары, жарыстар үдерісінде және күнделікті өткізіліп, және 

оқушының спортпен айналысуға, өзінің спорттық шеберлігін үнемі арттыруға, 
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патриотизмды, шеберлікті, тәжіриебені тәрбиелеуге және оларды практикалық қызметінде 

шығармашылық қолдауға, спорттық этиканы сақтауға қажеттілігін қалыптастыру тиіс[1]. 

Дене шынықтыру – тәрбие жүйесінің бір саласы. Дене мәдениеті әрбір адамның 

жұмыс істеу қабілетін тиімді және ұтымды түрде жоғарылатуға бағытталған. Осыған 

байланысты оның дамуы бүкіл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруымен еңбек ету 

және тәрбие жұмысына ерекше көңіл бөлуді талап етеді. 

Қазақ халқы ерте заманнан бері әртүрлі ұлттық ойындарға бай халық. Күні бүгінге 

дейін күрес, жаяу жарыс, көкпар, асық, бәйге, аударыспақ, қыз қуу, тоғыз құмалақ қимылды 

ойындар жәнебасқа да түрлері халқымыздың ұлттық дәстүрінде күнделікті өмір 

тұрмысыжәнебірге жасасып келеді. Осы аталған спорт түрлеріне жататын қимыл 

жаттығулары арқылы баяғы заманнан бастап күні бүгінге дейін денені тәрбиелейтін 

іскерлігі жәнеәдетті қимылдар, дененің сапалық қасиетін дамыту жолындағы мазмұнды 

жұмыстары өзінің күшін әлі де жойған жоқ[2]. Қазақтың ұлттық ойындары дене тәрбиесінін 

негізгі құралы ретінде пайдалана бастады. Осы уақытқа дейін ұлттық ойындарға жас 

жеткіншектердің қозғалыс қимылдарын тәрбиелеуде көп мән берілмей, тек қана ұлттық 

ойындарды тойларда көрсету етек алып келді. Қазіргі кезде қазақша күрес, тоғыз құмалақ, 

жаяу жарыс түрлері жоғарғы дәрежеде өтетін жарыстарға айналды. Қазақтың басқа ойын 

түрлері бала бақшалары жәнемектеп оқушыларының дене тәрбиесі сабақтарында әлі де 

болса белсенді түрде өткізуді талап етеді. 

Ұлттық спорт түрлерінің арнайы немесе негізгі бағыты - адамның бойындағы 

сапалық қасиеттерін, дамытып жетілдіруіжәнеғана шектеліп қоймай, оның мінез-құлқымен 

адамгершілік қабілеттеріне әсерін тигізіп кәсіптік және әлеуметтік белсенділігі қартайған 

шаққа дейін сақтайды. 

Қазақтың ұлттық ойындарының шығу тарихының өзі салт-дәстүр және тұрмыс 

тіршіліктің талабы бойыпша іске асырылған. Олардың әрқайсысы алдына қойған ұлы 

мақсатын орындауда жас жеткіншектердің сақадай сай болып, тағдыр тәлкегіне қарсы тұра 

алатын елін, жерін қорғайтын мықты ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған. Әртүрлі 

ойындардың адам бойындағы сапалық қасиеттерін тәрбиелеп дамытуда өзінше әсер 

ететіндігі белгілі болғақ. Атадан мұра боп қалған қимыл-қозғалыстаржәнетұрмыс 

тіршілігіне байланысты ойындар жасына, шамасына қарай өткізілген[3]. 

Дене тәрбиесі мәдениетіне жататын кейбір қимыл-қозғалыстардың түрі 

жәнемазмұны әлеуметтік және ұлттық көрініс жақтарын анықтайды. Ал, жалпы қимыл-

қозғалыстардын түп-төркіні барлық туыстас халықтар мәдениетінің негізін қалаған. Бірақ 

әрбір халық өзінің тарихи даму сатысында қимыл-қозғалыс әдістерін өзінің жаттығуларына 

айналдырып отырған. Мысалы: лақтыру түрін алсақ, бір халық найза, балта лақтырса, 

екіншісі пышақ, тас, үшіншісі кесілген ағаштарды т.е.с лақтырады. Орта Азия 

халықтарының көптеген спорт ойындарының түрлері бір-біріне ұқсас келеді. Көкпар 

ойыны өзбекте, тәжік, түрікменде ойнайды, ал ұлттық мазмұны жағынан аздап болса да 

ерекшеліктері бар. Қазақстанның шөлді-шөлайтты аудандарында кеңінен тараған түйелер 

жарысы өтсе, солтүстік елдерде шанаға бұғы жәнеит жегіп жарысады. Бұл жағдайларда 

ұлттық спорт түрлерінің дамуына жағрапиялық ортаның әсері тигенін көреміз. 

Қазақтың ұлттық ойындары ішінде ерекше орын алатын қазақша күрес. Спорттын 

бұл түрі және шұғылданған адамның бойында міндетті түрде жылдамдық, ептілік, 

төзімділік, иілгіштік күш сапаларын дамытуды қажет етеді. Адам баласындағы табиғи 

сапалар шексіз, шетсіз емес оның өзі де қайтуы мүмкін. Сондықтан дене тәрбиесі 

жаттығулары және үздіксіз айналысып, оны байытып отыру керек. Күреспен айналысқанда 

еңбек етуге, отанды қорғауға қажетті дағды алып, күшіне күш қосады, соныжәнебірге 

бағалы жолдастық, өзара көмек, адалдық, отанын сүюшілік сипаттар қалыптасып өмірде 

белсенділігі артады.Асық ату ойыны қол мергендікке, ара қашықтық мөлшерін дұрыс 

айыруға, ептілік  пен зеректілікке, табандылық пен шыдамдылыққа тәрбиелейді..  
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 Адамның кандай да болмасын қимыл қозғалысты орындағаны және қоса оны калай 

орындағаны да назардан тыс калмайды. Тұрмыста және спорт өмірінде қимыл 

қозғалыстарға мінездеме бергенде әртүрлі ұғымдар қолданылады. Атап айтқанда: „күшті’’, 

‘’жылдам", „төзімді", „епті’’ “иілгіш" - дейді. Қозғалыстың бұлай бағалануы бұл 

ұғымдардың айрықша екенін көрсетеді. Іс қимыл қозғалысты орындауда көрінген ерекше 

қасиеттерді қозғалыс қасиеттері немесе дененін сапалық қасиеттері дсп те атайды. Ол 

аталған қасиеттер адамның тек қана бір қозғалыс жұмысында ғана емес әртүрлі 

жағдайларда да көрініп отырған[4]. Мысалы: ауыр салмақты көтерген күш өмірдің әртүрлі 

жағдайларда бой көрестеді. 

Дененің сапалық қасиеттерін дамытып жетілдіру еңбек және отан қорғау 

дайындығында маңызды орын алады. Оның екінші бір ерекшелігі олардың бір-бірі және 

тығыз байланыстылығында. Мысалы: қысқа қашыктықта жылдам жүгіріп өту үшін тек кана 

жылдамдық емес, күш те,төзімділік те керек.Спортшылардың қимылы нәтижелі болу үшін 

жоғарғы дәрежеде дамыған қозғалыс реакциясы болу керек. Соныжәнеқатар қимыл 

қозғалыста аталған дененің сапалары әртүрлі даму сатысында болады. Яғни, барлық дене 

сапасынын біреуі қозғалыс барысында ерекше бой корсетуі сол орындалған қозғалыста 

негізгі жетекші орын алады. Мысалы: ауыр салмақты көтергенде негізінен күш, доп 

ойынында жылдамдық, ұзын кашықтықта жүгіруде - төзімділік салалары керек болады.  

Мектеп жасындағы балалардың қозғалыс сапаларын жетілдіру олардың дснесінің 

өсуі жәнедаму ерекшеліктеріне байланысты жүргізіледі. Себебі сапалык қасиетті дамыту 

екінші бір сапанын дамуына әсерін тигізеді[5].Сондықтан, оқушылардың қозғалыс 

сапаларын дамытуда кешінді ыкпал етуді талап етеді: біріншіден оқушылар өсу жолында 

дененің кейбір сапалық касиеттерін жетілдіру жоғарғы қарқында тәрбиеленеді, әсіресе 8-

жастан он екі жас аралығында қозғалыс сапалары жәнеіскерлік дағдысын калыптастыру өте 

жеңіл игеріледі; екіншіден мектепте дидактикалық принциптерді қолдану қажет етіледі. 

Дененің қозғалыс сапаларын жетілдіру әртүрлі тәсілдер арқылы жүргізіледі. Әсіресе, дене 

тәрбиесінде кеңінен қолданылып жүрген бірқалыпты, ауыспалы қайталау, үзілісті, жарыс, 

ойын және айналымды тәсілдер қолданылады. Осы тәсілдердің көмегіжәнеқимыл-қозғалыс 

сапаларының көптеген міндеттері шешіледі. 

Бірқалыпты тәсілдің жұмыс істеу ұзақтығы бірнеше секундтан бірнеше сағатқа 

созылып, бірқалыпты қарқынжәнеорындалатын қозғалысыжәнемінезделінеді. 1с жүзінде 

бұл тәсіл екі түрде қолданылады:  

Біріншісі, жоғарғы қарқынымен ұзаққа жарысуда, яғни организмнің аэробты 

(өтеусіз) жағдайда жұмыс істеуі. Бұл тәсіл арнайы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылады. 

Мысалы: 42 шакырым 195 метркашықтыққа жүгіру. Екінші түрі ұзақ уақыт төменгі 

қарқынымен жүгіру. Жұмыс аэробты жағдайда өтіп жалпы төзімділікті тәрбиелеуде 

қолданылады. 

Ауыспалы тәсілде спортшының жұмыс істеу ұзактыгы бірнеше секундтан бірнеше 

сағатка дейін созылып ауыспалы қарқынмен орындалады. Жаттығу сабағының жұмыс 

қарқыны өзінің мақсаты және өту жағдайына байланысты әртүрлі болады. Мысалы: ұзақ 

қашықтыққа жүгіргенде топ бастаушының  әртүрлі қарқынжәнежүгіріп шаршаганда 

алмасып отыруы. Бұл тәсілді қолданғанда организмге жан-жақты әсердің күшейуі 

организмнің аэробты жағдайдан анаэробты жағдайда жұмыс істеуіне көшіреді де, 

қарқынның жоғарылауы әл қуатын көп жұмсалуына әкеп соғады. Сондықтан бұл тәсілді 

арнайы және жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданады [6]. 

Қайталау тәсілі - бұл жаттығуды үзіліспен бірнеше рет орындау, үзіліс уақытыңда 

оргаинзмнің жұмыс істеу кабілеті толық калпына келеді. Орындау ұзақтығы әртүрлі болып 

қысқа қашықтықта жылдамдық күш сапасын, орта қашықтықта төзімділікті тәрбиелеуде 

қолданылады. 

Үзілісті тәсіл - сырт пішіні қайталау тәсіліне ұқсаса, жаттығуларды кайталап 

орындау тұрақты үзіліс уақыты арқылы орындалады. Қайталау тәсілінде денеге түсетін 
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ауыртпалық орындалған жаттығулардың әсері ғана болса, ал үзілісті тәсілде 

жаттығужәнеқоса тұракты үзілістің тұрақты етіп жоспарлап, денеге физиологиялық 

өзгерістердін бірқалыпты жағдайда келуін анықтап отырады. Бұл тәсіл көп жағдайда 

арнайы және жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылады. 

Жарыс тәсілі - жаттығуларды жарыс жағдайына жақындатып орындау және 

сипатталады. Көптеген спорт түрлеріне жарыс тәсілі бір жылға жоспарланған жұмыс 

көлемінің төрттен біріне не болады.Барлық жарыстарда спортшының жоғарғы нәтиже 

көрсете беруін жоспарлау дұрыс болмайды[7]. Тек кейбір керекті жарыстарда ғана өте 

жоғарғы нәтиже көрсететіңдей болуы керек. Ал барлық жарысқа қатыса беру спортшыны 

кажытып жібереді. 

Ойын тәсілі - негізгі мақсаты ойынның барысында окушылардың қимыл қозғалыс 

сапаларын жан-жақты дамыту.Айналымды тәсіл - дене тәрбиесі жаттығулар кешенін 

кезекпен орындау, яғни шеңберді айналғандай. Онда тұрған бірнеше бекетке кезекпен 

тоқтап әрқайсының талабы бойынша берілген жаттығуларды орындау. Бұл тәсіл оқушылар 

саны көп болған жағдайда бірнеше кіші топтарға бөліп әркайсысы өзі тұрған бекеттегі 

берілген жаттығуларын орындай бастайды. Мысалы: бірінші бекетте қос аяқпен секіру 

болса, екіншісінде екі қолымен сығымдалу жаттығуларын орындау, үшіншісінде тартылу 

т.с.с. Бекеттер саны 6-7 ден аспай, ал орындаушылар 3-4 окушылардан болса сабактың 

тығыздығы өте жоғары болады. Айналымды тәсілді қолданғанда ережелерді қатаң сақтау 

қажет: сабақтың мақсатына сан жатгығуларды топтастыру; жаттығулардың орындалуы 

катаң шек қою; ауыртпалык түсіруде оны реттеп отыратын жолдарды пайдалану. 
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Ұсынылған жұмыста позаның қалыптасуының ықтимал мәселелері, йога 

техникасын қолдана отырып қалыпты қалпына келтіруге арналған жаттығу 

терапиясының әдістері зерттелген. Позаның деформациясын болдырмау және қалпына 

келтіру үшін жоғары, орта оқу орындарында йоганы қолдану ұсынылады 

Тірек сөздер:тірек-қимыл аппараты, йога, асаналар, позалар, емдік дене 

шынықтыру. 
 

Тhe presented work, possible problems of impaired posture formation, exercise therapy 

methods for restoring posture using yoga techniques are studied. It is proposed to use yoga in 

higher, secondary educational institutions to prevent and restore posture deformation 

Key words:posture, musculoskeletal system, yoga, asanas, postures, physical therapy. 
 

Согласно данным ВОЗ порядка 80% населения планеты страдает различными 

проблемами опорно-двигательного аппарата в том числе скалиозами и нарурением осанки. 

Осанка во многом зависит от наследвенности, но в период формирования у детей на нее 

влияет огромное количество разноообразных факторов внешней среды.Осанка начинает 

формироваться с раннего возраста, за процессом формирования осанки необходим 

контроль, так как существует большое количество факторов, которые могут привести к 

нарушению осанки. В 90% случаев нарушение осанки являются приобретенными 

проблемами. Нарушения осанки, способствует созданию неблагоприятных условий для 

органов дыхания и органов брюшной полости. 

Причинами нарушения осанки могут быть недостаточная физическая активность 

или однообразные физические упражнение, неправильное физическое воспитание, 

социально -гигиенические факторы [1, 49с]. Длительное нахождение тела в неправильном 

положение приводит к образованию навыка неправильной установки тела и осанки. В 

одних случаях этот навык неправильной установки тела формируется при отсутствии 

функциональных и структурных изменений со стороны опорно-двигательного аппарата, а 

в других – на фоне патологических изменений в опорно-двигательном аппарате 

врожденного или приобретенного характера Таблица № 1. 

Таблица 1 

Основные причины нарушений осанки 

 
Существует мнение, что слова "осанка" и "асана" (поза) имеют общее 

этимологическое происхождение. Не существует объективных аргументов, которые могли 

бы подтвердить этот факт, однако схожее звучание слов намекает на главную особенность 

йогических практик: практически все асаны так или иначе направлены на нормализацию 

работы позвоночника и опорно-двигательного аппарата в целом [2, 78с].  Наиболее 

популярные на сегодняшний день виды йоги Таблица № 2. 

 

 

Неправильное положение тела при различных позах

Ослабленный организм ребенка в сочетании с неблагоприятными 
внешними условиями 

Несоответствующая росту ребенка мебель

Недостаток физического воспитания и, следовательно, плохое физическое 
развитие.
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Таблица 2  

Виды йоги 

 
 

Одним из важнейших плюсов йоги является возможность проведения занятий не 

только в качестве профилактической меры, но и при уже имеющемся искривлении 

позвоночника. 

Следует только помнить о технике безопасности, не нарушать базовые принципы 

выполнения асан: Следуйте от меньшего к большему: начитайте с самых простых поз и 

небольшого времени фиксации тела в одном положении. Увеличивайте сложность и время 

задержки в асане постепенно [3, 425с]. 

Не торопитесь и в процессе выполнения упражнений. Йога - практика не только 

физическая, но и духовная: здесь важна не динамика выполнения упражнения, а 

сосредоточенность на теле и мыслях. 

Сохраняйте спокойное, естественное дыхание. Не игнорируйте болевые ощущения: 

если вы чувствуйте выраженный физический дискомфорт во время занятия - прекратите 

выполнение асаны. Не делайте посторонних, не предусмотренных практикой движений. 

Особенно это важно в процессе выполнения статичных поз: вы должны расслабляться, а не 

дёргаться. 

Согласно всем вышеперечисленным факторам в нашей работе, мы предлагаем 

рассмотреть возможность включения йоги в учебные графики занятий физической 

культуры в высших и средних учебных заведениях. Кроме того, рассмотреть перспективу 

организации спортивных кружков для занятий различными видами йоги. 

Каждый вид йоги способствует улучшению самочувствия, повышению 

двигательной активности, укрепляет опорно-двигательный аппарат и увеличивает 

работоспособность и активность. Если заниматься йогой регулярно, то жизнь студента 

станет менее напряженной, что способствует улучшению эмоционального состояния. 

Занятия йогой не требуют специальной физической подготовки, дорогостоящего и 

Хатха-йога

•название происходит от двух слов: «ха» («мужское начало, солнце, дух») и «тха» («женское начало, 
луна, душа»). В ней есть асаны — специальные позы, принимаемые для выполнения какого-либо 
упражнения. С помощью асан улучшаются подвижность и гибкость, повышаются сила и 
выносливость. Занятие длится 1,5-2 часа. Есть пранаямы — дыхательные упражнения. Основная цель 
пранаямы — установление контроля над «прыгающими» в мозгу мыслями.

Бикрам-йога («горячая йога»)

•комплекс упражнений, выполняемых в нагретом до 38-40°С помещении при определённой
влажности. Этот вид йоги выводит токсины из организма и эффективен для снижения веса.

Йога-терапия

•специальный вид йоги, направленный на воздействие на позвоночник. Помогает его укрепить,
исправить осанку, снять мышечные напряжения. Главный плюс — практиковать эту технику можно
без каких-либо возрастных ограничений. Особенно хороша для тех, кто страдает искривлением
позвоночника, протрузиями, грыжами и т. д.

Антигравитационная йога

•новое направление в йоге, основанное известным в США хореографом и гимнастом Кристофером
Харрисоном. Упражнения выполняются в специальном гамаке, который подвешен к потолку. Эта
йога хороша тем, что избавляет позвоночник от сильных нагрузок и стимулирует движение лимфы,
такой дренаж выводит лишнюю воду из организма. Занятие длится около 40 минут.

Йога смеха

•практика, основанная индийским врачом Мадан Катарьей. Включает в себя дыхательные и лёгкие
физические упражнения, которые порождают естественный смех. В настоящее время существует
более 16 тысяч центров йоги смеха в более чем 50 странах мира. После занятия вы почувствуете, что
жизнь прекрасна и как здорово «провентилированы» ваши лёгкие. Также снимается напряжение в
мышцах.
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 сложного оборудования. Они не направлены на получение высоких спортивных 

достижений, а способствуют улучшению жизненных показателей всех систем организма. 

Роль фитнес-йоги при организации занятий по физической культуре в вузе с каждым днем 

возрастает. Внедрение фитнес-йоги в учебный процесс по физической культуре 

способствует повышению интереса, желания принимать участие в учебных занятиях и 

получать положительные эмоции, стимулирует студентов к самостоятельным занятиям по 

фитнесу. 
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В представленной работе рассматриваются вопросы привлечения студенческой 

молодежи к здоровому образу жизни. Изучаются принципы здорового образа жизни, 

приводятся примеры его популяризации среди молодежи. 

Ключевые слова: студенты, молодежь,вредные привычки, здоровый образ жизни, 

физическая активность, тренировки, востановление здоровья. 
 

Ұсынылған жұмыс студенттерді салауатты өмір салтына баулу мәселелерін 

қарастырады. Салауатты өмір салтының қағидалары зерделенеді, оны жастар арасында 

кеңінен насихаттау мысалдары келтірілген. 

Тірек сөздер: студенттер, жастар, зиянды әдеттер, салауатты өмір салты, дене 

шынықтыру жаттығулары, денсаулықты қалпына келтіру. 
 

The presented work examines the issues of attracting students to a healthy lifestyle. The 

principles of a healthy lifestyle are studied, examples of its popularization among young people 

are given. 

Key words: students, youth, bad habits, healthy lifestyle, physical activity, training, health 

restoration. 
 

Одним из наиболее важных качественных показателей жизни общества – является 

здоровье молодежи. Здоровье молодежи показывает не только сегодняшнее положение дел, 

но и способно отразить формирующуюся ситуацию ее развития. В связи с этим здоровью 

молодого поколения в том числе студенческой молодежи уделяется пристальное внимание. 

Следует отметить что в последнее время в городах наблюдается негативная 

тенденция в отношении здоровья молодого поколения, существенно увеличивается число 

детей с хроническими заболевания, так же вызывают особую обеспокоенность алкоголизм 

и табакокурение среди студенческой молодежи, так же наблюдаются случаи наркомании.  

По вышеизложенным причинам актуальным вопросом является возможность приобщения 

mailto:karsheva.888@mail.ru
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студенческой молодежи к здоровому образу жизни[1, 86с]. 

Здоровый образ жизни подразумевает жизнедеятельность, которая направленна на 

улучшение и максимальное сохранение здоровья. ЗОЖ состоит из основных элементов, 

таких как полный отказ от вредных привычек, негативно сказывающихся на здоровье 

(наркотики, алкоголь и курение) проведение регулярных тренировок с оптимальной 

физической нагрузкой, восстановление рационального режима сна и бодрствования, 

соблюдение правил личной гигиены, закаливание организма, ведение полноценного 

рациона питания, профилактические меры и мероприятия по восстановлению здоровья. 

Формирование мотивации здорового образа жизни у студентов требует усилий. 

Работа по развитию мотивации здорового образа жизни должна вестись по следующим 

направлениям. Таблица № 1,2[2, 256с]. 

Таблица 1  

Социальное направление 

 
Таблица 2  

Социально- педагогический и физкультурный блок 

 
 

создание условий для ведения здорового образа жизни в основных сферах 
жизнедеятельности

пропаганда здорового образа жизни средствами массовой информации

проведение образовательной и информационно-просветительской работы 
учреждениями здравоохранения, образования и культуры

развитие сети физкультурно-спортивных и досуговых организаций, региональных 
профилактических организаций (центров медицинской профилактики, 

восстановительной медицины и реабилитации)

сбор модульной информации о состоянии здоровья каждого обучающегося

модуль оптимальной нагрузки по общепрофессиональным дисциплинам

модуль обучения специальной компетентности обучающегося

система самоанализа результативности работы педагогов

организация оптимального двигательного режима

формирование профессиональной пригодности и адаптации в профессиональной 
среде

укрепление здоровья обучающихся и педагогов, и профилактика 
профессиональных заболеваний
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 Как сказано выше основными факторами, оказывающимивлияние на формирование 

здорового образа жизни у студентов, являются социальный и физкультурный факторы. 

Практика показывает, что после вовлечения студенческой молодежи к активным занятиям 

спортом, молодые люди в большинстве случаев отказываются от вредных привычек. 

Студенты начинают соблюдать распорядок дня, приводят в порядок рацион питания. В 

связи с этим физическая культура и спорт являются катализаторами в приобщение 

студенческой молодежи к здоровому образу жизни. 

Сегодня особое внимание оказывается здоровому образу жизни студентов, связан 

этот фактор с озабоченностью государств и общественности по поводу здоровья будущих 

специалистов, фиксируется активный рост заболеваемости роста заболеваемости в 

процессе профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности, 

что в свою очередь негативно сказывается на финансовом положении. 

На современном этапе важно понимать фундаментальные законы формирования 

здоровья подрастающего поколения, направлять действия высших учебных заведений на 

изменение неблагоприятных тенденций, пока жизненный потенциал студенческой 

молодежи не пострадал необратимо. С этих позиций совершенствование процесса 

формирования здорового образа жизни в высших учебных заведениях имеет два аспекта, 

первый из которых связан с недостаточной разработанностью педагогических теорий, а 

также с отсутствием специальной литературы, а второй обусловлен необходимостью 

организации просветительско-воспитательной работы со студентами, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни[3, 123с]. 

В изменяющихся условиях экономической ситуации, сохранение и укрепление 

здоровья личности студентов требует совершенствования среды профессионального 

образования, поиска эффективных форм организации, инновационных методов обучения 

студенческой молодежи. 

С этих позиций образовательный процесс в вузе целесообразно ориентировать на 

раскрытие творческого потенциала личности путем внедрения авторских программ, 

инновационных технологий и моделей, развития спортивных секций для подбора 

индивидуальной траектории к каждому студенту. 

На сегодняшний день в образовательной сфере все более четко наблюдаются 

тенденции перехода к гуманизации профессионального образования. С представляемой 

точки зрения главной целью каждого развивающегося вуза является активное 

инициирование изменений, направленных на увеличение потенциала здорового образа 

жизни среди студентов и преподавателей в том числе.  
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В статье рассматривается проблема формирования учебной мотивации младших 

школьников на уроке музыки. Авторы раскрывают смысл понятий«творчество», 

«творческая активность», «мотивация». В статье представлены результаты 

исследования по развитиюмотивации и творческой активности младших школьников с 

помощью музыкально-игровой методики «Музыка для детей» К.Орфа. 

Ключевые слова: творчество, творческая активность, учебная мотивации, виды 

музыкально-творческой деятельности. 
 

The article deals with the problem of formation of educational motivation of primary 

school students in the music lesson. The authors reveal the meaning of the concepts «creativity», 

«creative activity», «motivation». The article presents the results of a study on the development of 

motivation and creative activity of younger schoolchildren using the music-game technique 

«Music for children» by K. Orff.  

Key words: creativity, creative activity, educational motivation, types of musical and 

creative activity. 
 

В настоящее время в современной школе по-прежнему достаточно остро стоит 

задача повышения эффективности обучения. Это связано в первую очередь с тем, что год 

от года растет объем информации, которую ученики должны освоить, расширяется круг 

необходимых компетенций, которые должны усвоить современные школьники. И проблема 

заключается в поиске таких средств и способов, которые бы способствовали прочному, 

осмысленному усвоению знаний и умений учащимися. Одним из возможных вариантов 

решения проблемы является построение учебной деятельности на основе мотивации, 

влияющей не только на познавательную и творческую активность и желание учиться, но и 

на успешность и эффективность учебной деятельности. 

В российской и зарубежной педагогике и психологии теория становления мотивации 

школьника разработана достаточно основательно: выделены и исследованы особенности 

мотивации учения, определены виды мотивов, исследовано их влияние на успешность 

обучения, сформулированы общие принципы становления мотивационной сферы учения. 

В отечественной педагогике - в трудах М.А. Данилова, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского и др. - разработаны общепедагогические положения формирования 

мотивации учения школьников в качестве неотъемлемого компонента всестороннего 

развития личности. Эти исходные концептуальные суждения о роли и значении 

потребностей, интересов, мотивов в жизнедеятельности школы и учащихся получили 

дальнейшее развитие и конкретизацию в трудах А.Д. Алферова, В.К. Вилюнаса, 

О.С. Гребенюка, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и других педагогов.Общим во всех 

исследованиях является определение мотивации как динамического 

психофизиологического процесса, который управляет поведением человека и определяет 

его организованность, направленность, устойчивость и активность. Однако методического 

решения проблемы формирования положительных мотивов учения, особенно на уроке 

музыки, пока еще не найдено.  
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 По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую активность, 

искусство занимает, безусловно, первое место в системе развития личности.Творчество — 

процесс создания нового, который требует выхода за существующие границы знания. 

Результатом творческой деятельности является создание новых материальных и духовных 

ценностей. Многие исследователи (Д.Б. Богоявленская, Я.А. Пономарев, A.M. Матюшкин 

и др.), понимая творчество как «выход за пределы уже имеющихся знаний», 

распространяют это понятие и на новое по способу, методам, целям репродуцирование уже 

существующих ценностей 1; 2; 4]. Таким образом, творчество - это создание субъективно 

нового и ценного для решения значимых проблем. Понятие детского творчества означает 

деятельность ребенка, создающего «нечто новое». В личностном плане детское творчество 

способствует развитию их активности и становлению личности, созиданию самого себя, 

является средством саморазвития и самореализации.  

Одним из возможных подходов в формировании учебной мотивации младших 

школьников на уроке музыки является, по нашему мнению, внедрение в учебный процесс 

игровой творческой деятельности. 

Музыкально-игровая деятельность имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

видами познавательной деятельности, так как выполняет следующие задачи: 

1) коррекционные - развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

мимической мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства 

голоса (высоту, тембр, динамику, ритм), координация движений; формирование 

выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения; 

2) оздоровительные - развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

совершенствование способности снимать эмоциональное и физическое напряжение, 

укрепление «мышечного чувства»; развитие быстроты двигательной реакции; 

3) образовательные - обучение речевым, певческим навыкам; развитие 

музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; формирование умственных 

умений и действий. 

4) воспитательные - воспитание общей музыкальной, речевой культуры; 

формирование эстетическому восприятию окружающего мира; развитие эмоциональной 

сферы; 

5) развивающие - развитие познавательной и творческой активности; поддержание 

устойчивого интереса; укрепление саморегуляции и контроля; развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Одной из самых ярких музыкально-игровых методик является «Музыка для детей» 

немецкого композитора и педагога К. Орфу. Она направлена на развитие творческой 

активности, импровизации и двигательной деятельности детей. В качестве сопровождения 

музыкального исполнения активно применяются шумовые инструменты: маракасы, 

трещотки, ксилофоны, металлофоны, трещотки, бубны и другие музыкальные 

инструменты. С помощью них дети могут музицировать, исполнять простейшие мелодии 

или метроритмическое сопровождение. Кроме игры на инструментах используются 

следующие виды музыкально-творческой деятельности - пение, импровизация, 

пластические движения. К. Орф создал музыкальные партитуры для своих занятий – песни, 

инструментальные пьесы, игровые номера. 

Виды упражнений, которые используются в данной авторской методике. 

1. Работа с речью. Вначале все тексты проговариваются в заданном метроритме, с 

четкой артикуляцией, с определенной динамикой – то громче, то тише, в результате чего у 

детей формируется ощущение метроритма при коллективном исполнении. Данный вид 

работы является общеразвивающим. 

2. Прочтение поэтических произведений в манере музыкальной декламации 

формирует представление об интонации, речевой и музыкальной выразительности.  
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3. Пластические упражнения под музыку помогают детям в творческом 

самовыражении, в отражении с помощью движений своего тела характера звучащей 

музыки. При этом активно используются различные элементы движений: хлопки, 

притопывания, щелчки пальцами, шлепки по коленкам и другое.  

4. Работа над структурой музыкального произведения. Музыка определяется детьми 

как непрерывный процесс с определенными этапами развития – вступлением, основной 

частью с движением к высшей точке напряжения и спадом в завершении.  

5. Совместная игра на музыкальных инструментах. Дети выступают в роли 

исполнителей маленького оркестра, осваивают особенности коллективного творчества, 

развивают навыки ансамблевого музицирования, у них воспитывается чувство 

коллективной ответственности. 

6. У детей развивается также тембровый слух, тембровые ассоциации, они начинают 

разбираться в устройстве многих ударных инструментов. При отсутствии необходимых 

музыкальных инструментов, возможно самостоятельное изготовление шумовых 

инструментов. 

7. Создание простейшего музыкального театра. Наиболее яркая и сложная форма 

работы на уроке музыки, предполагающая синтез всех предыдущих форм работы – 

музыкальное исполнительство, танцевальные элементы, пение, речь, пластическое 

изображение художественного образа. Данная форма является «кульминационной точкой» 

методики К. Орфа, она может быть использована в качестве итогового занятия-концерта на 

уроке музыки, оставив наиболее существенный и впечатляющий след в сознании детей, 

связанный с музыкальным искусством [3,с.52]. 

Для развития творческой активности в качестве средства повышения мотивации 

младших школьников в третьем классе в течение ученого года активно использовалась 

музыкально-игровая методика «Музыка для детей» К.Орфа. 

Если в начале учебного года, продиагностировав третьеклассников, мы выявили, что 

высокий уровень учебной мотивации имели30% школьников, средний – 25%, низкий –45%, 

то к концу учебного года учебная мотивация вышла на новый уровень: у 68% школьников 

был выявлен высокий уровень сформированности учебной мотивации, у 25% – средний и 

лишь у 7% – низкий. Таким образом, анализ результатов работы по формированию учебной 

мотивации младших школьников показал, что правильно созданные условия на уроке 

музыки (доброжелательная обстановка, создание благоприятной среды для положительных 

переживаний успеха и положительного отношения к учению) способствовали 

эффективному формированию учебной мотивации младших школьников в процессе 

применениямузыкально-игровой методики «Музыка для детей» К.Орфана уроке музыки. 
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В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  
 

Мақалада еліміздегі дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарын оқыту 

тұрғысында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің әдістері мен құралдарын дайындаудың рөлі 

қарастырылған. 

Тірек сөздер: салауатты өмір салты, дене тәрбиесі мен спорт. 
 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 
 

Система образования подверглась кардинальным изменениям, результатом которых 

явилась модификация парадигмы образовательной сферы.   В связи с этим стремление 

студента построить свой образовательный путь, в формировании которого преобладает  

жизненные  ориентиры,  личностное  начало,  прослеживается  в  последнее  время все более 

отчетливо. Он довольно устойчив и разнообразен по проявлениям, что бесспорно 

свидетельствует о необходимости его определения и  изучения.  

«Образовательный путь студента»  позволяет приблизиться с других точек зрения к 

вопросу получения профессионального образования, которые связаны с тем, что 

образование рассматривается в тесной взаимосвязи с жизнедеятельностью студента, с его 

ориентациями, целями,  планами;  с  обнаружением  вероятных  типов,  видов,  вариантов  

маршрутов;  с выявлением  механизмов  и  закономерностей  формирования  и  реализации  

маршрута;  с исследованием системы взаимодействия преподавателей и студентов при его 

осуществлении; с  изучением  сущности  сопровождения  маршрута [1].  Возможные 

индивидуальные образовательные маршруты (в дальнейшем ИОМ) студента ОП 

«Физическая культура и спорт» мы попытаемся определить   в этой статье.  

Изучив различного рода методическую и специальную литературу, мы пришли к 

выводу, что в настоящий момент не существует единого образца  создания   ИОМ студента. 

Поэтому мы спроектировали и описали свое виденье данной проблемы.  

Концептуальную основу данного положения составляют индивидуальные 

способности, особенности,  потребности,  мотивы,  склонности студентов, обучающихся по 

образовательной программе «Физическая культура и спорт». 

В основу проектирования ИОМ, мы заложили следующие этапы, что не 

противоречит уже имеющимся в научной литературе этапам проектирования: [1,2] 

- постановка  образовательной  цели  (индивидуальный выбор цели профессио-

нальной подготовки); установка на приобретение профессиональных компетенций; - 

рефлексия; рефлексия как этап каждого занятия, в результате которого происходит 

осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с внешними требованиями на 
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рынке труда, трудоустройства  выпускника  и его профессионального становления; - 

самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь себя"; - выбор пути (вариантов) реализации 

поставленной цели (разработка ИОМ); - конкретизация цели (выбор специализации, 

дополнительных образовательных траекторий, элективных курсов, преподавателей и др.). 

Чтобы пройти все эти этапы студент должен: -  осознать важность  получения  

образования; - познать  и  утвердить  себя; -  приобрести  профессиональные компетенции; 

- дифференцировать учебные предметы (выбор элективных курсов); - осознать себя  как  

будущего  педагога; -  ориентироваться  на  профессиональную и научную деятельность и   

подготовку к ней.  

Целью  результативного  прохождения ИОМ является достижение студентом 

профессиональной компетентности.  

Для  осуществления  поддержки  ИОМ  большое  значение  придается  трем  

функциям образовательной среды: информационной, организационной и эмоциональной. 

Кроме этого в   немзаложены   структурные  блоки (целевой; содержательный; 

технологический; диагностический; организационно-педагогический; результативный). 

Уникальность данного образовательного маршрута студента заключается в том, что  

он  дает  возможность  на  основании  контролируемой  самооценки,  желания  к 

совершенствованию  своих  знаний  и  умений,  увеличить  объем  знаний  при  

проектировании своей учебной и внеучебной деятельности. И  здесь подключаются  теории  

модульно-компетентностного  подхода,  личностно-ориентированного обучения  и    

персонифицированного  образования.  

Цель индивидуализации в  вузе  – подготовить  каждого  студента  к  

самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с его природными 

задатками и склонностями. Эту идею можно реализовать через разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов  для каждого обучающегося. ИОМ  может выстраиваться 

различными способами, в зависимости от целей субъектов образования [3].  

Мы согласны с авторской схемой направлений реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся[1], однако считаем, что в разрезе ОП 

«Физическая культура и спорт» данная схема должна быть несколько расширена и 

рассмотрена не в трех направлениях, а в четырех  компонентах деятельности в рамках 

целостного педагогического процесса.  

Компоненты реализации ИОМ студентов ОП «Физическая культура и спорт» 

представлены нами следующим образом: 

- содержательный компонент (получение профессиональных компетенций на 

основе выбора ИОМ). В рамках данного компонента разрабатываются индивидуальный 

учебный план и образовательная программа «Физическая культура и спорт» с возможными  

дополнительными образовательными маршрутами (траекториями): «Физическая культура 

и спортивный менеджмент», «Физическая культура и спортивная психология»;  

«Физическая культура и менеджмент здоровья». 

- деятельностный компонент(определение  инновационных подходов (целевой, 

содержательный, операциональный, организационный и управленческий); примение 

инновационных технологий (здоровьесберегающие; информационные; модульные; 

проектные; разноуровневые; дальтон технологии и др.); 

- процессуальный компонент. Приобретение профессиональных действий (умения 

исследовательские, организаторские, интеллектуальные и др.). Здесь же определяются 

этапы образования: усвоение студентами поставленных задач; приобретение студентами 

компетенций (универсальных и предметно-специализированных (профессиональных)), др. 

- личностный компонент(профессиональная направленность, личностные качества, 

общие дидактические способности). 

Следует отметить, что все эти компоненты очень тесно  взаимосвязаны между собой 

и в равной степени участвуют в реализации выбранного студентом индивидуального 
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 образовательного маршрута.   

Учитывая результаты исследований [1,2], мы понимаем под  индивидуальным  

образовательным  маршрутом  персонально - событийный  путь непрерывного  духовно-

нравственного,  когнитивного,  эмоционально-волевого,  личностного развития  и  

реализации  потенциалов  студента  в  образовательном  процессе  в  вузе,  в соответствии 

с его личными предпочтениями, мотивами и интересами.  

Также мы согласны с авторской моделью (Юрловская И.А., Гучмазова К.П.)[1], 

однако, многолетнее изучение данного вопроса и собственный практический опыт 

позволил нам спроектировать собственную модель ИОМ, включающую образовательную 

среду  ОП «Физическая культура и спорт». 

 
Рисунок 1. Модель индивидуального образовательного маршрута студента, 

основанная на образовательной  среде  ОП "Физическая культура и спорт" 

 

Образовательная среда дает возможность определить  концептуальные подходы в 

моделировании индивидуального образовательного маршрута включающие в себя 

следующие категории: 

- Я- личность;  Я - специалист (результаты обучения); Я - профессионал (освоение 

профессиональных компетенций.);  личностный и профессиональный рост; получение 

знаний, профессиональных умений и навыков; профессиональное  самоопределение, 

трудоустройство. 

Все  это позволяет  студенту планировать результаты обучения: 

- самообразование, самоопределение (знание, понимание и реализация показателей 

ИОМ по завершению процесса обучения);  

- сформированность профессиональной  компетентности согласно требованиям 

рынка труд, а также способностей выпускников в трудоустройстве;  

- личностный и профессиональный рост (результаты обучения). 

Модель индивидуального образовательного маршрута студента, основанная на 
образовательной  среде  ОП "Физическая культура и спорт"
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В построении модели нами предусмотрено соотношение социального и 

индивидуального начал в структуре личности, что обусловливает приоритетность, 

взаимодействие и взаимообусловленность двух процессов: 

 - персонализации, как удовлетворение потребности государства, общества и 

личности на данном историческом этапе в формировании и развитии социально значимых 

субъектных качеств личности, позволяющих эффективно выполнять социальные и 

профессиональные роли; 

 - персонификации, как удовлетворение потребности личности быть самим собой; 

свободно проявлять свои индивидуальные качества, поступать в соответствии с 

собственными интересами, взглядами, мировоззрением [2]. 

Т.о., вразработанной нами модели индивидуального образовательного маршрута 

студента,отражается: 

- содержание профессиональных стандартов; 

- студенто - ориентированное обучение, предполагающее применение таких 

категорий как компетенции, результаты обучения,  модули, Европейская система перевода 

и накопления кредитов (ECTS) [4]; 

- уровень и форму образования, ее профильную направленность; 

- запросы и требования рынка труда, трудоустройство выпускников [4];  

- формы и технологии образовательного процесса;  

- характер взаимодействия участников образовательного процесса и др. 
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Спорт высоких достижений является высокозначимым социальным явлением. 

Однако достижения высокого спортивного результата зависят не только от желания 

спортсмена, материальной обеспеченности, но и от методики преподавания предмета, 

обеспечивающей минимальный риск травматизма. 
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Жоғары жетістіктер спорты-бұл өте маңызды әлеуметтік құбылыс. Алайда, 

жоғары спорттық нәтижеге қол жеткізу спортшының қалауына, материалдық 

қауіпсіздігіне ғана емес, сонымен қатар жарақаттанудың минималды қаупін қамтамасыз 

ететін пәнді оқыту әдістемесіне де байланысты. 

Тірек  сөздер: Спорт, жетістіктер, әдістеме, тәуекел, жарақаттанушылық 
 

High-performance sports are a highly significant social phenomenon. However, achieving 

a high sports result depends not only on the desire of the athlete, material security, but also on the 

methodology of teaching the subject, which provides a minimum risk of injury. 

Key words: Sport, achievements, methodology, risk, injuries 
 

Спорт высоких достижений является высокозначимым социальным явлением. 

Однако достижения высокого спортивного результата зависят не только от желания 

спортсмена, материальной обеспеченности, но и от методики преподавания предмета, 

обеспечивающей минимальный риск травматизма. 

Есть виды спорта, в которых нанесение травмы своему противнику предопределено 

правилами. К таким видам спорта относятся бокс. кик-боксинг и некоторые разновидности 

единоборств. В других видах спорта правила не декларируют нанесение травм сопернику, 

но ставят их в тяжелое травматическое условие. К таким видам спорта можно отнести, 

например, хоккей с шайбой. В хоккее наиболее эффективный гол, не противоречащий 

правилам соревнований, - это прохождение шайбы в ворота соперника, не задевая никого 

из игроков. Это особенно важно потому, что шайба является тяжелым резиновым снарядом. 

Однако правила соревнований позволяют игроку преградить путь шайбы любой частью 

тела. Преграждение полета шайбы какой-либо из частей тела может привести к травме. И 

правила соревнований, защищая игрока, разрешают ему иметь нужную экипировку. Но 

даже мощная экипировка вратаря не может гарантировать защиту от травмы в рамках 

настоящих правил[1.2]. 

Есть виды спорта, в которых правилами соревнований предусмотрено прекращение 

поединка как обязательного элемента действия судьи, если действие одного из спортсменов 

может повлечь за собой травму другого. К таким видам спорта относятся вольная и греко-

римская борьба. Правила по этим видам спорта постоянно   пересматриваются  на 

заседаниях ФИЛА и приемы борьбы, которые наиболее часто приводят к травмам, 

запрещаются к использованию, а борцы, нарушающие такие правила, жестоко 

наказываются, вплоть до дисквалификации на этих соревнованиях. Но даже и такие 

жесткие меры, к сожалению, не дают должного эффекта[3]. 

Необходимо обратить внимание на значительные изменения в правилах 

соревнований по дзюдо борьбе. Начиная с 2000 года увеличился темп поединков, при 

ничейном результате в первом периоде второй период поединка начинается в обоюдном 

крестовом захвате туловища с рукой. Усложнение формулы поединков требует более 

тщательной разработки мер профилактики травматизма.  

Поэтому разработка технологий тренировки, сохраняющих здоровье, особенно 

актуальна в настоящее время[4,5]. 

Предполагалось, что если мы исследуем проявление травматизма при занятиях 

спортивной борьбой и причины их возникновения, то нам удастся найти педагогические 

методы и формы предупреждения травматизма и рекомендовать педагогам -тренерам 

внести в тренировочную программу со спортсменамисоответствующие     коррективы,     

способствующие    предупреждению травматизма  и   эффективному   выступлению   борцов    

на    первенствах РК и международных соревнованиях.  

          Многочисленные исследования о развитии силы показали ее незначительный прирост 

в период с 7 до 10 лет [11,12,13,14]. В связи с этим большинство авторов рекомендует 
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приступать к специальному развитию силы в более поздний период. В своем 

фундаментальном исследовании [15] указал на то, что наиболее целесообразным для 

активного совершенствования силы является возраст 11 – 18 лет. Вместе с тем многие 

специалисты [16] считают возможным и целесообразным развитие силы уже в младшем 

школьном возрасте в плане общей физической подготовки, указывая на необходимость 

постоянного совершенствования этого качества. 

Развитие скоростной силы, по данным [11] следует начинать с 9 лет: в этот период – 

с 9 – 10 лет до 13 – 14 лет - она развивается более успешно. В своем исследовании [10] также 

пришли к выводу, что у 9 – ти летних гимнастов это качество развивается значительно 

интенсивнее, чем у гимнастов 7 – 8 лет. 

В отношении развития выносливости специалисты придерживаются аналогичного 

мнения, так как наибольшие темпы прироста статической и динамической выносливости 

различных групп мышц авторы отмечают в 9 – 12 лет  [5,6]. 

В развитии координации наибольшие сдвиги наблюдаются в период с 9 до 13 – 14  

лет [7]. Однако при целенаправленном воздействии можно добиться определенных успехов 

в развитии этого качества и в более раннем возрасте [30]. 

Для развития гибкости исключительно благоприятным является возраст 7– 10  лет 

[4,9]. По данным [6], наибольшее увеличение ее во всех звеньях тела у девочек происходит 

с 7 до 10 лет, в 11–12 лет она достигает максимального уровня и в 13 – 15  лет рост гибкости 

снижается. 

Этот возрастной период является оптимальным для совершенствования равновесия, 

которое наиболее интенсивно развивается в 7 – 10  лет, а к 12 годам его показатели до-

стигают уровня развития взрослых [6,7]. В этом возрасте также успешно совершенствуется 

вестибулярный анализатор [28], а систематические занятия спортом ускоряют повышение 

вестибулярной устойчивости на 2 – 3  года [11]. 

Таким образом, из физических качеств и функций, высокий уровень развития, 

которых необходим для успешной подготовки в спортивной гимнастике, у девочек 7–8 лет 

целесообразно развивать те, которые в этот период имеют наибольшие темпы 

естественного прироста. К ним относятся, прежде всего, гибкость, равновесие и 

вестибулярный анализатор. 

Анатомо – физиологические основы активной и пассивной гибкости 

Под гибкостью понимается анатомически возможная подвижность в суставах. 

Измерителем гибкости является амплитуда движения. Высокий уровень развития гибкости 

обеспечивает высокое качество исполнения упражнений и способствует овладению 

совершенной спортивной техникой [9,3]. Недостаточная гибкость приводит к затруднениям 

в овладении двигательными навыками. При ограниченной подвижности в суставах не 

полностью используются другие физические качества, работа выполняется с повышенным 

напряжением и сопровождается быстрым утомлением, возникают повреждения в связках и 

мышцах [1]. 

Анатомическая подвижность в суставах определяется формой и совпадением 

сочленяющихся поверхностей. Амплитуда движения в суставе зависит от растяжимости 

(эластичности) и силе мышц, окружающих суставы [2]. Различают два вида гибкости: 

активную и пассивную. Под пассивной гибкостью понимают амплитуду движений, прояв-

ляемую под действием внешних сил, под активной гибкостью – амплитуду  движений, 

достигнутую сокращением мышц, проходящих около данного сустава. Пассивная гибкость 

зависит от амплитуды растяжимости (эксцентрическое напряжение) мышц антагонистов. 

Недостаточная растяжимость этих мышц ограничивает анатомическую подвижность в 

суставах [3]. Вызвано это тем, что с увеличением амплитуды мышцы напрягаются и 

оказывают тоническое сопротивление дальнейшему растягиванию [34]. На верхней границе 

возможной амплитуды появляются болевые ощущения, которые служат сигналом к 

прекращению движения [5,6]. Недостаточная способность мышц к растягиванию получила 
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 название "пассивной недостаточности" [7]. В зоне "пассивной недостаточности" находятся 

показатели амплитуды движения в суставе. 

Это приводит к тому, что мышцы уже не полностью осуществляют требуемую 

функцию, хотя движение в данном суставе еще возможно. Наряду с "пассивной 

недостаточностью" различают "активную недостаточность",- это недостаточная подъемная 

сила мышц по сравнению с той, которая необходима для выполнения данной работы [38]. 

Таким образом, гибкость зависит от двух свойств мышц – способности к 

растягиванию и сокращению. В одних случаях объем подвижности ограничивается из – за  

пассивной недостаточности мышц, в других – эта подвижность может оставаться 

неиспользованной ввиду отсутствия или недостаточности тяги мышц, необходимой, чтобы 

произвести данное движение. 
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Бұл мақалада қазіргі білім беру кеңістігінде модульдік оқытуды жүзеге асырудың 

өзектілігі туралы теориялық негіздеме келтірілген. 

Тірек сөздер: технология, модуль, педагогика, бағдарлама, оқу процесі, дидактика. 
 

В данной статье излагаются теоретическое обоснование актуальности 

реализации модульного обучения в современном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: технология, модуль, педагогика, программа, учебный процесс,  

дидактика. 
 

This article presents the theoretical justification of the relevance of the implementation of 

modular training in the modern educational space. 

Keywords: technology, module, pedagogy, program, educational process, didactics. 
 

Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, ізденімпаз жастарға 

байланысты. Осыған орай бүгінгі күн мектеп алдында тұрған басты міндет — өзіндік айтар 

ой-пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп шығару. Қоғамдағы түбегейлі 

өзгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды қалыптастыру, дамыту мақсаттарын 

қойып отыр. Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін 

кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде 

жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін қалыптастыру және дамыту 

болып табылады. Педагогикалық үрдістің тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін білім 

беру мен тәрбие бірлігін сақтай отырып, оқушыға берілетін білімнің үйлесімділігімен қатар, 

әрбір жеке тұлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімділігіне сәйкес бағдар беру, 

танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік қадамының бірі – 

модульдік оқыту[1]. 

Педагогикада  модульмен оқыту идеясының негізін салушы ғалым Ақш - тағы Падуа 

университетінің профессоры С.Н.Постлезвейт оқушының өзіне қолайлы қарқынды жұмыс 

жасауына, нақ өзіне сай оқу тәсілін таңдап алуына мүмкіндік беруге тырысты. Ең алғаш рет 

1969 жылы осылай Падуа университетінде оқу үрдісіне енгізілген мини курстар кейн АҚШ 

колледждері мен университеттеріне тез тарады. Мұнда олардың бірнеше түрі болды: 

Пакеттегі ұғым, consent оррасу, меңгеру пакеті т.б. Модульмен оқыту мәселесімен 

айналысқан ғалымдардың тағы бірі ДжД.Расселдің пайымдауынша, модуль оқу 

материялының бір концептуалды бірлігін қамтитын оқу пакетін білдіреді. В.Гольдшмидт 

және М.Л.Гольдшмидт деректері бойынша АҚШ колледждері мен университеттерінде 

модульмен оқыту инженерлік пәндерді, химия, психология, социология, лингвистика, 

ағылшын тілі және басқа пәндерді практикалық тұрғыда оқыту үшін пайдаланылады. 

Аталған мәселемен айналысқан ғалымдардың келесі тобы (Я.Л.Клиндештат)-

Студенттердің білімді меңгеру мүмкіншіліктерін өздері анықтауына көмектесуге, 

үшіншілері (В.Б.Закорюкин,В И.Панченко, Л.М.Твердин және т.б)Оқытудың қалыптасқан 

бірліктеріне оқу мазмұнын икемді етіп құру деп пайымдайды. Ал П.Юцявичене сиякты 

ғалымның пікірінше,  модульмен оқыту арқылы болашақ мамандардың кәсіби білімін 

жетілдіру жоғарғы деңгейге жеткізуге болады,ғалым К.Вазинаның айтуынша   модульмен 

оқыту адамның жалпы өзіндік моделі[2]. 

Қазақстанның білім беру оқу орындарында модульді оқытудың технологиясын 
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 зерттеп, оның нәтижесін тәжірибеге ұсынған М.М.Жанпейсова болды. Оқытудың тұтас 

технологиясын жобалау, алға қойған мақсатқа жетуді. Өздейтін педагогикалық үрдіс түзу, 

мұғалімге нәтижені талдап, түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау және құру. 

Оқушылармен жүргізілетін қиындықтың алдын алу және түзету жұмысының жүйесін 

жасау. Жалпы педагогикалық біліктіліктің технологиялық сенімді даму динамикасын түзу. 

Жобаланған технологияны іске асыратын жаңа тәсіл қалыптастыру. Бұл мұғалімнің бүкіл 

оқу жылында пайдаланатын әдістерді жоспарлануына кӛмектеседі. Технология 

жобасындағы негізгі нысана – оқу тақырыптары, дидактикалық модуль[3]. 

 Оқу технологиясының топтастырылуы,  сонымен бірге, нақты кезеңде басым болған 

мақсаттар мен міндеттерге, оқуды ұйымдастыру формасының қолданылуына,  дәл кезеңде 

қажет болған әдістерге және басқа да негіздемеге тәуелді келелі.Оқу технологиясын оқу 

әдістемесінен ажырата білген жөн. Олардың бір-бірінен айырмасы оқу технологиясысын 

қайталап көбейте таратуға болады. 

Дидактикада оқу технологиялары төмендегідей сипаттарыммен жіктеліп 

топтастырылады; 

- қолдану деңгейі: жалпы педагогикалық,  пән әдістемелік,бөлімдік. 

- философиялық негізі: ғылыми және діни, гуманистік және әміршіл-әкімшіл  

- тәжірибе- меңгерудің ғылыми негіздемесі (концепция): байланыс-жауапты. Іс-

әрекеті,  іштей ұғу, дамытушы;  

- тұлғалық құрлымға бағдарлануы: ақпараттық (білім, ептілік және дағдылар 

қалыптастыру) 

Модульдік оқыту технологиясының құрылымы. Оқу модулінің өз құрамы бар. 

Ол үш бөлімнен тұрады: 

1. Кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа ену). 

2. Диалогиялық сұхбат бөлімі (көбіне сұхбаттасу, диалогты қарым-қатынас арқылы 

оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру). 

3. Қорытынды бөлім (бақылау). 

Модульдік оқытудың мәні-студент толығымен дербес (немесе белгілі бір көмек 

мөлшерімен) модульмен жұмыс істеу процесінде оқу-танымдық іс-әрекеттің нақты 

мақсаттарына жетеді. Модуль-бұл біріктірілген мақсатты функционалды түйін: оқу 

мазмұны және оны жоғары деңгейдегі тұтастық жүйесіне игеру технологиясы. 

 Модульдің әрбәр құрылымдық бөлімдерінде пайдаларатын әдістемелер мен жұмыс 

жүйелерінің жинағын ұсынады: 

 проблемалық ситуация тудыру; 

 негізгі оқу міндетін анықтау; 

 өзін-өзі бақылау және алдағы тақырыпты, тарауды оқуға дайындығын 

оқушылардың өздерінің бағалауы; 

 алдағы жұмыс жоспарын жасау және оны талқылау. 

Осылайша, модуль модульдік оқыту құралы ретінде әрекет етеді, өйткені оған 

мыналар кіреді: 

- мақсатты іс-қимыл жоспары, 

- ақпарат банкі, 

- дидактикалық мақсаттарға жету бойынша әдістемелік нұсқаулық. 

Бұл модуль мазмұны, оқыту әдістері, оқушының оқу-танымдық іс-әрекетінің 

қарқыны бойынша дараланған оқу бағдарламасы ретінде әрекет ете алады. 

Модульдік оқытудың маңызды сипаттамаларында оның басқа оқыту жүйелерінен 

айырмашылығы бар. Біріншіден, оқытудың мазмұны игерілуі мақсатқа сәйкес жүзеге 

асырылатын аяқталған дербес кешендерде (ақпараттық блоктарда) ұсынылады. 

Дидактикалық мақсат білім алушы үшін тұжырымдалады және зерттелетін мазмұнның 

көлемін ғана емес, сонымен бірге оны игеру деңгейін де қамтиды. 
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Екіншіден, мұғалім мен студенттің қарым-қатынас формасы өзгереді. Ол модульдер 

және жеке, жеке байланыс арқылы жүзеге асырылады. Бұл оқытуды субъективті негізге 

аударуға мүмкіндік беретін модульдер. 

Үшіншіден, студент өз бетінше көп уақыт жұмыс істейді, өз қызметін жоспарлауды, 

өзін-өзі ұйымдастыруды, өзін-өзі бақылауды және өзін-өзі бағалауды үйренеді. Мұғалім 

сонымен қатар оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін модульдер арқылы және тікелей 

басқарады, бірақ бұл тек мақсатты басқару. 

Төртіншіден, баспа негізі бар модульдердің болуы мұғалімге жеке студенттермен 

жұмысты жекелендіруге мүмкіндік береді. 

Оқыту модулі-бұл танымдық және кәсіби аспектілерді қамтитын оқу пәнінің 

мазмұны бөлігінің логикалық аяқталған нысаны, оны игеру осы модульді игеру 

нәтижесінде қалыптасқан білімді, дағдыларды және дағдыларды бақылаудың тиісті 

формасымен аяқталуы керек. 

Модульде танымдық және кәсіби сипаттамалар бар, осыған байланысты модульдің 

танымдық (ақпараттық) және оқу-кәсіби (қызметтік) бөліктері туралы айтуға болады. 

Бірінші міндет-теориялық білімді қалыптастыру, екінші функция-алынған білім негізінде 

кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Ақпараттық модульдер ретінде барлық пәндерді де, 

пәндердің кейбір бөлімдерін, арнайы курстарды, элективтерді де алуға болады[4]. 

М.М.Жанпейсованың модульді оқыту технологиясында оқу материалдары модуль, 

схема, кесте және тағы басқа бейне кескіндері арқылы әңгімелеп түсіндіріледі. Сабақтың 

диалогті бөлімінде оқушылар шағын топтарға бөлініп, әрекетті белсенді ойын формасында 

ұйымдастырады. Алдымен оқушылар оқу материалын қайта шығарып айтуға ұмтылса, 

кейін қарапайым іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға әрекет жасайды. Кез-келген 

оқушы әрбір сабақта тыңдау, көру, еске сақтау, жорамалдай алуы қажет және автор ұсынған 

үш деңгейге жетуі абзал. 

Оқушылардың модульмен сәтті жұмыс істеуі үшін оқу мазмұны студенттер оны 

тиімді игеретін етіп ұсынылуы керек. Мұғалім модуль арқылы оқушылармен сөйлесіп, 

әрқайсысын ойлауға, іздеуге, болжауға, жігерлендіруге, сәттілікке бағыттағаны жөн. 
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 Тірек сөздер: салауатты өмір салты, дене тәрбиесі мен спорт. 
 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  
 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 
 

Әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарынан орын алу Қазақстан 

Республикасының стратегиялық  басты мақсаттарының бірі болып саналады. 

Республиканың экономикалық мақсаттарымен қатар халықтың әл ауқатын арттыру, 

денсаулығын нығайту, адамдардың дене шынықтыру және спортпен шұғылдануына жағдай 

жасау арқылы денсаулығы мықты ұрпақ тәрбиелеу мақсаттары қойылған.  

Қазақстан 1996 жылдан бастап Олимпиадалық, Әлемдік және халықаралық 

жарыстарға жеке спорттық команда ретінде қатысуда. Шеберлігі жоғары спортшы 

дайындау ұзақ уақытқа созылатын педагогикалық жұмыс екендігін ескере келіп, болашақ 

сапалы спортшы ізбасарларды дайындау қазіргі кезде Республикадағы барлық спорт 

мектептерінің алдына қойылған негізгі міндеттердің бірі болып саналады.  

Болашақ спортшыны қабылдау, оны белгілі бір спорт түріне бейімдеу спорт 

мектептеріндегі бастапқы дайындық топтарында жүзеге асырылады.Бастапқы дайындық 

топтарындағы жұмыс, спорт түрінің ерекшелігіне байланыстыбір жылдан үш жылға дейінгі 

уақытқа созылады. Осы бастапқы дайындық тобынан бастап спорттық іріктеу жұмыстары 

үнемі жүргізіліп отырады.  

Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру және жоғары жетiстiктер 

спортының жай-күйi, әлемдiк спорт дамуының қазiргi заманғы үрдiстерi республикада 

спортты дамыту жөнiнде түбегейлi шұғыл шаралар қабылданбайынша Қазақстандық 

спортшылардың әлемдiк аренадағы көрсеткiштерi төмендей беретiнiн көрсетiп отыр [1]. 

Халықаралық стандарттардан қалуымыздың себебi ең алдымен бүгiнгi күнi әлемдiк 

биiк талаптарға жауап беретiн қазiргi заманғы спорт базаларының аздығы және спортшы 

даярлаудың жаңа ғылыми-әдістемелерінің әлсіз дамуы болып табылады. 

Қазiргi заманғы спорт деңгейi өзiнiң даму сатысында спорттық нәтижелердiң 

өсуiнде ғылыми және инженерлiк жетiстiктерге негiзделген жаңа көзқарастарға маңызды 

рөл бередi. Жаңа спорт ареналары, жаттығулар мен жарыстар үшiн арнайы жағдайлар жасау 

iсiндегi жаңа жетiстiктер, арнайы киiм, құрал-сайманмен жарақтандыруды қолдану және 

құрастыру әлемнiң мықты спортшыларының көрсеткiштерiн күрт жақсартуға жеткiздi, ХХI 

ғасырға спорттың қандай негiзгi бағыттарда қарыштап енетiнiн көрсетіп отыр [2]. 

Республика халқының дене қозғалысы белсендiлiгiнiң төмендiгi жүрек-қан 

аурулары мен тыныс жолдары органы ауруларынан өмiр сүру жасының қысқартуына әсер 

етіп және өлiм деңгейiнiң жоғары болуына әкеп соқтыратын факторлардың бiрі болып  

отыр. Ел тұрғындарының тұратын аймағына қарай 5-тен 10,5 пайызы ғана дене 

шынықтырумен және спортпен жүйелi түрде шұғылданатындығы белгілі болып отыр. Осы 

жағдайды шұғыл түзету үшін Қазақстан Республикасы Президенті Қ. Тоқаев өзінің 2019 

жылғы жолдауында Бұқаралық спортпен шұғылданушылар санын 2025 жылға дейін 

жоғары деңгейдегі пайызға жеткізу қажеттігін атап көрсетті[3]. 

Республикадағы жалпы бiлiм беретiн оқу орындарының тек 56,5 пайызында ғана бiр 

үлгiдегi спорт залдары және 14,9 пайызында бейiмделген спорттық жайлары бар.  

Республикадағы орта және жалпы кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарындағы оқу 

сабақтарының көлемi ғылыми негiзделген нормативтен 3-4 есе төмен. Қозғалыс 

белсендiлiгiнiң жоспарланған ғылыми негiзделген деңгейiне жету үшiн жалпы бiлiм беретiн 
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оқу орындарында дене шынықтырудан аптасына мiндеттi үшiнші сабақ енгiзу қажет, оқу 

үрдісін спорттық жабдықтармен қамтамасыз ету басты мәселе болып отыр[4].   

Сабақтан бос уақытта сыныптан тыс дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық 

бұқаралық жұмыс дамымай отыр. Тұмау және түрлi созылмалы ауруларына бейiм 

балалардың және жасөспiрiмдердiң саны арта түсуде. Бұл ретте, денсаулығына байланысты 

арнайы медициналық топтардағы оқушыларға сабақ жекелеген оқу орындарында ғана 

жүргiзiледi. 

Тұтас алғанда, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт жұмысының жай-күйi 

бұқаралық спортты одан әрi дамыту, халықтың арасында дене шынықтыру-сауықтыру 

жұмысын жандандыру, спорт резерві мен халықаралық дәрежедегi спортшыларды даярлау 

жөнiнде кiдiрiссiз, нақты шешiмдер қабылдауды талап етіп отыр. 

Мемлекет дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттiк саясатты 

қалыптастыру жолымен, дене шынықтыруды және спортты дамытудың тиiстi қаржылық, 

материалдық-техникалық, кадрлық, ғылыми-әдiстемелiк, медициналық, ақпараттық, 

нормативтiк құқықтық қамтамасыз етiлуiн құру арқылы қатынастарды реттейдi, барлық 

үлгiдегі балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, азаматтардың тұрғылықты жерi 

бойынша спорт және балалар клубтарының, мүгедектерге арналған мамандандырылған 

топтардың, емдеу-дене шынықтыру диспансерлерi санын көбейту, олардың материалдық-

техникалық базасын нығайту үшiн жағдайлар жасайды[5,6].   

Дене шынықтыруды және спортты одан әрi дамыту; халықтың дене шынықтырумен 

және спортпен шұғылдануы үшiн жағдайлар жасау, олимпиадалық, ұлттық, техникалық 

қолданбалы спорт түрлерiн және халық ойындарын дамыту, саланы басқарудың оңтайлы 

жолдарын және қазiргi тәсiлдемесiн белгiлеу,  бұқаралық спорт пен жоғары жетiстiктер 

спорты саласында спорт резервi мен халықаралық дәрежедегi спортшыларды дайындаудың  

республикадағы  спорт мектептері  іске асырады. 

Спорттық ғылымда дарынды балаларды   іріктеу мәселесі жеке ғылым ретінде 

қарастырылып,   үлкен жұмыстар атқарылып келе жатқандығын айту керек. Осы жұмыспен  

спорттық мектептерде  жаттықтырушы тікелей жұмыс жасайды. Оларға әр бала 

мүмкіндіктерін анықтап болжау және қай спорт түріне  икемі бар екендігін білу 

тапсырылған. Осылай бола тұра спорт мектептеріндегі  іріктеу  жұмысы кеңес  одағы  

кезіндегі қалыптасқан тесттілік-сынақ ретінде  ғана  іске асырылып келеді. Жас  спортшыны  

спортқа  бейімдеу,  оның  мүмкіндігін  анықтау, жетілдіру  жолындағы педагогикалық 

әдістемелер жетілдіру.   

Спорттық мектептердегі оқу-жаттығу кезеңдеріндегі іріктеудің неғұрлым  ақпарат-

тық  жолын  табу  қазіргі  кездегі  спортшыны  бағалаудың негізі  болып  келеді, осы  жолды  

табу  арқылы болашақ оқу-жаттығу жұмыстарын  жоспарлауды  іске  асыруға  болады [7].   

Спорттық  іріктеу  жұмыстары  педагогикалық,  медициналық, биологиялық,  

физиологиялық,  психологиялық  жақтарын  қатар  жүргізу жағдайында  сәтті  

болатындығын  тәжірибе  көрсетіп отыр. 

Қазақстан республикасының  дене шынықтыру  және  спортты  дамытудың  2010-

2020 жылдарына арналған Мемлекеттік бағдарламасының 5.6 Спорт резервін және 

халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау бөлімінде «Дене шынықтыру мен спортты 

одан әрі дамыту, спорт резервін даярлау және халықаралық дәрежедегі спортшыларды 

тәрбиелеу - халықаралық спорт ұйымдарының жылдам өзгермелі талаптарын, 

спортшыларды даярлаудың түрлері мен әдістерін үнемі жетілдіруді, жаңадан келгендерден 

бастап халықаралық дәрежедегі спорт шеберіне дейін, республика спортшыларын 

тәрбиелеу жүйесін одан әрі дамытуды ескере отырып, оқу-жаттығу үрдісін ұйымдастыруға 

деген   жаңа  көзқарастарды талап етеді[8].   

Спорт резервін даярлау және халықаралық дәрежедегі спортшыларды тәрбиелеудегі 

проблемаларды табысты шешу үшін түпкілікті нәтижеге – әлем, Азия чемпионаттарында, 

Азия және Олимпиада ойындарында жүлделі орындарды иеленуге қабілетті спортшыларды 
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 тәрбиелеуге едәуір ықпал ететін факторларды қатаң ескеру қажет, оларға:    

- таңдаған спорт түріне мамандану үшін оның арнайы талаптарына жоғары дәрежелі 

спортшыларды даярлау жүйесінің қатаң  түрде сай болуы;    

- спорт мамандығын таңдау, көпжылғы даярлықтың күллі жүйесін әзірлеу, жарыс 

қызметінің тиімді құрылымын анықтау кезінде  нақты әрбір спортшының жеке бейімділігі 

мен  қабілеттеріне барынша ден қою;     

-  жаттығу және жарыс  жүктемесінің, демалудың, тамақтанудың, жұмыс қабілетін 

қалпына келтіру, ынталандыру құралдарының және іс-қимыл мүмкіндіктерін 

жұмылдырудың қатаң теңгермелі жүйесіне ұмтылу;     

-  даярлықтың дәстүрден тыс құралдарын кеңейту-спортшы ағзасының мүмкіндік-

терін толық ашуға мүмкіндік беретін аспаптарды, жабдықтарды және  әдістемелік 

тәсілдерді пайдалану.  

Спортшылардың жаттығу әсерлерінің факторларына бейімделу үрдістерін 

жеделдетуге, олардың басты жарыстарға тікелей даярлығының тиімділігін арттыруға 

мүмкіндік беретін  орташа биіктіктегі және биік таудағы жағдайларда спортшыларды 

даярлаудың тиімді әдістемесін жетілдіру, бүкіл спорттық жаттығу жүйесін жарыс  

қызметінің оңтайлы құрылымына  қол  жеткізуге  бағдарлау» деп көрсетеді[9].   

Осы көрсетілген талаптарды іске асыру мақсатында Қазақстан жағдайында спорт 

мектептеріндегі бастапқы дайындық топтарында спортқа дарынды балаларды іріктеудің 

және  жаттықтырудың жаңа тың жолын ұсыну болып табылады. 
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Болашақ физика мұғалімдерін әдістемелік даярлауда оқытудың белсенді әдістері 

мен формалары қарастырылады. Белсенді оқыту әдістерінің топтары ажыратылып 

түсіндіріледі. Белсенді оқытудың ерекшеліктері анықталады. Белсенді оқу барысында 

мұғалімдердің мүмкіндіктері көрсетіледі.Болашақ мұғалімдерді әдістемелік даярлауда 

«Газдардың кинетикалық теориясы және термодинамика негіздері»пәні бойынша 

белсенді оқыту әдісін қолданған «Идеал газ заңдары» тақырыбында дәріс сабағына талдау 

жасалады. 

Тірек сөздер:болашақ физика мұғалімдері, әдістемелік даярлау, белсенді оқыту 

әдістері, газдардың кинетикалық теориясы және термодинамика негіздері, миға шабуыл, 

идеал газ заңдары 
 

Рассматриваются активные методы и формы обучения в методической 

подготовке будущих учителей физики. Объясняются классификация групы активных 

методов обучения. Определены особенности активного обучения. Выявлены особенности 

в активном обучении учителей. В методической подготовке будущих учителей будет 

проанализирована лекция на тему  «Законы идеального газа», в которой использован метод 

активного обучения по предмету «Основы кинетической теории газов и термодинамики». 

Ключевые слова: будущие учителя физики, методическая подготовка, активные 

методы обучения, основы кинетической теории газов и термодинамики, мозговой штурм, 

законы идеального газа. 
 

Active methods and forms of teaching in the methodological training of future physics 

teachers are considered. The classification of the group of active teaching methods is explained. 

The features of active learning are determined. The features in active teaching of teachers are 

revealed. In the methodological preparation of future teachers, a lecture on the topic "The laws of 

an ideal gas" will be analyzed, in which the method of active teaching on the subject 

"Fundamentals of the kinetic theory of gases and thermodynamics" is used. 

Key words: future physics teachers, methodological training, active teaching methods, 

fundamentals of the kinetic theory of gases and thermodynamics, brainstorming, ideal gas laws. 

 

Болашақ мұғалімдерді әдістемелік даярлауда инновациялық оқыту оқытудың 

белсенді әдістері мен формаларын қамтиды, өйткені оқытудың инновациялық әдістері 

қазіргі кезеңдегі динамикалық және білім алушылардың белсенді іс-әрекетіне тартылуымен 

сипатталады.  

«Оқыту стильдерін» анықтауда оқушылардың таңдаған визуалдық, есту және 

кинестетикалық жұмыс тәсілдеріне сүйену қажет деп шешім қабылданды. 

Карри тұлғаның күнделікті ерікті және ерiктен тыс қасиеттері, жеке тұлғаның 

ақпаратты игеру жолдары мен олардың оқыту ортасын таңдап алуы арасын ажыратып 

көрсете отырып, оқыту стилін пияздың қабатына ұқсайтын бөліктерге топтастыратын 

модель жасап шығарды. Карридің үлгісінен кейін де көптеген зерттеулер іске асырылды. 
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 Сондықтан осы саладағы төрт негізгі зерттеу бағыты деп нені айтатынымызды анықтап 

алғанымыз жөн. Олар:  

1. Оқу немесе танымдық стиль: ақпаратты ұсыну мен өңдеудің дәстүрлі тәсілі; 

оқушының табиғи қасиеті; өзгертуге келмейді.  

2. Оқыту стратегиясы: тапсырмаларды түсініп орындау тәсілдемесі; игеріледі; 

өзгертуге болады.  

3. Оқыту тәсілдемелері: мотивация мен оқуға көзқарас; олар тұрақты болғанымен, 

тапсырмаға немесе оның мақсатына қарай өзгеріп отырады.  

4. Оқыту преференциялары / артықшылықтары: оқыту орны, ондағы жарық 

деңгейі мен атмосферасы сияқты экологиялык артықшылықтар, жағдайлар [1]. 

Оқытудың белсенді әдістері (БОӘ) - бұл оқу материалын меңгеру үдерісінде 

белсенді ойлау және практикалық іс-әрекетке итермелейтін оқыту әдістері.  

Оқу үрдісінде оқытудың белсенді әдістерін қолдану, белгілі бір уақыт және кеңістік 

шеңберіне ресімделген оқытудың белсенді түрлерін детерминациялайды  

Педагогикалық әдебиетте оқытудың белсенді әдістері мен формалары жиі белсенді 

оқыту топтары немесе қарапайым белсенді оқыту деп аталады. М. Новак оқытудың 

бейимитациялық және имитациялық белсенді топтарын бөледі (Кесте 1). 

Кесте 1 

Оқытудың белсенді әдістерінің жіктелуі (М.Новак бойынша) 
 

Педагогикалық технологиялар 

Имитациялық емес Имитациялық 

- проблемалық дәрістер; 

- проблемалық семинарлар; 

- тақырыптық дискуссиялар; 

- ми шабуылы; 

- дөңгелек үстелдер; 

- педагогикалық ойын 

жаттығулары; 

- тағылымдама; 

Ойын түрінде емес: Ойын түрінде: 

- нақты жағдайларды 

талдау; 

- Имитациялық 

жаттығулар; 

- тренинг; 

- рөлдік ойындар; 

- іскерлік ойындар; 

- оқу ойындары-блиц-ойындар, 

шағын ойындар, дербес компьютерде 

жеке ойын сабақтары; 

- өндірістік ойындар - проблемалық-

іскерлік ойындар; 

- зерттеу ойындары - проблемалық-

іскерлік ойындар; 

- ұйымдастыру іс-әрекеті ойындары; 

- инновациялық ойындар - 

проблемалық-іскерлік ойындар;  

- ұйымдастыру ойындары;  

- жобалау ойындары. 
 

Оқытудың имитациялық емес әдістері оқылатын үдеріс немесе қызмет моделінің 

жоқтығымен сипатталады. Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы тікелей және кері 

байланыстардың серпінділігі оқыту белсенділігін сипаттайды.  

Оқытудың имитациялық әдістері кәсіби қызметтің имитациясымен сипатталады. 

Оларды ойындық және ойындық емес деп бөледі.  

Белсенді оқытудың ерекшеліктері:  

- оқушының қалауына қарамастан белсенді болуға тура келген кезде ойлауды 

мәжбүрлеп жандандыру;  

- оқушылардың белсенділігі оқытушының белсенділігімен сәйкес келеді;  

- мотивацияның, эмоционалдық, шығармашылықтың жоғары деңгейі; 

- тікелей және кері байланыс арқылы оқытушы мен білім алушылардың тұрақты 

өзара іс-қимылы;  

- кәсіби, зияткерлік, мінез-құлық іскерліктері мен дағдыларын қысқа мерзімде және 

т.б. дамытуға бағытталған [2].        
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Оқушылар жеке-дара жұмыс істегеннен гөрі, мұғалім қолдау көрсететін белсенді 

сабақта анағұрлым жақсы үйренеді. Мысалы, оқушыларды зерттеу сұрағын анықтау және 

тапсырма таңдау үдерісіне қатыстыру олардың оқу үдерісіндегі белсенділік дәрежесін 

арттырады, себебі белгілі бір деңгейде зерттеу бағытын  олар  өздері бақылайды [3]. Негізгі 

орта және жалпы орта білім беруде зерттеу сұрағын талқылау үдерісі мұғалімнің көмегімен 

де, өз бетінше де жүргізілуітиіс. 

Оқушылар алға ілгерілеген сайын, оларға мұғалім тарапынан аса қамқорлықпен 

қолдау көрсету қажет болмайды, енді олар өздігінен жұмыс істей алады. Осындай оқыту 

әдісін әрі қарай дамыту үшін мұғалімдер бастапқыда оқушыға жақсы қолдау көрсетіп,кейін 

оны біртіндеп азайтып отыруы керек. Сырттан көрсетілетін қолдау тоқтағанда ғана, 

оқушылар жоспарлы нәтижеге қол жеткіздім деп айта алады. Егер оқушыларға өзі білетін 

дағдыларды ғана қолдануға рұқсат етілсе, олар ештеңені үйренбейді деуге болады. 

Е.Рата өзін тек «үйлестіруші» ретінде ұстайтын мұғалім «мұғалім» деп аталуға 

лайықты емес деп тұжырымдайды[4]. 

Мұғалімдердің кері байланыс көмегімен және модельдеу, көрсету, сұрақ қою, 

бақылау, танымдық ойын түрлерін қолдану арқылы оқушылардың оқу жетістіктерінің 

ілгерілеуіне үнемі қолдау көрсетуі керек. Оқушылардың пән бойынша терең білім алуы 

мұғалімдердің дағдыларына да байланысты,яғни олар оқушылардың жаңа білімдерін бұған 

дейінгі білімдерімен ұштастыра алуын бақылай білулері маңызды. Бұл үдеріс әр оқушының 

жеке дағдысы мен қабілеттеріне байланысты әртүрлі болады. Сол себепті мұғалімдер әр 

оқушы үшін оқу үдерісінің келесі қадамдарын анықтап, әрі қарай ілгерілеуіне септігін  

тигізу үшін жекелеген оқушыларды үнемі бағалап отыруы керек. Бақылай отырып, оқудың 

келесі қадамдарын анықтау үшін ақпаратты пайдалану тәсілі метаталдаудың көмегімен 

білім беру шараларының табысты түрлерінің бірі ретінде танылып, соңғы 20 жыл ішінде 

халықаралық деңгейде мойындалып отыр. 

Белсенді оқу барысында мұғалімдер: 

- барлық оқушылардың оқу үдерісіне қатысуын қамтамасыз ететін жағымды оқу 

ортасын қалыптастыруға; 

- сенімді,жауапты,белсенді,жаңалыққа ұмтылатын және өзінің іс-әрекетін талдап, 

рефлексия жасай білетін оқушыларды тәрбиелеуді мақсат етуге; 

- оқушылардың дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалармен белсенді әдіс – 

тәсілдерлі қолдануға; 

- алға қойылған оқу мақсатына қол жеткізу арқылы жоспарланған сабақты тиімді 

өткізу үшін материалдарды, ресурстарды және қосымша құралдарды пайдалана отырып, 

бүкіл сынып қатысатын, топтық немесе жұптық жұмыс түрлерін, жеке жұмыс істеуін 

ұйымдастыруға және уақытты басқаруға; 

- оқушыларды мадақтап, оқуға еліктіре, қызықтыра отырып, ұғымдарды түсіндіруде, 

мағынасын ашуда, нұсқаулық беруде түсінікті де анық, қарапайым тілді пайдалануға; 

- оқушыларды оқуын бақылап, оларға кері байланыс ұсынуға тиіс. 

Сыныпта ынтымақтастық ахуалын қалыптастырып, жағымды психологиялық орта 

қалыптастыру үшін, оқушылардың арасында өзара қарым-қатынасты нығайтып, олардың 

өзіне беретін бағасын көтеріп, өзі туралы пікірін жақсарту арқылы табыстылық сезімін 

ұялату үшін оқушылармен түрлі жаттығу өткізуге болады. Ойын түрінде өткізілетін 

жаттығулар оқушылардың өзара араласуына және мұғалім мен оқушылар арасындағы 

тығыз қарым-қатынастың орнауына жол ашады [5]. 

«Газдардың кинетикалық теориясы және термодинамика негіздері»пәні бойынша 

белсенді оқыту әдісін қолданған дәріс сабақтарына мысалдар келтірейік. 

Тақырыбы: Идеал газ заңдары. 

Бұл тақырыпта болашақ мұғалімдергаздың күйі, негізгі термодинамикалық 

параметрі болып табылатын көлем (V), қысым (р), температура (Т) және масса (m)  

ұғымдары мен анықтамаларын, Бойль-Мариотт заңы (изотермдік процесс), Шарл заңы 
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 (изохорлық процесс), Гей-Люссак заңы (изобарлық процесс)заңдылықтары 

менформулаларын, бұл процесстердің  қолданылуын меңгереді.  

Оқытушы сабақты бастау үшін миға шабуыл сұрақтарын береді. Оқытушы шешімі 

қажет мәселелерді әртүрлі жағдаяттарды келтіру арқылы болашақ мұғалімтерге 

анықталынуы талдата отырып шеберлігін көрсетеді.   

Тақырыпқа байланысты миға шабуыл сұрақтарын келтірсек:  

1. Газдар   үшін    жазылған    күй   теңдеулері   қарапайым   және оңай  

шешіледі. Себебін түсіндіріңіз.  

2. Газ заңдарында қандай тәуелділікті көрсететін заңдылықтар орындалады? 

3. Изотермиялық, изобаралық, изохоралық процестер өту барысында қандай ортақ 

заңдылықтар жүзеге асатынын түсіндіріңіз. 

Бұл жерде оқытушы көмекші көрнекі құрал «Открытая физика 1.1» 

бағдарламасынан изопроцестердің модельдері ретінде графиктерін (1, 2, 3 суреттер) 

интербелсенді тақтаға шығарып қояды.  
 

 
Сурет 1 - Изотермиялық процестегі изотерма қисығының моделі 

 

 
Сурет 2 - Изохоралық процестегі изохора қисығының моделі 
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Сурет 3 - Изобаралық процестегі изобара қисығының моделі 
 

Болашақ мұғалімдер бұл модельдерді қарай отырып, заттың үш агрегаттық күйінің 

ең қарапайымы газ күйі, себебі, оның  молекулалары бір-бірінен алшақ орналасқан. 

Сондықтан, газда оларды құрайтын молекулаларының өзара әсерлесу күшін есепке алмауға 

болады. Осыдан, газдар үшін жазылған күй теңдеулері қарапайым және оңай 

шешілетіндігін естеріне түсіреді. Жүйенің бірінен соң бірі тізбектеле жүретін аралық 

күйлер арқылы, бір күйден екіншісіне өтуін процесс деп аталатындығын жеткізеді  

Жүйенің бір параметрі, өзгермейтін, тұрақты етіп алынған процестер изопроцестер 

деп аталады. Осыған сәйкес, қысым, көлем және температура тұрақты ұсталынып, қалған 

екеуінің арасындағы тәуелділік анықталатын процестер, изобаралық, изохоралық және 

изотермиялық процестер деп аталады [6]. 

Болашақ мұғалімтер ішінде өзара топтық пікірталас ұйымдастырылады. Бұл 

пікірталаста талқыланған ойлар оқытушы көмегімен қорытындыланады.  

Онан соң тақырып бойынша білімдер толық қалыптасу үшін болашақ мұғалімдерге 

мынадай бос көздері бар кестені толтыру ұсынылады (Кесте 2). Бұл кестені толтыру арқылы 

болашақ мұғалімтер изопроцестерге тән ұқсастықтар мен айырмашылықтарды, негізгі 

формулалардың шығу тегін, графиктердегі ерекшеліктерді айқындап, жадында сақталуына 

жақсы әсер береді.  

Кесте  2 

Изопроцестер тақырыбын зерделеуге арналған  тапсырма кестесі 
 

Заңныңаталуы Процесс, 

тұрақты 

шама 

    

 

Негізгі 

формула 

pVдиаграм- 

масындағы 

график 

VT диаграм- 

масындағы 

график 

pTдиаграм- 

масындағы 

график 

Бойль- Мариотт 

Заңы 

     

Гей-Люссак заңы      

Шарль заңы      
 

Изопроцестердің күнделікті өмірде қолданылуына байланысты болашақ 

мұғалімдердің физикалық ойлауын қалыптастыру мақсатында мынадай оқу-әдістемелік 

тапсырмалар ұсынылады: 

1. Неліктен газ а) амортизатор, б) жылулық қозғалтқыштардың жұмыс денесі ретінде 

қолданылатындығын түсіндіріңіз. Бұл жерде газдың қандай қасиеттері қолданылады? 
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 2. 4 а, б суретте компрессор жұмысының схемасы берілген – 0,2 МПа-дан төмен емес 

қысыммен қандай да бір газдың сығылуы мен берілуіне арналған қондырғы. Суретте келесі 

белгілеулер келтірілген: П-поршень, К1және К2-клапандар. Суретті қолданып, 

компрессордың жұмыс істеу принципін түсіндіріңдер.  
 

 
 

Сурет 4 - Компрессор жұмысының схемасы 
 

3. Техникада не үшін сығылған оттегілі, ацетиленді, сутекті және басқа газды 

баллондарды қолданады? 

4. *Неліктен компрессорды жұмыс істеу барысында ағынды сумен суытады? 

5. *Компрессордағы ауаны сыққанда температура 300-ден 380 К-ге дейін көтерілді, 

ал қысымы 2,5 есе өсті. Ауаның сығылу дәрежесін есептеңіз (ауаның бастапқы көлемінің 

соңғысына қатынасы). 

6. *Сүңгуір қайықтың көтерілуі үшін сығылған ауа қалай қолданылады? 

 «Миға шабуылды» ұйымдастырудың негізгі ережесі болашақ мұғалімдердің ой 

пікіріне ешқандай шектеу қойылмайды. Бұл әдісте шығармашылық және сыни ойлаудың 

қарама-қайшылығынан, қарапайым талқылаулар мен мәселелердің шешімін табуда 

жаңашыл идеялар туындайды. Болашақ мұғалімтер лайықты шешім қабылдауда 

сәтсіздіктен сескенбей, күлкіге қалу қорқынышынан арылады, өз ойларын еркін жеткізуге 

дағдыланады. Бұл технологияны зияткерлік  шығармашылық қабілеттілікті 

ынталандыратын тәсіл ретінде пайдалануға болады.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ БОКСЕРОВ 
 

Сейтказинов Н.Б. учитель, Бектибаев А.Р. учитель 

Средняя школа  №2, г. Талдыкорган. 
 

E-mail: bektibayev88@inbox.ru 
 

Анализ литературных источников свидетельствует о недостаточном внимании к 

формированию индивидуального стиля ведения боксерского поединка, сущность которого 

заключается в максимальном использовании кинезиологического потенциала, его 

возможностей и способностей, реализация которых обеспечивает повышение 

результативности соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: анализ, внимание, Боксер, потенциал, деятельность. 
 

Әдеби дереккөздерді талдау бокс жекпе-жегін жүргізудің жеке стилін 

қалыптастыруға жеткіліксіз назар аударуды көрсетеді, оның мәні кинезиологиялық 

әлеуетті, оның мүмкіндіктері мен қабілеттерін барынша пайдалану болып табылады, 

оны іске асыру бәсекелестік қызметтің тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. 

Тірек сөздер: талдау, назар, боксшы, әлеует, қызмет. 
 

The analysis of literary sources indicates insufficient attention to the formation of an 

individual style of conducting a boxing match, the essence of which is to maximize the use of 

kinesiological potential, its capabilities and abilities, the implementation of which provides an 

increase in the effectiveness of competitive activities. 

Key words: analysis, attention, boxer, potential, activity. 
 

Как показали исследования Б.П.Супова [1], 1983, А.Г.Ширяева [2], 2002, И.С. 

Колесника [3], 2005, выбор конкретной формы ведения боксерского поединка существенно 

влияет на особенности поведения боксера на ринге в ходе состязания. Представители 

силовой манеры ведения боя отличаются недостаточным разнообразием двигательных 

действий, не умеют быстро ориентироваться в постоянно изменяющейся обстановке, 

своевременно переключаться от одних сложно координированных действий к другим. 

Среди причины такого положения специалисты в области бокса называют недооценку 

значимости совершенствования быстроты сложных сенсомоторных реакций и других 

психических качеств, а также невнимание к формированию навыков экстренного 

изменения направленности и содержания двигательных действий как одного из 

компонентов индивидуального стиля деятельности боксера. 

П.Ю.Галкин [4], 2002, считает одним из перспективных направлений, 

обеспечивающих эффективность тренировочного процесса применение целевого подхода, 

суть которого состоит в направленном формировании тактических действий путем 

исследования системы специальных двигательных заданий, моделирующих условия и 

ситуации соревновательной деятельности. 

Технические и тактические действия боксера,  их интенсивность в значительной 

мере определяются поведением противника, а также возникающими ситуациями и 

условиями в соответствии с закономерностями состязательной деятельности. Уровень 

тактической подготовленности является необходимой предпосылкой для формирования 

персональной манеры поведения боксера на ринге; ее составляющие проявляются в 

различных разделах спортивной подготовки боксера и представляют собой 

интегрирующую основу достижения планируемых результатов. 

Рядом исследователей установлено, что высококвалифицированные боксеры 

отличаются меньшей продолжительностью специфической зрительной реакции, что 
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 существенно повышает качество атакующих и защитных действий. Результаты 

исследования показали, что моделирование экстремальных условий боксерского поединка 

обусловило проблему изучения особенностей формирования сенсорного и персептивного 

полей зрения у боксеров на разных этапах спортивной подготовки. 

Результаты экспериментального исследования показали, что целенаправленная 

тренировка специализированных зрительных восприятий боксеров с использованием 

традиционных средств и специального тренажерно-измерительного комплекса обеспечит 

необходимый объем зрительной информации в соответствии с характером предстоящего 

боксерского поединка. Такой подход позволит соревноваться в выборе индивидуального 

стиля поведения боксера на ринге в процессе соревновательной деятельности. 

По мнению В.И. Филимонова [5], 2001, у боксеров разной манеры ведения боя 

проявляются различные формы и соотношения развития двигательно - координационных 

качеств. Спортсменов, предпочитающих высокий уровень развития силы и быстроты 

двигательных действий, принято считать «темповиками» со свойственным им высоким 

темпом нанесения атакующих ударов и выполнение разнообразных передвижений. 

«Игровиками» называют боксеров, использующих мгновенный переход от защитных 

действий к атакующим и, наоборот. Спортсменов, предпочитающих мощные ударные 

действия после серии подготовительных, разведывательных движений относят к группе 

«нокаутеров». 

Распределение боксеров по группам с разной манерой поведения на ринге дает 

возможность учитывать существование различных тактических типов по постановке и 

реализации задач силовой подготовки. При этом в содержание тренировочных занятий 

должны включаться системы направленных физических упражнений, обеспечивающих 

формирование абсолютной силы; быстроты, взрывной силы, а также силовой выносливости 

при разных вариантах их соотношений. 

При этом большинство авторов утверждают, что для проявления индивидуальности 

особую значимость имеет выявление уровня сформированности волевых качеств, так как 

для более волевых боксеров характерна высокая работоспособность, дисциплиниро-

ванность, ответственность. 

Проблема индивидуализации спортивного мастерства боксеров, по мнению многих 

авторов, является одной из наиболее актуальных и недостаточно разработанных в теории и 

практике спортивной деятельности. Управление процессом спортивной подготовки дости-

гает своей эффективности при условии изучения и успешной реализации индивидуальных 

особенностей, возможностей и способностей с учетом характера взаимосвязей и взаимо-

компенсаций. Научное обоснование индивидуализации процесса спортивной подготовки 

приводит к необходимости постановки вопроса об изучении следующих особенностей, 

обусловливающих специфику построения процесса подготовки боксера: психологические, 

психофизиологические, морфологические, а также индивидуально-возрастные. 

Современные взгляды на изучение индивидуальных способностей человека в 

процессе его деятельности, выдвинутые А.В Леонтьевым [6], 1983, позволили предпринять 

попытки концептуального обоснования индивидуального стиля деятельности боксеров, 

основанного на принципе уравновешивания субъекта со средой путем использования 

специфических приемов, позволяющих максимально учитывать благоприятные задатки, 

возможности и компенсировать неблагоприятные. Такой подход обусловил возможность 

формирования нескольких индивидуальных форм проведения боксерского поединка, среди 

которых отдельные отмечаются высокой динамичностью и находятся в многоаспектной 

зависимости от индивидуальных психологических особенностей, специфического построе-

ния обучения и совершенствования, а также изучения манеры ведения боя противника. 

При всей изменчивости формы боксерского поединка, обусловленной неожиданно 

возникающей ситуацией и обстоятельствами, манеры ведения боя характеризуются 

относительной устойчивостью. Это обусловлено тем, что у большинства боксеров 
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проявляется тенденция проведения поединка в атакующем, контратакующем или 

комбинированном стилях. Для каждого из данных стилей присущ определенный комплекс 

методических и тактических приемов, например, у боксеров атакующего стиля проявляется 

их предпочтение взаимодействовать с противником на ближних и дальних дистанциях. При 

этом они предпочитают высокий темп двигательных действий и использование серийных 

ударов, которым они отдают предпочтение перед одиночными. Спортсмены 

контратакующего стиля, как правило, используют в ходе поединка дальнюю дистанцию. 

Для них является более предпочтительным средний темп двигательных действий с 

применением одиночных сильных и мощных атакующих ударов. 

Для комбинированного стиля характерно сочетание элементов атакующей и 

контратакующей формы ведения боя, при использовании всех видов дистанций и высоком 

темпе двигательных действий. На выбор определенной манеры ведения боя, по мнению 

A.B. Дмитриева [7], 1980, оказывают влияние индивидуальные особенности спортсменов. 

Рассматривая различные формы боксерского поединка, автор выявляет наиболее 

целесообразные в зависимости от нескольких факторов: от индивидуально-

психологических особенностей; специфики обучения и совершенствования, 

детерминированной персональными возможностями и способностями спортсмена, а также 

характера поведения противника на ринге. 

Одним из факторов, определяющим необходимость формирования индивиду-

ального стиля поведения боксера на ринге, является учет латеральных двигательных 

предпочтений спортсмена. В основе выявления индивидуальных особенностей лежат 

общие закономерности адаптации организма к условиям соревновательной деятельности, 

на результативность которой, в частности, оказывает влияние такой фактор, как 

двигательные латеральные предпочтения спортсмена. 

Преимущество в процессе взаимодействия с противником на ринге заключается в 

большом опыте проведения поединков с боксерами с явно выраженной правосторонней 

двигательной асимметрией. Спортсмен, с правосторонней двигательной асимметрией, 

отличается большой скоростью движений, выполняемых правой рукой по сравнению с 

левой. Знание этой особенности моторной латерализации противника позволяет в нужный 

момент реализовать специально разработанную тактическую комбинацию. 

Для атакующих боксеров характерно включение в систему двигательных действий 

моторных и зрительных зон, что способствует улучшению организации двигательной 

деятельности спортсмена. При этом обеспечивается более высокая точность ориентации 

движений в пространстве и времени, создание благоприятных условий для 

глазодвигательных реакций и поступления точных сигналов к работающим мышцам. 

Особенностью спортивной подготовки спортсменов данного типа является 

преимущественное использование методов срочной информации и кинестетического 

пространственного различения. Большую значимость приобретают также методы 

обеспечения наглядности, способствующие повышению активности двигательных, 

зрительных и сенсорных систем. 

Для контратакующих боксеров высокой квалификации целесообразна другая 

система спортивной подготовки, обеспечивающая адаптационную перестройку организма 

при опоре на взаимосвязь моторных и зрительных зон, ответственных за программирование 

и контроль двигательных действий, а также управление двигательной деятельностью. Для 

спортсменов контратакующей манеры на первый план выходят словесные методы 

обучения: образное объяснение, четкое и точное инструктирование; словесные оценки и 

краткие отчеты, само прогнозирование, обсуждение, сопроводительное пояснение и др. 

Использование этих методов способствуют активизации передних ассоциативных областей 

коры головного мозга. 

Таким образом, анализ литературных источников позволил выявить разные точки 

зрения и подходы на проблему формирования индивидуального стиля боксера, как 
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 перспективного направления повышения результативности соревновательной 

деятельности, что свидетельствует об актуальности данного направления исследования и 

требует ее дальнейшего изучения. Это определило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Построение индивидуального профиля технических действий спортсмена. На 

основе наблюдения и анализа видеозаписей тренировочных и соревновательных 

спаррингов, с позиции количественного подхода установлено, какие именно ударные 

действия являются наиболее используемыми в тактике спортивного поединка и какова доля 

их применения на различных боевых дистанциях. Полученные результаты обсуждались с 

тренером и со спортсменом, и при необходимости перечень типичных ударных действий 

дополнялся другими приемами, которые тренер или занимающейся считали 

результативными и типичными. 

Определение уровня проявления специальных физических качеств в типичных для 

спортсмена ударных действиях. После построения индивидуального профиля спортсмена 

определялся уровень проявления специальных физических качеств, непосредственно при 

выполнении типичных ударных действий. Диагностика специальных физических качеств 

проводилась при использовании тестовых упражнений на тренажере «Киктест-100». Для 

изучения специальных силовых способностей фиксировалась сила удара правой и левой 

рукой; скоростные способности определялись при выполнении пятисекундной ударной 

серии; скоростно-силовые - сила ударов в трехударной серии, сила первого удара в 

трехударной серии; скоростно-силовая выносливость - тоннаж за 10 сек.; проявление 

координационных способностей - уровень точности ударного действия при 

дифференцировании силы удара [8]. 

Диагностика психомоторной подготовленности боксеров. Исследование данного 

вида подготовленности боксера осуществлялось на основе изучения психических 

процессов, качеств, в частности, таких как внимание, тактическое мышление и чувство 

времени, стрессоустойчивость. 

Подбор тренировочных упражнений для усовершенствования индивидуального 

стиля боксера. Включение в тренировочный процесс упражнений с отягощением 

проводилось в соответствии с направленностью учебно-тренировочного занятия: на 

тренировках силовой направленности спортсмен отрабатывал комплекс типичных ударных 

действий с отягощением, обеспечивающим развитие силы, на тренировках скоростно-

силовой направленности использовались отягощения способствующие развитию данных 

качеств при выполнении боксерских ударов [9]. 

Подбор средств для развития психомоторной подготовленности боксеров. В данном 

исследовании для повышения качества психомоторной подготовки использованы методики 

и упражнения, изложенные в научно-методической литературе, часть из них была 

модифицирована в соответствии с идеей об усовершенствовании типичных для 

индивидуального стиля боксера боевых действий. 

Теоретическое обоснование значимости проблемы формирования индивидуального 

стиля боксера на основе изучения и обобщения отечественной и иностранной научно-

методической литературы позволило установить необходимость ее разработки путем 

применения методов научного исследования, проведения лабораторных и педагогических 

экспериментов, разработки системы тестов и критериев; оценки деятельности спортсменов 

при выполнении заданий, обеспечивающих индивидуальное усвоение техники ведущих 

приемов в боксе. 

Разработка модели формирования индивидуального стиля боксера дало 

возможность выявить рациональную последовательность педагогических воздействий и 

условий, направленных на усвоение технических приемов, составляющих содержание 

бокса, а также реализацию компонентов, обеспечивающих рост спортивного мастерства 

занимающихся. Моделирование позволяет установить творческий характер 
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взаимодействия тренера и спортсмена, как одного из ведущих условий готовности боксера 

к самовыражению на ринге; выявить особенности взаимосвязи различных сторон 

спортивной подготовки: общефизической, интеллектуальной, технико- тактической, 

морально-волевой; обосновать структуру эффективного управления спортивной 

подготовкой. 
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 Занятия хореографическими упражнениями, как и учебный процесс, имеют место 

во внеучебной деятельности учащихся. Его можно рассматривать как средство 

активного отдыха для развития мышц и коррекции осанки, когда учащиеся находятся в 

состоянии положительных эмоций 

Ключевые слова:Хореографическое упражнение, движение, культура  
 

Classes of choreographic exercises, as well as the educational process, take place in the 

extracurricular activities of students. It can be considered as a means of active recreation for 

muscle development and posture correction when students are in a state of positive emotions 

Key words: Choreographic training, movement, culture 
 

Дененiң саулығы барлық физиологиялық үдерiстердiң жоғарғы деңгейiмен 

сипатталады,  ол ағзаны зат алмасуымен, өсумен, дамумен, көбеюi және 

жұмысқабiлеттiгiмен қамтамасыз етедi. Ол, өзгерiп отыратын тiршiлiк жағдайларына 

адамның тез бейiмделуi,  соған қарамай өзiнiң iшкi жайлылық сезiну қалпын 

сақтауықабiлетiнде байқалады.  Айтарлықтай жағдайда ол қызметтiң реттелуiнiң 

жетiстiгiнен және ағзаның физиологиялық қорына тәуелдi болады  [1]. Өскелең ұрпақты 

тәрбиелеудiң мақсаты мен мiндеттерi қоғамның әлеуметтiк-экономикалық даму 

деңгейiмен, ғылыми-техникалық жетiстiгiнiң жылдамдығымен,   педагогикалық теория мен 

практиканың даму бағыттары  жағдайымен анықталады. 

Хореографиялық  жаттығу  - қимыл-қозғалысы мәдениетiн құру  құралы ретiнде,  

ерекше тартымдылығымен сипатталады, әуен жетегiмен келiсiп,   үйлестiрушi 

қабiлеттерiнiң  дағдысын алу мүмкiндiктерi, дәлдiгi,   динамикалығы, мобилдiлiгi,  

жинақылығы. Бұл қасиет, жұмысқа қабiлеттiктiң, тәртiптiлiктiң, жоғарылауына мүмкiндiк 

бередi,  ол соған сәйкес салауатты өмiр салтын ұстануға ықпал етедi.   Дене шынықтыру 

сабағындағы әртүрлi құралдардың арасында  көптеген студент қыздар аэробты 

жаттығуларды таңдайды, ол қимыл-қозғалысы мәдениетiнiң құрылуына мүмкiндiк 

бередi[2]. 

Хореографиялық жаттығулар оқушыларды өзiне тартады, әсiресе, түзу дененiң, 

дененi ұстаудың, жүрiстiң түзiлуi мақсатымен,  сонымен қатар тiрек-қимыл аппаратын 

бекiту үшiн, толығымен алғанда, денсаулық үшiн маңызы зор. 

Хореографиялық  жаттығу  – бұның мәнi, әуен мен қимыл-қозғалыстың органикалық 

үйлесiмдiлiгi, есiту арқылы қабылданған ритмдi қимыл-қозғалыстың көмегiмен жеткiз 

ебiлуде, бұл күрделi емес жалпы дамитын жаттығулардың комплекстерi,  олар әдетте, 

демалу үшiн үзiлiс жасамай, жылдам ырғақпен, белгiлi бiр заманауи әуенмен 

орындалады.[1]. 

Хореографиялық  жаттығу  құралдарының көмегiмен қимыл-қозғалысы 

мәдениетiнiң құрылуы үдерiсiнiң маңызына дене жаттығуы элементтерi, көңiлдi әуеннiң 

көмегiмен жаттығуды,  дәрiс уақытында, практикалық және басқа да оқыту формаларында 

қолдануға болатынын айту керек. Аэробты сипаттағы жаттығуларды көрнекi және 

техникалық құралдарды қолдану арқылы, оқушылардың танымдық iс-әрекеттерiнiң 

белсендiлiгiнiң, жұмысқа қабiлеттiлiгiнiң жоғарылауына мүмкiндiк бередi,  сонымен қатар 

ойлау және дене қарбаластығын болдырмайтын «ширақтық» ролiн атқарады[2]. 

«Қимыл –қозғалысының мәдениетi» – адамның әлеуметтiк-мәдени тұрмысының 

негiзi,  жалпы және кәсiби мәдениеттiң көрсеткiшi. Тәрбие мен бiлiм берудiң нәтижесi 

ретiнде  адамның өзiнiң денсаулығына деген қатыстылығын көрсетедi, денелiк 

мүмкiндiктерi мен қабiлеттерiне,  тiршiлiк  образы және кәсiби iс-әрекеттерi, сонымен қатар  

бiлiмнiң, көз жеткiзудiң, құндылық бағыты және олардың  практикалық iске асыруындағы 

бiрлiгiнде. Қимыл–қозғалысының белсендiлiгi– бұл табиғи және адамның арнайы 

ұйымдастырған iс-әрекеттерi,  ол оның физикаық және психикалық дамуының жетiстiгiн 

қамтамасыз етедi» [4]. 
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Оқушылардың қимыл –қозғалысының мәдениетi, дене шынықтыру мәдениетiнiң бiр 

бөлiгi бола отырып,  материалдық және рухани мәдениетпен өзара тығыз байланыста 

дамиды.  Қимыл –қозғалысының мәдениетi бiрiншi кезекте, ағзаны сауықтыру мәселелерiн 

шешуге бағытталған, ал содан кейiн барып   кәсiби-педагогикалық iс-шаралар  

дайындығының мiндетiн шешедi. 

Хореографиялық жаттығулармен айналысу,  оқу процессi тәрiздi, оқушылардың  

оқудан тыс iс-әрекеттерiнде де орын алады. Оны, оқушылар оң эмоциялы жағдайда 

бұлшықеттiдамытатын  және дененi тiк ұстау мен дене бiтiмiн түзету үшiн белсендi 

демалыстың құралы ретiнде қарастыруға болады.     

Оқушылардың хореографиялық жаттығулар құралдарының көмегiмен қимыл-

қозғалысы мәдениетiн құруы, эстетикалық талғамының, эстетикалық көзқарасының 

дамуына, денесiнiң жетiлуiне, ағзаның шынығуына мүмкiндiк бередi. 

Қимыл-қозғалысы мәдениетiнiң көрсеткiшi болатын белгiлi бiр қимыл-

қозғалыстармен байланысты;   

- оқу, жазу, конспект жасау және т.б. кезiндегi қимыл-қозғалыс;   

- шерулiккөрсетiлiмiн орындау кезiндегi қимыл-қозғалысы;   

- компьютерлiк технологиямен жұмыс кезiндегi қимыл-қозғалыс;   

- әртүрлi жастағы және категориядағы адамдармен қарым-қатынас кезiндегi қимыл-

қозғалыс  (балалар,  үлкен адамдар және т.б.); 

- мәселелi  жағдайлардың шешiлуi кезiндегi қимыл-қозғалыс.   

Оқу, оқу iс-әрекетi ретiнде шоғырланушылы мен көңiлдi талап етедi, соған сәйкес 

оның iс-әрекетi  денелiк күш және ойлауды талап етедi.  Стөлде отырып, тыныштық 

жағдайында,    оқушылар бұлшық еттiң    шиеленiсi, тiрек-қимыл аппаратының  бөгелiске 

ұшырайды.  Егер ол осындай жағдайда ұзақ уақыт отыратын болса, онда бiртiндеп    көңiл-

күй нашарлайды, жұмысқа қабiлеттiлiк төмендейдi, денсаулық белгiлi бiр қауiптiлiкке 

ұрынады. 

Осындай жағдайды болдырмау үшiн дене шынықтыру жаттығуларын жасау арқылы 

реттеуге болады, оларға,  саусақтардың, аяқтардың, дененiң, бастың  моторикасына әсер 

ететiн жаттығулар жатады.  Ритмикалық жаттығулары,  олардың тиiмдi ықпалы жөнiндегi 

бiлiмнiң ағзаның ой еңбегiмен айналысқандағы жағдайы   қимыл-қозғалыс мәдениетi 

жөнiндегi  бiлiммен байланысты.   

Қимыл-қозғалысы мәдениетi жүйесiндегi оқу iс-әрекеттерi,  өзара келiсiлген   

педагогикалық үдерiс субъектiлерiн қарым-қатынасқа енгiзу қажет.  Жинақталған қарым-

қатынас, туындаған әртүрлi жағдайлардың негiзi болып қалады, оның шешiмi   жеке 

басының мәдениетiнен, олардың қылықтары мен әрекеттерiне байланысты болады. 

Қимыл-қозғалысы iс-әрекетiнiң құрылуы  оқушылардың  дене шынықтыру 

тәрбиесiнiң ең басты мiндетiнiң бiрi төмендегi қасиеттерге бағытталған:   

- қимыл-қозғалыс сапасының дамуы; 

- қимыл-қозғалыс ептiлiгi мен дағдысының дамуы; 

- өзiнiң денсаулығына деген құндылық дамуы; 

- ағзаның анатомдық-физиологиялық және  психикалық ерекшелiктерi жөнiндегi 

бiлiммен қарулану; 

- қауiпсiз тiршiлiктiң бiлiмi  және дағдысымен қамтамасыз ету. 

Жалпы дене дамыту мiндетiмен объективтi өзара байланыста шешiлдi. 

Оқушылардың    денелiк және қимыл-қозғалысы дайындығын есепке ала отырып  оқу 

үдерiсiнiң сол немесе басқа жалпы дене дамыту  құралына және «ритмиалық жаттығулар», 

құралына ерекше құрмет  берiлдi 

- «Хореографиялық жаттығуларда» бiлiмдi,  дағды және ептiлiктiң дене қасиетiн 

дамыту жолымен жетiлдiру, жалпы ақыл-ой және денелiк жұмысқа қабiлеттiлiктi 

жоғарылату. 

- «Хореографиялық жаттығуларда» қажеттi дене қасиетiн дамыта отырып 
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 техникалық қимыл-қозғалысын жетiлдiру, және «ҚР Президенттiк тесттiң» көрсеткiштiк 

талаптарын тапсыру және гимнастиканың таңдамалы түрiнде жоғары нәтижелерге жету. 

Дене шынықтыру сабағында  «хореографиялық жаттығуларды» пайдалану, 

оқушылардың  үйлесiмдiлiгiн шешудегi денелiк, ақыл-ой және басқа қасиеттердi 

жоғарылату қажеттiгiн дәлелдейдi. 
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Қазiргi спорт үшiн көптеген халықаралық спорттық байланыстар тән. Спорт 

саласындағы халықаралық ықпалдастық процесiнiң дамуына ұзақмерзiмдi екi жақты 

және көпжақты келiсiмдер жүйесi халықаралық спорттық байланыстар тәжiрибесiне 

ендi. Спорт саласында халықаралық спорттық байланыстардың институтталған базасы 

қалыптасты. Спорттың жеке түрлерiнiң дамуын басшылыққа алатын ұлттық және 
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халықаралық спорт федерациялары, түрлi комитеттер, федерациялар, қауымдастықтар 

мен одақтар жұмысы соның дәлелi. 

Тiрек сөздер: Спорт, байланыс, келісімдер, даму, қауымдастық, одақ. 
 

Для современного спорта характерны многочисленные международные 

спортивные связи. В развитие международного интеграционного процесса в области 

спорта в практику международных спортивных связей вошла система долгосрочных 

двусторонних и многосторонних соглашений. В сфере спорта сформирована 

институционализированная база международных спортивных связей. Об этом 

свидетельствует работа национальных и международных спортивных федераций, 

различных комитетов, федераций, ассоциаций и союзов, которые руководствуются 

развитием отдельных видов спорта. 

Ключевые слова: Спорт, связь, соглашения, развитие, сообщество, Союз. 
 

Modern sports are characterized by numerous international sports ties. In the development 

of the international integration process in the field of sports, a system of long-term bilateral and 

multilateral agreements has entered into the practice of international sports relations. In the field 

of sports, an institutionalized base of international sports relations has been formed. This is 

evidenced by the work of national and international sports federations, various committees, 

federations, associations and unions that are guided by the development of individual sports. 

Key words: Sport, communication, agreements, development, community, Union. 

 

Спорттың адам өмiрiнде алатын орны зор екендiгiн бәрiмiз бiлемiз. Спортпен 

айналысқан адамның денсаулығы мықты, жаны сау әрi таза болады. Бiздiң ата-бабаларымыз 

«Тәнi саудың – жаны сау» - деп бекер айтпаған. Спорттың қай түрiмен айналысу адамның 

қабiлетiне байланысты. 

Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында айтқан. Ол сондай-ақ 

спортты мағынасына қарай жеңiл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты бiрнеше түрге бөлген. 

Денсаулық пен өмiрдi дамыту үшiн кем дегенде спорттың 33 түрiнен жаттығу жасау 

керектiгiн айтқан. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2030» Стратегиялық бағдарламасында халықты 

салауатты өмiр салтына ынталандыруды басым бағыттың бiрi ретiнде атап көрсеттi. 

Мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар, жобалар мен тынымды еңбек арқасында 

спортқа көңiл бөлiп жатыр. Қажет дегенде, 2003 жыл – Денсаулық жылы болып 

жарияланған болатын.  Расында да, бүгiнгi таңда елiмiздiң ақсақалдарынан кiшкентай 

баласына дейiн дене тәрбиесiне ерекше мән беруде. Елбасының тiкелей қолдауымен 

бұқаралық спортқа, салауатты өмiр салтын жүргiзуге қомақты қаржы да бөлiнiп жатыр. 

Дене шынықтыру тарихы педагогигалық және тарихи бiлiмдердiң арнайы саласын 

қамти отырып, дене шынықтыру туралы ғылымның маңызды бөлiгi болып табылады.  

Спорт маңызды әлеуметтiк феномен ретiнде қоғамдық өмiрдiң барлық саларында 

жоғары бағаланған, қоғамның тiршiлiк әрекеттерiне зор ықпал жасайтын физикалық және 

интеллектуалды мүмкiншiлiктердi үйлестiретiн дене мәдениетiнiң құрамдас бөлiгi. Бүгiнгi 

күнде ол ұлттық қатынастар, iскерлiк өмiр, қоғамдық тұрмыс, сән үлгiлерi, адамгершiлiк 

құндылықтары мен адамдардың өмiр салтын қалыптастыруға мол әсер ететiнi анық. 

Олимпиадалық ойындар антика дәуiрiнен бастап бейбiтшiлiк символы ретiнде 

танылған едi. Уақыт өте келе, халықаралық спорттық додалар саясилану деңгейi 

жоғарылады. Жалпы өткен ғасырда спорттық сайыстар жаһанданумен бiрге, саясилана 

бастағанын 1980 жылғы Олимпиада ойындарына батыс елдерiнiң бойкот жариялап 

қатыспауы және төрт жылдан кейiн жауап ретiнде Кеңестiблоктың Лос-Анджелестегi 

ойындарына қатыспауынан байқау қиын емес. Спорттың саяси науқаншылдығын 1972 

жылғы Мюнхен Олимпиадасындағы лаңкестiк қайғылы оқиғаға қарамастан КСРО билiгiнiң 
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 Одақтың 50 жылдық мерейтойына байланысты 50 алтын медаль иелену мiндеттелген 

мақсаттарын жалғастыруын да атап кеткен жөн шығар. Осы жылғы ойындарда Белорусь 

Республикасының Президентi Александр Лукашенко екi жыл бұрынғы сайлаудағы 

азаматтық қоғам мен демократиялық оппозицияға қарсылығы үшiн және Аргентина 

Президентi Кристина Фернандес де Киршнер Фолкленд аралы төңiрегiндегi мәселелерге 

байланысты Олимпиаданың ашылуына да қатыса алмады. 

Бұл ұсынылып отырған мәселенiң саясилануындағы кемшiлiк жағы. Десек те, оның 

жағымды жақтары ұшан-теңiз. Жалпы спорт халықаралық қатынастардың дамуына үлес 

қосатын төмендегiдей төрт негiзгi қызмет түрлерiн атқарады: 

Спорт ұлттық сана-сезiмнiң қалыптасуы мен дамуына жағымды ықпал жасап, 

ұлттың бiрiгуiне себепшi болады. Халықаралық қатынастардағы спорттың ықпалдастық 

қызметiн орындауға оның өзiне тән коммуникативтiк мүмкiндiктерi ықпал жасайды. Өйтке-

нi, спорт тiлi бәрiне түсiнiктi, нәсiл, дiни сенiм, идеологиялық көзқарастарға тәуелдi емес. 

Спорт әлем тарихында әрiптестiктi дамыту, мәдени және саяси байланыстарды 

орнату мен қолдауда көп септiгiн тигiздi. Классикалық мысал ретiнде 1971 жылы стол 

теннисiнiң Америка Құрама Шттаттары спортшылары командасының Қытай Халықтық 

Республикасына сапары дипломатиялық байланыстардың iлгерi дамуына жол ашты. 

Қарым-қатынасты дамыту әрекетiн ҚХР спортшылары бiр жылдан кейiн тағы да 

жалғастырды. Сонымен қатар, Қытай Жапониямен экономикалық және дипломатиялық 

қарым-қатынасты қалпына келтiру үшiн волейболдан әйелдер ұлттық құрамасын шақырған 

болатын. Демек, спорттық ойындардағы ережелер ынтымақшылдыққа тәрбиелеп, 

қақтығыстарды күш қолдану арқылы емес, ережелердi сақтау негiзiнде шешу 

мүмкiндiктерiн көрсетедi. 

Көне дәуiрдегi дене тәрбиесi 

Дене мәдениетi және спорттың алғашқы қауымдастықтарының пайда болуы 

және дамуы 

Ойындар мен дене қимылы жаттығуларының шығу тарихының мәселелерi көп 

елдердiң ғалымдарының назарын аударып жүрген. Бiреулерi оны материалистiк, ал 

бiреулерi - идеалистiк тұрғыдан бiлдiрiп жүрген. XIX ғасырдың аяғында, XX ғасырдың 

басында Бюхер мен Грос (Германия), Спенсер (Англия), Летурно (Франция) секiлдi 

ғалымдар еңбек процесi жануар-аңдардың ойынынан алынған деп, аң мен адамның ойынын 

бiрдей көрiп, айырмашылық жасамаған. Олардың ойынша қоғамдағы "Ойые еңбектен 

үлкен", "Еңбек оынның баласы" деген өздерiнiң жорамалдарын айтты. Осы тұжырымдарды 

осы күнгi буржуазиялық философ, тарихшы, социологтар қолдайды. 

В.Кербс, К.Дим (Германия), Б.Жиллет (Франция) және де бiрқатар буржуаздық 

ғалымдермен қоса, Фридрих Энгельстiң "Маймылдан адамға айналудағы еңбек процесiнiң 

рөлi" еңбегiндегi ойларда "Адамды адам қылған еңбек" деген өз сөзiн айтты. Қайта осы 

еңбек процесiнде және еңбектiң және аң аулаудың арқасында адам ең керектi дене қимылы 

жаттығуларын - жүгiру, секiру, лақтыру сияқты керектiiс-қимылдарды үйрендi. Аң аулау 

ол кезде өмiр сүрудiң ең негiзгi құралы болып саналатын. Аң аулауға шығар алдында оның 

суретiн жартасқа немесе жерге салып, соған садақтан атып немесе жебе лақтырып 

жаттығатын. Әр түрлi магиялық (сиқырлық) iс-әрекеттер iстей отырып, сол кездегi адам 

сонымен бiрге, аң аулау кезiнде керек болатын өз күш-еркiн шыңдап, көз мергендiгi мен 

қол ұшқырлығын, ептiлiгiн машықтандыратын. 

Дене жаттығулары мен ойындардың ана неменсе мына түрлерiнiң шығу тегiне, сол 

кездегi ежелгi адамдар өмiр сүрген географиялық орта мен климаттық шарттарға 

байланысты едi. Солтүсiк адамдары шаңғы iстеп, үйренiп аңға, соғысқа шаңғымен шығатын 

болды. Су жағалауында тұратын тайпалар жүзу, ескек есу, ал қысқы уақыттарда аң 

сүйектерiнен жасалған конькилермен мұзда әртүрлi ойындар ойнайтын. Ал жылы 

аймақтарда ит үйретiп, ат ұстап, аттардың арқасында көшiп-қонып, аң аулап, өздерiнiң 

сана-сезiмдерiн дамыта бастады. Көне дәуiрлiк адамның сана-сезiмiнiң, ой-қабiлетiнiң 
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дамуы сол кездегi қоғамда дене тәрбиесiнiң пайда болуының субъективтi алғы шарттары 

болып табылуында едi.  

Құл иеленушiлер қоғамындағы дене тәрбиесi 
Құл иеленушiлер қоғамы 4-3 мың жыл бiздiң ғасырымызға дейiн бұрын пайда болды. 

Ол адамзаттың дамуының занды кұбылысы ретiнде болды. Құл иеленушiлер қоғамындағы 

коғам қатынасьның негiзгiсi болды. Қоғамдағы осы өзгерiстер сол кездегi рухани 

мәдениеттiлiк, материалдық дене тәрбиесi салаларында әсетiн тигiздi. Қүл иеленушiлер 

жұмыс еңбегiмен айналыспай дене кимылы жаттығуларын ойын ретiнде әскери дайындық 

ретiнде пайдаланды. Дене тәрбиесi Ежелгi Шығыс пен Греция, Рим ежелгi елдерiнде 

барынша дамыды. 

Ежелгi Шығыс елдерiндегi дене мәдениетi 
Дене тәрбиесiнiң дене кимылы жаттығуларыньң көп түрлiлiгiн Қытай, Египет, 

Индия, Парсы, Вавилон, Ассирия елдерiндегi ежелгi қолтаңбалар мен мәдениет 

ескерткiштерi куә болады. Құл иеленушiлер дене мәдениетi көп жаттығуларды халықтан 

алды. Индия халқының кейбiр ойындары мен дене қимылы жаттығулары ежелгiнiң тереңiне 

кетiп калады. Мұнда аң аулау, атта шабу, семсерлесу, күймелерде жарысу, садақ ату, таяқ 

қолданатын доппен ойнау сияқты ойындарды қолданатын. Сол ойындардың қазiрге дейiн 

аттағы поло, хатха-йога, шахмат, көгалдағы хоккей т.б. секiлдi түрлерi жеткен. Ежелгi 

Парсыда атта шабу, садақ ату, дротик лактыру секiлдi ойын түрлерiн үйрететiн мектептер 

болған. Бiрақ, мұнда тек байлардың балалары ғана оқыған. Бiршетiнен, мұндай мектептерде 

ержүрек батыр нояндар дайындап отырған. Ежелгi Египетте фараондар моласын қазу 

кезiнде Бе Гассан деген жерде көмбелерi табылған ғалымдардың зерттеуiнше бұл шамамен 

б.д.д. ХҮIII-ХҮII ғасыфлар бұрын сурет фрескаларда 400-ден аса ойын мен дене қимылы 

түрлерi табылды. Онда аң аулау, садақ ату, күрес, арбада атпен жарысу сиякты түрлерi 

болған. Б.д.д. ҮI-Ү ғасырларда Египетте сондай жарыстарды өткiзетiн арнайы 

ғимараттардьың калдығы табылған. Ол кезде карапайым халық ойындар, күрес, 

акробатикалық жаттығулар, жүгiру, секiру, лақтыру, садақ ату, ауыр зат көтеру секiлдi дене 

қимылы жаттығуларымен айналысатын. Байлар дене тәрбиесi мектепте, тұрмыста, әскери 

кызметте өтетiн. Олар халық арасында ойындар мен жаттығуларынан алатын, бiрақ, 

тұқымы таза деп күймеде аң аулау, садақ ату, атпен жарыс т.б. түрлерi мен айналысатын. 

Археологтар тастарда суреттердiң кескiндерiн тапқан. Онда Вавилонда - жұдырыктасу мен 

күрестiң, Ассирияда - садақ ату мен жүзудiң кең канат жайғанын мэлiмдейдi. Байлар өзара 

семсерлесу, күймеде жарыс түрлерiмен айналысатын. Қытай - каратэ, яғни, қару-жарақсыз, 

жалаң қол-аяқпен қарулы жасаққа қарсы тұра алу өнерiмен белгiлi.  

Бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгiI ғасырдың соңында Римде әскери-кұл иеленушiлер 

диктатурасы орнады. Бұл рим қоғамының бiрден бөлiнiп кетуiне әкелдi. Бiр шетiнен, әбден 

байып, есiрген бай-шонжарлардың аз ғана тобы, екiншi шетiнен - тұрмысы әбден жүдеген 

кедей халыктың өте үлкен тобыры болды. Әскери-дене қимылы даярлығын жоғалтып алған 

рим бай-манаптары жалдамалы әскерлерiнiң арқасында шат-шадыман өмiр сүрiп, 

карапайым халықтың әбден ашу-ызасын келтiрдi. Әсем термаларда (шомы-латын 

орындарда) жылы суда мәз болып, уқалау қабылдап, жеңiл-желпi жатгығулар жасап рақат 

өмiр сүрдi. Цирктер мен амфитеатрларда әртүрлi қызыктарға батып жүрдi. Осындай ойын-

сауыктар арасында күймедегi ат жарыстар, күрес, жұдырыктасу, семсерлесу түрлерi 

кеңiнен танымал болды. Бүған, әрине, кұлдар, қолға тұсiп тұтқын болған шетел 

жауынгерлерiкатысып, бай-шонжарлардың көңiлiн кетеретiн. 

Сол кезде аш-жалаңаш қарапайым римдiктер «нан мен сауықты» талап етгi. Ойын-

сауық үшiн үлкен амфитеатрлар мен цирктер салына бастады. Осылайша, бiздiң дэуiрiмiзге 

дейiн I ғасырда 50 мың көрерменге арналғанКолизей амфитеатры салынды. Оның калган 

қалдықтары осы күнге дейiн сақталынған. Әртүрлi саяси топтар өздерiнiң мүдделерiн 

астыртын орындап алу, алға қойған мақсаттарына жету үшiн, қарапайым халықгың ойын-

сауықтарға құмарлығын пайдаланып, әртүрлi қойылымдар көрсетiп жатты: Осындай 
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 мерекелер мен әртүрлi ойын-сауық iс-шаралары әсiресе, Цезарьдiң билiкке күресi кезiнде 

көп қолданылды. Жеңiске, билiк басына осындай жолмен жетiп алуға мүмкiндiктердiң көп 

екенiн байқаған Ежелгi Римнiң басқа да императорлары қолдана бастады. Мысалы, 

император Нерон б.д.д60 жылы Неронея мерекесiн ұйымдастырды. Онда атлеттер мен 

күймеде шабу жарыстары өттi. Б.д.д. 86 жылы император Домициан Капитолиянық 

ойындарды уйымдастырды. Онда дене қимылы жаттығуларын орындайтын атлеттермен 

қатар, музыкашылар, тақпақ айтушылар, ақындар өнер керсеттi. 

Орта ғасырдағы спорттық қозғалыстың және дене мәдениетiнiң дамуы. 

Серпi (Рыцарь), феодалдардың дене тәрбиесi. 
Орта ғасырдың дене тәрбиесi феодалдық қоғамдық-экономикалық өркендеуi тұсына 

келдi. Феодализм Европода, Азияда, Солтүстiк Африкада Ү ғасырдан ХҮII ғасырдың 2-шi 

жартысына дейiн, ал кейбiр елдерде одан узақ уақыт өркендедi. Феодалдық қоғам екi негiзгi 

тапка - канаушы феодалдар табы және қаналушы шаруалар табы больш бөлiнетiн. 

Феодализм кезiнде үстем тап өкiлдерiне феодалдар мен серiлер және дiн өкiлдерi жататын. 

Олар шаруалар мен қолөнершiлердi аяусыз канаудың аркасында өмiр сүрдi. Орта ғасырдың 

барлық кезендерiнде қанаушы тап пен қаналушы тап өкiлдерiнiң арасында таптық күрес 

тоқтамай жүрiп жатты. Оның себебi, сол кездегi дене шыныктыруға тигiзген әсерiнде едi. 

Ол кездегi қоғамда католик шiркеуiнiң ықпалы өте зор болды, бiрақ сол ықпалы терiс 

консерваторлык болған соң, халыкты одан әрi қанауға ыңғайлы болды. Егер де халықка, 

соның iшiнде, кезi ашық, көкiрегi ояу азаматтарға өздерiнiң ой-ерiсiн мүдiрмей 

орындайтындай жағдайлар жасалса, шiркеу қызметкерлерi, әлбетте, оңай нандарьшан 

айрылып калар едi. Сондыктан, сол кездегi фәлсапа, медицина, жаратылыстану т.б. 

ғылымдардың дамуына кесiр жасап, көптеген жаңалыктар ашылмай, өспей, өнбей қалды, 

халыктың ақыл-ой дене тәрбиесiне орасан зор зиян келтiрдi. Христиан дiнi барлық 

салаларда басшы орындарды болды. Сол кездегi бiлiм беру тәрбие салалары да олардан аса 

алмады. Дiннiң арқасында сол кездегi мектептер мен университеттер жастардың дене 

тәрбиесi туралы еш ойламады. Сонымен коса, шiркеу өкiлдерi, әсiресе, феодализмнiң 

дамуының алғашқы кезендерiнде (Ү-ХIҮ ғасырлар) феодалдық құрылымды одан әрi 

күшейту мақсатында, серiлердiң әскери-дене қимылы дайындығына өте көп көңiл бөлдi. 

Ал, серiлер дене тәрбиесi таптық жағдайда және әскери қолданбалы түрде болды. 

Өздерiн жоғары санап серiлер өмiрiн ойнап-күлiп өткiздi, дене тәрбиесiн менсiнбедi. 

Олардың ойынша: соғыста өздерiнiң жеке касиетгерiмен, ерлiктерiмен жеңiске жетемiз, 

сондықтан бiзге дене қимылы жатгығуларын үнемi жасап тұрудың қажетi жоқ, онсыз да 

жеңiске жетемiз, деп ойлады. Олар кей жағдайларда күнкерiс камымен, кей жағдайларда 

өздерiнiң қауiпсiздiктерi үшiн бөтен жерлердi басьш алды, шаруалар көтерiлiсiн басуға 

қатысты, әскери жорықтарға шығып жүрдi. Соның бәрiн "серiлiк ерлiк" деп бағалады. 

Оларды арнайы үйретушiлер ат жарысы, семсерлесу, аң аулау, жүзу, садақ ату, найзаласу, 

шахмат ойнау, өлең шығару секiлдi өнерлерге баулыды. 7 ден 14 жасқа дейiн паж болды 14-

тен 21 жасқа дейiн серiлердiң жанында қару-жарақ тасушы болды. 21 жастан бастап, 

турнирлерге қатысып, серi атағьш алуға ұмтылды. Егер де сол турнирде серi атағын жеңiп 

ала алмаса, келесi жьшы ететiн турнирге дейiн қайтадан өздерi бекiтiлген серiнiң 

қызметшiсiболды. Олар осы жасқа дейiн серi керектi барлык iлiмдердi бiлу керек едi. Олар 

серiлiкте дайындық ретiнде дене қимылының жаттығуларын жасатты, төзiмдiлiк пен 

күштiлiкке баулыды.  Серiлер дене тәрбиесiнде ойындар мен спортқа үлкен мән берiлдi. 

Ойындар козғалмалы, спорттык, әскери   больш  бөлiндi.  Солардың   iшiнде  эскери   

ойындардьщ  маңызы басымдырақ болды. Ойындар арасында француздық Же Де Пом - 

теннис ойынына ұқсас; ағылшындық - суль: футболға ұқсас, голландтык гольф секiлдi 

ойындары болды. Әскери ойьшнан - замокты корғау, қала дуалдарын шабуылдау 

кимылдарын үйрендi. Спорт түрлерiнен - семсерлесу, атта шабу, күрес, найза, балға 

лақгыру, ұзындыкка секiру, садақ ату болды. Семсерлесу ережелерiне - фейхместерлер,  

атта шабу өнерiне  берейторлар  үйреттi. Ойындар мен спорт түрлерiне: аң аулау, құспен, 
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иттермен, атпен, жаяу аулаган. Соның   ең соңғы тексеруi серiлер турнирлерi болды. 

Турнирлер -жаппай соғысу (бухурд) және жекпе-жек шайқастарға (жут немесе тьост) болып 

екiге бөлiнетiн. Жаппай катысатын турнирлер үлкен аландарда өтетiн, олар үлкен майданға 

ұқсас болатын. Жекпе-жек турнирлерiнде серiлер жекпе-жекке   найза   ұстап,   атта   шауып   

шығатын. 

Қорыта келе, қазiргi күндегi спорт қоғамға жат мәдени құндылықтар мен ұнамсыз 

қылықтардан аластататын, жоғарғы әлеуметтiк ықпалдастықтың бiрiгу жолдарын 

нығайтып, ағымдағы әлеуметтiк мәселелердi ұмыттыратын қызмет түрi екенi анық. Ел 

азаматтарының дiни сенiмi, саяси ұстанымына қарамастан бүкiл халықты жеңiс жолындағы 

жалғыз тiлектi қалыптастырып бiрiктiретiн бiрден-бiр әрекет. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ КИІМДЕРІН ТІГУДЕГІ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

КАМЗОЛДЫ ҰЛТТЫҚ ӨРНЕКПЕН ӘШЕКЕЙЛЕУ 

 

Сүлейменова А.Б., Нұрбосынова Г.С., аға оқытушы 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада қазақ халқының ұлттық киімдерінің бірі камзол туралы қарастырылған. 

Қазақ ұлттық ою – өрнегімен камзолды әшекейлеу техникасы жайлы жазылған. 

Мақаланың негізгі нысаны жаңа заман талабына сай камзолды жасау және ұлттық ою – 

өрнегімен әшекейлеу. 

Тірек сөздер: Ұлттық ою – өрнек, әшекейлеу, камзол, ұлттық киім. 
 

В статье рассматривается один из национальных костюмов казахского народа – 

камзол и о технике украшения камзола казахскими национальными орнаментами. Основная 

цель статья - создать камзол в соответствии с современными требованиями и украсить 

его национальными орнаментами. 

Ключевые слова : Национальный орнамент,украшения, камзол, национальная 

одежда. 
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 The article examines one of the national costumes of the Kazakh people - a camisole. It is 

written about the technique of decorating a camisole with Kazakh national ornaments. The main 

goal of the product is to create a camisole in accordance with modern requirements and decorate 

it with national ornaments. 

Key words: National ornament, jewelry, camisole, national clothing. 
 

Камзол – жеңсіз, жеңіл киім. Бір түсті қалың матадан, мақпалдан, жібектен, 

барқыттан, кейде гүлді мақпалдан, атластан (жас ерекшелігіне қарай) тігіледі. Камзолдың 

екі өңіріне кесте тігіліп, ою-өрнек салынады, түйме орнына әшекейлі металл, яғни күміс 

қапсырмалар тағылады. Камзолдың жүн тартылып, аң терісінен қос астарланып тігілетін 

түрлері де болады. Негізінен, бір түсті қоңыр матадан, ал жастарға ашық түсті, жолақ 

немесе түрлі түсті матадан тігеді. Етегі, әдетте, кең болып келеді. Камзол алдынан 

түймеленеді. Ер адамдар киетін Камерундық камзол  көбісі безендірілмеген. Камерун – 

үйде киетін киім. Үйден аттанар кезінде ер адам оның сыртынан басқа киімін киеді. 

Камерун – 18 – 19 ғасырларда қазақ халқы арасында кең тараған ұлттық киім. Камзол киімі 

туралы мәліметтер 19 ғасырдың ортасынан бастап кездеседі. Қазақстанның әр 

облыстарында әр түрлі аталады. Көбінесе пешпент немесе камзол дейді.[1] 

Камзолды Қазақстанның әр жерінде әр түрлі атайды. Мысалға; пешпент немесе 

қамзол. Камзол латын тілінде– camisiale, арабша – kamis, ал французша – camisole деп 

аталады. Татарлар мен башқұрттарда камзол күнделікті киім ретінде қолданылып, камзул, 

бишмәт деп аталса, қырғыздар кемзел, бешмант, келтече деп атап кеткен. Кейбiр түркі 

тiлдерiн зерттеушiлер «камзол» сөзінің мағынасын башқұрт, татарлардан енген деп айтқан. 

Ғалымдардың зерттеулеріне қарасақ, оны Қазақстанның барлық аймақтарында бірдей, яғни 

кебенекше ойып пішеді.Бешпенттің жағасы тік жағалы болып келсе, Камзол көбінесе ойма 

жағалы болған. Камзолдың жеңі ойып немесе қондырма жаға арқылы тігіледі. Камзолдың 

алдын айқаспайтын етіп тігеді. Камзолжалпы түркі халықтарына тән киім болғандықтан, 

оның тігілуі ХІХ ғ.-дың ортасына дейін қазақ, қырғыз, татар, башқұрт елдерінде өте ұқсас 

болды. К.-ды барқыт, атластан, шұға, мауыты т.б. маталардан безендiрiп тіккен. Аң терісі 

астарланып тігілетін түрлеріде болған.  Камзолдың ұзындығы әйел адамдардың жас 

ерекшелігіне байланысты киілген. Жас қыздарға арналған камзолға көбінесе ашық түсті 

мата таңдап, жағасына, етегіне зер, кестелі немесе жапсырма өрнектер жүргізіп қысқа, 

шолақтау етіп киген. Қыздарға арналған камзолдың белі міндетті түрде қыналып тігілетін 

болған. Белдің қыналып тігілуі жастардың дене бітімін аша түседі, тал 

шыбықтай немесе құмырсқа бел теңеулері қыз камзолының осындай пішіміне қарай 

айтылған. Жастар көбінесе камзолды тақия мен етігін бірдей түсті етіп тігетін болған.[2] 

Ою – өрнек ғасырдан – ғасырға, ұрпақтан – ұрпаққа беріліп отырған мәдени мұраның 

ажырамас бөлігі. Ежелгі халқымызда жазу болмағанда ою – өрнек болды. Өнер 

зерттеушілердің пайымдауынша қазақ ою – өрнегі үш түрлі ұғым негізінде туған деген 

қорытынды бар:  

- Біріншісі, қазақ халқының ертеден келе жатқан ою – өрнегі; 

- Екіншісі, басқа халықтардың мәдениетінен ауысқан; 

- Үшіншісі, уақытқа қарай бейімделу.  

Қазақ халқының тұрмыс, тыныс тіршілігінде ағаштан, мал, аң терілерінен, жүннен 

жасалған заттар көп қолданылған. Әсіресе ағашты ата – бабаларымыз киелі санаған.  

Ғалымдардың зерттеуі бойынша ою – өрнек үш топқа бөлінеді: 

1) Өсімдік тектес 

2) Зооморфтық 

3) Космогониялық өрнек 

Қазақ оюы, қазақтың ою-өрнегі — үй-жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық бұйымдар мен 

киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Ұсақ аңдардың табандарының 

іздері жүкаяқ, кебеже, асадалдың көрнекті жерлеріне салынған. Сонымен қатар бұл өрнек 
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түрін үй жиһаздарының жиектерінен, бұрыштарынан кездестіруге болады.[3]  

Халқымыз ою – өрнектерді пішіндеуде үлгіні дәлдік өлшеммен пайдалану үшін, 

оларды ең алдымен қолданатын материал бетіне сызып алу арқылы қию тәсілі өрбіді. Ою – 

өрнектің жасалу жолына тоқталсақ, ою қайшымен, пышақпен ойылады, инемен тоқылады, 

тебенмен тепшіледі. Теріден, жұмсақ металдан жасалған заттарға ою бастырылып, 

сызылып, із салынып, түртіп, шекіп, бүктеп, шұқып, бұрмалап, бедерленген оюлар 

салынады. Ал қымбат матаға металға түсетін ою – өрнектер қақталады, металдан жасалған 

заттарға ою – өрнектер қашалып салынып, үстінен күміспен күптеледі. Сонымен қатар 

арнаулы қалықа құйылады. Ою – өрнек салушы шебер жасаған оюларына лайықты түр – 

түс береді. Шеберлер оюды қағаздан қағазға түсіреді, матаға оюлап, сырып, желімдеп 

түсіреді. Ал қатты заттарға оюдан трафарет жасап, бояп бастырады. Бір оюды бірнеше 

қайталап салу үшін, не бір материалға басу үшін ұшын қатты қатырмадан трафареттер 

жасауға болады. Трафарет тез тозып кетеді, сондықтан оның бірнеше данасы болғаны 

абзал.Шеберлер жіңішке, күрделі оюларды басқа материалға көшіру үшін жұқа мөлдір 

қағазды пайдаланады. Мөлдір қағазды оюдың бетіне қойып, астынан көрінген оюды 

бастырып шығады. Мөлдір қағазға түскен оюдың астына қара қағазды қойып, оның үстіне 

қатты қарындашпен қайта сызса сызық астыңғы материалға түседі. Түскен суретті бояуға, 

кестелеуге болады. Шебер сызылған оюды тігін машинкасымен бір екі қайтара үстінен 

жүргізсе өте сәнді көрінеді. Асқан шеберлер оюды қыл қаламмен салтанат сарайларына, 

мұражайларға, театр сахналарына салады. Салынған оюларды күміспен, алтынмен 

ұаптайды. Оюды сәндеп оюдың өз ерекшеліктері болады. Оюды ойғанда оның іші және 

сырты шығады. Әрбір оюды шама келгенше тұтас, арасын үзбей ойған жөн. Ара жігі 

үзілмей жалғасқан ою айшықтары бір – бірімен бірдей қашықтықты сақтай отырып 

қиылады. Әр бағыты бойынша дұрыс қиылған ою көркем шығады. [4] 

Қазіргі жағдайда оюларды ұлттық киімге кеңінен пайдаланылып жүр. Әр шебер өз 

талғамымен оюды алып киімге желімдеп жабыстыра салуы көп етек алып жүр. Бұлай жасау 

дұрыс емес. Ата – бабамыз әр оюды заттарға өзінің сәйкесінше пайдаланған. Кестелеп, 

жиектеп, зерлеп тоқыған. Ата – бабамыз жасаған тәсілмен жабыстырылған оюлар ұзақ 

уақыт тұрады.  

Ою – өрнек туралы сөз қозғаған кезде әуелі адамдардың ойлау тәсілін ауызға алуға 

болады. Ою – өрнек адамдардың ең алғашқы тіл қатынасының бірі.  Ежелгі адамдар 

таяғының ұшымен бір нүкте шұқып немесе сызса, белгілі бір уақыт болды дегенді 

білдірген. Кейін таяққа кертпек салу арқылы күн, айдың жылжитынын білдірген. Содан 

кейін адамдардың менікі, сенікі деген таңбалары басталды. Осылайша тілдің дамуы 

еңбектен, қарым – қатынастан бастау алса, кейіннен адамдардың ойларына ою – өрнек 

түрлері келе бастаған. Қазақ ою – өрнегінде сырттан келгендерде болды. Бұл сырттан 

келген ою – өрнектерді шеберлер еш тартынбастан өзіміздің ұлтқа тән етіп ою – өрнектерді 

жасап, қорымызды толықтырып отырған. Ұзақ уақытты бастан өткізген халық 

болғандықтан жан – жақтан келген елдердің мәдениеті, ұлттық ою – өрнектері қалып 

қойған.  

Тәуелсіздік алған мемлекетіміздің көк байрағында ою – өрнектің орын алуы, 

қыранның көкте қалықтаған бейнесінің салынуы бұл атадан балаға мұра болып қалған асыл 

қазына. Қазақ халқының әрбір ру тайпаларында жазу болмаған кездерде ою – өрнек 

таңбасымен, ұраны болған. Таңбадағы ою – өрнектер доғалап көрсетілген. Ол оюдың сызба 

түрі. Ою – өрнекті тұрмыста пайдаланудың ауқымы өте кең. Жасалу жолы күрделі, өте нәзік 

ою – өрнектерді ертеректе хандардың салтанат сарайларының, үйлерінің ішін безендіруге 

қолданған. Оған мысал ретінде, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі және Айша Бибі 

мазарындағы ою – өрнектерді айтуға болады. [5] 
 

 

 



 

364 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, IV том 

2. Шаңырақ : Үй-тұрмыстық энциклопедиясы. Алматы : Қаз.Сов.энцикл.Бас ред., 

1990 ISBN 5-89800-008-9 

3. Мәңгілік өнер: ою – өрнек тарихы. Солтанбаева.Г. Тасмас баспа үйі Алматы 2016. 

4. Ою – өрнек әлемі. Б.Жұмабайұлы 2018ж. 

5. Ою ой - өрнек сал. Шөптібай Байдильдин. 2011ж.  

 

 

ӘОЖ 292.467 
 

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Сыздыков Т.А. әдіскер 

Білімді дамыту оқу-әдістемелік орталығы, Кербұлақ ауданы. 
 

E-mail: raibilim_kerbulak @mail.ru 
 

Салауатты өмір салтын мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде жаппай 

насихаттау,бұқаралық спорт түрлерін дамыту алға қойған стратегиялық 

мақсаттарымызға жету жолындағы басым бағыттардың бірі болып табылады. 

Тірек сөздер: Бұқаралық спорт, бәсеке, жоғары жетістік  
 

Пропаганда здорового образа жизни как одного из направлений государственной 

политики, развитие массовых видов спорта является одним из приоритетных направлений 

на пути к достижению поставленных стратегических целей 

Ключевые слова:Mass sports, competition, high achievement  
 

Promotion of a healthy lifestyle as one of the directions of state policy, development of 

mass sports is one of the priority directions on the way to achieving the set strategic goals 

Key words: Mass sports, competition, high achievement  
 

Бүгінгі қазақстандық қоғамда бұқаралық спортты дамыту – төтенше маңызға ие 

көкейкесті мәселе. Елдегі бала туу көрсеткіштерінің төмендігі, жүрек-қан тамырлары 

ауруларынан, нашақорлық пен алкоголизмнен зардап шегушілер мен өлім-жітімнің артуы, 

физикалық һәм ақыл-ой тұрғысынан дамудың тежелуі, айналып келгенде, ұлт 

қауіпсіздігіне, халықтың санасы мен парасатының өсуіне, рухани дамуына қауіп төндіретін 

факторлар. Осының бәрі жиналып келіп Қазақ елінің экономикалық өрлеуіне, саяси 

тұрақтылығына, халықаралық беделінің артуына да залалын тигізбей қоймайды. 

Сондықтан, саламатты өмір салтын мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде жаппай 

насихаттау алға қойған стратегиялық мақсаттарымызға жету жолындағы басым бағыт-

тардың бірі саналуы тиіс. Оны жүзеге асыруға нақты міндеттер жүктеген. 

Адамның денсаулығының жақсы болып, үйлесімді дамуында дене мәдениетінің рөлі 

орасан зор екені баршаға мәлім, яғни оқушыларға әрбір күнін денені шынықтырумен бастау 

дағдысын қалыптастыруды неғұрлым ерте бастасақ, солғұрлым оның денсаулығы нығаяды, 

дене мәдениеті туралы білім алу қалыптасады, оқуға, білім алуға деген құлшыныс пайда 

болады. Ата-аналардың таңертеңгілік гигиеналық гимнастикамен тұрақты шұғылдануы 

мектеп оқушылары үшін өнегелі іс. Қазіргі өскелең замандағы қоғам ғылыми-техникалық 

өркениеттің нәтижесінде аз қимыл-қозғалыста болатындығымен ерекшеленеді.  

Оқушылар теледидар, интернет, компьютер ойындарына қымбат уақыттарын жоғал-

тады, сонымен олар өздерінің көп уақыттарын мектепте партада, орындықта отырумен 

бірге қозғалыссыз өткізеді. Бұл кездерде олардың сезім күйлерінің күштенуі жиі кездеседі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
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Өсіп келе жатқан ұрпақтық денсаулығын нығайтудың ең маңызды қозғаушы күші - 

жалпы мектептерде оқушылардың бойларында дене мәдениетін қалыптастыру. 

Оқушыларды  дене мәдениеті және спорт қызметінің түрлеріне баулу, қызықтыру  

мәселелері жеке тұлғаның дене бітімінің  және рухани дамуының маңызды міндеті болып 

табылады. 

- Қазақстанда бұқаралық дене мәдениеті қозғалысын дамытудың жолдары мен 

ұстанған    бағыты   еліміздің     даму    кезеңдеріндегі    бұқаралық дене мәдениеті 

қозғалысының жалпы бағыттары мен міндеттерінен туындайды. Мемлекеттің маңызды 

міндеттеріне сәйкес Қазақстанда  дене  мәдениеті  Отанды  қорғау  мен еңбекке даяр,  жан-

жақты жарасымды жетілген тұлға тәрбиелеудің маңызды құралдарының біріне айналды. 

Қазақстандағы бұқаралық спорт – әркімнің жеке басына тәуелді іс. Бұқаралық спорт 

дегеніміздің - дене жаттығуларымен айналысуға тарту және спорттың әр түрiндегi талантты 

спортшыларды анықтау мақсатында халық арасында дене шынықтыруды дамытуға ықпал 

ететiн бұқаралық спорт қозғалысын бiлдiретiн дене шынықтырудың бiр бөлiгi.  

Экономикалық тұрғыдан дамыған елдер бұл көрсеткішті 30 және одан да көп пай-

ызға жеткізуге ұмтылуда. Саламатты өмір салтын насихаттап, халықты спортқа тарту аса 

маңызды. Мұның адамның бойына күш-қуат құйып, рухани болмысын жаңғыртатын 

бірден-бір амал екені даусыз. 

Мемлекетіміз өзінің алдына дене шынықтыру мен спортты дамыту туралы тұтас мін-

дет қойып отыр. Алғашқы мемлекеттік  бағдарлама негізінде ауданымызда балалар мен 

жасөспірімдер спорт мектебі құрылды.. Сондай-ақ спортшыларымыздың әлемдік 

деңгейдегі беделді жарыстарда қол жеткізген жетістіктері спортшыларды даярлаудағы қа-

зіргі жүйеміз ықпалды да тиімді екенін аңғартады. Жоғары жетістіктер спортындағы 

рекордтар, халықаралық, ұлттық және басқа да ресми спорттық бәсекелердегі жеңістер 

бұқаралық спорттың дамуына моральдық тұрғыдан игі ықпалын тигізеді. 

Қазіргі таңда ауданымыздың барлық өңірлерін қосқанда, жыл сайын 100 ден астам 

спорттық шаралар өткізіледі. Бірақ, бұл – аз, ауылдарда,  сондай-ақ, кәсіпорындар мен ұйым 

-мекемелерде тың бастамаларға жол ашу қажет. Жарыстар, спартакиадалар, басқа да спорт-

тық бәсекелерді бір мезгілдік шара күйінде қалдырмай, жүйелі, тұрақты, жыл сайын өтетін 

дәстүрге айналдырғанымыз абзал. Және мұны әркім өзінен, өз шаңырағынан бастауы керек. 

Спортты дамыту үшін бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі механизмін іске қосып, қаржы-

лы кәсіпорындарды спорт нысандарын салуға, спорт саласын қаржыландыруға тарту қажет. 

Спорттың дамуы, оның ішінде маңызды спорттық жетістіктер мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық ілгерілеуіне де байланысты. Мемлекет спорт саласына тиісті 

деңгейде қолдау көрсетсе, спортшылар да тиісті дәрежеде дайындалып, соның арқасында 

жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізе алады. 

Еліміздегі спорттық инфрақұрылымды дамытуға «Жол картасы» бағдарламасы игі 

ықпалын тигізді. Осы бағдарламаның аясында жоспарланған 5 аулалық спорт алаңдары 

салынды . Бүгінде ауданымызда  10  жуық аулалық спорталаңдары  бар. Дене шынықты-

румен, спортпен тұрақты шұғылданатын аудан тұрғындар қатары екі есеге көбейіп, 

олардың жалпы саны 2000  мың адамға жетті. Бұл – аудан халқының 17,7 пайызы деген сөз. 

Өткен жылы барлығы 100 ден астам спорттық-бұқаралық шаралар өткізілсе, соның 

жартысынан астамы ауылдық жерлерде ұйымдастырылды. Қазақ күресі, тоғызқұмалақ, ат 

спорты, тағы да басқа ұлттық спорт түрлерін дамытуға айрықша ден қойылуда. Ұлттық 

спорт түрлері бойынша бірнеше жарыс өткізілді. Соның ішінде, әсіресе, тоғызқұмалақтан  

аудан чемпионатын, жасөспірімдердің бірінші ауыл спорты ойындарын, қазақ күресінен 

аудан чемпионаттарын, өткеніміз орынды. Сонымен қатар, Қаспан ауылдық округінде 

балалар мен жасөспірімдердің ат спорты түрлері бойынша   спорт сыныбы  ашылды. 

Қазіргі таңда ауданымыздың халықтың 35 пайызға жуығы дене шынықтыру және 

спортпен айналысады деген мәлімет бар. Алайда бұл цифрдың Кербұлақ ауданы  үшін аз 

екенін байқаймыз. 
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 Бүгінгі таңда ауданда  1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі жұмыс істеуде. 

Бірақ, мұнымен шектелмей, түрлі спорт үйірмелері мен секцияларын көбейту бойынша 

жалпы білім беру мектептерімен жұмыстар жүріп жатыр. 

Атап айта кететін болсақ  спорт түрлерінен өткізілетін жаттықтырулар 

секция,үйірме жұмыстарын ұйымдастырылуда, жаттығулар үздіксіз жүргізілуде.  

Мектептегі жаттығулар ұйымдастырылған спорт түрлерінен өтетін жарыстар.Ол 

жарыстар: мектепішілік лигасы, басқа мектептің оқушыларымен жолдастық кездесулер, 

аудандық, облыстық спортакиядалар, республикалық жарыстар және т.б. жарыстарға 

қатыстырылуда. Президенттік сынама сынақтарына дайындық және сынама нормаларын 

тапсыру шаралары.  Жазғы және қысқы президенттік көпсайыс. Президенттік көпсайыстан 

спорт түрінің жарыстарына дайындық жасап және оған қатысуға барлық оқушылар ат 

салысуда. Жас ерекшелік топтарына байланысты мектепішілік жарыстарды ұтқан 

оқушылар ары қарай аудандық, облыстық жарыстарға қатысады, спорттық разрядтар 

нормаларын орындайды. 

Спорттың дамуы, оның ішінде маңызды спорттық жетістіктер мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық ілгерілеуіне де байланысты. Мемлекет спорт саласына тиісті 

деңгейде қолдау көрсетсе, спортшылар да тиісті дәрежеде дайындалып, соның арқасында 

жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізе алады. 

Сонымен қатар  спорттың даму деңгейі мен халықтың дене шынықтыруға деген 

немқұрайлылығы экономикалық өрлеуге кері ықпалын тигізуі мүмкін. Әрине, мейлінше 

дені сау, даярлығы жан-жақты халық мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға да 

барынша үлес қосады. Сондықтан, бұқаралық спорт бүгінгі Қазақстан қоғамын алға 

жетелеу және ұлттық стратегиялық мүдделерге жету үшін ауадай қажет 

Сондықтан, салауатты өмір салтын мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде 

жаппай насихаттау, бұқаралық спорт түрлерін дамыту алға қойған стратегиялық 

мақсаттарымызға жету жолындағы басым бағыттардың бірі болып табылады. 
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Денелік жаттығулар шаңғышылардың негізгі жаттықтыру тәсілдерінің бірі, яғни  

қолданудың әдiстемесiнен тәуелдiлiкте дене қабiлетін дамытуға әртүрлi артықшылыққа 

беделiн салатын мыналар: жылдамдық, күш, шыдамдылық, ептiлiк, қимыл үйлесiмі, дене-
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күш жаттығулары болып көрiнедi. Шаңғышылардың даярлық процесiнде түрлi 

жаттығуларды кең ауқымда пайдаланылады. Шаңғышылардың жаттығу процесiнде 

денелік жаттығулар классификациясы мынадай негізгі шарттарға, яғни жалпы дамыту 

(жалпы дайындық) және арнайы (арнайы дайындық) болып бөлінеді. Арнайы жаттығулар 

негізгі екі міндетті шешуге бағытталған: арнайы сапаны дамыту – күш, жылдамдық, осы 

формада шыдамдылық, сонымен қатар шаңғышы-жарыскерлер жоғары нәтижеге қол 

жеткізу үшін шаңғыда қозғалу тәсілдерін бағындыру қажет.  

Тірек сөздер: Спорт, шаңғы дайындығы, арнайы тәсіл, мәдениет  
 

Физические упражнения являются одним из основных способов тренировки 

лыжников, в зависимости от методики применения, дают различные преимущества в 

развитии физических способностей: скорость, сила, выносливость, ловкость, 

координацию движений, физические и силовые упражнения. В процессе подготовки 

лыжников широко используются различные упражнения. Классификация физических 

упражнений в тренировочном процессе лыжников подразделяется на следующие основные 

условия: общеразвивающая (общая подготовка) и специальная (специальная подготовка). 

Специальные упражнения направлены на решение двух основных задач: развитие 

специальных качеств – силы, скорости, выносливости в таком виде, а также лыжникам-

гонщикам для достижения высоких результатов необходимо покорять способы 

передвижения на лыжах 

Ключевые слова: Спорт, лыжная подготовка, специальный подход, культура 

Physical exercises are one of the main methods of training skiers, that is, depending on the 

method of application, they give various advantages to the development of physical abilities: 

speed, strength, endurance, agility, coordination of movements, strength exercises. In the process 

of training skiers, various exercises are used in a wide range. In the process of training skiers, the 

classification of body exercises is divided into the following basic conditions, i.e. general 

development (general training) and special (special training). Special exercises are aimed at 

solving two main tasks: the development of special qualities – strength, speed, endurance in this 

form, as well as the need for skiers-racers to conquer the ways of moving on skis in order to 

achieve high results. 

Key words: Country, Sports, ski training, special approach, culture 

 

Денелік жаттығулар шаңғышылардың негізгі жаттықтыру тәсілдерінің бірі, яғни  

қолданудың әдiстемесiнен тәуелдiлiкте дене қабiлетін дамытуға әртүрлi артықшылыққа 

беделiн салатын мыналар: жылдамдық, күш, шыдамдылық, ептiлiк, қимыл үйлесiмі, дене-

күш жаттығулары болып көрiнедi. Шаңғышылардың даярлық процесiнде түрлi 

жаттығуларды кең ауқымда пайдаланылады. Шаңғышылардың жаттығу процесiнде денелік 

жаттығулар классификациясы мынадай негізгі шарттарға, яғни жалпы дамыту (жалпы 

дайындық) және арнайы (арнайы дайындық) болып бөлінеді. Арнайы жаттығулар негізгі 

екі міндетті шешуге бағытталған: арнайы сапаны дамыту – күш, жылдамдық, осы формада 

шыдамдылық, сонымен қатар шаңғышы-жарыскерлер жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін 

шаңғыда қозғалу тәсілдерін бағындыру қажет.  

Жаттығулар өз денесінің салмағын қолдану арқылы, салмақтың инерциялық күші 

және заттардың инерциялық күші арқылы, ішкі қарсыласу, амортизаторлар, салмақпен, 

арнайы алаңдар ( шектеулі трекпен), шаңғышы роллерлер, әр түрлі жасанды жолдардың 

түрлері.  

Егер ертерек арнаулы дайындықтың тәсілдеріне жаттығулардың ауқымы кең бiр 

топтарға жатса, төмендегідей жаттығулар: су бойымен үдемелi жүгiру, қайталап жүгiру, 

жүгiру, бiр аяққа секiрудегi секiрiстерi және онда шаңғы спортының мамандарын 

талпыныстың соңғы уақытына дейін арнаулы дайындықтың тәсілдерін қатардың шаңғы 

жаттығуына жақындату, жаттығудың тәжiрибесiнде үнемi пайдаланатын және кешенді 
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 арнаулы жетiлдiрiледi және имитациялық жаттығулар т.б. қолданылады. Ең үлкен таралу: 

шаңғымен жүру орынындағы бейнелеу және мұз таулардағысы жасанды қарға, қар 

бойымен шаңғышы роллерлер, арнаулы жаттығу жабдықтарды қолдануы бар елiктеу, 

шаңғыларда орын ауыстыруға, орын ауыстырумен ойлы-қырлы жермен жүгiру тiркесiнде 

(адым, секiру) қимылдау, жасанды шаңғы жолы бойымен шаңғылардың орынын ауыстыру. 

Арнайы дайындықты тәсілдің қолдануы ғылыми негiзгі шартты рефлекстер туралы 

өзіндік физиологиялық оқу болып көрiнедi. Шаңғы спортының ерекшелiгi, шаңғы спорты 

тәннен тыс шарттарды әсердiң елеулi вариативтiлігi, өндiру жылжымалылығы, қабiлетi 

сипатталатын динамикалық қажеттiлiктiң жанында өзгертуге талап етедi. 

Қимылдарды техника негiздеріне бекiту шаңғышыларды жаттығу процесiнде 

байланыстыру керек. Оларды дененің әр түрлi шарттарында, иiлгiштiкті дамыту және 

стериотипті қозғалғыштығы тәсілдерінің элементтерiн меңгеруден кейiн қолданылу керек. 

Мынадай мақсатта арнаулы дайындықта тәсілдердің ауқымы кең бiр топтың қолданылуы 

ұсынылады. 

Имитациялық жаттығулардың стериотиптерін жасауда шаңғышыларда қимыл 

икемдiлiктері қалыптасады және содан кейін жеңiлденген дағды және шаңғымен жүруді 

меңгеруі тездетiледi. Тақайтын жаттығулардың жеке қимылдары  шаңғы жүруiне 

стериотипті болуы керек. Сондықтан имитациялық және басқа арнаулы жаттығулар шаңғы 

жүруiне тегіс сияқты, осылай және нысаналы жаттығу үшiн бөлуге болатын жеке оның 

элементтерiне сәйкес келуi керек. Шаңғымен жүрулерiн қимыл-қозғалыс элементтерiн 

алдын-ала жетiлдiру үшiн имитациялық жаттығуларды қолдану, пайда болуы ескертуге 

және қателердi орнықтыруға рұқсат бередi. 

Арнайы жаттығуды шаңғымен жүру тәсілдеріне елiктейтiн икемділігі немесе жеке 

оның элементтерi, таяқтары бар елiктеу және таяқтарсыз, дайын болудың әр түрлi 

деңгейiнiң шаңғышылардың жылдың қарсыз уақытында да қолданылады. 

Орындағы елiктеу. Шаңғымен жүру тәсілдеріне бастапқы оқытудың мақсатымен 

немесе жеке оның элементтерi қолданылады. Мысалы, жүрудiң кезектескен екі жақты 

тәсілдерін меңгеруi үшiн жаттығулар топтамасы: 

• Спортшының ұзындыққа және тереңдiкке аттаудың елiктеуi туралы алға ұсынуды 

жасау  

• Өте артқыдан және өте алдыңғы қалыпқа дененiң – тасымалдауы (тоңқалаң асу ) 

тiрелудiң ауысымы, қолмен серпiлудi және аяқпен пайдалану  

• Тiрелудiң ауысымы және жартылай түзелген сермейтiн тірек аяқты тасымалдау  

• Аяқпен дұрыс бұрыштың зерттеуiне тiзе және балтыр буындарына бағытталған 

серпiлу  

• Серпiлумен салмақ астына отыру 

• Циклда жарты адымға елiктеуi. 

Тәсілдерге үйретудiң мақсатымен жаттығуларды топтамада қайталауы, қимылда 

елiктеудiң орындалуы болып көрiнедi: жазыққа, таяқтармен адымдап өрмелеуiне елiктеуi, 

таяқтарсыз және [7] секiру елiктеуi. 

Адым елiктеуiн үйрену үшiн көбiнесе және шаңғымен жүру тәсілінің элементтерiн 

жетiлдiру және қателердi түзетуге пайдаланады. Оны төмен елiктеудiң жылдамдықдығы 

осылай әлдеқайда аяқты серпiлудiң аяқталғандығының өңдеуi үшiн қолданылуға ұсынады 

және тiзе буынында аяқтың толық түзеуi, спортшы табанының зарядталуы, жерден 

бағытталған серпiп көтеру жақсы сезіледi, яғни шаңғыларға қарағанда. Адым елiктеуiн 

үлкенiрек өлшемде техниканың жетiлдiруi үшiн кiшi дәрежелер спортшыларда 

пайдаланады, ал 3-шi жолдарында жүгiрумен тiркесте және функционалдық дайын болу 

деңгейінің жоғарылауы үшiн қиыншылықтың 4 өлшемi болады. Адым елiктеуiнiң биiгiрек 

саралауы спортшыларындың болмашы жаттығу әсерi болып шығады және тек 

жорықтардағыны даярлайтын кезеңдi бiрiншi жартыда көктемдегi-жазғы, ұзынға және тiк 

көтерiлуге қолдану болып табылады. 
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Елiктеу аласа жылдамдықдықтарға  2 шақты, яғни шаңғышыларға қарағанда 5 мм/с 

едәуiр кiшi орындалады,. Таяқтармен және таяқтарсыз пайдаланады. Артық көру таяқтары 

бар елiктеудi бередi, себебi жанында мына шаңғылардағы биiк нәтижелердiң жетiстiгi үшiн 

үлкенiрек мағына бар жоғарғы иық белдеу бұлшықеті жаттығады. 

Жаттығулардың келесi тобы әр түрлi құрылымдардың шаңғышы роллерлерді 

қолданумен орындаған тетiктермен жаттығуды құрайды және шаңғылар қардың 

алмастырғыштарына арналған. 

Дөңгелектi шаңғышы өкпе циклдiк түрлi спорттарды қимыл дағдылары тәсілдерінің 

қалыптастыруы, техникалық дағдылар, спортшылардың тәнін жетiлдiру үшiн жарысушы-

шаңғышыларды даярлығында қолданылады, ең тиiмдi және үнемдi даму және белгiлi 

қызығушылығын енгізуiнiң негiзi спорт – қимыл сапаларын шаңғышыларда жетiлдiру, 

қажеттi жарыстарға араласудың тәжiрибесiнiң сатып алуын психологиялық даярлық, 

функциялық дайындығын шаңғы спортымен үздiксiз iстерге айналысып жатқан, ал  шаңғы 

жарыстарының жолдарында тактикалық дағдыларды өндiру. 

Жазыққа, жылдамдықдыққа шаңғышы роллерлерде орын ауыстырудың 

жылдамдықдығы және қолдың серпiлуiн күш және өрмелеулерiнде аяқ жоғары, яғни 

шаңғыларға қарағанда. Дөңгелектi шаңғышыларда (алға аттау 10 – 15ке жеткізіп алу артық 

болады) адымда ұзындық артады және маңызды қадамдары жиiлiктi азайтады. Үйлесiмнiң 

сүйемелдеуi үшiн орташа қарқындылықпен шаңғышы ролллерлерде орын ауыстыру ең 

ұтымды қимыл және вегетативтi функциялар, қимыл дағдыларды жетiлдiру үшiн 

функциялық дайындықтың мiндеттерiн шешу үшiн мықты қарқындылықпен жетілдіру. 

Міндеттер қатардағы шаңғышы роллерлерге қолдануға ұсынылады: 

• Шаңғы жарыстарының қиын жолдарына арналып,  сәйкес келуi керек болған әдейi 

жабдықталған жолдарда болуы 

• Жақсы сападағы асфальтпен жабдықталуы 

• (серпiлудiң басында салмақтың кемiтуi, қылаң берудi жоюы және таяқтар үшiн 

артық шу, арнаулы ұштардың бар болу) шаңғышы роллерлердің сапасының жоғарылауы. 

Шаңғышы роллерлерде арнаулы жылдамдық - күштiк даярлық үшiн таптырмайтын 

құралы болып көрiнедi. Ол ең үлкен спорттық нәтижелердi елеулi боймен тиiмді 

байланыста соңғы уақытқа алады. Арнаулы дайындықтың тиiмдi құралы бұл –жасанды 

шаңғы жолы, дегенмен ол осы шаққа кең енгiзуден талап етедi. Қазiргi жасанды шаңғы 

жолының қолдануы күштiк даярлықтың тиiмдi құралы болып көрiнедi, сырғанаудың жаман 

шарттарында сөйленген сөз үшiн әсiресе, биiк саралау спортшылардын даярлықта тиiстi 

орын алуы керек. Зерттеу басқа тәсілдермен салыстыру, орын ауыстырудың техникасына 

ең үлкен ұқсастық жасалғаны анықталды және де айырмашылықтың  жағатын заттарды 

қолданудың процесiнде өзгертуге болады. 

Жаттығу құралдары түрiндегi «роликтi шаңғы жолы» және «жүгiретiн шаңғы жолы» 

қаражаттың мына тобына жатады. Роликтi шаңғы жолы бөлiктеріндегi шығыршықтар 

орнатылған сырғанау байланыстарын орнатқан шаңғы жолының үлгiсi болады.  Тақталарда 

шаңғы жолы жасалады және кез-келген негiздеуге орнатады. Әр төртiншi шығыршық 

өрмелеуде шаңғы жолы бойымен орын ауыстыру бiр жаққа айналуын қамтамасыз ететiн 

тоқтатқыш құрылғы жабдықтан кәдiмгi шаңғыларда жүзеге асады. 

Жаттығу құралдары бар «жүгiретiн шаңғы жолына» ұқсас құрылым болып 

табылады. Ол бiр жаққа шығыршықтармен айналып тұрған оның арасындағы екi көлiк 

таспаларын қарсы шаңғышысына қозғалтқыш орнатылғанымен таныстырады. Таспа 

арнаулы моторларды қимылдатады. Жаттығу құралдарының көлбеуi бұрыштық өзгеруiнiң 

мүмкiндiгi және қимылдың жылдамдықдығы кез-келген күрделiлiктiң жолын үлгiлеуге, ал 

жүктеменi дәл мөлшерлеуге рұқсат бередi. 

Жаттықтырушы жағынан жақсы тексеру және басқа мамандар жаттығу құралдарын 

көмекпен қарсыз уақытқа техниканың тиiмдi жетiлдiруiне мүмкiндiк туғызады. 

Тренажерлердi қолдану перспективті құрылым, шаңғыларда орын ауыстырудың табиғи 
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 шарттарына шақырым жаттығу құралдарындағы жаттығуға жақындату үнемi жетiлдiрiледi. 

Кең таралуда арнайы жаттығулар тобында қолдың бұлшықеттерiн арнайы күштi 

дамыту үшiн тәсілдер әр түрлi бәсеңдеткiштер және жаттығу құралдары болып табылады. 

Резеңкелі бәсеңдеткiштер елiктеудiң жанында кезектескен және қимылдарды 

жиiлiктен тәуелдiлiкте бiр уақыттағы жаттығу жетекшiсі және ол салмақ салудың шамасы 

жылдамдық сияқты дамыта алады, осылай және күштiк сапалар пайдаланылады. Олардың 

кемшiлiгі серпiлудiң айналымында (аяққа қолданба шақырым басынан көбею) күштiң 

бөлінуі болып көрiнедi және шаңғыларда керісінше орындау орын ауыстыру болып 

табылады. 

Жаттығу құралдарын кең қолдану күштiк және шаңғынының жылдамдық - күштiк 

даярлығы болып табылады. Ол қалыптардағы бұлшықеттердiң жеке топтарының күшiн 

дамытуға рұқсат бередi, [3] шаңғы жүруi үшiн ерекшеленеді. 

Даярлық кезеңіндегі негізгі міндет жоғары спорттық нәтижелерге жетудің 

«iргетасы». 

Негiзгi мiндеттердегі дене-күш дайындықтың бiрiншi кезеңдерiнде болып көрiнедi: 

шаңғышылар шын көңiлiмен мүмкiндiктерiн жалпы дене-күш дайындығы деңгейінің, 

тамыр және тыныс жүйелерi, даму және дағдылар жоғарылауы. Бұл кезеңде денсаулықты 

нығайту келесi арнаулы дайындық үшiн негiзгі жалпы денелік дамуына байланысты. 

Даярлық кезеңінде бiрiншi кезеңде даярлықтың тәсілдері кең айналымда қолданылады, 

негiзгi жалпы шыдамдылық, күш, иiлгiштiктi дамытуға талғам әсер етедi, жылдамдықдық, 

ептілік - сапалардың күші. Екiншi арнайы дайындық және дайындық кезеңi үшiншi кезеңде 

басты бейнеде қолдану арқылы елiктеумен секіру, шаңғышы роллердің жүгiргені, ал 

шаңғылардың соңғы кезеңiнде жүзеге асады. Жаттығу жүктемесi арнаулы дене-күш 

дайындығы кезеңдерiнде біріншіге қарағанда жоғары қарқындылықпен орындалады. Негізі 

«қатаң әдiстер» арқылы жаттығуды жүргізу, сонымен қатар, аралықты, айнымалы, бақылау 

және жарыстық әдiстер де қолданылады. 

Арнаулы дайындық кезеңдерiнде күштiң қарқындылығы даярлықтың арнаулы 

тәсілдерінде басты бейне болады. Жаттығулар  көбінесе жалпы дайындық 

қарқындылығына тұрақтандырылады. 

Дайындық кезеңінде бiрiншi, екiнші кезеңдерге шаңғышылардың даярлығы дәстүрлi 

әдiсiнде қарқындылықтың жоғарылауымен жүктеменiң көлемi елеулi көбеюмен процес 

байқалады. Ең көп төмендету және жүктеменiң көлемiн тұрақтандыру қарға шығудың 

алдында болады. Дайындық кезеңiнде үшiншi кезең басында жоғарылатады, ал содан соң 

қарқындылық және жарыс кезеңi өзінің ең жоғары деңгейіне жетелейді. 

Шаңғышылар үшiн -  жарыскерлерге тән жаттығу жүктемелерi кезеңiнде саралану 

болады. Бұл спортшы ағзасының жүйке жүйесi функционалдық дамуы үшiн жақсы 

мүмкiндiктер жасайды. Бейнеленген бұл жаттығу әсерiне және [2] жиынтық жүктемелердi 

ұзақ және одан әрi дамуына қол жеткізіледі.  

Спорттық жүктемелер - техникалық өсiмнiң екпiндерi соңғы жылдарда жоғарылап, 

көлемі өстi. Спортта кейбiр тұрақтандыру  қарқынды жүктемелердi қолданудың көбеюімен 

техникалық нәтижесі байқалды. Спорттық нәтижелердi одан әрi қарай оңтайлы ара 

қатынастың инновациялық тәсілдерін қолданудың есептеуiне, жаттығу жүктемелеріне, 

көлемі қамтамасыз етiлгенiн  және [4] қарқындылықты болжауға болады.  

Дене күш жүктемеге физиологиялық реакция, ал ағзаның функционалдық 

мүмкiндiктерiне анықталған тетік және спорттық жаттығудың әсерiмен олардың өзгерiсi 

әйелде және еркектерде деген принципті ажыратпайды. Функционалдық көрсеткiштердi 

салыстыруда әйелде, еркекте [1] көп функционалдық көрсеткiштерi өзгеру себебiн басқа 

тең шарттарда болып көрiнгенімен дене өлшемдерiндегi айырмашылықты ескеру керек.  

Спорттың қысқы түрлерiмен ең iрi жарыстарды көпшiлiк таулы жерде әдеттегiдей 

спортшыларды мекеннiң тұрақты орынынан салыстырмалы алыстатып отырған орындарда 

жүргiзiледi. Бұл даярлықты шаңғышылар жоспарлауында ескерiлу керек. Таулы жердiң 
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шарттарына шаңғышылардың ағзасының бейiмделуiне тән спортшылармен үйлеседi, 3 – 6 

сағатқа уақытша белдеудi ауысымнан кейiн орындалады. Шаңғышылар орта таулы аймақта 

қимыл-қозғалыс үйлесiмдiлiгінде болудың бiрiншi күндерiнде 10 – 12 күнге бастапқы 

деңгейіне дейiн қалпына келтiрумен айтарлықтай бұзылады 

Ұйымдағы әр түрлi өлшемдер бұл мiндетке бағытталған маңызды өлшемдердің оқу 

жаттығуын тиiмдi спорт мектептерінің бірінде қолданылады. Қазақстан Республикасын-

дағы туризм агенттiгi осы мақсатпен және спорттық шешімді өңдеуге кiрiстi және оқу 

бағдарламалары үшін спорттық дағдыларды жетілдіру. 

Шаңғы жарыстары үшiн бағдарлама кешендi спорттық тәртiпке дағдыландырылған, 

мамандандырылған олимпиядалық резервi тәртiпке дағдыландырған және жоғарғы спорт 

шеберлiгiне дағдыландырған және тренер - оқытушылық құрамы жаттығудың нәтижелерiн 

нормативтiк құжаттардың негiзінде жасалынған. 

Жаттығу техникасын үйрету бағдарламалық материалдармен шаңғы жарыстарының 

әр түрі жасалынған. Тақырып үшін теориялық және тәжірибелік сабаққа ұсынылған және 

жарыс жүктемелерінің көлемдері көрсетілген. Оқу-жаттығу жұмысының есебі жоспарлау 

түріне байланысты. 

Шаңғы жарыстарында биiк саралау негізгі міндет, спортшылардың резервтi 

даярлыққа дағдыланған тәртіпке біздің командалар құрамасы болады. Бұл мiндеттi 

орындаудың маңызды шартын ескерген шаңғышы жарыстар бойы және көп жылға 

бағытталған спортшылардың даярлығы болып көрiнедi: 

- үйлесiмдi дамуға жәрдемдесу және денсаулықты нығайтуға жан-жақты денелік 

дайын болулары. 

- биiк саралау, біздің командалардың құрамаларында резервтi спортшыларды 

даярлау 

- жоғарылау жаттығуы және жүктемелердiң жарыс көлемдерiн көп жылдыққа 

даярлау процесі. 

- даярлыққа спортшылардың жауынгерлiк батыл, ерiк, тәртiптiлік сапалары ие 

- даярлық және шаңғы жарыстары нұсқаушылармен орындалады 

Спорттық қызметтiң кәсібилігін түзетумен қатар жаттығу және жарыс спортшы 

режiмін, тиiсiнше жоспарға және макро, мезо  және микроциклдарды ұстауға бағытталады. 

Жоғары  сыныптың спортшылары даярлықтың жетiлдiруiнiң бiрiмен мынаған 

байланысты  жарыстарға аяқтайтын дайындық кезеңдерде жаттығу процесiмен басқаруды 

оңтайландыру тұрады. Спортшыларды тиiмдi даярлық шарты спорттық жетiстiктердi 

қолданумен ғылыми дәлелденген басқару жаттығуы эмпирикалық жоспарымен өтуi болып 

көрiнедi және техникаға байланысты. 

Қазiргi спорттық жаттығуды тиiмдi бекiтіп жетiлдiрудiң бiрi оны ара-арасында 

осылай бiрдей кездескен жоғары бiлiктi спортшыларды даярлықтың процесiн 

жекешелендіру болып көрiнедi және жеке сипаттамалар беріледі. Жоғарғы сыныптың 

спортшыларының әрқайсылары маңызды жеке бас сипаттамалар, оны басқа 

айырмашылығы болатынын мықты көрсетiлгендiктен, гипертрофияның есептеуiне жетедi. 
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Мақалада еліміздегі дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарын оқыту 

тұрғысында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің әдістері мен құралдарын дайындаудың рөлі 

қарастырылған. 

Тірек сөздер:Педагогика, салауатты өмір салты, дене тәрбиесі мен спорт. 
 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране,  методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: Педагогика,здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  
 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: Pedagogy,healthy lifestyle, physical culture and sports 
 

Қазіргі қоғамда білім беру адам қызметінің ең ауқымды салаларының бірі болып 

отыр. Білім берудің әлеуметтік рөлі айтарлықтай өсті: оның бағыттылығы мен тиімділігіне 

адамзат дамуының болашағы көп жағдайда байланысты. Қазақстанның Мәдениет және 

спорт министрлігінің бұйрықтарына сәйкес тәрбие жұмысы оқу-жаттығу сабақтары, 

жарыстар үдерісінде және күнделікті өткізіліп, және оқушының спортпен айналысуға, 

өзінің спорттық шеберлігін үнемі арттыруға, патриотизмды, шеберлікті, тәжіриебені 
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тәрбиелеуге және оларды практикалық қызметінде шығармашылық қолдауға, спорттық 

этиканы сақтауға қажеттілігін қалыптастыру тиіс[1]. 

Дене шынықтыру – тәрбие жүйесінің бір саласы. Дене мәдениеті әрбір адамның 

жұмыс істеу қабілетін тиімді және ұтымды түрде жоғарылатуға бағытталған. Осыған 

байланысты оның дамуы бүкіл халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруымен еңбек ету 

және тәрбие жұмысына ерекше көңіл бөлуді талап етеді. 

Қазақ халқы ерте заманнан бері әртүрлі ұлттық ойындарға бай халық. Күні бүгінге 

дейін күрес, жаяу жарыс, көкпар, асық, бәйге, аударыспақ, қыз қуу, тоғыз құмалақ қимылды 

ойындар жәнебасқа да түрлері халқымыздың ұлттық дәстүрінде күнделікті өмір 

тұрмысыжәнебірге жасасып келеді. Осы аталған спорт түрлеріне жататын қимыл 

жаттығулары арқылы баяғы заманнан бастап күні бүгінге дейін денені тәрбиелейтін 

іскерлігі жәнеәдетті қимылдар, дененің сапалық қасиетін дамыту жолындағы мазмұнды 

жұмыстары өзінің күшін әлі де жойған жоқ [2].Білім, әсіресе жоғары, әлеуметтік және 

экономикалық прогрестің басты факторы ретінде қарастырылады. Мұндай назардың себебі 

қазіргі қоғамның аса құнды және негізгі капиталы жаңа білімді іздеу мен игеруге және 

стандартты емес шешімдер қабылдауға қабілетті адам екенін түсіну болып табылады. Бұл 

жағдай, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт бойынша мамандар даярлау саласында 

жоғары білімнің құрылымы мен мазмұнына жаңа талаптар қояды. 

Қоғамның дамуы жоғары білім берудің жаңа жүйесін – «инновациялық оқытуды» 

талап етеді, ол студенттердің болашақты жобалық детерминациялау қабілетін, ол үшін 

жауапкершілікті, өзіне сенуді және осы болашаққа әсер ететін өзінің кәсіби қабілетін 

қалыптастырады. 

Біздің елімізде білім беру дағдарысы екі түрлі сипатқа ие. Біріншіден, ол білім 

берудің жаһандық дағдарысының көрінісі болып табылады. Екіншіден, ол жағдайда және 

мемлекет дағдарысының, барлық әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси жүйенің 

күшті ықпалында болады. Қазақстан және Ресей жоғары мектебінің оң жақтарын атап өту 

қажет және олардың негізінде одан әрі қайта құру. Қазақстан және Ресей жоғары мектебі 

ғылымның барлық бағыттары бойынша кадрларды даярлауды жүзеге асыруға қабілетті; 

мамандарды даярлау және кадрлармен қамтамасыз ету ауқымы бойынша әлемдегі жетекші 

орындардың бірін алады; ғылыми жаратылыстану пәндері бойынша іргелі дайындықтың 

жоғары деңгейімен ерекшеленеді; кәсіби қызметке бағытталған және практикамен тығыз 

байланысты [1]. 

Алайда, еліміздегі жоғары мектепті реформалау – аса қажеттілік. Қоғамда болып 

жатқан өзгерістер отандық жоғары білімнің, оның ішінде дене шынықтыру саласындағы 

кемшіліктерін барынша ашып көрсетеді. 

ХХІ ғасырда әрбір маманның қоғам тағдыры үшін, бүкіл адамзат тағдыры үшін 

жауапкершілігі соншалықты артады, бұл дене шынықтыру мен спорт саласындағы кез кел-

ген теориялық немесе практикалық педагогикалық проблеманы шешуге әлеуметтік, жалпы 

адамзаттық, жалпы философиялық, экзистенциалды тәсілді қалыптастыру міндеті тұр. 

Жүйелі және жаһандық өркениетті педагогикалық ойлаумен осындай үйлесімді 

маманды қалыптастыру үшін, дене шынықтыру және спорт жоғары оқу орындары 

педагогтарының өздері оқу міндеттеріне және оқу пәнінің рөліне өздерінің тар кәсіби 

көзқарасын еңсеруі қажет. Оқытушылар ғылыми көзқарастың кешенді гуманитарлық 

психологиялық-педагогикалық базисіне ие болуы қажет, соның нәтижесінде спорт циклінің 

пәндерін оқыту кезінде оқытушының ойлау жүйесі мен эрудициясы студенттерге кешенді 

синтезделген ғылыми ақпарат беруге, XXI ғ. адамның жан-жақты дамыған тұлғасын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Біздің елімізде жоғары мектепті табысты реформалауға бағытталған аз күш-жігер 

жұмсамайтынын атап өту қажет. Атап айтқанда, басты назар жоғары білімді басқару 

жүйесін қайта құруға, атап айтқанда: 

- өзін-өзі басқару формаларының кең дамуына; 



 

374 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 - ЖОО-ның мемлекеттік білім беру саясатын әзірлеуге және іске асыруға тікелей 

қатысуы; 

- жоғары оқу орындарына олардың қызметінің барлық салаларында неғұрлым тең 

құқық беру; 

- оқытушылар мен студенттердің академиялық еркіндігін кеңейту. 

Сонымен, ЖОО-ның білім беру жүйесін реформалаудың негізгі міндеттері 

мазмұнды да, ұйымдастырушылық-басқару сипатындағы мәселелерді шешуге, сараланған 

мемлекеттік саясатты әзірлеуге, оның жаңартылған Ресейдің идеалдары мен мүдделеріне 

бағдарлануына негізделеді [1, 5-б.]. 

Жоғары білім берудің ұзақ мерзімді даму проблемасы ұйымдық-басқару және 

мазмұнды сипаттағы реформалар есебінен ғана шешілуі мүмкін емес. 

Осы пәннің мақсаты – болашақ мамандардың дене шынықтыру және спорт 

саласында оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары, міндеттері, мазмұны мен технологиясы 

туралы білімін қалыптастыру, сондай-ақ мектеп оқушылары мен спортшылармен оқу-

жаттығу және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мен басқаруға ойластырылған және 

икемді көзқарасты қамтамасыз ететін кәсіби қасиеттері мен қабілеттерін өзін-өзі 

тәрбиелеуге ынталандыру. Осының барлығы қалыптасқан құзыреттілік негізінде өзінің 

дене шынықтыру-спорт қызметінде оқыту мен тәрбиелеудің кез келген проблемалық 

жағдайын кеңейту жобаларын әзірлеуге қабілетті кәсіби білікті мамандарды даярлау 

қажеттігін білдіреді [2]. 

Қазіргі жағдайда дене шынықтыру қозғалысы адам тұлғасының дамуына елеулі әсер 

ететін көпфункционалды қоғамдық құбылыс болды. Әрбір жаттықтырушы спортшыларды 

оқыту, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шешуге теориялық және практикалық 

дайындыққа ие болуы тиіс. Спортшы, оның өмір сүру саласы, даму жағдайы 

жаттықтырушылар мен педагогтарды оның барлық байланыстарында өз пәнін түсінуге 

кәсіби түрде үйретеді. Дене шынықтыру мен спортта күрделі тәрбиелік міндеттерді 

педагогиканы терең түсінбей және білмей шешу мүмкін емес [3]. 

Педагогика өз атауын грекше «пайдос» - дитя, яғни бала және «аго» – вести, яғни 

жетелеу сөзінен алды. Тікелей аударғанда «пайдагогос», баланы жетелеу деген мағынаны 

білдіреді. Ежелгі Грекияда мұғалім өз мырзасының баласын мектепке ертіп жүретін құл деп 

атады. Бірте-бірте «педагогика» сөзі жалпы мағынада «баланы өмір бойы жетелеу» өнерін 

белгілеу үшін қолданыла бастады, яғни оны тәрбиелеу және оқыту, рухани және дене 

дамуын бағыттау. Уақыт өте келе жинақталған эмпирикалық білімді жинақтау қажеттілігі 

пайда болды, бұл балаларды тәрбиелеу туралы ерекше ғылымның пайда болуына әкелді. 

Теория нақты фактілерден тазартылып, ең маңызды қарым-қатынасты бөліп, оқыту мен 

тәрбиелеудің жетекші ұстанымдары мен заңдылықтарын анықтады. 

Педагогиканы балаларды тәрбиелеу мен оқыту туралы ғылым ретінде түсіну XX 

ғасырдың ортасына дейін сақталып қалды және тек соңғы онжылдықта ғана білікті 

педагогикалық басшылықта тек балалар ғана емес, ересектер де мұқтаж екендігі туралы 

түсінік пайда болды. 

Ең қысқасы, жалпы және сонымен қатар қазіргі педагогиканың нақты анықтамасы – 

бұл адамды тәрбиелеу туралы ғылым. «Тәрбие» ұғымы мұнда кең мағынада қолданылады, 

соның ішінде білім беру, оқыту, дамыту. Алайда әлемдік педагогикалық лексиконда 

«андрогика» (грек тілінен«андрос» - ер адам және «аго» – вести) және «антропогогика» 

(грекше «антропос» - адам және «аго»  – вести) [4]. 

Педагогика дене шынықтыру және спорт саласында ерекше орын алады. Дене 

шынықтыру және спорт педагогикасы қазіргі заманның объективті қажеттілігінен 

туындады. Спорт – ерекше педагогикалық жүйе, сонымен бірге – Отбасында, мектепте, 

кәсіби даярлық саласында оқыту мен тәрбиелеуді қамтитын қоғамның кең педагогикалық 

жүйесінің бір бөлігі. 
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Қазіргі жағдайда спорт педагогикасының басты міндеті адамды тәрбиелеу туралы 

ғылыми білімді жинақтау, жүйелеу болып табылады. Оның қызметі – адамдарды тәрбиелеу, 

білім беру және оқыту заңдарын білу және осы негізде педагогикалық практикада қойылған 

мақсаттарға жетудің ең дұрыс жолдары мен тәсілдерін көрсету. Теория педагог-

практиктерді, жаттықтырушыларды әртүрлі жастағы топ адамдарының тәрбие үрдісінің 

ерекшеліктері, әлеуметтік білім, әртүрлі жағдайда оқу-тәрбие процесін болжау, жобалау 

және жүзеге асыру, оның тиімділігін бағалау туралы кәсіби білімдермен қаруландырады. 

Педагогика қоғамда пайда болатын тәрбие, білім беру, оқыту мәселелерін жедел шешуге өз 

күш-жігерін бағыттайтын қолданбалы ғылым ретінде қарастырылады. 

Дене шынықтыру және спортпен айналысу барысында жеке тұлғаны қалыптастыру 

мақсаттары мен міндеттерінің ерекшелігі педагогика саласындағы білім мен біліктердің кең 

спектрін талап етеді. 
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Бұл  мақалада М.Төлебаеев шығармаларында ұлттық дәстүрлі  музыка мәдениеті 

мен халықтық музыка шығармашылығы бір-бірімен тығыз байланыстылығын және   

жүздеген жылдар қалыптасқан музыка өмірі құндылығы  туралы айтылады. 

 Тірек сөздері: шығарма,ұлттық,дәстүр,музыка, 
 

 В статье рассказывается о тесной связи культуры национальной традиционной 

музыки и народной музыки в творчестве М. Тулебаева и ценности музыкальной жизни, 

сформировавшейся на протяжении сотен лет. 

Ключевые слова:композиция, национальная, традиция, музыка.  
 

The article describes  the  close  connection  between  the  culture of national traditional 

music and folk music in the work of M. Tulebaeva ndthevalueof musica llife, whichhasbeen forme 

doverhundredsofyears. 

Keywords: composition, national, tradition, music. 
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 бірге қаласқан аға буын композиторлар А.Қ.Жұбанов, Б.Г.Брусиловский, Л.Хамидилармен 

мәңгіге байланысқан. 

XX ғасырдың 1930 жылдарында Орта Азия мен Қазакстан республикаларында 

кәсіптік еуропалық дәстүрде жаңа бағыттағы музыкалық шығармашылыққа бет бұрды. 

Әлемдік музыка мәдениетін еуропалық қалыпқа бейімдеу және ұлттық дәстүрмен 

байланыста болу негізделген болатын. Осы бағыттағы байланыстардың тікелей өкілі 

болғандықтан Мұқан Төлебаев Қазақстандағы композиторлар мектебінің көшбасшысы 

болды. 100-ден астам түрлі жанрдағы, әр алуан жоспардағы форма мен стиль 

ерекшеліктерінде шығармалар жазып, салмақты үлес қосты. М.Төлебаев, бірнеше опералар, 

симфониялық поэмалар, увертюра, кантата, суреттемелер, көптеген камералық аспаптық 

музыка мен хорға арналған шығармалар, көптеген ән мен романстар, кинофильмге арналған 

музыкалар, халық әндеріне арналған өңдеулер жазды. Жоғары деңгейдегі музыкалық-

сахналық көркем шығармалар, Қазақ музыка мәдениетінің інжу-маржанына айналған, 

опера жанрының жауһары, өнердегі үздік туынды, атақты «Біржан-Сара» операсын атап 

өтпеу мүмкін емес. Бұл опера әлемдік музыка мәдениетінің асыл қазынасына 

айналды[1,10б. ]. 

ХІХ ғасырда өмір сүрген ұлы орыс композиторы М.Глинка: «Музыканы тудыратын 

– халық, ал біздер композиторлар тек өңдеушілерміз», - деген. Осыдан барып 

М.Төлебаевтың бүкіл шығармашылық өнерін халық туындылары деп айтуға құқылымыз. 

Халық әндерін түсінбей, оның тұңғиық терең түбіне үңілмей ұлттық өнерді қалыптастыру 

мүмкін емес. 

Мұқан Төлебаев 1913 жылы 13 наурызда Алматы облысының бұрынғы Бөрлітөбе 

(қазіргі Сарқан) ауданы, «Үлгі» колхозы, Қарашыған ауылында дүниеге келген екен. 

Балалық шағы жер жәннәті Жетісу жерімен, халқының тұрмыс-тіршілігімен, мәдениетімен, 

халық әндері, күйлерімен тығыз байланыста өткен. Оның қоршаған ортасы, ауылы, өмірі 

мәңгілікке санасында әсем әуен жатталып қалған[2,10.б. ]. 

Әкесі Төлебай 1861-1933 жылдары өмір сүрген, кедей жанұясынан шыққан 

қарапайым шаруа адамы болатын. Өте ақылды, адамгершілігі мол, кіммен болса тез тіл 

табысатын, жайдары адам болған көрінеді. Ақыл, көмек сұрай келгендерге есігі әрқашан 

айқара ашық болатын деседі. Осы мінез-құлықтарының барлығы да Мұқан бойынан 

табылатын.  

Мұқан бала кезінен бастап-ақ шешесіне жақын болады, оның салған әндерін сүйіп 

тыңдайтын да, еш қиындықсыз, қандай тақырыпқа болсын өлең жолдарын шығара беретін 

суырып салмалық қасиетіне шынайы таң қалатын. Сөйтіп, Мұқан анасынан музыкалық 

дарын мен ақындықты мұрагерлікке алды. Сонымен қатар, Мұқанның өнерге деген 

қызығушылығына, дарындылығы мен еңбексүйгіштігіне сол кездегі белгілі домбырашы, 

ақын Апырбай Әуелбаевтың да қосқан үлесі зор болды. Баланың қағілездігін, ерекше 

қабілеттілігін, икемділігін, музыкаға деген қызығушылығын ерте байқаған Апырбай 

ағамыз, алты жасынан бастап оны домбыра үйретуге баулиды, сонымен қатар қайда той-

томалақ, мереке-думан, жиын-тойларға қасынан тастамай алып жүретін көрінеді. Бала 

Мұқан халық әндері мен күйлерін, ақындар тартысын, өлең-жырларды талмай тыңдап, бала 

кезінен-ақ халық музыка мұраларына сусындап өседі.  

Бала кезінен ауылдағы сауық-сайранның сәніне анналған Мұқан есейе келе қазақтың 

ұлттық өнерінің қайнар бұлағынан қанып ішіп, соны ары қарай дамыту үшін Мәскеудегі 

консерваториядан бірақ шықты. 

Алғашында әншілер дайындайтын (вокальный) факультетке түссе де, кейін 

композиторлар дайындайтын факультетіне ауысады. Оның алған бетінен қайтпайтын бір 

беткейлігі мен өжеттігі сабақ беретін ұстаздарын сүйсіндірген еді[3,22.б. ]. 

Жетісу өлкесі ерте кезден бері әнші-жыршыларға ақын-жазушыларға, түрлі 

қолөнершілерге, күйшілерге өте бай, сонысымен белгілі. Мұқан Төлебаев өнерінің қазақ 

ақындары шығармашылығымен, халық әндерімен жақындықты ақтауы, құнарлы, түсінуге 
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жеңіл, қарапайым, көңіл-күйге жағымды болуы да туған өлкенің әсерінен деуге болады. 

Оның өнерінен өткеніміз бен қазіргіміз арасында байланыс орнаған.Халық әншілігіне деген 

қызығушылық М.Төлебаевтың музыканы халық әні сарынында жазуына себепші болды. 

Жоғарыда айтылғандай, әнді тудыратын халық болып табылады. Бұл әндерде не 

туралы айтылды? Адамды қоршаған ортаның бәрі туралы айтылады. Әндерінде қазақ 

қоғамының барлық саласы, қазақ ауылының күнделікті тұрмысы, жүздеген жылдар 

қалыптасқан музыка өмірі бейнеленген. Халық әндері мен күйлерін кез-келген жаста 

орындауға болады. Ән мен күй бейнебір өздеріне кең құлашты қанат бітіріп, туған елден 

алыстап, тіпті бабаларымыз көшпенділерден де асып кеткендей. Халқымыздың 

даналығының арқасында көптеген ән-күйлер осы күнге де жеткен. Бұл – алдыңғы толқын 

мен бүгінгінің ажырамас байланысын көрсететін құбылыс. 

Қазақ музыкалық өнеріне халық шығармашылығымен нағыз байланыста болуы тән. 

Бұл басқа сазгерлер сияқты М.Төлебаевтың да елінің өмірі мен тарихынан нәр 

алатындығын көрсетеді.  

Мұқан Төлебаев қазақтың кәсіптік музыкасының аяғынан тұруына және өркендеуіне 

өз тарапынан көп үлес қосты. Композитор түрлі жанрда жан-жақты шығармалар жазды. 

Олар: камералы-аспаптық, симфония мен опера, фортепиано мен жеке дауысқа арналған 

өңдеулер және көптеген ән-әуендер болды. 

М.Төлебаев музыкасын қарастырып, талдау жасау арқылы оның вокалдық 

шығармалары халық әуеніне, дәстүрлі қазақ әніне негізделгенін байқаймыз. Ол кәсіптік 

музыканың классикалық формасымен халық әндерінің қырларын шебер үйлестіре білген. 

Оған қоса авторлық және халықтық әндер араласып жаңа синтезделген шығарма тудырады. 

Мұқан Төлебаевтың басқа композитарлардан ерекшеліктері – оның әндер мен романстар 

жазудағы өзіндік белгілері. Бұған дәлел ретінде композитордың «Ақмарал», «Жылқышы», 

«Қырманды», «Тос мені, тос», «Кестелі орамал», «Жастар вальсі», «Бақыт вальсі» және т.б. 

шығармаларын атауға болады. 

1945 жылы М.Төлебаев, Е.Брусиловский және Л.Хамидилермен бірлесе отырып, 

сөзін жазғандар Ғ.Мүсірепов, К.Мұхамеджанов, А.Тәжібаев «Қазақ ССР гимні» жарыққа 

шықты. Онда Қазақстан халқының осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері, бұқаралық 

салтанаты әуенмен қортыланды. Әуенде қазақтың дәстүрлі лирикалы-эпикалық әуеннің 

жиынтығы, ұстамдылық пен ұлылығы және ер мінезділік пен салтанаттылық қарқынды 

үстемдік етіп, аса сәтті болып, көпшіліктің көңілінен шықты[4,21.б.]. 

М.Төлебаевтың «Біржан-Сара» операсы – тек қазақ халқының ғана емес, сонымен 

қатар, сол кезеңдегі кеңестік музыканың қайталанбас туындысы. Алғашқы қойылымынан 

бастап бұл шығарма үлкен жетістіктерге ұласты (1946 ж. республика астанасы Алматыда). 

Бұл – Қазақстан өнері, біздің музыкалық мәдениетіміз бен композитордың үлкен жетістігі. 

Әйгілі айтыс – Біржан сал мен ақын Сараның сөз таласына негізделген сюжетті музыкалық-

сахналық шығармада композитор ең апғаш рет осындай күрделі синтетикалық музыка 

жанры опера жазуға қадам басты. Бұл жерде композитор оқиғаны механикалық түрде 

көшіріп алуды немесе өткен ғасырдың тарихи жайттарын баяндауды алдына мақсат етіп 

қоймаған, тек шығарманың қайнар көзі ретінде пайдаланып, қазақтың музыкалық 

фольклорының асыл қазынасын ғана негізге алған. Ол музыкалық-драманы дамытуды осы 

қабілет, эмоциясын асырмай дарыта білді. Композитордың мұндай ерекшеліктері оны 

музыкалық-сахналық, жалпы көркемдік шынайы музыкалық бейнені ашуға қабілет етті. 

Оған музыкалы-мәнерлі заттар мен түрлі арнайы ұлттық белгілерін көрсету лайықты. 

Сонымен бірге ол халықтық-музыкалық дәстүрді жалпы еуропалық және кеңестік 

кәсіпқой музыкалық мәдениетімен байланысына жетекшілік танытты. Осындай объективті-

шынайы және музыканың мәнерлі заттарының әдісі мен таңдауы замани кеңестік 

композиторлық мектептің қиын шығармашылық және көркемдік міндеттері – ұлттық 

дәстүр эволюциясы процесінің халықтық-ән музыкалық тұрғыда өрістеуі Кеңес Одағы 

халықтарының тығыз ұлтаралық ықпал етуі болып табылады. Сондықтан да «Біржан және 
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 Сара» операсын жекелеген халықтық-музыкалық дәстүрлердің опера жанрындағы 

заңнамаларында синтезделген жалпы адамзат мәдениетінен қарастыруға болады деуге негіз 

бар. Оған қоса, көптеген оркестрлік-симфониялық эпизодтардың қатысуы, балет 

көріністері, көп дауысты хор, (білуімізше, қазақ ұлттык, музыкасы жаратылысынан 

монолитті) композитордың назары ұлтаралық байланысқа бағытталғанын куәландырады, 

бұл – ұлттық белгілермен синтезделу арқылы берілген шығарманың интернационалдық 

жағын шығарды. Либретто жазған Қ.Жұмалиев пен композитор «Біржан және Сара» 

операсында музыка мен мағынаны дүниетаныммен, сол кезеңдегі қоғамдық ой-өрісімен, 

халық өмірімен ажырамас бірлікке айналдыруға тырысқан. Осының қатарында өнердегі 

халықтың, көпшілік және интеллектуалдық сәттерін, әсіресе, қазіргі заманғы шеберлердің 

тәжірибесінен көрінген көркемдік шығармашылық диалектикасын қарастыруға болады. 

Мұқан Төлебаевтың қазақ ұлттық өнерін дамытудағы жетістіктері жоғары 

бағаланып, КСРО-ның халық әртісі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атады. Қазақ 

ССР Жоғарғы Кенесінің депутаты ретінде сайлаған халқы оған үлкен сенім артты[4,33.б. ]. 

Демек, алуан түрлі жанрлар мен формадағы шығармаларды талдау кезеңінде 

композитор М.Төлебаевтың өзіндік сара жолы, стилі, музыка жазу ерекшелігі, дәстүрлі 

қазақ музыкасын өңдеп, толықтырып, жаңаша жарқыратып, оларды күрделі формадағы 

шығармаларға пайдалыну тәсілдері, ауызекі әндерді жинақтап өңдеу үлгілері тек ұлы 

композиторға ғана тән ерекшеліктер болмақ. 

Мақаламызды қортындылай келе, XX ғасырдың кемеңгер қайраткері М.Төлебаев-

тың өмір жолы мен шығармашылығы толық қамтылды деген сөз емес. Ұлттық дәстүрді сөз 

еткенде қазақ музыка мәдениеті мен халықтық музыка шығармашылығы бір-бірімен тығыз 

байланысты. Көптеген композиторлар сияқты М.Төлебаевта өз халқының өмірі мен 

тарихына деген қызығушылық басым. Ән-әуендерінде қазақ қоғамынын барлық саласы, 

қазақ ауылының күнделікті тұрмыс-тіршілігі, жүздеген жылдар қалыптасқан музыка өмірі 

бейнеленген. Шығармаларын тыңдай отырып, ән мен әуен бейнебір өздеріне кең құлашты 

қанат бітіріп, туған елден алыстап, тіпті бабаларымыз көшпенділерден де асып кеткендей 

күй кешесіз. Халқымыздың даналығының арқасында көптеген ән-күйлер осы күнге де 

жеткен. Бұл – алдыңғы толқын мен бүгінгінің ажырамас байланысын көрсететін құбылыс. 

 Мұқан Төлебаев – Қазақстанның классик композиторы. Ол профессионалды қазақ 

музыкасын әлемдік шыңға көтерді. Халық «өнеге күші өлшеусіз, өнерді үйренуге де өнер 

керек» - дейді. Мұқан Төлебаев музыкасының құдыретті күші оның профессионалдық 

көркемдік биікке өрлеуімен қатар, өнерімізде өзгеріс тудырған жаңа жанрларды 

қалыптастырған жаңашылдығында деп айтуымызға болады. Композитордың қайталанбас 

дара шығармашылығы – асқан шабыты қазақ халқының өнер мәдениетін аса бір оқшау 

биікке шығаратын жарқын құбылыс. 

Ұлы композитор М.Төлебаев есімін бүкіл Қазақстан халқымен қоса жерлестері – 

Жетісулықтар да аса құрметпен, мақтан тұтып жоғары бағалайды. Оның шығармашылығы 

дүниежүзілік музыка мәдениетінің алтын қорына енді. Оның  есімімен -Шығыс Қазақстан 

облысына қарасты, Семей қаласындағы музыка колледжі Мұқан Төлебаев атында, 

Талдықорған қаласында, Алматы  облыстық Сүйінбай атындағы филормониясында Мұқан 

Төлебаев атындагы халық аспаптар оркестрі жұмыс жасайды. Сонымен қатар, Талдықорған 

қаласында өтетін республикалық Мұқан Төлебаев атындағы композиторлар байқауы, үш 

жылда бір peт өтетін «Алтын таяқша» атты дирижерлар сайысы дәстүрге айналып, жүйелі 

түрде өтеді.Композитор М.Төлебаев есімі, оның шығармашылығы халқымыздың есінде 

мәңгілік сақталады. 

Жоғарыда айтылған сөздердің дәйегі ретінде КСРО халық әртісі, Қазақ ССР-нің 

халық әртісі М.Төлебаев композиторлық мектебінің ізбасушысы Ғазиза Жұбанова былай 

деп толғайды; «Мейлі жылдар, жүзжылдықтар мен мыңжылдықтар өтсе де мәңгілік өлмес 

сиқырлы дыбыстардан тұратын бұл туынды, болашақ тыңдармандарды өзіне баурап алады. 

«Біржан-Сара» операсы ұлы композитордың алып еңбегі. 
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Мұқан Төлебаев ұлы тұлға, әсерлі, адамды еріксіз өзіне баурап алатын, 

қайталанбайтын, алып-ғұлама дарын иесі. Оның есімі қазақ музыка мәдениеті тарихында 

мәңгілікке жазылған. Оның есімі бүкіл әлем, жер жүзіндегі ұлы композиторлардың 

қатарында тұр». 
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В данном докладе рассматриваются эффективные условиядля организации 

дифференцированного подхода в обучении на основе опыта работы учителей средних 

общеобразовательных школ Алматинской области. В работе представленыразличные 

методы и подходы, возможные пути эффективного использования дифференциации 

обучения на уроках разных дисциплин. Особое внимание уделяется стратегиям для работы 

с учениками с разными типами восприятия информации, определенных методом, 

предложенным К.Ханнафорд. 

Ключевые слова:   Эффективные условия, дифференцированный подход, 

дифференциация, обучение, методы и подходы, стратегии, типы восприятия, аудиал, 

визуал, кинестетик. 
 

Ұсынылған жұмыс Алматы облысының орта мектептері мұғалімдерінің 

тәжірибесі негізінде оқытудың сараланған тәсілін ұйымдастырудың тиімді жолдарын 

қарастырады. Мақалада түрлі саралау әдістері мен тәсілдеріжәне сынпта саралауды 

қолданудың тиімді жолдары ұсынылған. К.Ханнафорд ұсынған әдіспен анықталған білім 

алушылардың ақпаратты қабылдаудың әртүрлі түрлерімен, сол оқушылармен жұмыс 

істеу стратегияларына ерекше назар аударылды. 

Тірек сөздер:  Тиімді жолдар,  сараланған тәсіл, саралау, оқыту, әдістер мен 

тәсілдер,  стратегиялар, ақпаратты қабылдаудың типтері,  аудиалды, визуалды, 

кинестетикалық. 
 

This report examines effective conditions for organizing a differentiated approach to 

teaching based on the experience of secondary schools teachers in Almaty region. The paper 

presents various methods and approaches, possible ways of effective using the differentiation of 

teaching in the classroom. Special attention is paid to strategies for working with students with 

different types of information perception, determined by the method proposed by K. Hannaford. 

Key words:  Effective conditions, differentiated approach, differentiation, training, 

methods and approaches, strategies, types of perception, auditory, visual, kinesthetic. 

 

Обучая всех, хорошо учить каждого,  

при условии всестороннего развития их способностей. 

И.Г. Песталоцци 
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 В школах 21 века актуальной проблемой, обращающей на себя внимание учителей, 

методистов, преподавателей колледжей и высших учебных заведений, а также современных 

исследователей является организация эффективного процесса обучения. На данном этапе 

каждый стремится воспитать личность, стремящуюся к познавательной, исследовательской 

деятельности, с высоким уровнем рефлексии и саморегуляции. Для решения данной 

проблемы ведется работа в различных направлениях. Основное внимание уделяется 

обновлению содержания среднего образования Республики Казахстан, применению новых 

подходов и методов обучения, внедрению критериального оценивания, а также 

использованию принципов и приемов, способствующих достижению цели обучения 

каждым учеником. Переход на обновленное содержание образования изменил структуру и 

содержание современного урока в школе.  Во главе каждого урока стоит развитие 

критического мышления, умение решать проблему, находить способы её решения, развитие 

умений работать и обучаться в команде. Все это обуславливает повышение интереса 

учителей и методистов к вопросу разработки и внедрения моделей дифференциации в 

практику преподавания. 

Как правило, учителя казахстанских школ уже давно применяют дифференциацию 

на уроках, но зачастую ограничиваются использованием только разноуровневых заданий, 

не имеющих четкой целенаправленности и (структурированности) регулярности, что мало 

помогает развитию личности ученика. Преимуществом же использования 

дифференцированного подхода в казахстанских школах является выход учителей за 

определенные рамки, в пределах которых они работали на протяжении многих лет для 

создания комфортных условий обучения. В условиях обновления содержания образования 

у учителя появляется свобода в выборе ресурсов, источников информации, форм работы на 

уроке. Самое главное - создать такие условия, чтобы каждый обучающийся достиг хотя бы 

малейшего успеха на уроке и был вовлечен в активный процесс обучения.  

Как показывает практика, для получения положительного результата учителю   

нужно придерживаться основных принципов:поддержка всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей через скаффолдинговые программы; сотрудничество 

заинтересованных лиц школьного сообщества для развития учащихся: педагогов-

кураторов-организаторов, психологов школы, учителей-предметников, родителей. В связи 

с чем учителю нужно подумать над следующим:какие будут ожидаемые результаты на 

уроке, что должны узнать и чему научиться ученики в соответствии с критериями, на 

основе которых определяются группы для дифференцированной работы; какие задания 

можно предложить, чтобы проследить прогресс ребенка; какие виды дифференциации 

использовать через интересные адаптированные и неадаптированные ресурсы для учебно-

познавательного процесса на различных этапах урока;какие стили обучения использовать 

в процессе обучения, учитывая способности и интересы школьников, их сильные стороны, 

так как они влияют на мотивацию учащихся.[1, 47] 

Рассматривая вопрос о том, КАК осуществлять дифференциацию, необходимо 

помнить, ПОЧЕМУ мы можем или должны использовать ту или иную форму 

дифференциации. Один из эффективных методов выявления индивидуальных 

особенностей учащихся, на наш взгляд, предложила К. Ханнафорд в своей книге 

«Доминирующий фактор. Как, зная ведущий глаз, ухо, руку и ногу, можно улучшить 

обучение», где онарассматривает 32 доминирующих профиля, которые «дают 

дополнительную информацию о том, как мы принимаем, усваиваем, обрабатываем 

чувственную информацию и затем реагируем на нее и применяем новые знания. Профили 

помогают нам понять и предвидеть, какие ученики могут встретить трудности при 

получении особых задач и типов информации. Они даже дают практические советы, 

например, кому следует давать возможности обучения через ручной труд, как 

приближаться к таким визуальным задачам как чтение, как представлять новую 

информацию особым ученикам или где они должны сидеть в аудитории».[2, 3] 
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Предложенные К.Ханнафорд 32 профиля были протестированы учителями некоторых школ 

Алматинской области. Как отмечают сами учителя, это, во-первых, оказалось интересной 

методикой, достаточно простой и доступной, во-вторых, после проведения 

соответствующих упражнений, например: через методы самопроверки или процедуры для 

мышечной проверки субъекта, - можно определить доминирующий профиль и строить 

процесс преподавания и обучения в соответствии с рекомендациями по данному 

профилю.В ходе проведения данного исследованиябыло выявлено, что в классах 

преобладает количество учеников профилей К, В и А, что говорит о наличии учеников с 

разными типами восприятия информации: аудиалы, кинестетики, а также визуалы. 

Сегодня мало кто учитывает стиль восприятия ученика с целью дифференциации 

обучения. На уроках чаще всего задания ориентированы на аудиальное и визуальное 

восприятие. Опыт наблюдения за учениками - кинестетиками показывает, что они входят в 

группу риска и именно кинестетики чаще всего становятся менее успешными в обучении, 

так как им необходимо провести какие-либо действия или записать информацию.[5, 31] Как 

решить данную проблему? Для поддержки обучения учеников - кинестетиков был 

разработан ряд заданий, где основой было предоставление изображений и ключевых слов 

(фраз) в качестве поддержки обучения.  

Например: 
 

№ Упражнения Процедура проведения Результаты использования 

1 «Найди пару» 

 

1. Учитель раздает учащимся 

карточки с рисунками и словами, 

ученикам необходимо соотнести 

карточки. 

2. Учитель дает карточки со словами 

и дефинициями (значение слов), 

ученикам необходимо соотнести слова 

с их значением. 

3. Учитель раздает множество 

карточек со словами, 

соответствующими и не 

соответствующими изучаемой теме, 

ученикам необходимо разделить их на 

две группы: изучили и не изучили. 

Преимуществом данного 

задания является развитие 

памяти через визуализацию, а 

нахождение пары позволит 

решить даже сложные задания. 

Также возможно использование 

с целью формативного 

оценивания. 

2 «Воздушное 

письмо»

 
 

Учитель называет слова или 

показывает картинки с изображением, 

ученикам необходимо прописать в 

воздухе эти слова. Некоторые ученики 

могут назвать слово по буквам (spell). 

 

Приветствуется применение 

данного задания для учеников 

младших классов, которые 

только начинают изучать 

буквы, цифры и тп. Можно 

видоизменить задание, с 

применением нитки или 

пластилина, что еще лучше для 

кинестетиков. 

3 «Picture dictation» 

«Диктант 

изображений» 

 

1. Учитель предоставляет ученикам 

множество картинок (в соответствии с 

изучаемой темой), читает материал 

(текст), ученикам необходимо 

расположить картинки в правильной 

последовательности. 

2. Возможно усложнение задания 

через добавление картинок, не 

соответствующих изучаемой теме. 

Данное задание способствует 

развитию навыка осознанного 

чтения и навыка аудирования.  

Также возможно использование 

с целью формативного 

оценивания. 
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 Особое внимание было уделено ученикам – визуалам, так как их по результатам 

исследования было большинство. При этом были предложены стратегии, способствующие 

визуализации информации. [3, 58] Данные стратегии помогли ученику в процессе изучения 

большого объема информации и сложного теоретического материала через «свертывание 

информации», определить ключевые идеи, найти причинно - следственные связи и 

«раскодировать» информацию в вербально - образной сфере. Использование на уроке 

заданий для визуализации позволило учащимся эффективнее запоминать и обрабатывать 

информацию, систематизировать материал и способствовало развитию мышления 

высокого порядка: синтеза. 

Например, для развития навыка говорения или умения свободно высказывать свои 

мыслиэто были задания – конструкторы: ассоциации, карты понятий, домино и др. 

Приведем примеры использованных упражнений для визуализации: 
 

№ Упражнения Процедура проведения Результаты использования 

1 Ментальные 

карты 

(интеллект - 

карты) 

 

При изучении большого объема 

информации учитель предлагает 

записать одну основную идею в 

центре листа, далее в ходе изучения 

материала ученик записывает 

информацию, исходящую из 

основной идеи, тем самым наращивая 

«ветки» карты. 

В результате у учеников 

появляется общая картина, 

используя которую можно 

определить ключевые 

моменты, систематизировать 

изучаемую информацию. 

2 «Диаграмма - 

паук» 

 

Учитель дает общую тему (ключевую 

идею), которая записывается в центре 

листа, а также вопросы, например: 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

Ученики при изучении материала 

заполняют таблицу ответами на 

вопросы, показывая отношения 

между понятиями. 

Преимуществом применения 

данного задания является 

возможность охватить все 

необходимые аспекты 

изучаемого вопроса, а также 

развитие навыка синтеза 

информации. 

3 «Scribing» 

Скрайбинг 

 

Во время презентации (лекции, 

представления теоретического 

материала) учитель предлагает 

ученикам создавать небольшие 

понятийные рисунки.  

Развитие навыка глубокого 

слушания – одна из задач 

учителя в классе. Плюс этого 

задания в том, что каждый 

ученик будет вслушиваться в 

каждое слово вашей 

презентации и это не будет 

скучным записыванием идей. 
 

Для учеников, которые воспринимают информацию на слух, помимо устных 

объяснений учителя, был предложен ряд стратегий с элементами опроса. Очень важно, 

чтобы учащиеся участвовали на уроке, а не просто сидели, пока учитель объясняет тему. 

Задавать вопросы - это один из способов вовлечь всех учеников, как «медленных», так и 

более сильных в процесс размышления. В результате наблюдения за учениками класса мы 

определили, что очень мало знаний сохраняется в ходе кумулятивной беседы, особенно 

если в ходе этой беседы проявляется мало эмоций или акцентов (типичная проблема с 

лекциями). Подумайте о том, сколько презентаций или лекций вы слышали и как через 5 

минут после их завершения вы не можете вспомнить, какими были основные моменты этой 

презентации. Знания получают учащиеся, интегрирующие новую информацию или 

практику с тем, что они уже знают, поскольку обучение активно, оно не пассивно. 

Учителям применение вопросов помогло понять, что знают и понимают ученики на 

данном этапе обучения и какие у них возникли проблемы. Ученики же начали изучать мир, 

наблюдая, тестируя и задавая вопросы: Как? Для чего? Почему? И Зачем? При помощи 
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вопросов дети учились видеть причинно-следственные связи и познавали более глубокое 

значение слов. Формулировать вопрос также сложно, как и отвечать на него, и невозможно 

составить вопрос, не изучив хорошенько материал. Так вопросы позволяют вовлечь в 

активный процесс обучения всех учеников класса.[4, 41] 

Ниже приведены примеры упражнений с применением вопросов. 
 

№ Упражнения Процедура проведения Результаты 

использования 

1 «Индивидуальны

й вопрос» 

 

1. Каждому ученику даются 

вопросы, разные по содержанию и по 

форме, для одних — это закрытые 

вопросы, требующие ответов«да» или 

«нет», для других - предложены 

варианты ответов, а у третьих - это 

открытые вопросы. 

2. Можно составить опросник, 

содержащий разные виды вопросов, но 

дать разное время на выполнение или же 

предложить ответить на вопросы на 

выбор ученика. 

Сильной стороной такого 

вида опроса является 

ситуация успеха, в которой 

находится ученик при 

выполнении задания. 

Может также 

использоваться с целью 

формативного оценивания.  

2 «Серия вопросов» 

 

Учитель заранее продумывает ряд 

вопросов, которые планирует задать 

классу или отдельным ученикам. 

Необходимо обязательно давать время на 

обдумывание, а главное - не в ширину, а 

в глубину изучаемого материала.   

Предварительно подготовив ряд 

вопросов, вы будете лучше руководить 

обучением учеников в определенных 

направлениях. 

Ключевой идеей данного 

вида опроса является 

составление ряда вопросов 

от простого к сложному, от 

закрытых к открытым, что 

позволит развить навыки 

высокого мышления. 

 

Конечно же, есть огромное количество упражнений и стратегий для вовлечения всех 

учеников в учебный процесс через дифференциацию. Применение дифференциации 

предполагает планирование урока учителем с учетом потребностей каждого ученика.  

Однако, изучая любой новый метод обучения, учителю требуется время для 

понимания, практики и мастерства. В ходе применения того или иного задания учитель 

узнает, что эффективно в его классе, что работает и не работает для его учеников. Несмотря 

на то, что могут возникнуть некоторые барьеры, важно сделать первый шаг и пробовать 

только одну стратегию за раз. Необходимо адаптировать стратегию к вам, вашей культуре 

и стилю обучения ваших учеников. Затем можно увеличивать количество стратегий и 

создавать свои собственные стратегии. Так как уже скоро вы будете чувствовать себя 

комфортно в применении дифференциации и увидите преимущества, академический успех.  
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Проблема взаимодействия обучения и развития в музыкальной педагогике была и 

остается актуальной и она в музыкально-педагогической науке подчиняется законам 

дидактики и психологии, т.е. обучение ведет за собой развитие. Чтобы процесс обучения 

игре на фортепиано интенсивно способствовал музыкальному и общему развитию 

студентов, обучение должно быть направлено на развитие музыкального мышления  и 

интеллекта, творческой инициативы, а самое главное -  самостоятельной работы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, музыка, педагог-музыкант, 

развивающее обучение. 
 

Музыкалық педагогикада оқыту мен дамудың өзара әрекеттесу проблемасы өзекті 

болды және болып қалады, ал музыкалық педагогика ғылымында ол дидактика мен 

психология заңдарына бағынады, яғни. оқыту дамуға жетелейді. Фортепианода ойнауды 

үйрену процесі оқушылардың музыкалық және жалпы дамуына қарқынды үлес қосуы үшін 

тренинг музыкалық ойлау мен зеректілікті, шығармашылық бастаманы, ең бастысы, өз 

бетінше жұмыс істеуге бағытталған болуы керек. 

Тірек сөздер: өзіндік жұмыс, музыка, музыкант-оқытушы, дамыта оқыту 
 

The problem of interaction between learning and development in musical pedagogy has 

been and remains relevant, and in musical pedagogical science it is subject to the laws of didactics 

and psychology, i.e. learning leads development. In order for the process of learning to play the 

piano to intensively contribute to the musical and general development of students, training should 

be aimed at developing musical thinking and intelligence, creative initiative, and most importantly, 

independent work. 

Key words: Independent work, music, music teacher, developing education. 
 

Реализация целей и задач системы обучения, которая, несомненно носит 

прогрессивный характер, требует кардинального изменения сложившейся системы 

образовательного процесса, называемым «поддерживающим обучением». Оно заключается 

в идее формирования новой генерации людей с инновационными, творческим типом 

мышления; оно обязано уступить инновационному обучению, в основе чего лежит 

развивающее обучение, раскрепощению и педагога и студента, что дает возможность 

работать на опережение, максимум свободы с выборе форм и методов обучения. 

Решение обозначенных целей и задач требует новых творческих подходов в 

вузовской педагогике, где главным достижением современной педагогики и психологии 

является концепция развивающего обучения. Концепция развивающего обучения и 

развития, которая и по сей день является актуальной, становится приоритетной в 

педагогической науке и практике. 

Единство развития и обучения при условии, что обучение должно быть 

развивающим – таково основное положение современной педагогики. Следовательно, в 

музыкальной педагогике главной задачей обучения является развитие, т.е. поднятие на 

высшую ступень основных музыкальных способностей обучающегося, его умений, знаний, 
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навыков, расширение его кругозора. 

В системе вузовской подготовки будущего учителя музыки эта проблема стоит 

крайне остро. Одним из важных умений в будущей деятельности в школе является владение 

музыкальным инструментом и исполнительским искусством. 

Академик Д.И. Блохинцев пишет, что в вузе от студентов менее всего требуют 

самостоятельности, зато их так «много» учат, что выходит из вуза человек, похожий на 

фаршированную рыбу, нашпигованный готовыми знаниями. Можно по разному относиться  

к ее содержимому, но одно бесспорно – плавать она не может. 

По существу, о том же говорит и ученый-музыкант Л.А. Мазель: «Мы постоянно 

говорим о необходимости развивать у наших студентов определенность своих суждений и 

оценок, навыков самостоятельной работы, а между тем продолжаем всячески опекать их – 

не направлять и контролировать, а именно опекать» [1] 

В педагогической науке в области самостоятельной работы много внимания стало 

уделяться разработке принципов и методов развивающего обучения, направленной на 

создание такой системы, которая приносила бы наибольшие результаты для общего 

развития обучающихся. Достижение таких результатов явится основой для более 

эффективного усвоения знаний и развития самостоятельной работы.  

В музыкальной педагогике ученый-педагог Г.Цыпин впервые разработал основные 

принципы развивающего обучения в методике преподавания игры на музыкальном 

инструменте, что дало большой толчок в дальнейшем исследовании проблем 

самостоятельной работы и создало большое поле деятельности в реализации на практике в 

процессе подготовки будущего учителя музыки. 

Практическая деятельность ведущих преподавателей-методистов вносит 

определенный вклад в развитие подрастающего поколения. Однако, многолетние 

наблюдения за работой педагогов-музыкантов дает основание для критики некоторых 

существенных недостатков в методике преподавания, которые часто тормозят развитие 

учащихся и студентов. 

В музыкальном образовании существуют три дидактические системы, отражающие 

разные уровни зрелости музыканта-педагога: догматическая, объясняющая и развивающая. 

Догматическое обучение не способствует сознательному, мысленному и 

вдумчивому исполнению студентом программного материала. Он в лучшем случае 

осваивает какой-то минимальный репертуар, но не получает необходимых навыков 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. Это отразится и на 

квалификации молодого специалиста; он не сможет стать настоящим педагогом, 

исполнителем, не привыкнув самостоятельно мыслить, находить соответствующие приемы 

для преодоления возникающих трудностей. 

Отрицательная сторона этой системы в том, что студент усваивает способы работы 

и средства раскрытия содержания лишь данного произведения, но не более, так как он 

доходит до истины только при помощи подробных объяснений своего педагога. В других 

же произведениях снова потребуется подобные вмешательства. «Хрестоматийная 

методика, дающая преимущественно рецептуру, так называемые твердые правила, пусть 

даже верные и проверенные, будет всегда только примитивной, первоначальной, 

упрощенной методикой, нуждающейся при столкновении с реальной жизнью, в развитии, 

додумывании, уточнении, оживлении, одним словом – в диалектическом преобразовании». 

[2] Если педагог представляет возможность студенту решать самостоятельно определен-

ную часть исполнительских задач, постоянно заботится о его всестороннем развитии, то в 

этом случае объясняющее обучение будет тесно соприкасаться с развивающим. 

Высочайшие темпы научно-технологического прогресса привели к «взрыву 

информации». Как никогда быстро стал происходить процесс старения знаний. Научно-

технологическая революция поставила человека перед необходимостью непрерывного 

учения. В целевой установке развивающего обучения на первый план выдвигается 
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 формирование познавательного интереса, интеллектуальных сил студента, вооружение его 

рациональными приемами умственной работы. Учить учиться – таков смысл принципа 

этого обучения. 

Все это убеждает в необходимости перестройки работы по принципу развивающего 

обучения, которые учит самостоятельной работе, направляет к творческим поискам, 

развивает художественную индивидуальность, формирует устойчивый и глубокий интерес 

к занятиям. Действительно, «… найденная собственными силами исполнительская 

концепция является для музыканта творческим приобретением, результат которого будет 

всегда действенным» [3. Именно этого  и требует новая система обучения, где главная роль 

отводится самостоятельной работе студента. 

Развивающее обучение осуществляется в настоящее время в рамках старых методов 

обучения, однако, коренным образом изменяя их дидактическую направленность. Суть 

этого изменения состоит в том, что методы обучения направлены не на передачу знаний от 

преподавателя к студентам, а на приобретение знаний студентами под руководством 

преподавателя. Творческий поиск педагогов идет по линии разработки методических 

приемов, с помощью которых можно усилить развивающую функцию обучения. Сущность 

принципа развивающего обучения состоит в создании проблемных ситуаций, побуждаю-

щих студента самостоятельно мыслить, искать правильные решения: его реализация 

потребует выработки комплекса методических приемов развивающего обучения, 

Сложнее обстоит дело с объясняющим обучением. Мы не можем полностью 

отказаться о него на всех этапах музыкального образования. Вероятно, какое-то время оно 

будет существовать наряду с развивающим обучением, возможности которого 

лимитированы, по крайней мере, двумя  обстоятельствами. Во-первых, предшествующей 

музыкальной подготовке студента. Это относится, прежде всего, к музыкальным 

колледжам и вузам. В этих учебных заведениях педагог имеет дело не с начинающим 

студентом, а уже с личностью в какой-то мере сложившегося музыканта. И если на этапе 

начального обучения его формирование происходило под воздействием догматического 

или объясняющего обучения, то на последующих стадиях возможности развивающего 

обучения сужаются психологической неподготовленностью  самого студента. В силу этого 

первые годы учебы в колледже или в вузе в работе с таким студентом приходится 

комбинировать приемы объясняющего и развивающего обучения. 

Второе обстоятельство, которое неизбежно влияет на выбор методики обучения, 

состоит в готовности самого педагога к перестройке своей работы на основе  этого 

принципа. Если он не применял широко приемы развивающего обучения, то переход 

должен быть постепенным. Дело в том, что любой, даже самый совершенный методический 

прием только тогда будет эффективным в учебном процессе, когда педагог овладеет им, 

научиться мастерски применять его. Следовательно, всем, работающим по системе 

объясняющего обучения, надо постепенно вводить в свои занятия формы и методы 

развивающего обучения. 

Таковы главные принципы, основываясь на которых обучение музыке может стать 

действительно развивающим по своему характеру, и полностью отвечающим тем целям и 

задачам, которые предъявляет кредитная система обучения. 

Воплощение их на практике будет связано с содержанием обучения, которое 

выдвигает на первый план, как в учебном, так и во внеаудиторном процессе определенные 

виды и формы работы, методы и приемы преподавания, а именно в развитии 

самостоятельной работы. 

Развивающее обучение, во все времена бывшее желательным, в наше время стало 

настоятельной жизненной необходимостью. 

Музыкально-педагогическое образование не может оставаться в стороне от 

генерального пути реформирования и совершенствования системы профессионального 

образования, на который вступила казахстанская школа. 
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Дальнейший поиск педагогов-музыкантов, занимающихся научно-методической 

работой должен привести к решению проблемы развивающего обучения или близко  

подойти к ней. Решение данной проблемы должно явиться опережающим фактором в 

подготовке настоящего профессионала. Все это подтверждает истинные слова, сказанные 

Г.Г.Нейгаузом, о том, что в конечном счете «Мы – педагоги должны перестать быть 

нужным ученику, привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, 

самопознания и умения добиваться цели, которые называют зрелостью, порогом, за 

которым начинается мастерство» [2] 

Говоря о достижениях на настоящий момент, в музыкальной педагогике сделано 

немало. Широкое освещение получила концепция развивающего обучения, четкое 

определены ее основные принципы, намечены пути и направления для дальнейшего 

исследования проблемы самостоятельной работы в подготовке будущих учителей-

музыкантов. Но как показывает практика, в жизни до сих пор живучи тенденции прежней 

системы. В большинстве случаев педагоги не отказываются от старых, традиционных 

методов обучения и воспитания, не уделяют должного внимания развитию 

самостоятельной работы студентов. 

Выше перечисленные тенденции в работе имеют важное теоретическое и 

практическое значение, однако специальных исследований, посвященных проблеме 

самостоятельной работы будущих учителей в процессе внеаудиторной работы по 

специальности «Музыкальное образование» нами не было обнаружено. 

Учитывая недостаточность разработки теории и практики самостоятельной работы, 

которая носила локальный характер, нужно отметить ее актуальность  и резко возросшую 

роль при переходе на кредитную  систему обучения. Без более серьезного отношения к 

самостоятельной  работе немыслима подготовка специалистов, будущих учителей музыки 

на новом качественном уровне. 

Проблема взаимодействия обучения и развития в музыкальной педагогике была и 

остается актуальной и она в музыкально-педагогической науке подчиняется законам 

дидактики и психологии, т.е. обучение ведет за собой развитие. Чтобы процесс обучения 

игре на фортепиано интенсивно способствовал музыкальному и общему развитию 

студентов, обучение должно быть направлено на развитие музыкального мышления  и 

интеллекта, творческой инициативы, а самое главное -  самостоятельной работы. 
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Развитие личности человека представляет собой многоаспектный процесс, в котором 

в тесной взаимосвязи выступают культура, образование, воспитание, или иными словами 

среда, в которой находится человек. Личность развивается всю жизнь и является частью 

системы общественных отношений, которые проявляются в отношении к людям, обществу, 

различным видам деятельности, и профессиональной в том числе.  

В психолого-педагогической науке понятие «личность» трактуется достаточно 

неоднозначно, что говорит о сложности феномена личности.Так в зарубежной психологии 

существует большое количество трактовок, в которых понятие личности рассматривается 

как сочетание всех характеристик индивида, собранных в структуру, раскрывающуюся в 

результате адаптации к постоянно меняющейся среде (К. Маслоу, К. Роджерс) [5]. 

А.Н. Леонтьев считает «личность» особым качеством, которое приобретается 

индивидом в обществе. По определению Л.С. Выготского, «личность – это целостная 

психическая система, которая выполняет определенные функции, которые возникают у 

человека, чтобы обслуживать эти функции. Личность– понятие социальное, оно охватывает 

надприродное, историческое в человеке. Она не врожденна, а возникает в результате 

культурного развития»[8]. 

В структуре личности можно выделить три компонента, содержание которых 

свидетельствует о зрелости личности:когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий.Когнитивный компонентвключает представления человека о себе, других 

людях и мире. Эмоциональный компонент – включает в себя способность доверять своим 

ощущениям и оценкам, рассматривать их как основу для выбора поведения, адекватное 

восприятие действительности, принятия себя и других, восприятие мира. Поведенческий 

компонент –состоит из действий по отношению к себе, другим людям и миру. У зрелой 

личности эти действия направлены, прежде всего, на самопознание, саморазвитие, 

самореализацию [7]. 

Таким образом, личность — это конкретный человек, взятый в системе его 

устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, которые 

проявляются в общественных связях и отношениях, являются и определяют его 

нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого и окружающих. 

По мнению В.А. Мижерикова личность формируется в процессе обучения и 

воспитания, под влиянием окружающей нас среды, а также в личной потребности 

совершенствования и развития»[6, с.21].Следовательно, определяющая роль отводится 

определенной среде, в которой более успешно проходит процесс развития личности 

человека. В нашем исследовании, мы рассматриваем категорию личности студента-

музыканта, и определяющимфактором в развитии личности считаем культурно-

образовательную среду. 

Понятие «культурная среда» имеет множество трактовок. Содержание данного 

феномена зависит от науки, в рамках которой рассматривается понятие «культура».С 

философско-педагогической точки зрения, культурная среда—стойкая совокупность 

предметных и духовных элементов, с которыми взаимодействует социальный субъект 

(личность, группа, класс, общество) и которые влияют на его деятельность по созданию и 

освоению духовных и материальных ценностей, на формирование его духовных 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций в сфере культуры [3]. 
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Современные трактовки понятия «культурно-образовательная среда» базируются на 

идеях П. Флоренского, который отождествлял культуру со средой, которая растит и питает 

личность. Академик Д.С. Лихачев писал: «Если природа необходима человеку для его 

биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, 

нравственной жизни, для его нравственной самоидентификации и социальности»[4, с. 54]. 

Эти идеи получили свое развитие в работах современных философов, культурологов 

и педагогов (А.И. Арнольдов, Ю.М. Лотман, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев и др.), которые 

используют понятие культурно-образовательная среда для изучения русской культуры XIX 

века и других социокультурных и педагогических проблем. 

Культурно-образовательную среду Е.П. Белозерцев понимаеткак«носитель богатой, 

разнообразной, в том числе и противоречивой, информации, воздействующей на разум, 

чувства, эмоции, веру индивида, а значит, и обеспечивающей возможность его выхода на 

живое знание»[1, с.17].Иными словами, выступая в виде духовного, социального, 

профессионального опыта людей, среда вполне может быть использована как средство 

развития личности человека. 

Категория «культурно-образовательная среда» наиболее оптимальным образом 

сочетает в себе универсальные и уникальные характеристики образования. Исходя из этого, 

можно выявить структурные компоненты данной категории. В первую очередь, это, 

конечно же, семья. Именно в семьезакладываются базовые ценности, отношение человека 

к самому себе, окружающим, природе и миру в целом. Вторым компонентом культурно-

образовательной среды является образовательное учреждение как социальный институт, 

выступающий в роли центра образования и  культуры. 

Таким образом, культурно-образовательная среда – это синтез исторических, 

культурных, образовательных, социальных условий, в которых протекает жизнь человека. 

Именно в системе образования максимально синтезируются культура и образование и, 

следовательно, без знания культуры не может быть полноценной личности. 

Мы рассматриваем культурно-образовательную среду во взаимосвязи учебной и 

внеучебной деятельности студентов. Наши студенты посредствам учебно-исполнительской 

деятельности вовлекаются в различные культурно-образовательные мероприятия: 

концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы и т.д. Дистанционная форма обучения 

позволила обогатить учебный процесс видео лекциями, открытыми репетициями online, 

мастер-классами и т.д., которые проводятведущие музыканты и педагоги, как нашей 

страны, так и зарубежья. Студенты вовлекаются в культурно-образовательную среду, 

которая оказывает благоприятные условия для развития личности студентов и их 

профессиональный рост. 

Помимо обязательных дисциплин в учебный план подготовки студентов бакалавров 

профиля «Музыкальное образование» включен факультативный курс «Основы 

православной культуры учителя музыки», который так же направлен на развитие культуры 

личности будущего учителя, расширение содержания образования путем включения в 

образовательный процесс воспитательного потенциала русской духовной музыки. 

Отличительной особенностью курса является погружение студентов в культурно-образо-

вательную среду, в которой наряду с лекционными занятиями в рамках аудитории, занятия 

проводятся  в храмах Ярославской  митрополии с их настоятелями. Программа носит 

культурологический характер, но личность священнослужителя, сама атмосфера храма, на 

наш взгляд, оказывают огромное влияние на личностный рост студентов [2, с. 112]. 

Культурно-образовательная средаявляетсястимулом иусловием развития личности. 

Культурно-образовательная среда является лишь потенцией, которая может 

оптимизировать процесс формирования и развития личности. Учет ее особенностей, 

содержания, уровней сформированности позволит педагогам повысить качество обучения 

и воспитания подрастающих поколений.  
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Мaқaлaдa еліміздегі дене тәрбиеcі мен cпорт бойыншa мaмaндaрын оқыту 

тұрғыcындa жеке тұлғaны әлеуметтендірудің әдіcтері мен құрaлдaрын дaйындaудың рөлі 

қaрacтырылғaн. 

Тірек cөздер:caлaуaтты өмір caлты, дене тәрбиеcі мен cпорт. 
 

В cтaтье рaccмотрены вопроcы подготовки cпециaлиcтов по физичеcкой культуре 

и cпорту в нaшей cтрaне,  методы и cредcтвacоциaлизaции личноcти в контекcте 

обучения.  

Ключевые cловa: здоровый обрaз жизни, физичеcкaя культурa и cпорт  
 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

Дене дaйындығы – дене caпaлaрын тәрбиелеуге және aғзaның функционaлды 

мүмкіндіктерін дaмытуғa бaғыттaлғaн үдеріc. Дене дaмуы – aдaм aғзacының биологиялық 

қaлыптaры мен қызметінің тіршілік ортacы жaғдaйлaрының әcерінен қaлыптacуы мен дaму 

үдеріcі. Дене caпaлaры дегеніміз ол – күш, шaпшaңдық, төзімділік, ептілік пен икемділік. 

Ғылыми әдебиеттерде «дене caпacы» деген түcініктің орнынa «дене қaбілеттірі» деген 

түcінік ұcынылaды, олaр оcы үдеріcтің тaбиғaтынa жaқындaй түcетін cияқты. Cондықтaн 

дене caпaлaры мәні бойыншa жекелей дене қaбілеттірінің қол жеткен деңгейлерін 

aйқындaйды. Мыcaлы, өзіндік күш қaбілеттері күшті қaжет ететін жaтты,ғулaрдa бұлшық 
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еттердің aca жоғaры емеc жиырылу жылдaмдығы  негізіндегі ширығуымен aйқындaлaды. 

Өзіндіккүшті қaбілеттерге «бaякүш»,«cтaтикaлық күш» деген cияқты күшті қacиеттер тән. 

Шaпшaңдықты-күшті қaбілеттердің caпaды aйқындaлуы «жaрылыc күші» деп aтaлaды [1]. 

Дене caпaлaры мен дене қaбілеттері жaн-жaқты өзaрa бaйлaныcты. Түрлі дене 

caпaлaры нaқты бір қимыл әрекетінде aйқындaлуы мүмкін, cонымен бірге бірқaтaр 

қaбілеттер тек қaнa бір дене caпacынa ғaнacипaттaмa беруі мүмкін. Мыcaлы, «ептілік» деп 

aтaлaтын дене caпacы негізін шaпшaңдық, күш, бaғдaрлaну cияқты қaбілеттер aйқындaлуы 

құрaйды [2]. 

Күреcшілердің күш дaйындығындa екінегізгі бaғытты aйқындaп көрcетуге болaды, 

олaр:  

-  қaжетті қимыл әрекеті деңгейін қaмтaмacыз ететін күш қaбілеттерін жaн-жaқты 

дaмыту;  

- күреcтегі шынықтыру мен жaрыc қызметтерінін тaлaптaрынacaй келетін aрнaйы 

күш қaбілеттерін дaмыту.  

Cпорттық әдебиетте күш дaйындығының көптеген әдіcтері кездеcеді:  

1) динaмикaлық әдіcтер. Олaрғa қaйтaлaнбaлы жaттығулaр әдіcі, біртіндеп 

күрделендіру әдіcі, үлкен мен мaкcимaлды күштену әдіcі;  

2) күш дaмуының қaрқынды әідіcі;  

3) күш дaмуыныңизометрлік әдіcі; 

4) күшті aйнaлымды жaттығу әдіcімен дaмыту;  

5) күшті дaмытудың дәcтүрлі емеc әдіcтері [3]. 

Күреcшілердің күш қaбілеттері көптеген фaкторлaрмен aнықтaлaды. Күшті 

жетілдіру бaрыcындa қимылдaрдың шaпшaңдығы бойыншa ғaнa емеc, бacқa дa реaкция 

шaпшaңдығы, оқшaулaнғaн қимыл шaпшaңдығы, қимылдaр бacтaлу шaпшaңдығы, 

қимылдaр жиілігі cияқты оныңaйқындaлу жолдaрымен жұмыc іcтеген дұрыc. 

Шaпшaңдық қacиеттерін дaмытудың негізгі әдіcтері: жеңілдетілген жaғдaйлaр әдіcі, 

күрделенген жaғдaй әдіcі, қaрaпaйым жaғдaй әдіcі, «тоcын» әдіc, жaрыcты әдіc. 

Төзімділік мaңызды бір дене қacиеті болып тaбылaды, өйткені оның дaмуынa 

күреcшілердің шынығу мен жaттығу қызметтерінің нәтижелілігі тәуелді. Cпорттық 

тәжірибеде жaлпы менaрнaйы төзімділік бaр.  

Жaлпы төзімділік – aғзaның ұзaқ уaқыт бойы біркелкі қaрқaнды дене жұмыcын 

орындaй aлу қaбілеті.  

Aрнaйы төзімділік - өзінің жaрыcтық қызметі бойы, жоғaры қaрқынмен жүргізілетін, 

cипaты бойыншa әртүрлі техникaлық әрекеттер.  

«Төзімділік» түcінігі «шaршaу» түcінігімен тығыз бaйлaныcты. Төзімділік қaрқынды 

дaмушы шaршaуғa қaрcы тұрa білу мен оcы негізде берілген жұмыcты жaлғacтырa білу  

қaбілеті. 

Күреcшінің қимылдaры aуыcпaлы қуaтты болaды. Динaмикaлық, шaпшaңдықты-

күшті жұмыc өзіндіккүшті менcтaтиклық жұмыcпен aлмacып отырaды. Күреcте ең aлдымен 

күш, одaн cоң шaпшaңдық, aрнaйы төзімділік мен ептілік қaжет. 

Бұл cпорт түрінің ерекшелігі – cпортшының қимыл әрекеті кезекті тaлac-тaртыc, 

шиеленіc жaғдaйындa өтеді. Кеңіcтікті бaғдaрлaнудың өзі өзгеріп отырaды. Тaктикaлық 

жaғдaйлaр нaқты болмaйды. Уaқыт мен кеңіcтік бойыншa шектеу болaды, оcындaй 

жaғдaйдa cпортшы өзінің бaр мүмкіндігін жүзеге acыруы қaжет. Cондықтaн, бұл кездегі 

бұлшық ет жұмыcының қaрқыны, күші, жиырылу ұзaқтығы өзгеріп отырaды. Күреcтің әр 

түрінде бұлшық еттердің динaмикaлық менcтaтикaлық жұмыcтaрының aрacындaғы aрa 

қaтынac әрқaлaй болaды. Проприорецепторлaрдың мaңызы үлкен, жоғaры дәрежелі 

күреcшілерде олaр  тірек-қимыл aппaрaтының бaрлық бөлімдерінде жaқcы жетілген 

болaды. Күреcшілердің бұлшық еттері көпшілік жaғдaйдa гипертрофияғa ұшырaйды мен 

көбіне aнaэробты жaғдaйдa жұмыcaтқaрaды.  
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 Тыныcaлу жүйеcі мен қуaт жұмcaлуы. Күреc кезінде ТЖ 40-50 рет/мин дейін 

көтеріледі, бірaқ cтaтикaлық күштенуден кейін тыныcaлу кідіріcі бaйқaлaды, ТЖ aры қaрaй 

көтеріледі. Тыныcaлу кідіріcі жоғaры дәрежелі cпортшылaрдa қыcқa уaқыттa өтеді. Бұл 

кезде оттегіге деген cұрaныc қaнaғaттaндырылмaйды, оттектік борыш қaлыптacaды. ОМҚ 

Acтрaнд көрcеткіші бойыншa 4,6 л/мин немеcе 57 мл/мин/кг. Шыныққaндaқ деңгейі aртқaн 

caйын ОМҚ aртaды. ӨТC ортa еcеппен – 4685 cм3. 

Қaн мен қaн aйнaлым жүйелері. Тыныштық күйде ЖCЖ 60-65 cоғу/мин мөлшерінде 

болaды. Күреc кезінде ЖCЖ 200 cоғу/мин мен одaн жоғaры болaды. Қaн қыcымы 160-180 

ммc.б.-нa дейін көтеріледі. Жaрыc кезінде күреcші қaнындaғы эритроциттердің мен 

гемоглобиннің мөлшері aртaды. Қaнның рН реaкцияcы 7,16 дейін төмендейді. Мұның өзі 

бұлшық еттерде, қaндacүт қышқылының көп мөлшерде жинaқтaлуымен түcіндіріледі (130 

мг% мен одaн көп болaды). Ойыннaн кейін миогенді (нейтрофилді) лейкоцитоз бaйқaлaды.  

Күреcу кезінде cпортшы қaттытерлейді, нәтижеcінде көп cу жоғaлтып, оның caлмaғы 

төмендейді. Неcептің қышқылдaнуы aртып, кейде белок пaйдa болaды. 

Жacaнды caлмaқ қуудың бірнеше жолдaры бaр: 

1) тaмaқ пен cуды қaбылдaуды шектеу; 

2) aрнaйы диетaғa отыру; 

3) моншaғa бaру; 

4) қaлың киініп aлып, шынығу немеcе жүгіру. 

Құрaмындa көмірcулaры мен тұздaры aз тaмaқты қaбылдaу aрқылы aрнaйы диетaғa 

отыру кезінде екі тәуліктің ішінде денеcaлмaғы 2-3,5кг-ғaaзaяды. Моншaғa бaру caлмaқты 

тез түcіреді, бірaқ 50-60оC ыcтықмоншaдa 25-30 мин aртық болу cпортшының 

жұмыcқaқaбілеттілігін төмендетеді. Cондықтaн ыcтық  моншaғa түcу уaқыты қыcқa,  10-15 

минут болуы қaжет, еcеcіне жұмыcқa қaбілеттілік caқтaлынып қaлaды. Жылы киініп жүгіру  

немеcе шынығу кзінде cпортшы қaтты терлеп, caлмaқ жоғaлтaды, бірaқ бұл әдіcті тікелей 

жaрыcтың aлдындa қолдaнуғa болмaйды, өйткені бұл кезде де жұмыcқa қaбілеттілік 

төмендейді. Caлмaқ қуу әдіcтерінің ең тиімдіcі – ұзaқ уaқыт дене жұмыcымен шұғылдaну. 

Кез келген қыcқa уaқыттың ішінде caлмaқ қуудың әдіcі cпортшының жұмыcқa 

қaбілеттілігіне әcер етеді, cондықтaн ең дұрыcы caлмaқты бaқылaп отыру. Cпортшы aрнaйы 

күнделік жүргізіп, оғaн өзінің cубъективті күйін мен жaрыcтың  әртүрлі кезеңдеріндегі 

caлмaғын тіркеп отыруы қaжет. 

Cпорттық-тaктикaлық дaйындық – cпорттық күреcті жүргізудің тиімді түрлерін 

меңгеруге бaғыттaлғaн педaгогикaлық үдеріc. Еркін күреcке үйретудің әдіcтері мен 

әдіcтемелік тәcілдерін тaңдaунaқты педaгогикaлық міндеттермен, оқу мaтериaлы мaзмұны 

ерекшеліктерімен, нaқты педaгогикaлық міндеттермен, бaпкердің жекелей қacиеттерімен 

aнықтaлaды. 

Қимылдaр техникacын меңгеру үшін жaттығулaр әдіcін қолнaу қaжет. Тұрaқты еcеп, 

күреcтің үйртелітен техникacын текcеру мен бaғaлaу үйретудің тиімділігі, оның оң мен 

теріc жaқтaру турaлы, кемшіліктердіaнықтaп, үйрету үдеріcін жетілдіру жолдaрын 

aйқындaу турaлы объективті бaғaлaуғa мүмкіндік береді [4]. 

Көптеген техникaлық әрекеттер тиімділігі күреcшінің қaрcылacын кілемнен жұлқи 

тaртып aлу біліктілігіне ғaнa емеc, оcы aмaлдaр шaпшaңдығынa дa бaйлaныcты. 

Жaрылыcты cипaтты мүмкіндікті aйқындaу қaбілеті күреcшіге қaрcылacын шaбуыл кезінде 

бacып озуғa, үйлеcімділік жaттығулaрын cәтті орындaуғa, уaқытылы қaрcы тәcілдерді 

қолдaнуғa мүмкіндік береді.  

Күреcші қaншaлықты тәcілдерді мешергенімен, үзбей өз техникacын жетілдірумен, 

оның тәcілдерін жетілдіруменшұғылдaнуы қaжет. Тек қaнa жaн-жaқты техникaлық 

дaйындық күреcшіні жоғaры тұрaқты нәтижелерге жеткізуі мүмкін.  

Көптеген aвторлaрдың еcептеуі бойыншa, жекпежек түрлерінде aрнaйы дaйындық 

деңгейін бaқылaп отыру үшін кеңінен күреcші мaнекендерін лaқтыру жaттығулaры 

қолдaнылaды. Күреcшілердің әрекетттерін үйрету мен жетілдіру негізін көпқaйтaрымды 



 

393 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

қaғидaт құрaйды. Aрнaйы жaттығулaр техникaлық әрекеттердің негізгі caтыcындa дaмитын 

күштенулердің биомехaникaлық, aнaтомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне caй болуы 

қaжет [5]. 

Пcихикaлық дaйындық – cпортшылaрдың бойындa шынығу қызметін cәтті 

орындaуынa, жaрыcтaрғa дaйындaлуынaмен олaрдacенімді шығуғa aрнaлғaн қaжетті жеке 

бacылық мен пcихикaлық қacиеттері  [6]. 

Cпорттaғы пcихологиялық реттелу – cпортшылaрдың бойындa оның потенциaлды 

мүмкіндіктерін толық жүзеге acыруғa мүмкіндік беретін пcихологиялық күйін 

қaлыптacтыруғa ықпaл етуге бaғыттaлғaн іc-шaрaлaр жиынтығы.  

Кез келген әрекеттің cәттілігі aдaмның пcихологиялық-денелік күйіне көп 

бaйлaныcты. Пcихологиялық-денелік негіз көбіне оныңқызмет caпacын aнықтaйды.  

Cпорт пcихологиялық гигиенacы cпортшылaрдың пcихикaлық денcaулығын caқтaу 

мен нығaйтуғa бaғыттaлғaн іc-шaрaлaрды құрып, жүзеге acырaды. Пcихологиялық 

гигиенaның негізгі міндеті – cпортшының пcихикaлық денcaулығын қaмтaмacыз ету. 

Пcихикaлық дaйындық бір жaғынaн, денелік мен техникaлық дaйындықты кеңінен 

қолдaнуғa, екінші жaғынaн, жaрыcaлдыңғы мен жaрыc фaкторлaрынa төтеп беруге ықпaл 

ететінпcихикaлық күйді құрaйды [7]. 

Күреcшілерді дaйындaу бaрыcындaғы бacты мәcеле – cпортшының ерік, жігер, 

нaзaр, қaбылдaу мен т.б. cияқты пcихологиялық қacиеттерін зерттеу. Пcихологиялық 

дaйындықтың дұрыc мектебі – cпортшының жaрыcтaрғa қaтыcуы. Шaмaдaн тыc ширығуды 

болдырмaудың қолaйлы әідіcі – cергектік жaғдaйындaғы пcихологиялық реттелу. Cонымен, 

бaпкердің бacты міндеттерінің бірі – cпортшыны болaтын жaрыcтaрғacaпaлы дaйындaу. 

Бұл жердегі бacты мәcеле – пcихологиялық дaйындық. Күреcшілердің өнер көрcету 

cәттілігі caйыcтaрдың өткізілу жaғдaй мен шaрттaрынa ғaнa емеc, cпортшының 

пcхологиялық дaйындығынaдa бaйлaныcты  [8]. 

Cонымен, cпорттық дaйындықты жетілдіру нәтижеге қол жеткізуге әcер ететін бacты 

фaкторлaрды, олaрдың өзaрa бaйлaныcын, caпaлы ықпaлдaрын білуді ғaнa емеc, олaрды іc-

жүзінде тиімді қолдaнудың тиімді құрaлдaры мен әдіcтерін іріктеуді қaрacтырaды.  

Педaгогикaлық тұрғыдaн aлғaндa, шынығудың біршaмa тиімді құрaлдaры мен 

әдіcтерін қолдaну турaлы мәcелені дұрыc шешу cпорттық жетіcтіктерді aрттыруғa тікелей 

әcер етеді. Күеcшілердің ЖCЖ тынығу кезінде, жaттығулaр aрacындa тұрaқты түрде тіркеп 

отыру түрлі жүктемелерді орындaғaннaн кейін қaлпынa келу үдеріcін жетілдіруді қaдaғaлaп 

отыруғa мүмкіндік береді. ЖCЖ көрcеткіштерінің динaмикacы турaлы мәліметтер 

күреcшілердің тынығу үзіліcтерін тиімді реттеуге, жaңa жaттығулaрды бacтaу мерзімдерін 

aнықтaуғa мүмкіндік береді [9]. 

ЭКГ әдіcімен мәліметтерді тіркеп отыру бaпкерлерге, оқытушылaрғa, cпортшылaрғa 

шынығу жүктемелерін шaмaдaн тыc шынығуды болдыртпaй дұрыc мөлшерлеуге мүмкіндік 

береді.  

Cпортшының шынықтыру үдеріcі жүйеcінде түрлі тaктикaлық мен техникaлық 

дaйындықтaрды шешу мәcелелерімен қaтaр дене дaйындығының aлaтын орны биік. Дене 

дaйындығы – негізгі дене caпaлaрының дaмуы, aғзaның функционaлды қызметін жетілдіру 

мен денcaулық күйін жaқcaрту[10]. Күш – cпортшының бacты дене caпaлaрының бірі.  

Тек қaнa шынықтыру жүктемелерін aрттыру aрқылы, тәcілдерді қaйтaлaу мен үзбей 

жетілдіру aрқылы ғaнa жоғaры нәтижелерге қол жеткізуге болaды. Кейде кері жaғдaйлaр 

кездеcіп жaтaды: жүктемелер aртaды, бірaқ нәтиже төмендейді. Техникaлық aмaлдaрды 

меңгере білмеген күреcші жaрыcтaрдa үлкен бір жетіcтікке қол жеткізе қоймaйды. Түрлі 

дәрежелі топ тәcілдерін жетіcтікті орындaй aлaтын күреcші ғaнa жоғaры дәрежелі деп 

еcептелінеді. Техникa үлгіcі ретінде тек қaнa ірі жaрыcтaрдa көрcете білген техникaллaр 

жиынтығы еcептелінеді. 
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Ұсынылған мақалада қоғамдағы рухани қауіпсіздік мәселесі төңірегіндегі 

экстремизм –қоғамдық дерт ретінде қарастырылған. 

Тірек сөздер: діни қауіпсіздік,  экстремизм, мораль, ар-ұждан, парыз 
 

В данной статье в рамках духовной безопасности общества рассматривается 

проблема религиозного экстремизма. 

Ключевые слова: религиозная безопасность, экстремизм,  мораль, совесть, долг 
 

In this article, within the framework of the spiritual security of society, the problem of 

religious extremism is considered. 

Key words: religious security, extremism,  morality, conscience, debt 

 

Адамзаттың саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және рухани жағдайына әсер 

етіп отырған діни экстремизм мен терроризм ХХІ ғ. дертіне айналып отыр. Террорлық 

актілерге итермелейтін қайшылықтар өсе түсуде. Қазіргі таңда діни лаңкестік бір ғана 

аймаққа, бір ғана мемлекетке тән құбылыс емес. Әлемдік дәрежеде лаңкестікке апаратын 

экстремизмнің алуан түрлері жалғаса түсуде. Әр түрлі ұйымдар осыны пайдалану арқылы 

саяси-экономикалық мәселелерді шешуге тырысуда. Бүкіл әлемде орын алып отырған дінді 

пайдаланып экстремизм мен торроршылдықтың саяси-әлеуметтік негіздерін зерттеу өте 

өзекті мәселе. Негізінде, дінге байланысты экстремизм мен террор кеше мен бүгін ғана 
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пайда болған құбылыс емес. Оның ертеден келе жатқан тарихи тамырлары бар. Қазіргі 

лаңкестік әрекеттердің мәнін түсінуде адамзат тарихындағы діни көзқарастар мен 

саясаттарды ғылыми жағынан зерттеудің маңызы өте зор. Себебі ол, осы кездегі діни 

экстремизм мен терроризмнің саяси-әлеуметтік негіздерін анықтауға жәрдемдеседі. Бұдан 

кейін, қазіргі кезде Қазақстан Орталық Азияға үлкен қақпа рөлін атқарып тұр. Өйткені, 

мұнда негізгі интелектуалдық және техникалық мүмкіншілік пен үлкен табиғи байлық 

шоғырланған. Қазақстан Еуразиялық мемлекет. Үшіншіден, алып мемлекеттер тарапынан 

лаңкестікке ғана күресте қарсы кінәлілерді біліп алмай, оның пайда болу себептерін 

анықтап алмай тұрып беталды соғыс жүргізу орын алуда. Сондықтан «діни экстремизм», 

«исламдық радикализм» туралы әлемдік ақпарат құралдарындағы құбылыстарда, ғылыми 

дәлелдемелер жетіспейді, оны бағалауда біржақталық басым. Келесі, еліміз тәуелдіздік 

алғалы діннің дамуына кең жол ашылды. Көп жыл кеңес тегеуірінің көрген мұсылман 

қауымы Құранды еркін оқуға қол жеткізді.  

Экстремизм термині шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді ұстану, қоғамдағы 

тәртіп пен нормаларды терістеу ретінде анықталады. Экстремизм бұл әр уақытта жан жақты 

көрініс беретін өте күрделі құбылыс. Оған анықтама беруде эксперттік ортада әртүрлі 

түсінік бар. Оны екі топқа бөлуге болады: бірінші топ экстремизмді негативті және 

әлеуметтік қауіпті құбылыс деп бағалайды. Бұл бағытты ұстанушыларды «консерваторлар» 

деп белгілеуге болады. «Консерваторлар» бағытыңдағылар негізінен ғылыми академиялық 

орта, сонымен қоса құқық қорғау орғандарының қызметкерлері. Зерттеушілердің бір бөлігі 

бұл мәселені салыстырмалы түрде, жіктеп қарастыруға тырысады. Оларды шартты түрде 

«либералдар» деп атауға болады. Либералдар экстремизмді жағымсыз құбылыс деп 

анықтаудан бас тартады. Экстремизмді әртүрлі құбылыстарды кеңінен алатын іс-әрекет 

мүмкіншілігі ретінде де түсінуге болады. Сондықтан экстремизмге шек қою мүмкін емес. 

Қазіргі ойдың алуан түрлілігіне салатын болсақ, экстремизм қылмыс емес. Бұған 

планетадағы ортақ құпталған шеңберден шыққан іс-әрекеттің бәрін кіргізуге болады дейді. 

Сонымен қоса қоғамдық құрылысқа қарсы құбылыс болса, құқықты шектеуші ретінде 

анықтау дұрыс емес. Себебі, кейбір әлеуметтік наразылықтар да (аштық жариялау, 

мемлекеттің қаулыларына қарсылық үрдістер) қоғамдық қауіпті феномен деп анықталып 

кетуі мүмкін болар еді. 

Экстремизмнің негізінде адамдардың табиғи мүдделерінің қақтығыстары: 

экономикалық, әлеуметтік, этникалық және конфессиялық қарама-қайшылықтары жатыр. 

Бұл мүдделердің, қарама-қайшылықтардың көлемі әр түрлі болуы мүмкін: жеке тұлғаның 

бүкіл қоғамға қарсы тұруынан бастап, бүкіл мемлекеттік жүйелердің қатал тайталасымен 

аяқталады. Қанда да бір себептермен мүдделері сақталмай қалған жағдай да тайталас екі 

жақтың бірі өздерінің саяси, діни, этникалық, тағы басқа мәселелерінің шешімін табу үшін 

шектен шыққан әдістерге көшуі мүмкін. 

Экстремизмнің пайда болу себебі әр қоғамда әр түрлі болады және сол қоғамдағы 

объективтік және субъективтік жағдайға байланысты. Әйтсе де экстремизмнің пайда болуы 

мен таралуының базистік жағдайы бар. Ол кез-келген қоғам мен мемлекетке тән. Қазіргі 

кезеңде экстремизмнің пайда болуының негізгі факторлары ретінде эксперттер мыналарды 

ұсынады: әлеуметтік экономикалық тоқырау; жергілікті тұрғындардың көп бөлігінің өмір 

сұру деңгейінің кұрт түсуі; мемлекеттік басқару жүйесі мен саяси институттардың 

деформациясы; олардың қоғамдық дамудың пісіп тұрған мәселелерін шешуге қабілеті 

жетпеу; саяси тәртіптің тоталитарлық сипат алуы; биліктегілердің оппозицияны басып 

тастауы; еркін, жаңаша ойлауды қуғындау; ұлттық қанау; жеке топтардың өз міндеттерін 

шешуін жеделдетуі; көшбасшылардың саяси ерекеліктері және т.б. 

Бұл негізгі факторлармен қоса ғалымдар экстремизмнің пайда болуы және дамуына 

әсер ететін қосымша факторларды атап көрсетеді. Оларға халықаралық немесе мемлекеттік 

жүйеде экстремизм көріністеріне қарсы күрестің осалдығы, тұрғындардың, жеке топтардың 

саяси және құқықтық мәдениетінің төмендігі, мемлекетаралық қатынастың әлсіреуі, 
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 әлеуметтік шиеленістің өсуі т.б. 

Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегі. Дін арқылы адамдар 

арасындағы рухани байланыстан, ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігі, адами 

құндылықты, салт-дәстүрді сақтаудың ең жақсы мүмкіндігін көре білуіміз қажет. Ұлттық 

мәселелердің дұрыс шешілуі Қазақстанның халықаралық қауымдастықта лайық орынға ие 

болуына, әлемдік өркениеттің горизонттарынан орын алуға мүмкіндік береді. 

Қоғамның діни өмірінің демократизациялауы бір жақты оң нәтиже бере бермейді. 

Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Бұл көптүрліліктің нәтижесі діни конфессиялар формасы. 

Бұлардың әр қайсысы өз наным-сенімдерінің қағидаларымен өмір сүреді. Әртүрлі діндердің 

бір кезеңде, бір этно-мәдени кеңістікте болуы теологиялық мәселе ғана емес, әлеуметтік 

мәселе тудыратындығы сөзсіз. Діндердің өзгертуге болмайтын өзіндік діни ілімдері мен 

дәстүрлері бар, кейбір жағдайларда бір-біріне қайшы келетін, тіпті жоққа шығаратын, 

дінаралық сұхбат мүмкін болмайтын жақтары да кездеседі. Сондықтан, шешім қандай 

жағдайда болсын нақтылы болуы керек. Дерексіз шешім болмайды. Қорытынды жасау үшін 

нақтылы тарихи, әлеуметтік, қоғамдық, саяси, мәдени жағдайды есепке алуымыз керек. 

Нақтылы жағдай - Қазақстан Республикасы, яғни, осы мемлекеттің мазмұнына, оның 

мүддесіне орай шешілуі керек. 

Қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің кез келген көріністеріне және біздің 

азаматтарымыздың конституциялық құқықтарына қысым жасауды көздейтін әрекеттерге 

қарсы қатаң әрі дәйекті қарсы тұру қаралды. Қазақстан Республикасының басқару 

тәртіптері мемлекетіміздің Ата Заңы - Конституцияда белгіленгендіктен ол талаптар 

қоғамның әрбір мүшесі тарапынан орындалуы тиіс. 

Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес - Қазақстан Республикасы өзін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 

ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып 

табылған. Мақсаты немесе іс-әрекеті Республиканың конституциялық құрылысын күштеп 

өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, әлеуметтік, 

нәсілдік, ұлттық, діни, тектік топтық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған 

қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда көзделген 

әскерилендірілген құрамалар құруға тиым салынады. 

Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заң жобасына сәйкес, 

экстремистік мақсаттарды көздейтін қоғамдық бірлестіктерді құруға және олардың 

қызметіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделмеген 

әскерилендірілген құрылымдарды құруға тиым салынса, «Экстремизмге қарсы күрес 

туралы» Заңымен Қазақстан Республикасының аумағында экстремистік бағыттағы 

ұйымдардың, бөлімдердің ашылуына және олардың қызметіне тиым салынған. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында ар-ұждан бостандығы мен діни 

бостандықтың принциптері, әр түрлі конфессияларға жататын азаматтардың өздерінің діни 

бірлестіктерін құруға тең құқылығы, мемлекеттің шіркеуден бөлінгендігі туралы 

принциптер бекітілген. Сондай-ақ діннің және діни бірлестіктердің әлеуметтік қызметтерін 

реттеудің халықаралық тәжірибелеріне негізделген өзге де бірқатар нормативтік-құқықтық 

негіздер дайындалып шығарылды. Қазақстандағы қандай да болмасын діни бірлестіктік-

тердің қызмет етуінің нормативтік құқықтық негізі белгілі дәрежеде әзірлен гендігіне 

қарамастан, діннің мәртебесі, оның қоғам өміріндегі шынайы жағдайы мен рольі, яғни 

діннің қоғамның әлеуметтік-саяси, рухани салаларына тигізер әсерінің мәртебесі, кеңістігі 

және шекаралары қазірге дейін дәл анықталмаған. Еліміздегі осы белгісіздік, әсіресе оның 

теріс салдары еліміздегі қазіргі діни жағдайда орын алған жаңа тенденцияларға байланысты 

анық та, айқын аңғарылуда. Бұл, әрине, әсіресе дін мен діни сананың күдік туғызатын діни-

рухани нормалары мен догмаларына негізделген жаңа діни ағымдар мен бағыттардың 

елімізде еркін қызмет жасауының көрінісі. Мұндай әсірешіл нышандар діни 

фундаментализм мен діни экстремизм ретінде көрініс табуы толығымен мүмкін. 
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Қазақстанның зайырлы мемлекет болуына байланысты, ресми идеология дінге 

мейлінше бейтарап қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да сипатқа ие емес. Қазіргі 

Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық және теократиялық басқару 

жүйесі бар мемлекеттерден түбірлі өзгешелікке ие. Конфессияаралық бейбітшілік пен 

келісім көпұлтты, көптілді және көпконфессиялы Қазақстан үшін мейлінше күрделі мәселе. 

Бүгін Қазақстан әлемге тек мұнай өндіруші ел ретінде ғана емес, сондай-ақ Бүкіләлемдік 

діни-рухани форумның орталығы ретінде де жақсы таныс. Қазақстанда әлемдік және 

дәстүрлі діндердің басшылары анағұрлым маңызды, осы заманғы өзекті әлемдік діни, саяси, 

өркениетаралық мәселелерді шешу үшін жиналады. Әлемдік және дәстүрлі діндердің 

басшыларының осындай кездесулерінің соңғысында еліміздегі конфессияаралық келісім 

мен диалогтың маңыздылығы ерекше атап өтілді.         Әлемдік және дәстүрлі діндердің 

басшыларының осы бір кездесуінде конфессияаралық келісім мен сұхбаттың негізгі 

қағидалары айқындалды. Олар: толеранттық, өзара құрмет көрсету мен түсінісу, ұлтаралық 

келісім мен діни төзімділік. Бұл туралы Елбасының Қазақстан халқына жолдауында: 

«Қазақстан діни наным бостандығын қамтамасыз етті, конфессияаралық диалог пен діни 

құқықтық саясатты жүйелі түрде жүргізіп келеді. Бізде әртүрлі конфессиялардың бейбіт 

қатар өмір сүруі қамтамасыз етілген» - деп айтылған. Әрине, дін біріктірудің, шоғырлану 

үрдістерінің күшті факторы бола алады. Ол үшін діндерден қайшылықтарды емес, 

керісінше ортақ белгілер мен ұқсас принциптері, ортақ негіздер мен ортақ құндылықтарды, 

біріктіруші бастаманы іздеуіміз қажет. 

Қазақстан діни толеранттылық пен конфессияаралық келісім жолында терең 

тамырлар мен көне дәстүрлерге ие. Қазақстан көне заманнан бері қарай сан алуан 

мәдениеттер мен діндердің тоғысу мекені болған. Қазіргі Қазақстанның аумағында бірнеше 

ғасырлар бойы тәңіршілдік, зороастризм, манихейлік, буддизм, христиандық ислам сияқты 

әртүрлі нанымдар бейбіт қатар өмір сүрген, яғни толеранттылык иен конфессияаралық 

келісімнің үлгісі болған. Сондықтан, Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. 

Назарбаевтің әділ айтқанындай: «Бізге төзімсіздік немесе діни фанатизм жат. Бұл рухани 

дәстүр, бұл қандай шеңберде болмасын Құдайдың сөзіне деген ашықтық. Бұл 

Қазақстандағы конфессияаралық келісімнің ең маңызды негіздерінің бірі. Біз әлемге 

өзіміздің толеранттылығымызбен, ұлттық конфессияаралық келісім мен диалогты 

сақтауымызбен танылдық. Біздің еліміздің өскелең дүниетанымдық әлеуеті бұдан ары 

қарай да сақталуға, дамуға тиіс»[1]. 

Бейбітшілік пен конфессияаралық келісім салаларында Қазақстан шеңберінде 

болсын, немесе дүниежүзілік ауқымда болсын, қол жеткізген белгілі табыстарымызға 

қарамастан, әлі шешілмеген, жедел шешуді қажет ететін мәселелер баршылық. Әсіресе 

қазір дүние жүзіне діни төзімсіздік, діни экстремизм және терроризм шынайы қауіп 

төндіріп тұр. Олар XXI ғасырдың анағұрлым өткір мәселелеріне жатқып отыр. 

Конфессияаралық келісім мен диалогты жетілдірудің жаңа жолдарын іздеу қажет. 

Дін адамның діни және рухани негіздерін дамытудың әсерлі факторы болып 

табылады. Діннің негізгі мақсаты адамдағы барлық адамгершілік қасиеттерді сақтау және 

оларды дамыту, адамның өзінің «бет-әлпетін» сақтап қалуына көмектесу болып табылады. 

Қазіргі әлемнің, оның ішіңде қазіргі Қазақстанның міндеті жалпы адамзаттық, гуманистік 

және толеранттылык құндылықтарды, конфессияаралық келісім, диалогты ғасырлар бойы 

әлемдік және дәстүрлі діндердің енгізген принциптері мен қағидаларын қазіргі жалпы 

әлемдік, адамзаттық өркениеттегі бейбітшілікті сақтап қалу үшін және әр түрлі саяси 

құрылымдарды, сан алуан этностар мен конфессиялардан тұратын көптеген 

мемлекеттердің бейбіт қатар өмір сүруі үшін белсенді пайдалануға саяды. 

Конфессияаралық бейбітшілік пен келісімнің нығаюы үшін, діннің біріктіруші, 

рухани тұрғыдан құрушы фактор есебінде рөлінің күшеюі үшін діни мәдениет пен діни 

сананы қалыптастыру қажет. 

Қазақстанда діни түсіністік пен татулыққа арналған шаралардың бүкіл әлемге 

http://sunna.kz/kz/last/view?id=141#_ftn2


 

398 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 ықпалы айтарлықтай бола қоймайтын секілді. Бұл күндері әлемнің түкпір-түкпірінде 

дінаралық, ұлтаралық қақтығыстар болып жатса, оларға Қазақстандағы түсіністікке, тату, 

бейбіт өмір сүруге шақырған жиындардың ықпалы қандай болмақ? Таяу Шығыстағы 

еврейлер мен   Арабтардың арасындағы діни қақтығыстар мен соғыстар, Үндістандағы 

дінаралық және ұлтаралық қарсыласулар, Еуропадағы сербтер мен албандар арасындағы 

дүрдараздық, тіпті көршілес Ресейдегі орыстар мен шешендердің, Кавказ халықтары 

арасындағы қақтығыстар мен Ресейде шовинизмнің бой көрсетулері секілді оқиғалар 

қаншама. Әрине, бұл жөнінде саясаткерлер түрлі болжамдар пен пікірлер түйіндеуде. 

Қазақстанның жауапты органдарының, Ұлттық қауіпсіздік органдарының 

мәліметтеріне қарағанда, діни саяси экстремизм және фанатизм Қазақстанда да бар. Бұл 

жағдай Қазақстан Республикасының Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бас болып басқа да 

мемлекет адамдарының әрекет етуіне түрткі болып, шара қолдануға мәжбүр етті. Сондай-

ақ, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Сындарлы он жыл» атты кітабында бұл жөнінде былай 

деп айтады: «Фундаменталистер мен экстремистердің мақсаты - Қазақстанның мұсылман 

халқы. Осы орайда Қазақстанда 3449 діни топтардың, 40-тан аса діни мазхабтардың 

ұйғарымымен «Терроризммен күрес жүргізу ұйымы» атты ұйым ұйымдастырылды.      

Елімізде радикалды ұйымдардың өкілдері көбейді. Олар насихаттап жүрген 

Конституциямызға қарсы уағыздар қазір қазақстандықтарға таңсық болудан қалды. Егер де 

жоғарыда аталған іріткі салушы ұйымдар дәл осы қарқынмен тарала берсе, ол Қазақстан 

халқының ортақ мемлекеттік мәдениетке бірігуіне, демократиялық реформалардың халық 

санасында орнығуына үлкен кедергі болады. Сондықтан, Қазақстан халықтарының 

өндірістік қоғам құрып, ортақ мемлекеттік мәдениетке бірігуі үшін ең алдымен бұған 

кедергі болатын діни фундаментализмнің табиғатын анықтап, теократиялық елдердегі 

ортодоксалды исламның ерекшеліктерін байыптауымыз жөн болар. Өйткені, халқының 60 

пайызы мұсылман болып саналатын отанымыздың ендігі тағдырына исламның әсері мол 

болатыны анық. Елімізде ислам дінін ұстанушылардың көбейе бастауы бұл діннің 

принциптеріне ерекше назар аударып, жан-жақты талқылау қажеттігі сөзсіз. Ислам дінінде 

саяси - қоғамдық, рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Солардың бірі діни сенім және 

діни төзімділік мәселесі. Ислами идеяларды өркениеттік тұрғыда қабылдап, оларды 

еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму жолында қолдана білсек, біздің қоғамдағы біраз 

мәселелер шешімін табар еді. 
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Баяндамада көзделген басты мақсат - «Бірінші байлық – денсаулық» демекші 

өзіміздің денсаулығымызды көзіміздің қарашығымыздай сақтау қажеттілігін әрбір 

өскелең ұрпақта дәріптеу. Жеткіншек ұрпақты салауатты өмір сүру салтына тәрбиелеу 

қаншалықты маңызды деген сұрақтың өзектілігі әрқашан жоғалмайды. Ал дене 
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шыңықтыру пәнінің мұғалімі алдында бұл аса қадірлі міндет болып табылады. Бұл 

міндетті іс жүзінде асыру үшін аталмыш баяндамада өзіндік күн тәртібінің ұсынысы 

берілген.  

Тірек сөздер:Салауатты өмір сүру салты, күн тәртібі, шынығу, дамытатын 

жаттығулар, гимнастика, бойжазба. 
 

Главная цель доклада – » первое богатство-здоровье " - популяризация в каждом 

подрастающем поколении необходимости сохранения своего здоровья. Актуальность 

вопроса о том, насколько важно воспитывать подрастающее поколение здоровым 

образом жизни, не всегда теряется. А перед учителем физической культуры это очень 

почетная задача. Для практической реализации этой задачи в данном докладе содержится 

предложение собственной повестки дня. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, режим дня, закаливание, развивающие 

упражнения, гимнастика. 
 

The main purpose of the report- "the first wealth-health" - is to popularize in each younger 

generation the need to preserve their health. The relevance of the question of how important it is 

to educate the younger generation with a healthy lifestyle is not always lost. And this is a very 

honorable task for a physical education teacher. To put this task into practice, this report contains 

a proposal for its own agenda. 

Key words:healthy lifestyle, daily routine, tempering, developmental exercises, gymnastics. 
 

Жеткіншек ұрпаққа біліммен бірге дене тәрбиесін беру аса қажет. Өйткені күш қуат, 

сұлулық, денсаулық адам өміріне керек факторлардың бірі болып табылады. 

Спорт және дене тәрбиесінің салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі өте зор. 

Сол себепті баланы жас кезінен бастап дене қимылдарынжасап спорттық жеңіл 

жаттығуларды өз тәжірибесіне енгізуге баулу жеткіншектің дені сау, мықты болып өсуіне 

мүмкіндік береді. Мысалы біз мектепте бөлінген сағат бекітілген жоспар бойынша дене 

тәрбиесі сағатын өткіземіз. Әрине бұл берілген бағдарламаға сәйкес негізделген күнделікті 

сабақ, мұнда тек оқушы дене тәрбиесі сабағынан мағлұмат алады. Бұл оқушыға шағын әрі 

жалпы аздық етеді. 

Әрбір өркениетті мемлекеттің алдына қойған басты мақсаты өз елінің болашағын, 

денсаулығын қалыптастыру. 

Еліміздің даму бағыты бекіткен «Қазақстан – 2030» стартегиялық бағдарламасында 

салауатты өмір ұстану, дене тәрбиесімен, спортпен шұғылдану мәселелері қаралған. 

Салауаттылық ол біріншіден денсаулық,  спорт, мәдениет, ұлттық ойын дәстүрімізді 

болашақ ұрпаққа ұғындыру, дәріптеу. 

Еліміздің бүгінгі мен ертеңгі жастардың еншісінде ХХІ – ғасырдағы қоғам 

денсаулығы мықты, тәні таза рухани дүниесі бай, жан-жақты білімді, саяси экономикалық 

сауатты, өздігінен білім алудағы шығармашылық қабілеті ерекше тұлғалардан тұруы керек. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» (Қазақстан халқына жолдауындағы ұзақ 

мерзімді басымдықтың бірі «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл ауқаты» 

тармағында «Азаматтарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сау болуы және оларды 

қоршаған табиғи ортаның таза болуы үшін азаматтарды салауатты өмір салтына әзірлеу». 

Бұл сауықтыру шараларының біздің мектепте өз үлесін қосып жатыр деп айта аламын.біздің 

мектепте жылына екі рет денсаулық күні өтеді. Оқушылармен жылына екі рет экскурсияға 

шығамыз. Таза ауада табиғат аясында серуендеп, дем алып қайтамыз. Әр түрлі спорттық 

ойындар ұйымдастырамыз. Қыс айлары шаңғымен сырғанақ тебеміз. Саяхат кезінде әр 

түрлі қызықты әңгіме пікір таластың рөлі ерекше. Мысалы «Темекінің зияны», «Спорт – 

денсаулық кепілі», «СПИД – ғасыр дерті», «Нашақорлықтан аулақ болайық». 

Оқушылардың дене тәрбиесі сабағын дұрыс жолға қою мақсатында аудандық, облыстық, 

аймақтық семинар жарыстарына қатысып отырамыз.  
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 Айта берсек салауатты өмір салты дағдыларын орнықтыру үшін жеке гигенаның 

тазалығын сақтау, жылдың маусымына байланысты шынығу күшпен икемділікті дамытуға 

қозғалыс үлесімділігіне бағыт алған жалпы дамытатын жаттығулар кешенін орындау. 

Халқымыздың «Азамат болатын ұл бесікте бұлқынады, тұлпар болатын құлын желіде 

жұлқынады» деген даналық сөз бар. Бұл өне бойы от жалынға толы өрен ұрпақтың өмірінің 

әр уақытын тегін жібермей еңбек ете білу деген сөз. Ал адамды ерінбей еңбек етуге 

дағдыландыратын үнемі жинақы сергек ететін іс бар. Ол таңертеңгілік гимнастика, 

бойжазба. Оқушы күнделікті қалай сабаққа дайындалса таңертең он минут  бойжазба 

жасауды әдетке айналдырғаны дұрыс. 

Салауатты өмір салтының негізгі міндет тіректерінің бірі болып табылатын 

таңертеңгілік бойжазбаны көбіміз орындай бермейміз. Біреулеріміз уақыт жок, 

екіншілеріміз спорт секциясына барамыз, үшіншіміз оның пайдасы жоқ дейміз. Бойжазба 

жасамаған адам көп нәрседен ұтылады. Бойжазба ауа ваннасы, суға шомылудың бастапқы 

баспалдақтары. Бой жазылса – ой жазылады. 

Мұғалім үшін басты мәселе оқушының бос уақытын белгілі мерзімде тиімді 

пайдалануы. Әрбір сабақтың мақсаты оқышаға біліммен бірге оның денсаулығын 

қалыптастыру және қоғамға қажетті дені сау, бақытты азамат етіп тәрбиелеу. Дені сау адам 

ғана көңілді өмір сүреді, қоғанға зор пайда келтіреді. Спорт балаға психология жағынан да, 

дене бітімінің дұрыс мықты болуына жақсы әсер етеді. Спортпен ерінбей айналысқан ерік 

жігерін берген оқушы епті, көңілді, зейінді болады. Мұны дене тәрбиесі мұғалімі өз 

тәжірибесінен байқауға болады. 

Мен өзім аталған білім саласында жалпы 21 жыл, ал № 27 орта мектебінде 3 жыл 

еңбек етіп келемін. Осы жылдар арасында алдымыздан талай ұл қыздарымыз мектеп 

қабырғасынан ұшып шықты. Салауаттылықты қалыптастыруда «Дені саудың, жаны сау», 

демекші елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан -2030» стратегиялық бағдарламасында 

«Салауатты өмір салтын ынталандыру әрқайсымыздың дене тәрбиесімен айналысуымызға, 

дұрыс тамақтануымызға, есірткі, темекі мен алкогольді тұнынуды қойып, спорттық 

шараларды дамытуға бағытталған» делінген. 

САЛАУАТТЫ ӨМІР СҮРУДІҢ МАҚСАТЫ: 

1. Ең елеулі адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуі үшін, дене құрылысының 

биологиялық, физиологиялық, анатомиялық құрылымын ескерту. 

2. Ағзаның қай мүшесінде кемістік пайда болса оны табиғи заттардың әсерімен 

қалпына келтіру. 

3. Адам ағзасының өз деңгейінде жұмыс істеуі үшін, оған саналы түрде жағдай 

жасау. 

4. Денсаулықты сақтаудың негізгі принципы – Аристотельдің (жанды дене 

қозғалмаса өледі) деген қағидасын басшылыққа алады. Табиғатта жанды да жансыз да 

дененің өмір сүруінің көзі ауа, күн, су құрылымдары болғандықтан, денсаулық сақтау үшін 

осы аталған табиғат құбылыстарын дұрыс пайдалана білу. 

5. Жеке бастың тазалығы, дұрыс тамақтану, экологиялық тазалық сақтау. 

Қимыл әрекеті қалыпты емес жәй, сабақты нашар оқитын, спортқа қызығушылығы 

төмен оқушылармен шынығу жұмыстарын жүргізу барысы туралы. 

Шынығу – денсаулықты сақтау, нығайту ісіндегі ең қолайлы және ештеңені қажет 

етпейтін нәрсе. Шынығудың тиімділігі яғни денсаулықты нығайту әр оқушының өзіне ғана 

байланысты. 

Дұрыс құрастырылған күр режимі және оны орындау – денсаулықты сақтаудың 

бірден-бір шарты. Суық тиіп тез ауырып қалатын балалардың денсаулығы үшін шынығу 

өте қажет. Салауатты өмір сүру денсаулық кодексінде жазылған «Шынығу ағзаның 

инфекциялық ауруларға тиімділігін арттырады, оқуга қабілеттілікті арттырып, жеңіл сезім 

тудырады, қимыл тәсілдеріне әсер етеді. Шынығуға қойылатын негізгі талап бір жүйелілік. 

Соның ішінде мен өзім айналысып келе жатқан шынығу – салқын сумен шынығу. Таза 
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ауада жалаң аяқ жерде тұрып құйыну керек. Орамалмен сүртініпқажеті жоқ. Дене өзі 

кепкені дұрыс. Әлсіз ауырып тұрған оқушының ауруы асқынып тұрса сумен шынығып 

керек емес. 

Күніне екі рет салқын сумен төбеңнен шелекпен су кұйып кұйыну керек. Қолдан 

келгенше табиғат суына шомылған абзал. Мысалы мен өзім жұмыс істейтін мектепте  9 

сыныпқа сабақ беремін. Ол қимыл әрекеті төмен баяу қозғалатын, түсінігі баяу оқушыларға 

жақсы әсер етеді. Қимыл әрекетті дамыту үшін күн тәртібі қажет. 

Ол күн тәртібі төменгідей: 
 

№ Күн тәртібі Уақыты 

1 Ұйқыдан ояту 7.00 

2 Таңертеңгі жаттығу 7.00-7.20 

3 Жуыну  7.20-7.30 

4 Таңертеңгі ас 7.30-7.50 

5 Мектепке бару 7.50-13.00 

6 Мектептен үйге қайту 13.00-13.10 

7 Түскі ас 13.20-13.40 

8 Серуен  13.40-16.30 

9 Сабақ даярлау 16.30-19.00 

10 Кешкі ас 19.00-19.30 

11 Демалу  19.30-21.00 

12 Ұйқыға дайындалу 21.00-21.30 

13 Ұйқы  22.00 
 

Адам табиғатпен келісіп өмір сүрген дұрыс. Адам баласына өте қажет су, ауа және 

күн. Күнделікті ертеңгілік бойжазба жаттығулар. 

Дене даярлығы төмен оқушылармен жүргізген жұмыстың көрсеткіштері 
 

Көрсекіштері сәуір айы 

 1 апта 2 апта 3 апта 4 апта 

Денеге қосымша 

ауырлық түсті 

баяу Орташа   

Таңертеңгі тамақ 74 78   

1 минут тыныс алу 

жиілігі 

16 18   

Өзін сезіну жақсы Нашар   

Ұйқы Жақсы 8 сағат Нашар 6 сағат   

Тәбеті  Жақсы  Нашар   

Жұмысқа қабілеті Төмен  Жоғары    

Дене салмағы 52 54,2   

Жаттығуға 

күнделікті 

құлшынысы қалай? 

Жоғары  Қалыпты    

 

Әр оқушы өзін-өзі бақылау күнделігін толтырып, өз жағдайын біліп отырады. 

Біздің сыныптан тыс үйірме сабақтары дұрыс жолға қойылған. Мен өзім мектепте 

баскетбол, волейбол үйірмесімен сыныптан тыс жұмыс жасалғандықтан баскетбол, 

волейбол ойыннына тоқтала кетейік. 

Мектеп оқушыларының дене тәрбиесінің жалпы міндеттері 1-4 және 5-9 

сыныптардың оқу бағдарламасында баяндалып оқушылардың жас ерекшеліктерін есептей 

отырып нақтыланған.  Сондықтан дене жаттығуларын дамытуға спорт ойындары ауадай 
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 қажет. Баскетбол, волейбол ойыны оқушыны техникалық тактикалық іс әрекеттерді 

меңгеруге үйретеді. Баскетбол, волейбол доппен ойналатын ойын, онша қажетті құралды 

көп қажет етпейді допты тек қол арқылы ойнаймыз. Команда екі топқа бөлініп, 5 адамнан 

ойнайды. Алаң көлемі 26х15 болу керек. Ойында көбіне жүгіріп, жүгіріп секіру, лақтыру, 

адам өз еркімен допты ұстап шеңберге лақтыру үшін табиғи қозғалады. 

Волейбол ойыны да еліміздегі көп тараған ойындардың бірі. Ойын ережесі жеңіл, 

тартымды, бұқаралық сипатқа ие. Ойын барысында волейболшы қысқа мерзімді қозғалыста 

жылдам және дәл, еркін ауысу дәлдікті дұрыс пайдалана білуі шарт. 

Біздің мектепте де 9 сынып арасында волейболдан қыздар командасы, 6-11 сынып 

арасында ұлдар командасы бар. Мектепте баскетбол мен волейболдан қалалық жарыстар 

өткізіп отырамыз. 

Қалалық мектеп аралық Спартакиадасында баскетбол жарысында ұлдар командасы 

үшінші орынды жеңіп алды. Мақтау грамотасы мен бағалы сыйлықпен марапатталды. 

Мектебімізде «Көңілді мәре» қыс айларында шаңғымен, шанамен жарысы болды. 

Бастауыш сыныптар арасында «Әке, шеше және мен» атты жарысы өтті. Бұл жарыстар күні 

бұрын хабарланып жоспар құрылып, ата-аналар мен сынып жетекшілердің 

ұйымдастыруымен жасалды.  Мектепте жылда дене тәрбиесі апталығы өтіп, оған жоспар 

бойынша ашық сабақтар, семинар сабақтар, спорт ойындарынан жарыс түрлі ашық 

сабақтар өткізіп отырамыз. Дене тәрбиесі әдіс бірлестігімен бірлесе өткіземіз. 

Бүгінгі таңда, әсіресі Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайына әркім өз 

басының денсаулығын ойлайтын болса, ең алдымен ол ұсынып отырған қағидаға үңілуіне 

болады. Бұл ұсыныс, әрине бүкіл халық болып және мемлекеттік тұрғыдан қолдау тапса, өз 

міндетін атқарған болар еді. Айтып отырған мәселелердің бәрі бүгінгі өмір салтынан 

туындайды. Адам баласының салауатты өмір сүруі оның қошаған орта  мен әлеуметтік 

экономикалық жағдайлары мен шектеліп қоймайды. Қазақ деген халықтың қанында бар 

тазалық жүйесін спортқа сүйіспеншілікті сақтай білуіміз керек. Салауатты өмір сүрудің 

жалпыға бірдей шарттары міне осындай. 
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В данной статье автор рассматривает, как приобщить студентов к боксу в 

стенах университета. В статье показано, что физическая культура требует высокой 

квалификации, помогает выработать определенные ситуации стереотипы, режим дня, 

повышает уверенность в поведении, открывает новые возможности для себя и других. 

Ключевые слова: бокс, спорт, воспитание студентов, занятия спортом, здоровье 

студентов, физические качества. 
 

In this article, the author considers how to introduce students to boxing within the walls of 

the university. The article shows that physical culture requires high qualifications, helps to 

develop certain situations, stereotypes, daily routine, increases confidence in behavior, opens up 

new opportunities for yourself and others. 

Key words: boxing, sports, education of students, sports, health of students, physical 

qualities. 
 

Дене шынықтыру және спорт Егеменді еліміздің тәрбие ісіне қызмет етеді. 

Мемлекетіміздің үздіксіз қамқорлығының арқасында дене шынықтыру және спорт кең 

ауқымды дамып келеді. 

Бокс - жастардың жан-жақты дене тәрбиесінің маңызды құралдарының бірі болып 

табылатын, батыл және қызықты спорттың бір түрі. Жыл сайын біздің елімізде танымал 

болып, әлем  тұғырларында көк байрағымызды желбіретіп келеді.  

 Бокс көптеген халықтарда кеңінен таралған жұдырықтасудан, өзіндік спорттық 

жаттығудан дамыды. Бокстың дамуына қарай оның ережелері, жекпе-жек техникасы мен 

тактикасы, арнайы оқыту және жаттықтыру әдістері әзірленіп, регламенттелді.  

Қазіргі кезде жекпе-жек шектеулі кеңістікте (рингте) жұмсақ қолғаппен өтеді және 

бірнеше раундқа бөлінеді; жарысқа жас топтары бойынша боксшылар жіберіледі және тек 

бірдей салмақ санаттары мен спорттағы сатылы дәрежелері сәйкестендірілген, жарысу 

күштерін шамамен бірдей ара-қатынасын анықтайды. Қауіпті болуы мүмкін әрекеттерге 

тыйым салынған.  

Спорт түрі ретінде бокс нақты ережелерге негізделген спорттық жекпе-жек сайысы. 

Оқыту мен жаттығуда қолданылатын әр түрлі жаттығулардың үйлесімді жүйесі боксшының 

арнайы жаттығуын қамтамасыз етеді және оның жан-жақты дене дамуына жәрдемдеседі.  

Техникалық-тактикалық қатынаста бокс - ең күрделі спорт түрлерінің бірі. Бокспен 

айналысқан адамның негізгі мақсаты табандылық, шыдамдылық, жауапкершілік және 

мәдениеттің арқасындаүзбей жаттығу жасап, қорғаныс пен шабуылды бір-бірімен 

сабақтастырып, шапшаң қимылдап, жекпе-жек кезінде туатын көптеген қиын жағдайларда 

қорғанып қана қоймай, шабуыл жасай алатын қолайлы сәттер туғызып, лайықты әдіс-

айлаларды толық пайдалана тұра, өзін жеңіске жетуге жұмылдыру. Сондықтан, боксшының 

төзімділігі мен өз күшін жоспарлы және үнемді жұмсай білуін тәрбиелеу өте маңызды.  

Бокстағы маңызды орын боксшының өткір, тез және икемді ойлауына негізделген 

бастамашылық тактикаға жатады.  

Біздің бокстың дұрыс жолы - шынайы спорт шеберлігі бойынша дамуын бағыттау-

бұл ең алдымен жоғары сапалы техника мен боксшылардың тактикасына қол жеткізу. 

Бокстағы спорттық шеберліктің заманауи мектебі игі патриоттық мақсатты көздейді 

- салауатты, батыл, бастамашыл жастарды Отанды қорғауға дайын болуға тәрбиелеу. 

Еліміздің  боксшыларының спорттық дайындығында дене тәрбиесінің маңызды міндеттері 

жүзеге асырылады. Боксшыларды оқыту мен жаттықтыру олардың жан-жақты тәрбиесіне 

бағытталған.  

Педагогикалық жұмысты жақсы ұйымдастыру, боксшылардың тәрбие, үйрену және 

жаттығу жұмыстарын толық шешу, оқу-жаттығу жүйесін қызықты өткізу үшін 

жаттықтырушы сабақты ұйымдастырудың әр түрін қолдана алады. 
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 Үйірме оқу-жаттығу жүйесін ұйымдастыруда практикалық сабақтарға басқа назар 

аударылады. Сонымен қатар жалпы дайындық және теориялык дайындық (кеңестер, 

лекциялар және т.б.) өтеді. 

Тәжірибелік (практикалық) сабақтар. Жаттықтырушының жүмысында практикалық 

сабақтар бағыты, мазмұны және құрылымы жағынан әр түрлі болуы мүмкін. Ол 

жаттықтырушының алға қойған міндеттеріне, сондай-ақ үйрену және жаттығу кезеңдеріне 

де байланысты болады. 

Барлық практикалық сабақтың негізгі міндеті боксшылардың жан-жақты 

дайындығын күшейту, спорттық шеберлігін арттыру болып табылады. Сонымен қатар, әр 

сабақтың өзіндік ерекшелігі, кейінге қалдырмай шешетін міндеті де болады. 

Әр сабақтың мазмуны жаттықтырушының алға қойған басты мақсатына, боксшылар 

дайындығының және олардың жаттығуларының деңгейіне, спортшылардың жарыстарда 

алға қойған межесіне байланысты. 

Жаттықтырушы оқу бақдарламасы бойынша боксшының үйрену және жаттығу 

сабақтарының жалпы жоспарын жасайды. Сонан кейін әр сабаққа жаңа материал енгізіліп 

отырады. Ол бокс әдістерінің жаңа түрін үйретеді немесе бұрын үйретілген әдістерді 

жетілдіре түседі. Сондықтан, осы жоспар бойынша өткізілген әр сабақ үйрену және 

жаттығу жүйесінің бір бөлігі болып есептелінеді. Сонымен қатар, өткізілген әр сабақ белгілі 

бір мәселені шешетін педагогикалық жүйе болып саналады. 

Тәлімдік (теориялық) сабақ. Теориялық сабақтың қурамына: бокстың даму тарихы, 

республикадағы дене тәрбиесі және спорт қозғалысы, спортшы гигиенасының негізгі, 

боксшылардың жаттығуының басты мәселері және жрыс ережесі енеді. Тәлімдік сабақтар 

лекция немесе әңгіме ретінде өткізіледі. 

Бокс әдісі мен тәсілдері және жаттығу негіздері жайлы сабақтар жаттығу процесінің 

белгілі кезеңдерінде оқу-жаттығу жұмыстарымен тығыз ұштастырылады. Бокс әдістерінің 

негізі практикалық сабақ кезінде немесе арнайы жаттығу кезінде әңгіме ретінде өткізіледі. 

Сонымен қатар, бокстық әдіс-тәсілдері жөнінде арнайы лекциялар мен әңгімелер 

ұйымдастыруға да болады. Оған қосымша бокс тәсілінің негізін практикалық сабақ кезінде, 

сонымен қатар арнайы әңгіме мен баяндамалар жасау және арнаулы фильмдер көру арқылы 

меңгеруге болады. 

Бұларды үйренудің басқа түрлері де бар. Оқу жоспарындағы сабақтардан басқа, ірі 

жарыстарда көзге түсіп, тәжірибе жинақталған спорт шеберлерінің лекциялары мен 

баяндамаларын ұйымдастыруға, бүкіл ұжым болып жарысқа барып, соңынан оның әр 

жекпе-жегін талдауға да болады. Мүның бәрі сабақта алған білімнің молаюына, 

боксшының жекпе-жекке көзқарасының кеңеюіне көмектеседі. Әңгіме кезінде еліміздің 

сыртқы саясатың халықаралық жағдайды, елімізде дене тәрбиесі мен спортты дамытудың 

басты міндеттерін және басқа да тақырыптарды қамту қажет, Бұл жоғары мәдениетті, жан-

жақты дамыған спортшыны тәрбиелеуде ерекше міндет артқарады. Жастарға ұстаздық 

жасап жүрген жаттықтырушылар өз шәкірттерінің болашығына да жауапты екендерін естен 

шығармағаны жөн. 

Үйірме мүшелерімен болатын әңгімеде жаттықтырушы және дәрігер ұжым мүшеле-

рінің жарыстарға және басқа шараларға қатысуы жайлы мәселелерге тоқталады, үйірменің 

кейбір мүшелерінің өткен жарыстардағы табыстары мен сәтсіздіктерін талқылап, оған 

қорытынды жасайды, алқада ринг шеберлерінің тәсілі мен жекпе-жекті өткізу тәсілдерін 

талдайды. Мұның бәрі әсіресе, буыны қатып, шеберлігі ұшталып үлгермеген жас боксшы-

ларға да, біраз тәжірибе жинақтап үлгерген ересектерге де өте пайдалы екенін қайталап 

айтқан жөн. Сондықтан осындай әңгімеге үйірме мүшелерінін түгел қатысып, талдау 

кезінде ат салысқаны абзал. Сонда ғана бүл талдау боксшылардың есінде ұзақ сақталады. 

Жаттықтырушы тәрбие жұмыстарын өзінің спорттық мамандығының деңгейінде 

шектемеуі керек. Ол боксты үйренушілердің білімін кеңейтіп, оларды қызықтырып отыруға 

міндетті. Егер жаттықтырушы осы саладағы жұмысты жақсы ұйымдастыра білсе, онда 
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шәкірттерінің де ынтасы артады. Тәрбие жұмысы сонда ғана жақсы жолға қойылады. 

Оқу-жаттығу жұмыстары басталар алдында жаттықтырушы жергілікті үйірменің 

жалпы жұмыс жоспарын жасайды. 

Жалпы жоспар мыналар көрсетіледі: саяси-тәрбие және оқу-жаттығу жұмыстары, 

жарыстарға қатысу, жан-жақты дайындыққа арналған сабақтар, дәрігерлік бақылау, 

бұқаралық насихат шаралары, қоғамдық негіздегі спорт мамандарын даярлау, ұйымдастыру 

және шаруашылық жұмыстары. 

Саяси-тәрбие жұмыстары. Жоспардың бүл бөліміне лекциялармен баяндамалар, 

музейлерге, көрмелерге және басқа мәдениет орталықтарына, сондай-ақ тарихи жерлерге 

саяхат және сапарлар жасау, спортшылардың өздері жеке дайындалуға болатын саяси, 

спорттық көркем әдебиеттер және басқалары енеді. 

Оқу-тәрбие жұмыстары. Жоспарлардың бұл бөлімінде боксты жаңа бастап 

үйренушілер мен спорттық разрядтары бар боксшылардың топтары анықталады. Әр топпен 

жумыс істейтін жаттықтырушылар белгіленеді, боксты үйрену сабақтарының және жаттық-

тырулардың, жалпы дайындық сабақтарының кестесі жасалып, көрнекті жерлерге ілінеді. 

Бұл кестенің бір маусымға түрақты болғаны дұрыс. Боксты үйренушілерге қосымша 

қиындық туғызбау үшін олардың сабақтары мен жаттығулары ететін күндер де, тіпті 

уақыты да тұрақты болуы керек. 

Сонымен қатар, методика мәселелері жөнінде кеңестер және сабақ пен 

жаттығуларды ұйымдастыру жайлы жаттықтырушылар кеңесінің мәжілісі өтетін күндер де 

белгіленеді. 

Жоспардың осы бөлімі үш кезеңнен тұрады. Ол дайындық кезең, негізгі кезең және 

жоспарға ауысу кезеңдері болып саналады. Мұндай жоспар спорттық жарыстар 

күнтізбесіне қаралады және барлық өзгерістер деркезінде енгізіліп отырады. Жаттығулар 

мен жарыстар мерзімдерінің шатасып кетпеуін қадағалап отырған жөн. 

Жарысқа қатысу. Мұнда ұжым мүшелерінің жарысқа қатысу нөмер көрсетіледі. 

Күнтізбелік жоспардың негізі - дене тәрбиесі және спорт жөні басқарманың спорт 

жарыстарының күнтізбесі болып есептелінеді. 

Жан-жақты дайындық. Бұл сабаққа спорттық разрядына және мөлшерлеріне 

қарамай үйірме мүшелері түгелдей қатысады. Бұлар норманың тек жарыстарда ғана 

тапсырылатынын ескерте кеткен жөн. 

Дәрігерлік бақылау. Жоспардың бұл бөлімінде боксшылардың жекелеген 

топтарының дәрігерлік бақылаудан өту мерзімі белгіленеді. 

Бұқаралық насихат шаралары.Боксты жастардың сүйікті өнеріне айналдырып, 

оны кеңінен насихаттау үйірмесінің негізгі жұмыстарының басы болып саналады. 

Жоспарда насихат шараларының түрлерін боксшылардың көпшілікке арнаған байқау 

жарыстарының, бокс жайлы лекциялар мен баяндамалардың, спорт фильмдерінің көрсетілу 

мерзімдері мен өте орындары белгіленеді. 

Қоғамдық негізгі кадрларды даярлау. Елімізде бокстың қалың бұқара арасында 

кеңінен таралуы, спорттың осы түрінің дұрыс дамуы үшін жаттықтырушылар мен 

төрешілерді көптеп тәрбиелеу қажет. Әрбір бокс секциясы өз құрамындағы қабілетті 

спортшылардың қатарынан болашақ жаттықтырушылар мен төрешілерді іздестіріп, 

тәрбиелеуі керек. Бұл шаралар үйірменің жұмыс жоспарында міндетті түрде көрсетіледі. 

Сонымен, бір немесе бірнеше маусымда қанша нұсқаушы және төреші дайындаулы керек 

екенін де жазған дұрыс.. 

Ұйымдастыру және шаруашылық жүмыстары. Мектеп басшылары сабақ пен 

жаттығу өткізетін лайықты орынның болуын және оның керекті құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етілуін үнемі қамқорлыққа алуы керек. Қолда бар мүмкіндікке қарай жыл 

сайын сабақ және жаттығу өтетін орынды жақсартуға, жөндеуге күш салған жөн. Жоспарлы 

ұйымдастыру мен шаруашылық жұмыстары жөнінде нақты шаралар және оның орындалу 

мерзімі, сондай-ақ осы жұмысқа жауапты адамдар белгіленеді. 
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Салауатты өмiр салтын насихаттауда, салауатты өмiр сүру мәдениетiн 

қалыптастыру мәселелерiн жетiлдiретiн, осы саладағы басымдылықтарды анықтайтын 

ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа әдiстердi ұстанатын 

бiлiм де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмiр салтын қалыптастыру туралы 

алған бiлiмдерi болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берiк тiрек болады. 

Тiрек сөздер: Тәрбиелеу формалары, әдiстер, салауаттылық мәдениетi 

 

В пропаганде здорового образа жизни необходимы как наука, совершенствующая 

проблемы формирования культуры здорового образа жизни, определяющая приоритеты в 

этой области, так и знания, которые следуют новым методам и формам обучения, 

воспитания подрастающего поколения. Полученные школьниками знания о формировании 

здорового образа жизни станут прочной опорой для сохранения здоровья будущих 

граждан. 

Ключевые слова: Формы воспитания, методы, культура здорового образа жизни 

 

The promotion of a healthy lifestyle requires both science that improves the problems of 

forming a healthy lifestyle culture and determines priorities in this area, as well as knowledge that 

follows new methods and forms of training and education of the younger generation. The 

knowledge gained by schoolchildren about the formation of a healthy lifestyle will become a solid 

support for the preservation of the health of future citizens. 

Key words: Forms of education, methods, culture of a healthy lifestyle 



 

407 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

Қазақстанның әлемдегi бәсекеге қабiлеттi елу елдiң қатарына кiруi жөнiнде 

мемлекет басшысы алға қойған мiндеттi жүзеге асыруда халықтың денсаулығы ең маңызды 

мәселе болып табылады. Қазiргi уақытта әлеуметтiк жағдай, өмiр сүру ұзақтығының 

төмендеуi және адам экологиясының қолайсыздығы бүкiл өркениеттi әлем үшiн көкейтестi 

мәселе болып отыр. Елiмiздiң даму бағытын бекiткен «Қазақстан – 2030» бағдарламасында 

салауатты өмiр салтын ұстану мемлекеттiк маңызы бар мәселелермен тең дәрежеде екендiгi 

баса көрсетiлген. Өмiр салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмiр 

салты ұғымын құрастырады. Салауатты өмiр салтын насихаттауда, салауатты өмiр сүру 

мәдениетiн қалыптастыру мәселелерiн жетiлдiретiн, осы саладағы басымдылықтарды 

анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа әдiстердi 

ұстанатын бiлiм де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмiр салтын қалыптастыру 

туралы алған бiлiмдерi болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берiк тiрек 

болады. Балаларды жасынан салауатты өмiр салтына қалыптастыруға күш салып, зиянды 

әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесi – ортақ мәселе. Халық санының 

өсуi, оның сапасы, деннiң саулығы мемлекет әл – ауқатының дамуына мұрындық болады. 

Дене тәрбиесi сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиiмдiлiгi жоғары. Бiлiм – 

қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа сабақтастыратын 

құрал. Қолда бар мүмкiндiктi пайдаланып оқытудың жаңа әдiс-тәсiлдерiн тиiмдi қолдану, 

жаңа технологияны әркiмнiң өз сабағында пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың 

дәстүр үрдiсiнде адамгершiлiкке, салауатты өмiр сүруге баулу денi сау ұрпақ тәрбиелеу 

дене тәрбиесi пәнi мұғалiмдерiнiң басты мiндетi. Олай болса, оқыту мен тәрбиелеудiң ой 

елегiнен өтетiн әдiс-тәсiлдерiн, жаңашыл педагогтардың тапқан әдiстемелерiн бiлiп қана 

қою жеткiлiксiз, оны әркiм өз мүмкiндiгiнше күнделiктi сабақта пайдалану қажет.  

Дене шынықтыру пәнiнiң басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшелiктерi бар. Мұнда 

негiзiнен оқушының қабiлетi, бейiмдiлiгi баса назарда болуы керек. Дегенмен де 

оқушыларды бейiмдеу, қабiлетiн дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы 

ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге 

қызығушылықтарын арттыру, сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерiнiң шығу 

тарихын, спорт түрлерi дамыған елдердi спорттың әр саласындағы белгiлi спортшылар 

өмiрiн алуға болады.  

Сол себептен мұғалiм сабақты тартымды етiп теория мен практиканы 

ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиiмдiлiгi баса назарда болуы 

қажет. Бұл мұғалiм мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы оқитын, спортқа 

бейiм оқушылармен белсендi жұмыс iстеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшiн 

қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабiлетi жеткен жерге дейiн еңбек етуiн ойластыру тиiс. 

Барлық оқушылар өз қабiлетiн ең төменгi жеңiл тапсырмаларды орындаудан бастайды, 

оларды мiндеттi түрде толық орындап болғаннан кейiн ғана, келесi күрделi деңгейдегi 

жаттығуларды орындауға көшiп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестiктi және 

әр оқушының өз қабiлетiне, қызметiне сәйкес жоғары деңгейге көтерiлуiне толық жағдай 

жасалады.  

Дене тәрбиесi сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиiмдi пайдалануға 

да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлiгiн басшылыққа ала отырып, ой толғау 

жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру сабағын ойын түрiнде ұйымдастыру), сол 

арқылы, оқушылардың бейiмдiлiгiн арттыруға болады.  

Күтiлетiн нәтиже - дене тәрбиесi пәнiне деген қызығушылықтарының артуы. Оқушы 

шығармашылығы, өзiн-өзi басқаруы, құрметi, эстетикалық талғамы да артып келедi. 

Мысалы, дене шынықтыру сабағында 5-6 сыныптарына сергiту сәтiн алатын болсақ, 

өз тәжiрибемде 5-сыныптарға өткiзген «Эстафеталық жарыстар» атты сабағымда, алдымен 

оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, қазақтың ұлттық ойын түрлерiне тоқталдым, 

ұлттық ойындар туралы өз түсiнiктерiн сұрай отырып, сабақ барысы кезiнде орындатуды 

жоспарладым. Мiне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрiнде топтық ойын әдiсiнде 
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 болатына көз жеткiзедi. Ойлау қабiлетiн дамыту тұрғысында 6 сыныптар арасында «Көңiлдi 

мәре» сайысы оқушылардың ой-қабiлетiн, жылдамдық ерекшелiгiн, тез шешiм 

қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндердi байланыстыра отыра кiрiктiрiлген 

сабақ көрермендердiң көңiлiнен шықты, сабақта биология, химия, математика, сурет, 

алғашқы әскери дайындық пен дене шынықтыру пәндерiнен құралған ойындар 

пайдаланылды. 

Сабақты қызықты өткiзу үшiн мультимедиалық проектор арқылы қазақтың ұлттық 

ойындарының тарихын таныстырып өтiп, жасырылған сұрақтарды табуға машықтандыру, 

әр топқа белгiленген ұпай сандарына қарай бағалап отырдым. Кейiн сабақ барысын: «Кiм 

шапшаң?» бөлiмi деп алып, бұл бөлiмiнде оқушылар белгiленген жерге дейiн эстафеталық 

таяқшамен жүгiрiп барып, белгiлi жерiне жеткен кезде, тақтаға жазылып берiлген есептердi 

шапшаң орындап шығып кейiн қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың бұл бөлiмде 

сабаққа деген қызығушылығының артуымен бiрге машықтанады, логикалық ойлау 

қабiлеттерi артады, қимыл-қозғалыс әрекетi дамиды. Тәңертеңгiлiк бой жазу және сергiту 

жаттығулары мен бiрге мектебiмiзде ұлттық өнерiмiз «Қара жорға» биiн жаңғырту 

үстiндемiз, бидi сергiту, тәңертеңгi бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға 

болатынына көз жеткiздiк. Сондай-ақ «Спорт әлемiне саяхат» тақырыбында 

мультимедиалық проектор арқылы 5 сыныпта оқушылармен зияткерлiк ойын сабағын 

өткiзiп оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттатынын байқалды. 

Мен алдымен жеке тұлғаның әлеуметтiк құзыреттiлiгiн дамытуды керек еттiм. Сол 

арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткiздiм, яғни оқушының өзiн-өзi басқарудағы әлеуетi 

артты. Жаңа идеяларды еңгiзу барысындағы орындалатын мiндеттер:  

Кесте 1 
 

1 Оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру 

2 Оқушының логикалық ойлау қабiлетiн дамыту 

3 Әр оқушының әрекетiн, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану 

4 Оқушының ұлттық моралының орындалуын қамтамасыз ету 

5 Оқушының санасын, сенiмiн, көзқарасын,бiлiмiн арттыру 

6 Оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыра отырып машықтандыру 
 

Ең бастысы, оқу үрдiсiнде мiндеттi пәндерде оқушылардың теориялық бiлiмiн 

әлеуметтiк тұрғыдан қалыптастыруға мән берiлсе төмендегi қасиеттер қалыптасады. 
 

1 Әр оқушының бiлiмi, қабiлетi қалыптасады 

2 Оқушының бойындағы жетiстiктерi көрiнедi 

3 Оқушылар қиындықтарды жеңедi, әлеуетi артады 

4 Жан-жақты дамуға қол жеткiзедi 
 

Қорыта келе дене шынықтыру пәнiнiң жеке тұлғаны тәрбиелеуде алатын орны 

ерекше. Ол оқушының дене дамуына, сондай-ақ әлеуметтiк, дербес және рухани 

қасиеттерiн қалыптастыруға ықпал етедi. Мектептiң бiлiм беру жүйесiнiң құрамында бола 

отырып, дене шынықтыру оқушыларда салауатты өмiр салтын қалыптастыруға 

бағытталған. Осындай жол арқылы болашақта салауатты әлеумет қалыптастыруға болады. 

Сонымен қатар, дене шынықтыру сабағындағы негiзгi қағидаттардың бiрi-белсендiлiк. Ол 

дене шынықтырумен айналысатындардың ойластырылған негiзде, терең түсiнуiн 

қамтамасыз етiп, дене шынықтыру-спорт шараларына тұрақты қызғушылық мен қажеттiлiк 

тудыруға, сондай-ақ барынша белсендi болуға жетелеуге бағытталған. Бұл қағидатты iске 

асыру дене шынықтырумен айналысатындардың ойластырылған негiзде, терең түсiнуiн 

қамтамасыз етiп, дене шынықтыру – спорт шараларына тұрақты қызығушылық мен 

қажеттiлiк тудыруға, сондай-ақ барынша белсендi болуға жетелеуге бағытталған. Бұл 

қағидатты iске асыру дене шынықтырумен айналысатындардың түрлi жаттығуларды 
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орындау техникаларын бiлiп, терең түсiнiп, дене шынықтыру үдерiсiне саналы және 

байсалды қарауға көмектеседi. 

Белсендiлiк – адам орындайтын iс-шаралардың өлшемi, оның жұмысқа тартылуы 

деңгейi. Дидактикалық тұрғыдан алғанда, белсендiлiк деп бiлiм, бiлiк және дағдыларды 

саналы түрде игерудiң алғышарттарын, шарттары мен нәтижесiн атаймыз. Қызмет теория-

сында (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев) сәйкес, адамның белсендiлiгi-сана 

тәуелдi факторлардың бiрi. Бұл жағдайда бiлiм, уәж, қажеттiлiктер, мүдде мен мақсат 

сияқты санаттардың көмегiмен сана iс-шараларды бағыттап және басқарып отырады. 
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Бүгінгі қоғамда әскери – патриоттық тұлға қандай болуы керек,оның бойында 

қандай ізгі қасиеттер мен мінез- құлық ерекшеліктері қандай болуы керек деген сұрақтар 

қазіргі таңда өзекті мәселе болып отыр. Мемлекет үшін басты байлық-білімді де, білікті 

тұлға тәрбиелеу болғандықтан, дүние есігін жаңадан ашқан жас сәбидің денінің саулығы, 

ұлтжанды тұлға тәрбиелеу қазіргі таңда негізгі талап болып отыр. Өйткені, денсаулық 

шексіз күш – қайраттың, ерік- жігердің қайнар көзі. Сондықтан жас нәрестенің көру, 

есту, сипап-сезу, қабылдау, есінде сақтау сияқты психо- физиологиялық қасиеттері 

жетілген, дене мүшелерінің еш кемістіксіз болуы ұлтжандылықтың ең негізгі әрі басты 

шартына айналған. 

Тірек сөздер: Кино, патриот, оқыту, технология пайдалану. 
 

Согласно приспособленных к современной жизни есть четкие цели, направленные 

вдоль силовых мощностью, определения внутренних возможностей управлять своей 

социальной и профессиональной ориентации, сложившихся в сознании новые ощущения 

духовного, накопленного в национальных реалий и ценностей человеческого поведения, 

современных передовых поведения, формирование личности, требование сегодняшнего дня. 

На сегодняшний день процесс модернизации образования, реализации личностного и 

профессионального потенциала педагога все больше становится очевидно, что явно 

требует активации. 

Ключевые слова: Кино, патриот, обучение, использование технологий. 
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 According to the adapted to modern life there are clear goals aimed along the power, 

determine the internal opportunities to manage their social and professional orientation, formed 

in the consciousness of a new sense of spiritual, accumulated in national realities and values of 

human behavior, modern advanced behavior, the formation of personality, the requirement of 

today. Today, the process of modernization of education, the realization of personal and 

professional potential of the teacher is becoming increasingly clear that clearly requires 

activation. 

Key words: Cinema, Patriot, training, technology use. 
 

Әскери-патриоттық тәрбие бүгінгі өмірден оқшауланбайды, қайта жаңа өмірмен 

қауышып ұлттық тәрбиеге жаңа мән береді. Ұлттық тәрбие дегеніміз ол оқшаулану емес, 

керісінше ұлттық тәрбие үлгілерімен әлемдік идеяларды қабылдап, ненің тозық, ненің озық 

екенін тани білу, өрісі, дүнитанымы кең азаматтарды тәрбиелеуге мүмкіндік болады деп 

түсіну қажет және солай да. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: "Қазақстанның отаншылдық 

сезімін тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу орындарына 

дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды , 

туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу-мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да 

қадірменді парызы"-деген еді. Әр дәуірдің тарихи кезеңдерінде Отансүйгіштікке 

тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең алдымен, "ұлтжандылық", отансүйгіштік", " 

патриотизм", ұғымдары сол заманның ақиқаты - наным - сенімінен туындайды. Еліміз 

егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы-қазақстандық патриотизм 

болды. "Қазақстандық әскери патриотизм" ұғымы біздің тәуелсіздігімізбен қоса туған жаңа 

сөз болып, еліміздегі саяси-әлеуметтік ахуалдың ерекшелігін көрсетеді. Елімізде жүзден аса 

ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың көпшілігінің туған отаны 

және бұдан былай да мәңгі тұрақтап қалар мекені болмақ. Сондықтан олардың әрқайсысы 

Қазақстанды ата-жұртым деп танып, оның тәуелсіздігін қорғауға және материалдық 

байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. Сол себепті қазақстандық патриотизм ұғымы 

күнделікті өмірде жиі қолданылып, кеңінен қалыптасып келеді. 

Отаншылдық сезім – адамға туа біткен қасиет емес. Ол адамның саналы өмірімен 

қабаттас қалыптасатын психологиялық , саяси -әлеуметтік құбылыс. Патриоттық сезім 

жалпы адам баласының еліне, жеріне, өз тілі мен мәдениетіне , ұлттық құндылықтарына 

жеке қатынасын , өзіндік бағасын түйсінуін, қуаттап қолдауын пайымдайтын сезім 

көрсеткіші болып табылады. Осыған орай Н.Ә.Назарбаев, - патриотизмді "әр этностың 

ұлттық сезімін сыйлап, бірде-бір ұлтпен қарама-қайшылық туғызбау"- деп белгілеген. 

Мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеу мәселелерін зерттеген ғалымдардың 

еңбектерінің қорытындылары мен тікелей мектеп практикасындағы мұғалімдердің іс-

тәжірибелерінің нәтижелеріне сүйене отырып, біз мектепте патриотизмге тәрбилеу -

оқушылардың нақты іс-әрекеті, мінез-құлқын ұйымдастыру, оған бағыт беруді негізге алу 

керек деп ұйғардық. Патриотизмге тәрбиелеу үрдісінің танымдық мәнін естен шығаруға 

болмайды, бірақ ол әрбір оқушыда патриоттық сана, патриоттық сезім қалыптастырудан 

бастау алғанда ғана тиімді болмақ . Сондықтан оқытушылар өз қызметінде біріншіден терең 

патриотизм – Отанға, Қазақстанға, өз халқына деген сүйіспешілік; екіншіден - халықтар 

достығы идеясын ұстану және насихаттау. Адамгершілікті, өркениетті патриотизм қашан 

да халықтар достығының идеясымен, тәжірибесімен үндесіп жатуы тиіс. Демек патриотизм 

– қоғамдық сананың бір формасы, ол қоғам дамуымен бірге дамып, жаңа мазмұнмен толыға 

түседі. 

“Қоғамда Қазақстан - біздің Отанымыз, бұл ұғымға өте көп нәрсе кіреді деген 

қарапайым ойды қалыптастыру керек” – деген Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сөзі терең ойдан 

туындаған пікір екенін әрқайсымыз жақсы түсінуіміз қажет.Егемендік алған бастапқы 

күндерден-ақ патриотизм ұғымы, оның мазмұны төңірегінде пікірталас жүріп келді. Одан, 

"ұлттық патриотизм", "қазақстандық патриотизм" - деген екі ұғымның туындағаны белгілі. 
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Бірақ, өсіп келе жатқан жас буындарды отаншылдыққа тәрбиелеуде бұл екі ұғымның 

қайсысын ұстанған жөн; олардың мазмұндық құрылымы қандай ой-тұжырымдар жүйесінен 

тұрады; бұдан былайғы кезде жастарды патриотизмге бұрыннан қалыптасқан әдіс-

тәсілдері, формалары мен мазмұнын қолдануға бола ма?, - деген сияқты көптеген 

проблемалар туындап отыр. 

Жастардың бойында Отан алдындағы қасиетті парызын оятуға, өз еліне, жеріне  

қызмет етіп қоймай, Елін сүю, Отанын қорғау әр азаматтың парызы екенін еске түсіріп 

отырсақ, елдің болашағын мықты тәрбиелеуге болады. 

«Жастарымыздың бойындағы әскери- патриоттық тәрбиелеуде  отаншыл рух, 

патриоттық сезім қай деңгейде?» деген сауалдардың бізді ойландыруы заңдылық. 

Оқушылардың әлеуметтенудегі негізгі бағыттың бірі жеке адамның патриоттық сезімі  

болып табылады. 

Оқушылардың тәрбиелеудегі тежемелі факторлардың қатарында патриотизм 

қалыптастыру үшін жаңа қазіргі замаңға сай технологияларды пайдалану қажет. Жастарға 

әскери – патриоттық тәрбие берудің мақсаты – оқушылардың бойында жоғары патриоттық 

сананы, өз елі үшін мақтаныш сезімін қалыптастыру. 

Менің ойымша, Қазақ халқы – намысты қолдан жібермеген ержүрек, батыр халық. 

Батыр халықтың ұрпағы екенімізге мақтана отырып, ата-бабаларымыздан келе жатқан 

ұлттық дәстүрімізді жалғастыру– біздің басты мақсатымыз.   

Елбасы бір сөзінде: «Кино дегеніміз –барлығы. Кино, бұл – идеология, кино, бұл – 

сауық, кино, бұл – БАҚ, кино, бұл – патриотизм. Біз – жасмемлекетпіз, әсіресе, жас ұрпақты 

патриоттық рухта тәрбиелеуіміз керек», – дегенекен. Бағамдапқарасақ, иә, қазақ киносының 

берері орасан зор. Қазақ кино туындылары арқылы еліміздің тарихы туралы ақпараттар 

алуға болады. Елбасы сөзін дөп айтқан. Ертеңгі еліміздің болашақ жас өрендері, бүгінде 

көгілдір экран алдындағы жас көрермендер. Олар тілін ұғынып, түсінбесе де бейне арқылы 

барлығын ой түйсігімен қабылдап отырады. Сондықтан елдің, жердің тыныс-тіршілігі, сол 

елдің тарихыжайлы, рухани тәрбие беретін патриоттық көркемфильмдердің атқарар рөлі 

үлкен. Баланы жасынан тәрбиелейтін қазіргі замантілінде осы көгілдір экран. Енді осы 

уақытта дейінсол экран арқылы көрерменге жолтартып, оның ішінде кішкентай 

көрермендердің көңілінен шыға білгенфильмдергеаздап тоқтала кетейік. 

Солардың бірі, Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырмасымен түсірілген «Көк 

тарландары» телехикаясы. Телехикаяның негізгі мақсаты – жастарды патриотизм, отанға, 

еліне, туған жеріне деген шексіз сүйіспеншілікке тәрбиелеу, оларды әскер қатарына 

шақыру. Фильм желісінде Қазақстан Республикасының әскер қатарындағы әуе 

десанттарының тұрмыс-тіршілігі мен ерліктері, олардың алғаш әскерге келген күннен 

бастап, әскердегі соңғы күндеріне дейінгі өткен қызықты оқиғалар сипатталады. 

Телехикаяда қаруды қалай қолданудан бастап, елімізге қауып төне қалған жағдайда сыртқы 

жаудан қалай қорғаудың, басымызға қара бұлт үйіріле қалған жағдайда қалай қорғанудың 

әдіс-тәсілдері көрсетіледі. Бір айта кетерлік жайт, осы фильмнің көрсетілімінен кейін 

әуеұтқыр десенттарының әскер қатарына барам деушілер көбейген. 

Екінші бір телетуынды тағы да жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеуге шақыра 

білген «Жасұлан» телехикаясы. Әскери-патриоттық телехикаяда «еліне, жеріне қорған 

болсам, тірекболсам» деген үш достың басынанкешкендері баян етіледі. Мақсаты – 

жастарға даңқ мен абыройдың, ерлік пен елдіктің, жігер мен қайраттың, сый мен құрметтің 

не екенін ұғындыру. Жалпы әскер қатарына алынған сарбаздың, оның ішінде жас 

ұландықтардың міндеті, мақсаты біреу. Ол өз елін, жерін басын тігіп жаудан қорғау, еліне 

адал қызмет істеу. Осының барлығы көркем туындыда көрсетіледі. Бұл фильмдегі басты 

рөлдерді аталмыш мектептің оқушылары сомдайды. Сондай-ақ, фильмнің түсірілу 

барысында Президенттің жеке гвардиясының да қызметкерлері тартылған. Сол сияқты, 

қазақ кино тарихына серпіліс әкелген, жастың да, кәрінің де, кішкентай көрерменнің де 

көңілінен орын тапқан, нағыз патриоттық рухтың кебін көрсететін 2012 жылғы қазақ 
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 кинематограф саласындағы ең ірі көркем туынды ол – «Жау жүрек мың бала». Бұл фильм 

қазақ тарихын аздап болса да паш ете білген төл туынды. Көркем туындының ұраның өзі 

«Туған ел, сүйген жар, намыс үшін от кешкендер» деп әрбір азаматты туған жеріне деген 

сөзбен айтып жеткізе алмас, патриоттық сезімге шақырады. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы халыққа Жолдауында «Өз бойымызда және 

балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең 

алдымен елге және оның игіліктеріне деген мақтаныш сезімін ұялатады». Міне, бүгінде 

жастарды, осындай патриоттық тәрбие берер туындылар болашақта көбірек түсірілсе деген 

тілегіміз бар. Жастар өзі оқыған қандай да болмасын тарихи және басқа да шығармаларды 

кино түрінде көргенді қарайды. Себебі қазіргі техниканың дамыған уақытында бұл өте 

қызықты. Кино көргенде Отанға деген сүйіспеншілігіңді оятатындай, қазақ боп туғаныңа 

бақыттымын деп мақтанатындай, отан үшін қызмет етуге, жан беруге даяр болатындай 

сезім қалдыратын болса шіркін. 

Кино арқылы жоғары сынып оқушыларына әскери - патриоттық тәрбие жұмысы – 

тәрбие жұмысының үлкен бір маңызды бағыты. Жоғары сынып оқушыларына Отанға деген 

сүйіспеншілігін, Қарулы Күштерді  құрметтеуді қалыптастыру айрықша назарда. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрмет сезімін тәрбиелеуге ерекше мән 

беріледі. Мысалы:Анаға апарар жол, Жаужүрек мың бала, Бауыржан Момышұлы, Аңыздан 

туған батыр қыз, Көшпенділер. Жаужүрек мың бала фильмінің туған жеріне, сүйген еліне 

патриоттық сезімін тәрбиелеуде бейнефильмдер арқылы жеткізу қажет. Бауыржан 

Момышұлы атты фильмде Батырлық құндылықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізу – біздің 

парызымыз, қасиетті міндетіміз. 

Жас өспірімдерді Отанды сүюге, Қарулы Күштерді құрметтеуге және әскери 

борышты өтеуге дайын болуға тәрбиелеуде әскери – патриоттық шаралар арқылы 

жеткізудің маңызы зор. Сондықтан жоғары сынып оқушыларының арасында  міндетті 

түрде әскери- патриоттық шаралардың байқауларын өткізу керек.Жалпы, байқау әскери – 

патриоттық сезімдерін арттыру, әскери қызметке қызықтыру, мемлекеттің нышандарын 

құрметтеуге бағытталған. 

Әскери-патриоттық  байқауларды және әскери –спорттық жарыстарды соңғы 

жылдары Тәуелсіздіктің 28 жылдығына, Ұлы жеңістің 75 жылдығына арнап өткізілуде. 

Әскери патриоттық тәрбиелеудің бір маңыздылығы Ұлы Отан соғысының 

ардагерлерімен, қалалық ардагерлер кеңесінің және қалалық Қорғаныс істері жөніндегі 

басқарманың өкілдерімен кездесу өткізу.Сонымен қатар жоғары сынып оқушыларының іс-

тәжіребие кино арқылы патриоттық тәрбие беру. 
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Жүзу – өмірге қажетті білік. Ол тұрмыста да, еңбек әрекетінде де, әскери 

қызметте де қажет. Бір кезде меңгерген жүзу білігі өмір бойы сақталады.  Жүзу 

жасөспірімді  сымбатты, көрікті, төзімді етіп қалыптастырады. Спорттың 

денсаулыққа пайдалы түрлерінің бірегейі де осы – жүзу.  Мектеп  оқушыларын  жүзу 

спортына деген қызығушылықтарын  арттыру және жүзу түрлерін  дамыта отырып, 

салауатты өмір салтын ұстанатын  және  жүзу  спортымен  жүйелі түрде айналысуға 

тарту, денсаулықтарын  нығайту. 

Тірек сөздер:  Жүзу, спорт, жасөспірім, дағды, мәдениет 
 

Плавание-необходимый навык для жизни. Она необходима и в быту, и в трудовой 

деятельности, и в военной службе. Приобретенный при этом плавательный навык 

сохраняется на всю жизнь. Плавание формирует подростка  стройным, грациозным, 

выносливым. Одним из самых полезных для здоровья видов спорта является плавание. 

Повышение интереса школьников к плаванию и привлечение к систематическим занятиям 

спортом, ведущим здоровый образ жизни и плаванием с развитием видов плавания, 

укрепление здоровья 

Ключевые слова:Плавание, спорт, подросток, навыки культуры 
 

Swimming is a necessary skill for life. It is necessary both in everyday life, in labor, and in 

military service. The ability to swim once mastered is preserved for the rest of your life. Swimming 

makes a person slim, graceful, and resilient. This is one of the most healthy sports – swimming. 

Increasing the interest of schoolchildren in swimming sports and involving them in systematic 

swimming activities and leading a healthy lifestyle with the development of swimming, 

strengthening their health 

Key words: Swimming, sports, teen, culture skills 

 

Жүзу – өмірге қажетті білік. Ол тұрмыста да, еңбек әрекетінде де, әскери қызметте 

де қажет. Бір кезде меңгерген жүзу білігі өмір бойы сақталады. 

Жүзу адамды сымбатты, көрікті, төзімді етіп қалыптастырады. Спорттың 

денсаулыққа пайдалы түрлерінің бірегейі де осы – жүзу. Мысалға адам жүзу кезінде кеуде 

мен қарынға түсетін судың қысымын ішке терең дем тарту арқылы жеңілдетеді екен, мұның 

өзі тыныс алу жүйелерін жетілдіріп, оны оттегімен тікелей қамтамасыз етуге және өкпенің 

дем алатын көлемін ұлғайтуға септігін тигізеді. Оған қоса жүзу кезінде жасалатын 

қимылдардың әсерінен дененің барлық бұлшық еттері жұмыс істейді, бұл адамның 

денсаулығына, сымбатына жақсы әсер етеді. Омыртқаның да түзу де тік болуына бірден бір 

себепші – жүзу қимылдары екен. Негізінде  омыртқа – адамның ең маңызды мүшелерінің 

бірі, себебі ол басқа ауруларға өте қатты әсер етеді, яғни өзге аурулар омыртқаға тікелей 

байланысты. Жалпы, жүзудың пайдасы – адам денсаулығын нығайту, шымыр және 

шыңыққан болуына өз септігін тигізеді. 

Жүзуші суда болған жағдайда жердің тарту күші «батырушы» күшке айналады. 

Бірақ бұл күшке қарсы, суға түскен кезде дене салмағының жоғалуымен айқындалатын 

«көтеруші» күш пайда болады. Жүзу сабағы дене тұрпаттың жақсаруына ықпалдасады. 
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 Суда адам тік көлденең қалыпта және салмақсыздық жағдайда болады, омыртқаны уақытша 

жүктемеден босатады. Бұл қасиет әртүрлі жарақаттардың және мертігудің салдарынан 

сақтандыру үшін денені сауықтыруда, шынықтыруда пайдаланылады. 

Жүзудің алдында оқушыларға хауызда, сабақ барысында міндетті түрде 

орындалатын тәртіп және қауіпсіздік ережелері туралы ескерту керек. Сабаққа дәрігер 

берген денсаулығы туралы мөрі қойылған анықтамалары бар оқушылар ғана жіберіледі. 

Мектеп  оқушыларын  жүзу спортына деген қызығушылықтарын  арттыру және жүзу 

түрлерін  дамыта отырып, салауатты өмір салтын ұстанатын  және  жүзу  спортымен  жүйелі 

түрде айналысуға тарту, денсаулықтарын  нығайту; 

Жүзу спортының арнайы жаттығулар сапасын арттыру:  Денесінің сүйірленуін, 

күштілік, жылдамдық, төзімділік, ептілік , иілгіштік және қимыл-қозғалыс үйлесімділігін 

дамыту; 

Жүзу жаттығуларын орындай отырып, әр бала өзінің жаттығу шамасын бақылауға, 

командалық жарысқа түсуге үйрету, қарсылас каманданы сыйлай білуге тәрбиелеу; 

      Суда жүзіп жүріп негізсіз айғайлауға, шыңғыруға, хауызда кезкелген жерден шығуға 

және секіруге қатаң тыйым салынады. Спорттық сөрелер мен өрнеулерден секіруге тыйым 

салынады.Суда жүзіп жүріп бір-біріне су шашпау, арақашықтық сақтау, бірін-бірі суға 

батырып ойнамау.  

- Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз.  

      - Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыздар.  

     - Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін 

жеткізбеңіз.  

      - Суық суда шомылу қол-аяқтың тырысып қалуына әкеліп соғады.  

      - егер тырысу болғанда жүзуді тоқтатып суға арқаңызбен шалқалай жатыңыз, 

сабырлық сақтаңыз.  

- Қолыңыздың саусақтары тырысып қалғанда жұдырығыңызды түйіңіз, қолыңызды 

бір жаққа қарай серпе лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз. 

- Балтыр бұлшық еті тырысқанда бүгіліп қолыңызбен аяғыңыздың басын қысып бар 

күшіңізбен өзіңізге қарай тартыңыз, немесе аяғыңызды судың астына созып, аяғыңыздың 

бармақтарын алға иіңіз. Содан соң балтырыңызды сылаңыз. 

- Тырысу қойысымен тынығып алып, жүзудің басқа әдісімен жағаға шығыңыз. 

- Суда ұзақ шомылу шаршап - шалдығуға әкеліп соғады. 

- Егер суда шарашасаңыз немесе тоңсаңыз тез арада жағаға қайтыңыз. Сабыр 

сақтаңыз.  

      - Әлсін - әлсін шалқалай жатып дем алыңыз, күшіңізді үнемдеңіз, өзіңізді және 

уақытты бақылау үшін, жаймен дауыстап санаңыз.  

      - Егер өз күшіңізбен жағаға жете алмайтыныңызды сезінсеңіз шалқалай жатып 

қолыңызды бұлғап көмекке шақырыңыз. 

Қазіргі таңда оқушылардың жүзу спортына деген қызығушылықтарын арттыра келе 

жеке бас гигиенасын , күн тәртібін, дене жаттығуларының ағзаға тигізетін әсерін, жұмыс 

істеу қабілеті мен қимыл-қозғалыс қабілеттерін арттыра білетін, дененің қимыл-қозғалыс 

әрекеттерін белсенді және өзбетінше жасай алатын тұлға қалыптастыру.  

Жүзудің негізгі түрлерінің ( кроль, брасс, баттерфляй) техникасын үйрету және 

жетілдіру; 

Оқушылардың жүзу сабағында үйренген жүзу түрлерін шыңдай келе мектепішілік 

және қалалық жарыстар ұйымдастыру. 

Денсаулығы мықты, рухани байлықты игерген моралі таза, Отанды қорғауға және 

түрлі спорттық іс-шараларға қатысатын, құзіретті тұлға қалыптастыру. Дегенмен, қазіргі 

таңда қоғамның жүзу біліктілігі әліде өте төмен екені белгілі. Бұған бірден бір себеп 

бассейндердің әзідығы, сонымен қатар оқушылардың жүзу бойынша қосымша білімдері 

әліде толығымен зерттелмегені осы бағдарламаның өзектілігін айқындайды. 
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Педогикалық практикада ақпараттың көбейуі, білім алу талаптарының күшейуі, 

балалардың зияткерлі қабілеттерін дамыту, олардың шығармашылық қабілеттерін 

белсендету үнемі оқушылардың шынығуының және оны сақтау мүмкіндіктеріне жауап бере 

алмайды. 

Бастауыш сыныптарда жалпы оқушының өскелең ұрпақтың жеке тұлғалық 

мәдениетінің қалыптасуы үлкен роль атқарады. Осы жаста бастауыш сынып оқушының 

денесінің шынығуы қаланады, оқушының сабаққа деген құндылығы қалыптасады, 

денешынығуының жетілдіру қажеттілігі туылады. 

Спорттық жүзу түрлерінің техникасын үйрену қатаң түрде әдістемелік тәсілдерді 

қолдану арқылы жүзеге асырылады. Техника төмендегі кезектермен үйретіледі: 

1. Дене қалыпын сақтау; 

2. Тыныс алу; 

3. Аяқ қозғалысы; 

4. Қолдың қозғалысы; 

5. Координация қозғалыстың жалпы орындалуы. 

Осы арада, әр техника элементтері ақырындап күрделене береді, соңында көлденең 

қалыпта ешбір тірексіз, жүзушінің өз бетімен жұмыс жасау қалпына дейін жетеді. 

Жүзудің әрбір техника элементі төмендегі кезекпен жүреді: құрлықта қозғалыспен 

таныстыру; қозғалыс ортақ сипаттарда өткізіледі, оны бөлшектеп өтуі, қозғалыстың түрлі 

шарттарына байланысты құрлықта және суда орындалуы ескеріледі; суда қозғалыстың 

тірексіз орындауын үйрену; бұл жағдайда аяқ қозғалысын үйретуде бассейннің борттары 

қолданылады; қол қозғалысы үшін су көкрекке дейін немесе белге дейін болуы қажет;тірек 

қозғалғыштарымен суда қозғалу; суда аяқпен қозғалыс барысында кеңінен жүзу тақталары 

қолданылады; қол қозғалыстары су түбінде ақырын жүрісте немесе суда жатып серіктестің 

сүйенішімен үйретіледі; суда тірексіз қозғалу; осы топта су бетінде сырғанау және жүзу 

жаттығулары орындалады. 

Жаттықтырылған техника элементтерін және оларды біріктіре жүзу түрі біртіндеп 

төмендегідей кезекпен орындалады: 

1. тыныс алып аяқпен қозғалу; 

2. тыныс алып қолмен қозғалу; 

3. тыныс алып аяқ және қолмен қозғалу; 

4. толық координацияда жүзу. 

Бастапқы сатыда жүзу техникасын бөліп оқытуға қарамастан, үйренушілердің 

дайындық мүмкіндігіне қарай үйреніп жатқан жүзу түрінің толығымен орындату қажет. 

Жүзу техникасын дамыту және бекіту кезеңдерінде техниканың толықтай орындату 

әдістері ұсынылады. Осы мақсатта келесі жүзу нұсақалары қолданады: 

1. кезекпен ұзын және қысқа қашықтыққа жүзу (мысалы: бассейнді көлденең және 

бойына жүзу); 

2. қашықты ең төменгі есу санына орай жүзу; 

3. берілген темпте (мысалы: элементті және толық координацияларда жүзу; сүйену 

және сүйенішсіз элементтерімен жүзу; тынысты қыса отырып және толық координацияда 

жүзу). Сонымен, жүзу техникасын дамыту және бекіту төмендегі жетістіктерді көздейді: 

4. жүзуде ең қажет болатын оқушылардың сабаққа қызығушылықтарын арттыратын 

вариативті жаттығуладың орындалуын; 

5. өзгерген жағдайда жүзудің түрлі нұсқаларын қолдана алу; 

6. оқушылардың шынығу деңгейіне және дене пішінін ескере отырып жеке жүзу 

техникаларын қолдануды қалыптастыру. 

Жүзуді үйренуге ең қолайлы жас, 5-7 жас бұл жаста балалар физиологиялық 

тұрғыдан қарағанда  өте ширақ және жылдам болып келеді және де, суға деген қорқыныш 

сезімін тез жеңіп берілген жаттығуларды бар ынтасымен орындайды. Жас ерекшеліктері 

ұлғайған сайын суға деген қызығушылығы басым және қорқыныш сезімі жоғары болады. 
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 Адам егер суға түспес бұрын үрей, яғни қорқу сезімін жеңе білмесе онда ол суға кіргенде 

бұлшық еттің тартылуы яғни аяқ қолдың тырысуы жиі орын алады.  Сол себепті балаларды 

ерте жастан жүзуге үйреткен дұрыс, осы мәселені ескере келе мынадай мониторинг 

жүргіземіз: 
 

 
 

Табиғи және экономикалық өзгерістердің әсерінен денсаулықтың нашарлауын 

алдын алу мақсатында өмірге қажетті тірек қозғалыс мүшелерінің жүру, жүгіру, секіру 

дағдыларын жақсарту үшін жүзу ең тиімді екені белгілі, яғни қазіргі таңда өзекті. 
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Мақалада жас ерекшеліктерін және балаларды музыканы тұтас және әр түрлі 

қабылдаумен таныстырудың дәйектілігін ескере отырып, жас оқушыларды белгілі бір 

жүйеге сәйкес музыкалық-сенсорлық дамыту және тәрбиелеу мәселелері қарастырылады. 

Жалпы музыкалық дамуға ықпал ететін көру, есту және мотор белсенділігіне әсер ететін 

музыкалық қабылдау, сезімдер мен есту идеяларының өзара әрекеттесуіне кешенді 

5-7 жас 9-13 жас 15-20 25-30

Жүзу бассеинніндегі жас ерекшеліктері 
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көзқарасты қалыптастыруға бағытталған сенсорлық дамудың мәні туралы қазіргі 

заманғы түсінік талданды. 

Тірек сөздер:музыкалық қабілеттер, бастауыш мектеп, сенсорлық даму 
 

В статье рассматриваются вопросы музыкально-сенсорного развития и 

воспитания младших школьников по конкретной системе с учетом возрастного аспекта и 

последовательности приобщения детей к целостному и разнообразному восприятию 

музыки. Проанализировано современное понимание сущности сенсорного развития, 

направленное на формирование комплексного подхода к взаимодействию музыкального 

восприятия, ощущений и слуховых представлений, влияющих на зрительную, слуховую и 

двигательную активность, котораяспособствуетобщему музыкальному развитию. 

Ключевые слова: музыкальные способности, начальная школа, сенсорное развитие 
 

The article deals with the issues of musical-sensory development and education of primary 

school children according to a specific system, taking into account the age aspect and the sequence 

of introducing children to a holistic and diverse perception of music. The modern understanding 

of the essence of sensory development is analyzed, aimed at forming a comprehensive approach 

to the interaction of musical perception, sensations and auditory representations that affect visual, 

auditory and motor activity, which contributes to the overall musical development. 

Key words:musical ability, elementary school, sensory development 
 

Музыкалық қабылдау-күрделі, сезімтал, поэтикалық процесс, терең тәжірибелерге 

толы, музыкалық дыбыстардың сенсорлық сезімдері мен үндестіктің әсемдігі, алдыңғы 

тәжірибе және қазіргі уақытта болып жатқан Оқиғалармен тірі бірлестіктер, музыкалық 

бейнелердің дамуын және оларға жарқын жауаптарды біріктіреді. Музыкалық-сенсорлық 

қабілеттер музыкалық дыбыстардың жеке компоненттерін: биіктігін, тембрін, ұзақтығын, 

Күшін ажыратуға мүмкіндік беретін қабылдау сапасын ғана білдірмейді. Бұл қабілеттердің 

құрылымына белсенді тыңдау, музыка ойнау, музыкалық дыбыстарды олардың 

экспрессивті қатынастарында зерттеу, музыкалық стандарттармен көрнекі және тиімді 

танысу кіреді деп болжанады. Сенсорлық дамудың мәнін қазіргі заманғы түсіну музыкалық 

қабылдау, есту сезімдері мен көріністердің өзара әрекеттесуінің кешенді тәсілінде 

қалыптасады, сонымен бірге визуалды, есту және моторикалық белсенділікке әсер етеді, 

осылайша тұтастай алғанда музыкалық дамуға ықпал етеді. 

Қазіргі уақытта музыкалық және сенсорлық қабілеттерді қалыптастыруға аз көңіл 

бөлінеді. Сонымен қатар, Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, О.П.Радынова сияқты танымал 

ғалымдар мен мұғалімдердің зерттеулері барлық жастағы адамдарда есте сақтау, қиял, 

ойлау, қабілеттерді қалыптастыру мүмкіндігі мен қажеттілігін дәлелдейді. 

Музыкатану әдебиетіне сүйене отырып, музыка көркем бейнелерді бейнелейтін өнер 

ретінде қарастырылады, бұл әр түрлі экспрессивтілік құралдарын қолдана отырып, 

адамның тәжірибесін жеткізуге мүмкіндік береді. Музыка танушылар музыкалық қабыл-

дауды механизмдердің күрделі жүйесінің әрекеті ретінде қарастырады (Е.В.Назайкинский). 

Музыкалық қабылдаудың динамикалық құрылымын талдау кезінде бірқатар зерттеулерде 

есту ағынының дифференциациясы ерекшеленеді, бұл қабылдаушының музыкалық-

перцептивті даму деңгейіне байланысты (А.Г.Костюк) қабылдаудың маңыздылығы туралы 

айтылады (А.Н.Сохор), музыкалық дыбысты қабылдау тәжірибесін алу қажеттілігі туралы 

(Б.В. Асафьев). Музыкалық қабылдауды перцептивті қондырғы басқарады, ол назар мен 

есте сақтауды шоғырландыратын анализаторларды баптау жүйесін білдіреді 

(В.В.Межевский). Іс-әрекеттегі қабылдауды дамытудың психологиялық және 

физиологиялық принциптерін зерттеу арнайы ұйымдастырылған оқыту мен білім беру 

жүйесінде жүргізілуі керек екендігі дәлелденді. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың 

музыкалық тәрбиесі мәселелері бойынша педагогикалық әдебиеттерді талдау 

(Н.А.Ветлугина және Л.Дзержинская, С.М.Шоломович, Т.В.Волчанская, Л.Н.Комисарова) 



 

418 

 

Материалы международной научно-практической конференции  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

29 января, 2021 г. 

 
 

 бастауыш мектеп жасынан бастап балалардың музыкалық қабылдауын қалыптастыру 

қажеттілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Зерттеулер көрсеткендей, толыққанды музыкалық қабылдау бала музыкалық матаны 

құрайтын экспрессивтілік құралдарын шығарған жағдайда ғана мүмкін болады. Олардың 

шығармаларында музыкалық сенсориканы тек сабақтарда ғана емес, сонымен қатар 

тәуелсіз іс-әрекетте де дамытуды қажет ететін музыкалық-сенсорлық білім беру 

бағдарламасы көрсетілген, сабақтарда үйренген тәуелсіз әрекеттер баланың музыкалық 

тәжірибесінің екі формасын біріктіретін жалпы буын болып табылады. Осының негізінде 

музыкалық дыбыстардың жеке қасиеттерін қабылдауды қалыптастыру қажеттілігі туралы 

қорытынды жасалады, бұл тұтастай алғанда музыкалық қабылдау мәдениетін арттыруы 

керек. 

Музыканы қабылдау адамнан назар аударуды, есте сақтауды, дамыған ойлауды, 

әртүрлі білімді қажет ететін күрделі процесс. Мұның бәрі мектеп жасына дейінгі балаларда 

жоқ. Сондықтан баланы музыканың ерекшеліктерін өнер түрі ретінде түсінуге үйрету 

керек, оның назарын музыкалық экспрессивтілік құралдарына, музыкалық дыбыстардың 

қасиеттеріне және т.б. саналы түрде аудару керек. Музыканы қабылдауда сенсорлық 

процестердің жалпы және арнайы топтары бар. Олардың біріншісі қабылдаудың 

тұтастығымен сипатталады. Сонымен қатар, музыкалық экспрессивтілік құралдары әртүрлі 

және күрделі қатынастарда әрекет етеді. Екіншісі-музыкалық дыбыстардың жеке 

қасиеттерін, атап айтқанда олардың биіктігін, ұзақтығын, тембрін, динамикасын 

қабылдаумен байланысты процестерді біріктіреді. Сондай-ақ, музыка тыңдау, музыкалық 

дыбыстардың қасиеттерін тану және оларды ұқсастық пен контраст бойынша салыстыру 

үшін сенсорлық қабілет бар. Бастауыш мектеп жасындағы сенсорлық білім беру 

міндеттерін дұрыс түсіну және оларды тиісті жұмыс формаларымен жүзеге асыру баланың 

сенсорлық даму заңдылықтарын ескеру негізінде ғана мүмкін болады. Ең алдымен, 

оқушының сенсорлық дамуының психологиялық сипатын сипаттау керек. 

Осы мәселеге байланысты атап өту керек бірінші нәрсе-баланың сенсорлық дамуы 

мен оның қабылдауын дамыту арасында тығыз байланыс бар, яғни, сенсориумның дамуы 

баланың шындыққа қатынасын дамыту жолымен жүреді және оны қабылдаудың белгілі бір 

деңгейімен анықталады. Бұл жағдайды баланың анализаторлар жүйесінің функционалды 

дамуы мысалында айқын көрсетуге болады. Өздеріңіз білетіндей, балада жанасу және 

қозғалыс мүшелері (әсіресе бұл соңғы), содан кейін иіс пен дәм мүшелері, соңында көру 

және есту мүшелері жұмыс істей бастайды. Балалардың қабылдауын қалыптастыру процесі 

дамудың ұзақ және күрделі жолынан өтеді және өздігінен емес, айналадағы шындықты 

білуге үйрету арқылы жүреді. А.В. Запорожец оқытудың әсерінен перцептивті әрекеттердің 

қалыптасуы бірқатар кезеңдерден өтеді деп сенді [1].Бірінші кезеңде тиісті бейнені 

қалыптастырумен байланысты перцептивті проблемаларды бала материалдық заттармен іс-

қимыл жасау арқылы шешеді. Перцептивті әрекеттерге түзетулер, егер оларды түзету қажет 

болса, іс-әрекетті орындау барысында заттармен манипуляцияларға енгізіледі. Бұл кезеңнің 

өтуі жеделдетіледі және егер балаға «перцептивті стандарттар» ұсынылса, оның нәтижелері 

анағұрлым маңызды болады – ол байланыстыра алатын, қалыптасқан бейнені салыстыра 

алатын үлгілер. 

Келесі кезеңде сенсорлық процестер өздері рецептивті құрылғылардың өзіндік 

қозғалыстарының көмегімен орындалатын перцептивті әрекеттерге айналады. Бұл кезеңде 

балалар объектілердің кеңістіктік қасиеттерімен қол мен көздің егжей-тегжейлі зерттеу 

қозғалыстарын қолдана отырып танысады, ал жағдайды қолмен және көзбен зерттеу әдетте 

олардың сипаты мен бағытын анықтайтын практикалық әрекеттерден бұрын болады. 

Үшінші кезеңде перцептивті іс-әрекеттерді өзіндік азайту, оларды қажетті және 

жеткілікті минимумға дейін азайту процесі басталады. Тиісті әрекеттердің эфферентті 

байланыстары тежеледі және жағдайды сыртқы қабылдау пассивті қабылдау процесі 

туралы әсер бере бастайды. 
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Сенсорлық оқытудың келесі, жоғары деңгейлерінде балалар тез және ешқандай 

сыртқы қозғалыстарсыз қабылданатын объектілердің белгілі бір қасиеттерін тану, оларды 

осы қасиеттер негізінде бір-бірінен ажырату, олардың арасындағы байланыстар мен 

қатынастарды анықтау және пайдалану қабілетіне ие болады. Перцептивті әрекет идеалға 

айналады. 

Қабылдау қабілетін қалыптастыра отырып, балаларда өз әсерлерін білдіру қабілетін 

дамыту қажет, бұл балалардың сөйлеуін мінезді, экспрессивті құралдарды анықтауға 

мүмкіндік беретін белгілі бір сөз қорымен байытумен байланысты. Сөздерде бекітілген 

идеяларды қалыптастыру балалардың дамуындағы маңызды фактор болып табылады. 

Қабылдаудың дамуымен шығарманың негізгі көңіл-күйін, оның ерекшеліктерін көрсететін 

музыкалық қойылымдардың қалыптасуы да тығыз байланысты. 

Сенсорлық музыкалық даму арнайы ұйымдастырылған тәрбие мен оқытуда сәтті 

жүреді. Балалардың сенсорлық әрекеттерді дұрыс ұйымдастырумен игеруі баланың 

музыкалық тәжірибесін белсендіруге әкеледі. Музыкалық-сенсорлық қабілеттер деп 

қабылдау сапасын дамытатындар түсініледі: 

а) музыкалық дыбыстардың қасиеттерін ажырату 

б) олардың экспрессивті қатынастарын ажырату 

в) музыкалық құбылыстардызерттеусапасы. 

Музыкалық құбылыстарды зерттеу мыналарды қамтиды: тыңдау; музыкалық 

дыбыстардың қасиеттерін тану; оларды ұқсастық пен контраст бойынша салыстыру; басқа 

дыбыстар кешенінен бөліп алу; олардың мәнерлі дыбысын ажырату; ән салуда, музыкалық 

аспапта бір мезгілде есту бақылауымен жаңғырту; дыбыстық комбинацияларды біріктіру; 

қабылданған эталондармен салыстыру. 

Сенсорлық музыкалық білім әлеуметтік бағытта ерекшеленеді. Оның нәтижелері 

балалардың сенсорлық дамуының белгілі бір деңгейі болып табылады, бұл оларға өмірлік 

құбылыстарды бейнелейтін музыкаға эмоционалды, саналы түрде қарауға, оның 

дыбысының сұлулығын ондағы ойлар мен сезімдермен бірлікте сезінуге мүмкіндік береді. 

Бұл сенсорлық процестер, тәжірибе мен қабілеттер қалыптасатын мазмұнды және әртүрлі 

іс-әрекеттердің арқасында орын алады. 

Сенсорлық тәрбие келесі міндеттерді қамтиды: балалардың есту қабілетін 

қалыптастыру; оларды әртүрлі үйлесімді дыбыстық комбинацияларды тыңдауға үйрету; 

қарама – қарсы және ұқсас дыбыстық қатынастардың өзгеруін ұстап алу; музыкалық 

дыбысты зерттеу әдістерін үйрету; музыкалық-сенсорлық қабілеттерді дамыту. Сенсорлық 

тәжірибе нәтижесінде балалар музыкалық құбылыстар туралы нақты түсініктерге ие 

болады. Музыкалық тәрбиенің мазмұны балаларды музыкаға деген сезімталдыққа, 

қызығушылыққа, сүйіспеншілікке тәрбиелеуді, оған эмоционалды жауаптылықты 

дамытуды, оларды музыкалық іс-әрекеттің әртүрлі түрлерімен таныстыруды қамтиды, бұл 

баланың жалпы музыкасын, оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Сенсорлық білім берудің негізгі талабы-қабылдау дағдыларын, есту қабілетін 

белсендіретін іс-әрекет тәсілдерін Практикалық оқыту. Бастапқы сенсорлық тәжірибені 

ұйымдастыру музыкалық дыбыстардың қасиеттерінің модельдерін жасауды қажет етеді, 

өйткені олар туралы ұғымдар мектеп оқушылары үшін тым күрделі. Қабылдау дағдыларын, 

музыкалық дыбысты тыңдау тәсілдерін Практикалық оқыту, егер олар көрнекі, 

«материалдық» болса. Модельдеу балаларды музыкалық тәуелсіздікке ынталандыратын 

музыкалық–дидактикалық құралдарды, ойындарды, ойыншықтарды қолдану арқылы 

жүзеге асырылады. Осы негізде балаларға музыкалық дыбыстардың әртүрлі қасиеттерінің 

белгілері еске түседі немесе қайтадан хабарланады. Бұл білімді алу күшті сенсорлық негізге 

негізделген және балаларды тәуелсіз жалпылауға әкеледі. Сыртқы модельдеу алғашқы 

тәуелсіз жалпылаудың пайда болуына көмектеседі, олар кейіннен модельге сүйенбей-ақ 

танылады. Бұл барлық ұйымдастырылған іс-шаралар музыкалық практика процесінде 

жүреді: ән айту, тыңдау, қозғалыс, музыкалық аспаптарда ойнау. 
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 Бастауыш мектеп жасындағы балалар тән: білім беру әсерінен алынған тәжірибенің 

кеңеюі және сезімдерді жетілдірудің осы кезеңіне тән. А.В.Запорожец атап өткендей, 

«сенсациялар негізінен анализаторлардың орталық бөлігінің қызметін дамыту арқылы 

жақсарады» [2]. Сондай-ақ, есту сезімталдығының жүйелі музыка сабақтарына тікелей 

тәуелділігі анықталды. Құбылыстарды қабылдау кезінде осы жастағы балалар өздерінің 

қабылдауын мұғалімнің ауызша нұсқауларымен үйлестіре алады. Сонымен қатар, олар 

қабілетті және сөздік тұжырымдау олардың алдында тұрған міндеттер. Үлкен мектеп 

жасына дейінгі кезеңде баланың өмірлік дамуының өсуі қабылдаудың жас ерекшеліктерінің 

сипаттамасында ғана емес, сонымен қатар оның іс-әрекетінің, атап айтқанда ойын 

сипатының өзгеруінде де айқын көрінеді. 

Балалардың музыкалық-сенсорлық қабілеттерін дамыту үнемі мұғалімнің назарында 

болуы керек, әртүрлі әдістермен және құралдармен, соның ішінде музыкалық-

дидактикалық ойындардың көмегімен жүзеге асырылуы керек. Өйткені, музыка 

сабақтарында қолданылатын барлық ойындар музыкалық білім берудің барлық әдістерін 

біріктіреді. Ән айтуды, музыканы тыңдауды, ырғақты қимылдарды, балалар музыкалық 

аспаптарында ойнауды үйрену кезінде музыкалық және сенсорлық қабілеттерді дамыту 

балаға музыкалық дыбыстардың әртүрлі қасиеттері мен олардың комбинацияларын 

тыңдауға және мұқият қарауға көмектеседі, оны белгілі бір кеңістіктік көріністермен 

байланыстырады. 
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Мақала жалпы білім беретін мектеп оқушыларының музыкалық тәрбие мен оқыту 

мәселелерін шешуге бағытталған мұғалімдер мен оқушылардың өзара байланысты іс-

әрекетінің жалпы қабылданған әдістеріне негізделген балалардың хор ұжымымен жұмыс 

істеуге арналған. Оқушыларды музыкалық оқыту әдістері, ән дыбысын қалыптастыру, 

шығармашылық қабілеттерін, орындаушылық шеберлігін, көркемдік ойлауын дамыту 

және баланы рухани-адамгершілік құндылықтармен, тұтастай музыкалық өнердің 

эстетикалық мәнімен таныстыру қарастырылады. 

Тірек сөздер:вокал мен хор тәрбиесі, мектеп жасындағы балалар, сабақтан тыс іс-

әрекет түрлері 
 

Статья посвящена работе с детским хоровым коллективом учащихся 

общеобразовательных школ, основанной на общепринятых методах взаимосвязанной 

деятельности учителя и учеников, направленных на решение задач музыкального 

воспитания и обучения учащихся. Рассматриваются методы музыкального обучения 

школьников, формирование певческого звука, развитие творческих способностей, 

исполнительского мастерства, художественного мышления и приобщение ребенка к 
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духовно-нравственным ценностям, эстетической сущности музыкального искусства в 

целом.  

Ключевые слова: вокально-хоровое воспитание, дети школьного возраста, 

внеурочные виды деятельности 
 

The article is devoted to the work with the children's choir group of secondary school 

students, based on the generally accepted methods of interrelated activities of teachers and 

students, aimed at solving the problems of musical education and training of students. Discusses 

methods of musical training of students, formation of a singing voice, creativity, performance 

skills, artistic thinking and introducing the children to the spiritual and moral values, the aesthetic 

essence of music in General. 

Key words: vocal and choral education, school-age children, extracurricular activities 
 

Оқыту теориясы мен әдістерін жетілдіру мәселесі үнемі зерттеушілер мен практик-

педагогтардың назарында. Балалардың вокал мен хор тәрбиесі үдерісін оңтайландыру 

өскелең ұрпақтың жалпы және ерекше (музыкалық және вокалдық) дамуы үшін ғана 

маңызды емес. Дауыс дыбысының сапасы баланың психикалық және физикалық 

денсаулығына тікелей байланысты, бұл сөзсіз әлеуметтік-мәдени мәнге ие. Қазіргі уақытта 

балалардың вокал мен хор мәдениеті мәселелеріне көп көңіл бөлінгеніне қарамастан, 

жалпы білім беретін мектеп жағдайындағы қойылымдар мен ән айту процесін бақылау 

нәтижелері оқушылардың ән айту деңгейінің көп нәрсені қалайтындығын көрсетеді. 

Музыкалық тәрбие күрделі көркемдік іс-әрекет ретінде музыкалық іс-әрекеттің 

әртүрлі формаларында жүзеге асырылады. Осындай формалардың бірі – музыка тыңдау. 

Көрнекті ғалым, музыкатанушы және композитор Б.В.Асафьев бұл форманы музыкалық 

сезім гимнастикасы мен музыканы саналы қабылдау үшін қолдану қажет деп санады [1, 

43б.]. Музыканы мақсатты тыңдау музыкалық тәжірибені тұтынудың селективтілігін 

қалыптастыруға көмектеседі, балаларды өздері орындаған музыкамен салыстырғанда 

әлдеқайда күрделі музыкамен таныстыруға мүмкіндік береді. Балалар жақсы орындаудағы 

шығармаларды тыңдауға мүмкіндік алады, бұл сізге ұмтылу керек дыбыстың үлгісін 

құрайды.Тыңдау белгілі орындаушылар мен композиторлардың орындауында түрлі 

жанрдағы, формадағы, стильдегі, дәуірлердегі музыканы тыңдауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта музыкалық ақпараттың ағымы шексіз болған кезде, музыканы тыңдау 

көркемдік талғамға тәрбиелейді. 

Балаларды музыкаға баулудың екінші түрі – шығармашылық орындаушылық іс-

әрекет, ол әр түрлі түрде жүзеге асырылуы мүмкін: музыкалық аспапта ойнау, оркестрге 

қатысу, жеке, ансамбльдік, хормен ән айту, ырғақты қозғалыстар мен би. Музыкалық іс-

әрекеттің барлық түрлерінің ішінен хормен ән айту ерекшеленеді, ол көптеген балаларды 

қамтуы мүмкін. Бұл музыкалық-эстетикалық тәрбие мен білім берудегі музыкалық іс-

әрекеттің жетекші түрлерінің бірі: 

1. Хормен ән айту – музыкалық орындаудың ең қол жетімді түрі. Дауыс аппараты 

адамға туылған кезде беріледі, оның өсуі мен дамуымен бірге жетілдіріледі. Ән айту 

дағдыларын тәрбиелеумен қатар, адамның сезімдері мен эмоциялары бір уақытта 

тәрбиеленеді. 

2. Вокал мен хор музыкасы сөзбен тығыз байланысты, хор шығармаларының 

мазмұны мәтін арқылы ашылады, бұл нақты түсінуге ықпал етеді. Бұл мүмкіндік 

музыкалық ойлау мен бейнелеу үшін өте маңызды. 

3. Хормен ән айту ұжымдық сипатқа ие, бұл қатысушыларды ұжымдық сезімге, 

ұжымдық әрекеттерге үйретеді, жауапкершілікті, өнімділікті дамытады. 

4. Вокалды ән балаларды бастапқы музыкалық әсерлермен таныстыруға мүмкіндік 

береді, бұл музыкалық сөйлеуді игеруге ықпал етеді, музыкалық қабілеттерін дәлірек және 

терең анықтауға көмектеседі. 
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 Музыкалық іс-әрекеттің үшінші формасы – оқушылар музыкалық тілдің заңдылық-

тарымен танысқан кезде танымдық. Балалар музыканы түсінуге және ойнатуға үйренеді, 

музыкалық қабілеттердің дамуына ықпал ететін музыкалық нота білімімен танысады. 

Төртінші форма – әлеуметтік пайдалы қызмет. Тәрбиенің бұл түрінде музыкалық 

өнерді насихаттаушы болу қажеттілігі туралы хабардар болады. Оқушылардың 

шығармашылық белсенділігі қоғам игілігі үшін дамуда. 

Вокал мен хор іс-әрекеті музыкалық кізметің жетекші формаларының бірі ретінде 

қызықты және алуан түрлі, өйткені музыкалық тәрбиенің тыңдаудан шығармашылыққа 

дейінгі барлық элементтері өзара әрекеттеседі. Жалпы білім беретін мектеп оқушылары 

толық көлемде музыкалық дарынды болып табылмайтыны баршаға мәлім. Сабақтан тыс іс-

шаралар мектептегі балалардың музыкалық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту 

тұрғысынан ең жемісті болып табылады. Хор сабақтары барысында балалар вокалдық-

музыкалық білімдағдыға ие болып қана қоймай, тәрбиелеуде адамгершілік-эстетикалық 

бағдар алады. 

Музыкалық қабілеттерді қалыптастыру бойынша вокал мен хор қызметінің бір түрі 

музыкалық естуді дамыту бойынша жұмыс болып табылады. Музыкалық есту қабілетінің 

жеткіліксіз дамуы баланың музыкалық қызметпен айналыса алмайтындығына әкеледі. 

Сонымен, Б. М. Теплов «музыкалық есту» терминінің екі мағынасын атап өтті. Терминнің 

кең мағынасында «музыкалық есту» арқылы ол жоғары дыбыстық естуді де, оның кейбір 

басқа түрлерін де түсінді (тембр, динамикалық және т.б.); тар мағынада, Б. М. Тепловтың 

пікірінше, біз тек жоғары дыбыстық есту туралы сөйлесуіміз керек. Тағы бір жоғары 

дыбыстық есту әуезді деп аталады [2, 23 б.]. Көптеген зерттеушілер балалардың әуезді есту 

қабілеті ән айту және музыкалық аспаптарда ойнау процесінде дамитынын растады, ән 

айтудың арқасында әуезді есту қабілетінің дамуына баға беруге болады. 

Заманауи зерттеулер баланың әуенді дауыспен интонациялау қабілетінің 

қалыптасуы мен дамуының алты кезеңін ажыратуға мүмкіндік береді. Бірінші (бастапқы 

кезең) интонацияның жоқтығымен сипатталады: бала әннің сөздерін белгілі бір ырғақта 

айтады, оған ұсынылған ән үлгісінің ырғағына аз немесе аз сәйкес келеді. Екінші кезеңде 

әуеннің бір немесе екі дыбысының интонациясын тануға болады, оған сүйене отырып, бүкіл 

ән шырқалады. Үшінші кезеңде әуен қозғалысының жалпы бағыты интонацияланады. 

Төртінші кезең алдыңғы кезеңнен ерекшеленеді, әуеннің жалпы бағытын ойнату аясында 

оның жеке сегменттерінің жеткілікті «таза» интонациясы пайда болады. Бесінші кезеңде 

бүкіл әуен «таза» интонацияланады. Бұл бес кезең фортепианолық сүйемелдеумен ән айту 

жағдайында анықталды. Алтыншы кезеңде сүйемелдеудің қажеттілігі жоғалады, бала 

әуезді сызбаны сүйемелдеусіз салыстырмалы түрде дұрыс интонациялайды. 

Музыкалық есту мен дұрыс интонацияны дамытуды қамтитын есту-вокалды 

үйлестіруді қалыптастыру үшін жеке сабақтар вокал мен хор қызметінің ең жақсы түрі 

болып табылады. Топтық сабақтар барысында музыкалық шығарманың элементтерін әр 

әншімен жеке-дара пысықтау мүмкін емес. Сабақтың біріне солист немесе әуенді дұрыс 

айтпайтын оқушы шақырылады. Біз онымен жеке пысықталады көмегімен жекелеген 

әдістерін, күрделі орындау үшін орны мен өндіріледі дағдысы дұрыс интонациялау. 

Көп дауысты шығарманы үйрену кезінде топтық жұмыс вокал мен хор іс-әрекеттің 

қажетті формасы болып табылады. Топтық жұмыс орындалатын музыкалық шығарманың 

партиясын егжей-тегжейлі және мұқият білу үшін қажет. Жұмыстың бұл түрі оқушылардың 

еңбекке қабілеттілігін дамытады, есту қабілетін белсендіреді, жауапкершілік пен бірлік 

сезімін қалыптастырады. 

Вокал мен хор сабақтары ән айтуды, артикуляциялық гимнастиканы, тыныс алу 

гимнастикасын және вокалды жаттығуларды қамтитын алдын-ала дайындықтан басталады. 

Ән салу дегеніміз-ән айту кезінде дене мен бастың орналасуы, ішкі физикалық еркіндік, 

сондай-ақ балалардың дем алу кезінде көтеретін иық бостандығы. Кезінде көркем сөз, ән 

айтып болмайды запрокидывать голову немесе керісінше, төмен түсіру. Ән айту процесі 
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оңай және табиғи. Мұндай алдын-ала орнату оқушылардің назарын дирижерлік қимыл мен 

дем алу тәсіліне аударады, сонымен қатар өзін-өзі басқаруға үйретеді. 

Әншілік қондырғының бір бөлігі-артикуляциялық гимнастика. Біздің ойымызша, 

В.В. Емельянов жасаған артикуляциялық гимнастика ең тиімді және толық болып табылады 

[3]. Бұл гимнастика ол жасаған дауысты дамытудың фонопед әдісіне кіреді. Бұл әдіс 

Ресейде сәтті сыналды. Емельянов әдісін вокал мұғалімдері мен хор жетекшілері шамамен 

30 жыл бойы тиімді қолданып келеді. 

Жұмыстың келесі кезеңі-педагог - фониатор А.Н.Стрельникованың тыныс алу гим-

настикасы [4]. Бұл қызмет түріне әншілердің шеберлігіне байланысты 5-10 минут бөлінеді. 

Бастапқы кезеңде әншілердің жаттығу техникасын меңгеру үшін біраз уақыт қажет. 

Хор сабақтарының бастапқы кезеңінде дирижерлік ым тілін түсіндіруге көп көңіл 

бөлінеді: назар аудару, дем алу, ән айтудың басталуы, аяқталуы. Хормен ән айту дәстүрлі 

түрде вокал мен хор дағдыларын дамытуға ықпал ететін белгілі бір жаттығулар жиынтығын 

қамтиды. Барлық жаттығулар балалардың дауыстық аппараттарының жас ерекшеліктерін 

және музыкалық материалдың интонациялық-ырғақты қол жетімділігін ескере отырып 

таңдалады. 

Әрі қарай, үйреншікті музыкалық материалға, яғни ән айтуға дәйекті көшу бар. 

Бастапқыда, егер балалар әнмен таныс болмаса, мұғалім оны фортепианоның 

сүйемелдеуімен немесе фонограммамен дұрыс қарқынмен айтады. Әрі қарай, ән әуезді 

сызық пен соққылардың дұрыс орындалуымен фразалармен оқытылады. Фразалар 

сөйлемдер мен жұптарға қосылады. Бұл жұмыстың жоғары дыбыстық интонациясы мен 

ырғақты ерекшеліктеріне назар аударылады. Содан кейін, музыкалық материал үйренген 

кезде, кейіпкер бойынша жұмыс жасалады. Шығармашылық көзқарас, оқушылармен 

жұмыс тақырыбы, оның сипаты және мүмкін болатын орындалуы туралы әңгіме болуы 

мүмкін. Балалар бұл жұмысты қалай орындау керектігі туралы қорытынды жасайды. 

Балалар әндерді сахналауға үлкен қуанышпен қатысады. Олар әсіресе костюмді 

театрлық қойылымдарға қызығушылық танытады. Халық әндерін сахналау балалардың 

қызығушылығын тудырады. Олар халық костюміне, ән айту мәнеріне және халық 

музыкалық аспаптарына қызығушылық таныта бастайды. Балалар үлкен ынтамен 

костюмдер дайындайды және би қимылдарын жасайды. Көбінесе ата-аналар музыкалық 

шығарманы концерттік қойылымға дайындауға көмектесу ниетіне балалардың 

қызығушылығына жауап береді (костюмдер тігу, шу аспаптарын дайындау). Бұл 

шығарманың мағынасына тереңірек енуге және шығармашылық процесті құруға, сондай-

ақ патриоттық және отбасылық тәрбиеге ықпал етеді. Сахнада ән нөмірін қою да тәрбие 

процесі болып табылады. Орындаушылардың сахнаға қалай шығатыны, олардың сыртқы 

келбеті, өз нөмірлерін қаншалықты шынайы және көркем орындайтындығы 

тыңдаушылардың қабылдауы мен бағалауына тікелей байланысты. Дұрыс қалыптасқан 

сахналық мінез-құлық оқушы-әртістердің мәдениетін қалыптастырады. 

Вокал мен хор жұмысының ең маңызды,көп қолданылатын түрі – репетиция. 

Репетицияда әншілік дағдыларды қалыптастыру және жас музыканттарды тәрбиелеу 

бойынша негізгі жұмыс жүргізіледі. 

Бүкіл дайындық процесі бірнеше кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең деп аталады – 

бастапқы кезең, өйткені дәл осы кезеңде хор шығармамен, автордың ниетімен танысады. 

Хормейстер таңдайды әдістері жүзеге асыру үшін осы міндеттерді: бастапқы орындау 

фортепианода және дауыспен, тыңдау шығарма аудио-немесе бейнежазба. 

Репетиция процесінің екінші кезеңі – хор шығармаларын орындаушылардың 

авторлардың ниетін игеруі. Бұл кезеңде студенттер музыкалық және поэтикалық мәтінді 

түсінуге және көбейтуге саналы түрде қарау маңызды. Бұл әншілік немесе орындаушылық 

мәнерлілік құралдарымен мұқият жұмыс істеу, орындаушылық мәнерлілік құралдарын 

ажарлау және авторлық ойды іске асыру кезеңі. 

Дайындық процесінің үшінші (қорытынды) кезеңі шығармаға көркемдік тұтастық, 
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 толықтық беру бойынша жұмыс болып табылады, бұл концерттік қойылымға дайындық 

кезеңі. 

Дайындықтың негізгі формалары – жеке, топтық және жиынтық. Жеке репетициялар 

солистермен де, жеке хор әншілерімен де вокалдық-хор дағдыларын жетілдіру, 

шығарманың эмоционалды және көркемдік жоспарын тереңдету, сондай-ақ педагогикалық 

ықпал ету мақсатында өткізіледі. Топтық жаттығулар партияларда өткізіледі. Мұндай 

дайындықтардың мақсаты – музыкалық шығарманың белгілі бір партиясының әуенін 

үйрену, біртұтас (есту зейінін шоғырландыру), дикциямен жұмыс (дикциялық ансамбль). 

Сондай-ақ ансамбльдермен (дуэт, трио) жұмыс жасауда өткізілетін топтар бойынша 

дайындық.  

Соңғы типтегі репетициялар «жүгіру» және жалпы дайындық түрінде өткізіледі. 

Орындаудағы кемшіліктерді анықтау және оларды уақытында түзету үшін жалпы 

дайындық алдында «жүгіру» жаттығуын жасау ұсынылады. Бас дайындық концерттік 

қойылымға дайындық процесін аяқтайды. Бұл жаттығу кезінде оқушылар әдетте 

шығармашылық бастаманы, зейінді, бір шығармадан екінші шығармаға тез ауысу қабілетін, 

психологиялық шыдамдылықты, яғни концерттік қойылым үшін не қажет екенін көрсетеді. 

Концерттік іс-әрекет – вокал мен хор ұжымының алдында тұрған мақсаттардың бірі. 

Бүкіл дайындық процесі түпкілікті нәтижеге – вокал мен хор шығармаларын концерттік, 

жоғары көркемдік орындауға бағытталған. Концерттер әр түрлі. Есеп беру концерті – 

ұжымның атқарған жұмысы туралы есеп беру үшін оқу мекемесінің немесе үйірме 

бірлестігінің концерті; тақырыптық – композитордың қандай да бір еске алу күніне немесе 

мерейтойына арналған және т.б. сонымен қатар концерттер-жарыстар – конкурстар, 

фестивальдар, байқаулар бар. Мұндай конкурстарға дайындық оқушыларда жауапкершілік, 

мақсаттылық сезімін дамытады. 

Балалардың музыкалық тәрбиесінде дұрыс таңдалған репертуар маңызды рөл 

атқарады. Ол вокал мен хор шеберлігін жетілдіруге бағытталған, музыкалық және 

эстетикалық талғамды дамытады. Репертуарды қабылдау және орындау үшін қол жетімді, 

оған классикалық, халықтық және заманауи музыка үлгілері кіреді. Балалар қуана 

қатысады,іс-шараға дайындық оларға шығармашылықпен қуанышты кездесуді күтеді. 

Музыкалық сабақтарындағы балалардың шығармашылық көріністері мақсатты, 

белсенді және эмоционалды болуы үшін біз өз жұмысымызда педагогикалық әсерлердің әр 

түрлі кешенін қолданамыз, ол келесідей көрінеді: 

- жалпы қабылданған дидактикалық талаптарға жауап беретін музыкалық 

шығармаларды іріктеу, олардың негізінде нақты шығармашылық дағдылар қалыптасады; 

- сабақтарда шығармашылық белсенділік, қызығушылық, жеңілдік атмосферасын 

құру; 

- кәсіби хор ұжымдарының орындаушылық шеберлік үлгілерін көрсету (жазбада); 

- хор ұжымының концерттік, музыкалық-ағартушылық және ғылыми-зерттеу 

қызметіне қатысуы; 

- кәсіби шығармашылық ұжымдардың концерттеріне барып, кейіннен талқылау; 

- экскурсия. 

Вокал мен хор жұмысының барлық түрлері хор ұжымына келген баланың рухани 

әлемін байытуға бағытталған. Мұғалім оған әнші ретінде ғана емес, ұйымдастырушы, 

көмекші ретінде де өз мүмкіндіктеріне сенуге көмектеседі. 

Осылайша, вокал мен хор өнері жаппай орындау үшін ең қолжетімді өнер болып 

табылады, өйткені ол халықтың барлық топтары, соның ішінде балалар үшін де қолжетімді 

және демократиялық болып табылады. Ән айту музыкалық қасиеттерді ғана емес, сонымен 

қатар жеке рухани, адамгершілік нұсқауларды дамытуға көмектеседі. Бұл әлемдік 

мәдениеттің, музыка мен әдебиеттің ең жақсы үлгілерімен байланысудан туындайды.Өзінің 

ішкі әлемін ойлау және білдіру, оны жетілдіру және жаңа нәрселерді үйрену қабілетін 

дамытады. Мұның бәрі баланың жеке басын үйлесімді тәрбиелеуге ықпал етеді. 
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Данная статья раскрывает задачи подготовки нового поколения к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию и овладению способов общения на 

основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств. 

Рассматривает процесс формирования музыкально-компьютерных знаний будущего 

учителя при работе с музыкально-цифровыми инструментами в процессе творческой 

деятельности для вырабатывания аналитического мышления и профессионального роста. 

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии, учитель музыки, 

творческая деятельность 
 

Бұл мақалада қазіргі ақпараттық жағдайдағы өмірге жаңа ұрпақты дайындау, 

техникалық құралдарды қолдана отырып, вербалды емес қарым-қатынас формаларына 

негізделген қарым-қатынас тәсілдерін қабылдау және игеру міндеттері көрсетілген. 

Аналитикалық ойлау мен кәсіби өсуді дамыту үшін шығармашылық іс-әрекет процесінде 

музыкалық-сандық аспаптармен жұмыс жасау кезінде болашақ мұғалімнің музыкалық-

компьютерлік білімін қалыптастыру процесін қарастырады. 

Тірек сөздер:музыкалық-компьютерлік технологиялар, музыка мұғалімі, 

шығармашылық іс-әркеті 
 

This article reveals the tasks of preparing a new generation for life in modern information 

conditions, for the perception and mastery of communication methods based on non-verbal forms 

of communication using technical means. The article considers the process of formation of musical 

and computer knowledge of the future teacher when working with musical and digital instruments 

in the process of creative activity for the development of analytical thinking and professional 

growth. 

Key words: music and computer technologies, music teacher, creative activity 
 

Исследования  ученных показывают, что в последние годы число казахстанских 

школьников старших классов и студентов, читающих книги в свободное время, неуклонно 

падает (с 36% в 2016 г. до 16% в 2019 г.). В то же время стремительно возрастает просмотр 

телепрограмм - с 49% в 2016 г. до 83% в 2019 г. Факты свидетельствуют, что происходит 

переориентация молодежной аудитории с печатного текста на аудиовизуальный, который 
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 является основой создаваемой человеком виртуальной реальности. Неоднозначное влияние 

виртуальности на человека определяет педагогический поиск подходящих средств, для 

содействия позитивным контактам молодого поколения с аудиовизуальной программой. 

Мнoгие из пеpечиcленных выше тpуднocтей и недocтaткoв мoжнo пpеoдoлеть c 

пoмoщью иcпoльзoвaния пoтенциальных возможностей аудиовизуальных программ, 

пoмoгaющих paзвитию кpитичеcкoгo мышления, эcтетичеcкoгo coзнaния, твopчеcкoй 

индивидуaльнocти  в условиях модернизации образовательной системы нашей страны. 

В определенном виде деятельности, например, в музыкальном искусстве, 

специализированный компьютер является не только помощником, но в некоторых случаях 

также консультантом и учителем. Универсальные возможностимузыкального компьютера 

позволяют использовать его как в профессиональной сфере композитора, звукорежиссера, 

аранжировщика, так и в области музыкального образования  

Формирование системы знаний в области компьютерных и цифровых технологий, 

овладение базовыми теоретическими и практическими навыками при работе с 

компьютером с использованием специальных  музыкальных программ и применением 

цифровых, музыкально-компьютерных технологий  в  музыкальном образовании остаются 

актуальными.  

По мнению ученых, все это требует, с одной стороны, подготовки будущих учителей 

музыки, владеющих современными мультимедийными технологиями. С другой стороны,  

необходимо подготовить специалистов в области компьютерной музыки, владеющих 

основами общей музыкальной подготовки и обладающих знаниями в области звукового 

программирования, синтеза звука, аудиотехники, звуко-тембрового программирования, 

музыкального и творческого моделирования процессов и профессиональное владение 

студийными технологиями звукозаписи и компьютерными программами.  

Обучение в студии компьютерной музыки рассматривается как новая предметная 

область в современной музыке и образовательном пространстве в эпоху цифровых 

технологий. Методика включает разделы, характеризующие музыкальный компьютер как 

новый инструмент музыкально-педагогической деятельности, специфику музыкальной и 

творческой деятельности на основе различных компьютерных программ, принципов и 

методов обучения. Использование музыкального компьютера в образовательной 

деятельности рассматривается с точки зрения педагогики, психологии, музыковедения, 

культурологии, философии, акустики, информатики и информационных технологий в 

музыке. Реализация данной концепции в системе музыкального образования позволит 

значительно увеличить количество учащихся, вовлеченных в активные формы 

продуктивного музыкального творчества. 

Сегодня открываются широкие возможностидля творческого поискабудущих 

учителей музыки. Перечислим лишь некоторые из возможностей музыкальных и 

компьютерных технологий (МСТ): запись, редактирование, печать партитур и 

ихдальнейшее использование с помощью звуковых карт или внешних синтезаторов, 

подключенных, в частности, с помощью интерфейса MIDI; оцифровка звуков, шумов 

разного рода, их последующая обработка и преобразование с помощью программ-

секвенсоров; гармонизация и аранжировка финальной мелодии с использованием 

выбранных музыкальных стилей и возможность редактировать ихдо тех пор, пока не будут 

изобретены их собственные стили, формы, структуры [1].  

Несколько возможностей компьютерных музыкальных программ позволяют 

использовать их в области музыкального образования.  Мы рассматриваем обучение 

компьютерной музыкальной студии как новую предметную область в современной музыке 

и в образовательном пространстве. 

Внедрение «фонограммы - минус» как сопутствующего звена в музыкальном 

образовательном процессе,с соответствующим вектором работы может дать 

положительные результаты – наблюдается рост интереса студентов к музыкальной 
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тематике, что в первую очередь вызвано, погружением в процесс воспроизведения музыки. 

Сопровождающая фонограмма, так называемая «фонограмма - минус», заставляет их 

чувствовать себя в концертном зале в качестве участников оркестра или ансамбля, что 

приводит к формированию музыкального вкуса и раскрытию творческих ресурсов.  

С помощью музыки и компьютерных программ обучающиеся смогут 

самостоятельно, дома, в сопровождении качественного  в плане исполнения 

аккомпанемента исполнить свои партии, а затем уверенно выступить на сцене как с 

«фонограммой - минус», так и под живое сопровождение.  

В век современных технологий, когда практически у каждого, независимо от 

возраста и рода занятий, есть смартфон, планшет, ноутбук и другие мобильные устройства, 

с помощью которых можно легко проигрывать аудиозапись, внедрение «фонограммы - 

минус» в учебный процесс становится не таким трудным. Фонограмму можно записать 

наспециальный USB-носитель, MP3-плеер или другое мобильное устройство, чтобы 

студент мог безопасно заниматься на инструменте дома.  

Воспроизведение музыка под аккомпанемент «минус» может выполнять следующие 

задачи: 

- использовать в практических целях знания и навыки, полученные во время занятий; 

- улучшение музыкального вкуса; 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма; 

- работа исполнению дисциплины; 

- повысить уровень внимания; 

- уважение к ясности и точности в области ритма, темпа, ударов, динамики и т.д.; 

- формирование чувства ответственности за исполнение, что приводит к лучшему 

обучению собственному участию в работе. 

По мнению многих преподавателей, работающих в музыкальной сфере, 

«проигрывание под фонограммы» значительно расширяет музыкальный кругозор 

учащихся, развивает умение слышать и слушать записанный аккомпанемент. Этот вид 

деятельности вовлекает их в активную форму музицирования. Вы должны играть со 

звуковой дорожкой на протяжении всего периода обучения. Мы согласны с заверениями 

учителей музыки, потому что исполнение сольных партий под «фонограмму - минус» 

способствует развитию всего спектра компетенций: чувства ритма, темпа, развития 

музыкальных способностей, исполнительской чувствительности, эмоциональности и т.д.  

В современном образовательном процессе такая форма исполнения музыкального 

произведения в виде фонограммы все больше привлекает внимание преподавателей и 

учащихся. Фонограмма в формате «плюс» может использоваться как демонстрации образца 

исполнения сольной партии, а «минус один» может активно вводиться преподавателем во 

время учебных занятий при работе над произведением. 

По мнению исследователя Ю.Бодрикова, фонограмма являет собой «запись 

музыкального произведения (целиком или только аккомпанемент), содержащуюся на 

аналоговом или цифровом носителе, которая может быть воспроизведена на различных 

устройствах и использована для решения различных задач музыкального обучения» [2]. 

Компьютерные технологии в музыкальных студиях используютцифровые 

музыкальные программы такие, как Sonar, Cubase, AbletonLive, LogicStudio, FL Studio и др. 

Эти программы не только включают функции записи и воспроизведения данных, но также 

содержат различные инструменты синтеза, которые можно пополнять, обработка и 

создание эффектов музыкального материала. Всецифровые музыкальные программыимеют 

различные технологии записи.  Научными практиками выявлены различные категории, 

классы, типы, виды музыкальных программ, классификация которых может производиться 

по нескольким параметрам: по функциям в образовательном процессе, по функциям в 

процессе музыкального творчества, по функциям в развитии музыкальных способностей 

человека, по принадлежности к той или иной музыкально-цифровой технологии. Все это 
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 дает инструмент для детального анализа и выявления отличий интерфейсов, рассмотрения 

основных и дополнительных функций [3]. Есть основания полагать, что такой анализ 

должен привести к выявлению инвариантов, раскрытию сущностной модели того или иного 

продукта, что в целом приводит к повышению эффективности музыкальной и творческой 

практики студентов.  

В процессе практической деятельности можно использовать современные методы и 

инновационные технологии обучения: структурно-типологический метод, методы 

структурного моделирования, сравнительный анализ.  

Анализ содержания веб-сайтов вузов показывает, что некоторые из них уже 

предлагают возможность получения музыкального образования дистанционно. Эти факты 

позволяют говорить о наличии в вузах условий для полной или частичной реализации 

модели информационно-образовательной среды. 

Таким образом, формирование музыкальных и компьютерных знаний, навыков и 

умений, может обеспечить концентрацию будущих учителей в творческом процессе. 

Формирование музыкальных и компьютерных навыков в процессе творческой 

деятельности студентов открывает возможности для их дальнейшегостановления и 

самосовершенствования, создает условия для развития аналитического мышления, которое  

в целом может иметь решающее значение для их будущего профессионального роста. 
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Данная статья рассматривает проблему стимулирования  творческой активности 

студентов,основные положения их профессиональной направленностидля улучшения 

качества подготовки будущего учителя музыки.Раскрываютсявопросы организации 

учебного процесса и эффективные методики, формирующие положительное отношение 

студентов к выбранной профессии, воспитывающие познавательную 

самостоятельность, критическое мышление, умение гибко адаптироваться к 

профессиональным и жизненным ситуациям. 

Ключевые слова: творческая деятельность, учитель музыки, профессиональная 

направленность 
 

Бұл мақалада студенттердің шығармашылық белсенділігін ынталандыру мәселесі, 

болашақ музыка мұғалімін даярлау сапасын жақсарту үшін олардың кәсіби бағдарының 

негізгі ережелері қарастырылады. Оқу процесін ұйымдастыру мәселелері және 
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студенттердің таңдаған мамандығына оң көзқарасын қалыптастыратын, танымдық 

тәуелсіздікке, сыни ойлауға, кәсіби және өмірлік жағдайларға икемді бейімделуге 

тәрбиелейтін тиімді әдістер ашылады. 

Тірек сөздер:шығармашылық іс-әрекет, музыка мұғалімі, кәсіби бағыт 
 

This article examines the problem of stimulating the creative activity of students, the main 

provisions of their professional orientation to improve the quality of training of future music 

teachers. The article reveals the issues of the organization of the educational process and effective 

methods that form a positive attitude of students to their chosen profession, foster cognitive 

independence, critical thinking, and the ability to flexibly adapt to professional and life situations. 

Key words:creative activity, music teacher, professional orientation 
 

Казахстанский приоритeт развития страны предполагает процесса модернизации во 

всех секторов экономики, культуры и образования. Решение данной проблемы становится 

наличие высoкоквалифицированных кадров, адекватного уровня и профиля, 

конкурентноспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей 

профессией, ориентированных в сложных сферах деятельности, способных эффективно 

работать на уровне актуальных сегодня международных стандартов [1].  

Для успешной подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо, 

чтобы у поступающих в вузы молодых людей были развиты интересы, навыки и 

профессиональные склонности к определенным видам профессиональной деятельности. В 

ходе вступительных экзаменов в вузпо педагогически ориентированным образовательным 

программам можно выявить степень пригодности кандидатадля освоения педагогической 

профессии. «Задачи педагогического учебного заведения были бы сравнительно просты, 

если бы туда поступали люди, уже имеющие педагогическую направленность и 

способности», - пишет известный психолог Н.В. Кузьмина [2].     

Изучение мотивов поступления на образовательную программу «Музыкальное 

образование» позволяет сделать вывод, что помимо кандидатов, поступивших в вуз в 

соответствии со своими профессиональными интересами, есть и те, кому профессия 

учителя музыки не интересна. Для большинства кандидатов основнойпричиной выбора 

профессии учителя музыки является просто желание получить определенную музыкальную 

специальность (фортепиано, домбра, хоровое дирижирование, вокал  и т.д.), которую они 

могли бы получить в консерватории или университетах странысоответствующего профиля.  

На наш взгляд, основные причины расхождениякандидатов, поступающих на эту 

образовательную программу, заключаются в характере и ориентации на университетскую 

музыкальнуюподготовку, которая варьируется от музыкальной студии, детской 

музыкальной школы, детской школы искусств  до музыкального колледжа и специальная 

школа при консерватории. Общей отличительной чертой образовательного процесса 

большинства вышеупомянутых музыкальных учебных заведений является то, что они 

направляют своих выпускников на исполнительскую деятельность. «...Методические 

установки, вся система работы и даже в известной мере программы в общих музыкальных 

школах в принципе мало чем отличаются от программ, методических установок и всей 

системы работы в специальных музыкальных школах», - писал по этому поводу Д.Б. 

Кабалевский [3]. Сегодня в музыкальных школах мало что изменилось. Однако 

музыкальное исполнительство как профессия доступнотолько наиболее одаренным 

выпускникам, в то время как многие из них, обладая хорошими музыкальными  и 

творческими способностями, остаются без ориентации на педагогическую деятельность в 

будущем.  

Таким образом, в вузе должен продолжаться процесс, который определяется Б.Г. 

Ананьевым как «...специализация и стабилизация, превращающая определенные учебные 

интересы в самостоятельный фактор обучения, а затем и в один из источников выбора 
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 профессии и жизненного пути» [4]. Условием усиления профессиональной направленности 

будущих учителей музыки,  на наш взгляд, является повышение педагогической 

направленности всех учебных дисциплин, и особенно музыкально-исполнительского цикла 

(фортепиано, домбра, дирижирование, постановка голоса и др.). Педагогизация учебного 

процесса, в свою очередь,требует поиска оптимального соотношения между музыкальным 

творчеством и методической, общей и специальной педагогическойподготовкой студентов.  

Важнейший вопрос организации учебного процесса – как организовать 

индивидуальные занятия таким образом, чтобы они не только решали задачу овладения 

исполнительскими навыками в рамках учебной программы, но и позволяли студенту 

приобрести необходимый опыт методической подготовки. Освоениемузыкального 

материала, овладение техникой своеобразной передачи знаний о музыке на уровень 

школьного обучения применительно к разным возрастам и уровням музыкального развития 

детей вооружила будущего учителя музыки современными методиками и новыми 

образовательными компьютерными технологиями. 

Можно сформулировать основные положения профессиональной направленности 

студентов: 

1. Направленность образовательного процесса на формирование у будущего учителя 

музыки понимания перспектив применения знаний, навыкови умений, прежде всего в 

области музыкального исполнительства, для работы в общеобразовательной школе.  

В этом смысле можно сказать, что правильно организованный процесс 

подготовкиперспектив профессиональной деятельности, ориентированный на содержание 

работы, а также факторы социально-экономического характера, может стать одним из 

наиболее эффективных способов воспитания положительного отношения студентов по 

выбранной профессии. 

2. Усиление взаимосвязи музыкального исполнения,методической и педагогической 

подготовки будущих учителей как дидактической основы профессиональной ориентации в 

индивидуальном классе. Основные аспекты этой работы следующие:  

- воспитание у студентов познавательной самостоятельности и творческой 

активности, умения критически мыслить, умения гибко адаптироваться к 

профессиональным и жизненным ситуациям,  умения аналитически мыслить, 

поддерживать контакт в общении  с однокурсниками и преподавателями;  

- внедрение элементов проблемного обучения в процесс индивидуальных занятий; 

- организация научной и профессиональной работы студентов.  

3. Внедрение педагогического элемента учебных занятий в индивидуальном классе, 

призвано подготовить студентов к творческой педагогической деятельности и развивать 

ихспособность самостоятельнорешать педагогические задачи, в том числе навыки 

проведения экспериментальной работы, музыкально-педагогического анализа 

произведений, работу с педагогическим репертуаром и т.д. 

4. Повышение квалификации будущих учителей в области информационных 

технологий. Важно уметь руководствоваться имеющимися в ее арсенале знаниями в 

области музыкального образования, быть профессионально мобильными в данном 

направлении.  

5. Развитие навыков прогнозирования результатов своей деятельности   (учебного 

прогнозирования), которое происходит в условиях моделирования урока музыки и его 

элементов, что тесно связано с прохождением педагогической практики. 

В процессе вузовской практики студенты имеют возможность апробировать 

разработанные методические приемы, приобрести профессиональные компетенции в 

области музыкального образования: решение музыкально-дидактических задач (поиск 

необходимой информации, оформление результатов работы в виде компьютерных 

презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, базы данных и т.д.); самообучение и 

самоорганизация; командная работа (планирование, распределение функций, 
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взаимопомощь, взаимоконтроль); приобретение навыков публичных выступлений 

(сценическое мастерство, обязательнаяпредварительная защита проектов с авторскими 

выступлениями, с вопросами, дискуссиями и т.д.). 

При подготовке будущих учителей музыки важно совершенствовать 

целенаправленное управление процессом профессиональной и познавательной 

деятельности студентов. Особое внимание стоит уделитьсамостоятельной работе 

студентов. Как показывает анализ вузовской практики, если преподаватель стимулирует 

студентов к овладению методами самоподготовки, то,  привыкая к самообучению, он ставит 

цель и стремится к ее достижению, приобретая теоретические знания, усваивая навыки и 

умения осуществлятьобразовательную деятельность, развивать необходимые 

профессиональные и личностные качества и навыки. Опыт показывает, что одним из 

эффективных методов реализации принципов профессиональной направленности является 

составление студентами специальных методических конспектов (аннотаций), 

имитирующих уроки музыки или ее элементы. Методическоерезюме включает в себя 

краткий педагогический анализ произведения, раскрывающий цели и предпосылки его 

исполнения во время урока музыки (или во внеклассной беседе, в школьном концерте) и 

музыкальные характеристики произведения, которые могут быть использованы в качестве 

вступительной речи, которую произносит учитель музыки (студент-практикант) перед 

прослушиванием музыкального произведения на уроке. Конспект разрабатывается 

студентами с учетом требований школьной программы, на основе которой определяется 

класс, тема урока, методические и музыкально-познавательные задачи, реализуемые при 

восприятии произведения. Вступительное слово может быть разработано с использованием 

художественной или музыковедческой литературы [5].   

В сочетании с традиционными формами обучения в индивидуальных классах по 

модулю «Исполнительская практика», «Вокально-хоровая практика», «Исполнительское 

мастерство» при составлении методических   конспектов позволяет увеличить количество  

музыкальных произведений, изучаемых на занятиях, расширить практический потенциал 

учебных занятий. 

Организационная форма профессиональной направленности из тестирования 

студентами разработанных методических приемов, музыкальных характеристик, планов 

уроков, методических схем отдельных их элементов и проведения коллоквиума по 

школьному репертуару. Коллоквиум включает в себя исполнение музыкального репертуара 

по установленной программе, представление содержания методического синопсиса и  

носит мониторинговый и просветительский характер. Участвуя в ней, студенты 

демонстрируют знание материала и умение оперировать имв условиях, максимально 

приближенных к реальной профессиональной деятельности на уроках музыки 

общеобразовательной школы, организуют беседу по исполненной  программе, уточняют 

отдельные части методического содержания и противоречивых аспектов художественной 

интерпретации.  

Профессиональная направленность студентов по образовательной программе 

«Музыкальное образование» развивает такие важные качества будущего учителя музыки, 

как интеллектуальное мышление, эмоциональную отзывчивость, разговорные навыки, 

исамое главное, свободное владение учебным материалом. В результате оценка знаний 

студентов приобретает большую важность, объективность и глубину. Сегодня спрос на 

квалифицированных учителей музыки очень высок. И хотя это не освобождает 

университеты от обязанностей отбирать наиболее достойных кандидатов, они не могут 

ориентироваться только на особые дарования и должны формировать устойчивую 

профессиональную направленность, обеспечивать высокий уровень подготовки к 

самостоятельной работе. Более того, даже в тех случаях, когда вуз имеет дело со 

студентами, способными к педагогической и музыкальнойдеятельности, необходимо 

решить важную проблему объединения таких талантовв одно качество, называемое 
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 педагогической компетентностью. 

Таким образом, правильная организация профессиональной направленности 

будущего учителя музыки способствует успешному решению этой непростой задачи и, как 

показывает практика, позволяет избежать многих пробелов в профессиональной 

подготовке студентов. Естественно, для разных преподавателей использование 

предложенных форм и методов будет иметь свои особенности. Однако во всех случаях они 

должны  стимулировать  творческую активность студентов, сознательно влиять на 

формирование их профессионально-педагогической направленности и тем самым 

способствовать повышению качества подготовки учителей музыки в общеобразовательных 

школах. 
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Бұл мaқaлa oтaндық жәнe шeтeлдік aвтoрлaрдың пeдaгoгикaлық зeрттeулeріндeгі 

aқпaрaттық-кoммуникaтивтік мәдeниeт мәceлecін қaрacтыруғa бaғыттaлғaн. 

Жұмыcтa тұлғaның aқпaрaттық-кoммуникaтивтік мәдeниeті тaлдaнып, білім 

aлушының oйлaуынa, aбcтрaктілік жәнe шығaрмaшылық бaғытынa әceр eтeтін 

oқытудaғы aқпaрaттық-кoммуникaтивтік тeхнoлoгиялaрдың әдіcі мeн фoрмaлaры 

aйқындaлғaн. Мaқaлaдa жacтaрдың oқу кeзіндe жәнe бoc уaқыттaғы aқпaрaттық-

кoммуникaтивтік мәдeниeтін қaлыптacтыру жoлдaры мeн шaрттaры ұcынылғaн.  

Тірек сөздер: кәсіби тәжірибе, болашақ маман, ақпараттық-коммуникативтік 

мәдениет 
 

Cтaтья пocвящeнa вoпрocaм инфoрмaциoннo-кoммуникaтивнoй культуры в 

пeдaгoгичecких иccлeдoвaниях oтeчecтвeнных и зaрубeжных aвтoрoв. В рaбoтe 

aнaлизируeтcя инфoрмaциoннo-кoммуникaтивнaя культурa личнocти, рacкрывaютcя 

фoрмы и мeтoды инфoрмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий в прeпoдaвaнии и 

oбучeнии, влияющиe нa рaзвитиe мышлeния, oбрaзную, aбcтрaктную и твoрчecкую 

нaпрaвлeннocть oбучaющихcя. В cтaтьe прeдcтaвлeны пути и уcлoвия фoрмирoвaния 

инфoрмaциoннo-кoммуникaтивoй культуры мoлoдeжи вo взaимocвязи учeбнoй и дocугoвoй 

дeятeльнocти.  

Ключевые слова: профессиональный опыт, будущий специалист, информационно-

коммуникативная культура 
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Article is devoted to questions of information and communicative culture in pedagogical 

researches of domestic and foreign authors. In the  work is analyzed the information and 

communicative culture of the personality, the forms and methods of information and 

communication technologies in teaching and training influencing development of thinking, a 

figurative, abstract and creative orientation of the trained reveal. In the article are presented the 

ways and conditions of forming information communicative cultures of youth to interrelations of 

educational and leisure activity.  

Key words: professional experience, future specialist, information and communication 

culture. 
 

Қазіргі әлем ақпараттың барлық маңыздылығымен сипатталады – әр түрлі және кең, 

өйткені бұл зияткерлік ресурстардың, ақпараттық технологиялар мен коммуникациялық 

инфрақұрылымның жиынтығы. Ақпаратқа деген қажеттілік барлық іс-әрекеттердің 

алдындағы негізгі қажеттіліктердің бірі болып табылады, оның құрамына кіреді ee адамның 

кәсіби қызметіндегі ерекше маңыздылық және ақпараттық-коммуникациялық мәдениеттің 

құндылықтар жүйесінің негізгі категориясы болып табылады. Жаһандық ақпараттық 

қоғамдастықтың Окинава Хартиясында өтіп жатқан сияқты, ХХІ ғасыр қауымдастығының 

қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі ақпараттық-коммуникациялық 

мәдениет пайда болады [1]. Дәл осы модель қауымдастықтың басым суспензиялық ұнтақ 

ақпарат және жаңа нысанды қосу коммуникациялық желілер болады предопределять жаңа 

түрін болмыстың қоғамдастық. 

Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық мәдениет жалпы өмірдің барлық 

салаларын қамтитын ақпараттандыру процесінің тиімділігіне, әсіресе шындықтың 

әлеуметтік маңыздылығын, ee-нің жоғары тиімділігін өзгертуге ықпал етеді. Адамның 

әлеуметтік-мәдени және кәсіби қызметі арқылы ақпараттандырудың теріс салдарын алдын-

ала білу қабілеттерінің қазіргі қоғамдастығы жағдайындағы ақпараттық-коммуникативтік 

мәдениет. 

Ақпараттық-коммуникациялық мәдениеттің тарихы мыңдаған адамды ескереді. 

Бастапқы нүкте-бұл әлемге өзіндік өмір салты болған жағдайдың сигналына формальды 

қатынасты, мазмұнды, ерекше ерекше адамды өзгерту сәтін мойындау қисынды. Қызмет 

көрсететін бөлімшелермен алмасу тілдің негізгі дамуы болды. Сауаттылық пайда болғанға 

дейін тілдің қалыптасуы ауызша әдістердің кең спектрін тудырды, Coны мағынасы мен 

мәтінімен байланыстыру мәдениетін тудырды. Жазбаша кезең ауызша ақпараттық 

мәдениеттің барлық түрлерін қамтитын мәтіннің айналасында шоғырланды. 

Әр уақытта адамның ақпараттық-коммуникациялық мәдениеті ақпараттық 

дағдарыстарды дүр сілкіндірді. Ең маңызды сандық ақпараттық дағдарыстардың бірі 

сауаттылыққа әкелді. Білімді сақтаудың ауызша әдістері ақпараттың өсіп келе жатқан 

көлемінің толық болуын және ақпаратты материалдық ортаға бекітуді қамтамасыз етпеді, 

бұл ақпараттық мәдениеттің жаңа кезеңін-құжаттық кезеңді тудырды. Ee құрамына 

құжаттармен бірге қауымдастық мәдениеті кірді: тұрақты білім алу, ақпаратты кодтау және 

бекіту; Құжаттамалық іздеу. Ақпаратты пайдалану оңайырақ болды, ойлау бет-әлпеті 

өзгерді, бірақ ақпараттық мәдениеттің ауызша формалары маңыздылығын жоғалтып қана 

қоймай, сонымен қатар сауатты формалармен өзара байланыс жүйесімен байытылды. 

Тағы бір ақпараттық дағдарыс компьютерлік технологияларды, өзгертілген медиа 

мен автоматтандырылған ақпараттық процестерді өмірге әкелді. 

Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық мәдениет барлық қолданыстағы 

формаларды біріктіріп, оларды бір құралға біріктірді. Әлеуметтік өмірдің жеке аспектісі 

ретінде ол әлеуметтік белсенділіктің объектілері, құралдары мен нәтижесі ретінде әрекет 

етеді, адамдардың практикалық іс-әрекетінің сипаты мен деңгейін көрсетеді. 

«Ақпараттық мәдениет» термині ісінген жарияланымдарда алғаш рет ХХ ғасырдың 

70-ші жылдары пайда болды, бірлескен тұжырымдаманы дамыту және танымал ету 
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 бастамашылары жұмыс кітапханаларын тоқтатты. Бұл терминді қолданған алғашқы 

жұмыстардан библиографтар К.М.Войханская, Б.А.Смирнова және Э.Л.Шапиро 

мақалалары алынды. Кітапхана және кітап жұмыстары саласында пайда болған ақпараттық 

мәдениет тұжырымдамасы даму барысында бірқатар ғылымдардан: ақпарат теориясы, 

кибернетика, информатика, Семиотика, документалистика, философия, логика, 

мәдениеттану, лингвистика және т. б. білімді бойына сіңірді. 

Қазіргі уақытта ақпараттық мәдениет ақпараттық қоғамдастықтың ерекше феномені 

ретінде барған сайын артып келеді. Қарау объектісіне байланысты олар қоғамдастықтың 

ақпараттық мәдениетін, ақпаратты тұтынушылардың жекелеген санаттарының ақпараттық 

мәдениетін (мысалы, балалар немесе заңгерлер) және жеке тұлғаның ақпараттық 

мәдениетін ажырата бастады. 

Ақпараттық мәдениет кең мағынада этникалық және ұлттық мәдениеттердің өзара 

іс-қимылын қамтамасыз ететін принциптер мен механизмдердің жиынтығы, оларды 

адамның жалпы сипаттамасына біріктіру; әріптердің тар мағынасында-теориялық және 

практикалық мәселелерді шешу үшін ақпаратты өңдеудің және тұтынушының ee ұсынудың 

оңтайлы қабілеттері; өндірістің, тамақтанудың және ақпарат берудің техникалық ортасын 

жетілдіру тетіктері; оқыту жүйесін дамыту, адамдарды ақпараттық ресурстар мен 

ақпаратты тиімді пайдалануға дайындау. 

80-ші жылдардың басында И.Я.Лернер азаптауды қолданады «ақпараттық 

мәдениет» ұғымын сипаттау педагогикалық тұрғыдан алғанда, ол жеке тұлғаның 

ақпараттық мәдениеті жалпы білім беру мәдениетімен тікелей байланысты деп санайды, 

бұл басқа пәндік ақпаратты сәтті игеру үшін өзара байланысты білім мен дағды. Бұл сөз 

белгілі бір пәндік мазмұнға жатпайтын, білім беру ақпаратын тәуелсіз игеруге қызмет 

ететін өлімдер туралы, яғни дидактикалық деңгейде «жұмыс істейді». Бұл дағдыларды 

жалпы білім беретін ақпараттық мәдениеттің мазмұнына жатқызуға болады. Ee құрамына 

тиісті мазмұндағы ақпаратпен жұмыс істеу, ee ұрпағын, берілуін, есте сақтау және 

түрлендіру әдістерін орындау құралдары кіреді. Олар компьютерлік мәдениетті одан әрі 

дамыту үшін міндетті негіз құрайды [2]. 

Тергеуші Н. М. Розенберг «жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін» жалпы білім беру 

мазмұны тұрғысынан қарастырады. Автор педагогикалық теория мен практикадағы 

ақпараттық мәдениетті жетілдіру мәселесін зерттеуге баса назар аударады: 

- жаңа ақпараттық технологиялар жағдайында оқытудың оңтайлы әдістемелері мен 

ұйымдастырушылық нысандарын зерделеуде және алуда; 

- ақпараттық білім берудің «өтпелі» мазмұны негізінде, мектепке дейінгі балалық 

шақтан бастап, алғашқы мектеп жылдарынан бастап, жалпы орта және кәсіптік білім беруді 

аяқтағанға дейін [3]. 

ХХ ғасырдың 90-жылдарында ұсынылған адамның ақпараттық мәдениетінің 

көптеген анықтамалары, онда «ақпараттық мәдениет жеке мәдениеттің құрамдас бөлігі 

ретінде қарастырылады және ақпараттық дүниетанымның бірлігі мен синтезін, 

мүмкіндіктер жүйесін, ақпаратпен ұтымды қарым-қатынас қажеттілігін тәрбиелеуді 

ұсынады», артық прагматикалық болып көрінеді, эстетикалық ғана емес, сонымен қатар 

этикалық компонентті де елемейді. 

Айта кету керек, мәдениет, В.С.Библердің пікірінше, «тұрақты қоғамдастықтың 

және әртүрлі адамдардың-қазіргі, өткен және болашақ-мәдениеттердің жалпы формасы бар, 

олардың әрқайсысы тұрақты қарым-қатынас пен адамдардың болмысының әмбебап 

формасы болып табылады. Мәдениеті бар нысаны самодетерминации тағдыр мен 

танымның жеке тұлғалар. Мәдениеттің әр туындысы адамзат қоғамдастығының, оқиғаның 

еркін формаларының кристалданған бастауы болып табылады. Мәдениет біздің 

танымымызда тек тарихи мәдениеттердің баспалдақтары, басқалардың кейінгі досы ретінде 

ғана емес, сонымен қатар жаңартылған дауыстар мен қазіргі ойлаудың анықтамалары 

ретінде пайда болады». Демек, В.С. Киелі кітапта «білімді адам» идеясы «мәдени адам» 



 

435 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

идеясымен алмастырылатын білім берудің диалогтік тұжырымдамасын алға тартуға деген 

ұмтылыс, ол үшін маңызды дайын емес білім, Дағдылар, әдеттер, олардың қалыптасуы мен 

өзгеру мәдениеті, қайта құру, қайта құру, білімнің өзгеру жолдары туралы білім, «өзгерту 

және қалпына келтіру мүмкіндік қабілеті». «Мәдениеттер диалогы» тұжырымдамасына 

сәйкес қазіргі білім беру процесі диалогизмді терең игеруді, шындықты игерудің ең жақсы 

жолын, білімді, дағдыларды және «ойдың мәнін» тиімді игерудің эвристикалық маңызды 

әдісін қамтиды [4]. 

Осыған байланысты ол осы тақырыптағы ғылыми зерттеулердегі терминологияның 

кең таралуын ұрлағысы келеді. Қазақстанда да, шетелде де «ақпараттық мәдениет», 

«ақпараттық сауаттылық», «ақпараттық сауаттылық», «ақпараттық білімділік», 

«ақпараттық құзыреттілік», «ақпараттық құзыреттілік» және т.б. сияқты кең таралған 

терминдер қолданылады. 

Өз зерттеулерінде Н.И.Гендина «ақпараттық мәдениет» ұғымына байланысты 

әртүрлі анықтамаларға талдау жасады. Ол қазіргі әлемде «анықталмаған терминология жиі 

нақты анықтамасыз қолданылады» деп тапты (...), «кітапханалық-библиографиялық 

мәдениет», «оқу мәдениеті», «кітапханалық-библиографиялық мәдениет библиографиялық 

білім», «кітапханалық-библиографиялық сауаттылық» сияқты ақпаратпен жұмыс істеу 

бойынша адамның білімі мен іскерлігін сипаттайтын мағынасы жағынан жақын 

ұғымдардың орнына «компьютерлік сауаттылық», «ақпараттық сауаттылық», «ақпараттық 

мәдениет» ұғымдары жиі қолданылады. 

Адамның білімі мен дағдыларын бағалауды қолданудағы «ақпараттық мәдениет» 

термині кең терминологиялық түсіндірудің салыстырылуына байланысты бізге ең аз сәтті 

екенін атап өтуге болады. Сонымен, С.И.Ожегов мәдениетті анықтайды: 

1) адамдардың өндірістік, қоғамдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы ретінде; 

2) мәдениет сияқты, яғни эму құратын мәдениеттің жоғары деңгейінде; 

3) кез-келген өсу немесе өмір сүру үшін өсіру, өсіру; 

4) бір нәрсенің жоғары деңгейі, дағдылардың жоғары дамуы. 

Жетекші педагог Н.И.Гендина «жеке тұлғаның ақпараттық мәдениеті – адамның 

жалпы мәдениетінің құрамдас бөліктерінің бірі; дәстүрлі және жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып, жеке ақпараттық қажеттіліктерді оңтайлы 

қанағаттандыру үшін мақсатты тәуелсіз қызметті қамтамасыз ететін ақпараттық 

дүниетаным мен білім мен дағдылар жүйесінің жиынтығы. Бұл компонент табысты кәсіби 

және кәсіби емес тиімділіктің, сондай-ақ ақпараттық қоғамдағы жеке тұлғаны әлеуметтік 

қорғаудың маңызды факторы болып табылады». 

Жеке тұлғаны дамыту деңгейлерінің бірдей жүйесі «тұрақты дағдылар мен 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) өзінің кәсіби қызметінде және көп 

күндік практикасында үнемі тиімді қолдану жиынтығы болып табылатын 

жалпыадамзаттық мәдениеттің ажырамас бөлігі» ретінде қарастырылатын ақпараттық 

мәдениетке қол жеткізе алады[5]. 

Ю.С.Инякин мен  В.А.Горскийдің пікірінше, жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру процесінің моделі ақпараттық технологиялардың компоненттеріне 

(мәліметтер базасы, интернет, теледидар, қолайлы бағдарламалар, электрондық пошта, 

Power Point және т.б.) қатысты жеке мәдениеттің компоненттерін (білім, құндылық-

мақсатты бағдар, ақпараттық-танымдық, шығармашылық іс-әрекеттің сипаттамасы, 

коммуна) қамтиды. 

«Мәдениет» және «ақпарат» деген екі ұғымның үйлесуі кәсіби біліктілік деңгейін 

тікелей анықтайды.байланыс процесінде. Н. Луманның ұстанымына сәйкес, мәдениет жаңа 

жағдайда байланыс техникасының өзгеруіне байланысты дамиды. 

Дәл осындай пікірді коммуникацияның жалпы теориясының авторы Г.М.Маклюэн 

айтады. Ол ақпараттың символизм мен білім беру арқылы әрі қарай декодтау үшін берілуі 

қарым-қатынас процесіне мәдени құбылыстың сипатын береді, мәдениеттің сипатын 
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 анықтайды және қауымдастық қалыптасуының шешуші факторы ретінде әрекет етеді. 

Тағы бір еуропалық теоретик Р.Тибальд өз еңбектерінде әлемнің қазіргі жағдайда 

өмір сүру проблемалары адамның бір-бірін тыңдау және басқалардың сипаттамаларына 

жүктеу қабілетіне байланысты деп жазады. Өмір сүру формуласының кілті жалпы өмірде 

қарым-қатынас принципінің күшеюі болып табылатын жаңа шындыққа бейімделуде орын 

алады. 

Коммунаның мәні туралы көптеген пікірлер бар-коммунцияны адамдардың бір-

бірімен ақпараттық өзара әрекеттесуінің бір түрі ретінде қабылдаудан бастап, екіншісінде 

«Мен» деп аталатын коммунаның экзистенциалистік қабылдануына дейін. 

«Байланыс» термині латын жазуынан шыққан: 

1) жалпы жасаңыз, байланыстырыңыз; 

2) қарым-қатынас жолы ретінде (әуе, су және басқа да коммуникациялар); байланыс 

нысаны (телеграф, радио, телефон); 

3) екі немесе одан да көп адам арасындағы қарым-қатынас, байланыс актісі. 

Әдетте, бұл термин бір объектіден екіншісіне ақпаратты беру құралы мен процесін, 

тілдер немесе жүйелік белгілер арқылы жүзеге асырылатын танымдық және еңбек қызметі 

процесінде адамдарды толықтырудың нақты формасын білдіреді. 

«Коммуникация» терминін Н. Винер «байланы» сөзінің синонимі ретінде енгізді. 

Енді бұл термин қоғамның мүшелері мен әлеуметтік топтары арасындағы психикалық және 

әлеуметтік байланыстарды білдіреді, ал ақпаратты бір мекен-жайдан екіншісіне беру жүзеге 

асырылады. Мұндай коммуна диалогтық принципке ие және өзара түсіністікке арналған. 

Дәйекті түрде, байланыс құралдары қарым-қатынастың диалогтық формасын уәде етеді. 

Осы міндеттемені аяқтай отырып, и.п. Фарман былай деп жазады: «коммунацияның 

мәні (оның барлық түсініксіздігімен) хабарламаны бір жақты монологиялық тәртіпте беруді 

көздейтін және таратуға баса назар аударатын ақпараттық коммуникациямен байланысты 

емес, өйткені c процедуралық формальды коммунция», яғни коммуникацияны қарым-

қатынас процесі ретінде түсіну, бірлескен объектілер, олардың бірлескен қызметі, диалог 

қандай тұжырымдамамен біріктіріледі [6]. 

Бүгінгі күні ақпарат өндірістік ресурсқа айналуда. Бұл процестің көрінісі-жеке білім 

беру кеңістігінің нақты өзін-өзі ұйымдастыруында, жеке стильді дамытуда, тұлғаның 

рухани және табиғи қасиеттерін тәрбиелеуде көрініс табатын кәсіби қызметке, болашақ 

мамандарға жаңа қажеттіліктер. Осыған байланысты адамға ақпараттық-коммуникациялық 

мәдениеттің көп бағытты ауасын ғылыми тұрғыдан түсіну қажеттілігі туындайды. 

Адам қызметінің барлық салаларына жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды белсенді енгізу ақпараттық қоғамның қалыптасуы жағдайында, ақпарат, 

білім маңызды ресурсқа, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық, технологиялық және мәдени 

дамудың шынайы қозғаушы күшіне айналған кезде тиімді жұмыс істей алатын көркемдік 

бейіндегі мамандарды (мәдениеттанушылар, музыканттар, хореографтар, вокалистер, 

режиссерлер) даярлау проблемасын шешуді талап етеді. Осыған байланысты болашақ 

маманның жоғары кәсіпқойлығының ажырамас белгісі - ақпараттық-коммуникативтік 

мәдениет. 

Қазіргі жағдайда жеке тұлғаның ақпараттық-коммуникативтік мәдениеті 

Метабілімнің саласына айналады, оны иелену деңгейі кәсіби құзыреттілік пен әлеуметтік 

саралаудың маңызды факторы болып табылады, ал оны қалыптастыру жолы кәсіби білім 

беру саласындағы оқу процесін модернизациялаудың басым бағыты болып табылады. 

Адамның ақпараттық-коммуникативтік мәдениетінің критерийлері оның ақпаратқа 

деген қажеттілігін дұрыс тұжырымдау, ақпараттық ресурстардың барлық жиынтығында 

қажетті ақпаратты тиімді іздеу, ақпаратты өңдеу және сапалы жаңа құру, жеке ақпараттық-

іздеу жүйелерін жүргізу, сонымен қатар ақпараттық қарым-қатынас және компьютерлік 

сауаттылық қабілеті деп санауға болады. 
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Осы анықтамалардың барлығын қорытындылай келе, ақпараттық-коммуникациялық 

мәдениет дегеніміз – оқу, ғылыми, танымдық және басқа да іс-шаралар барысында 

туындайтын ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған білімнің, 

дағдылардың, дағдылардың жүйелі жиынтығы деп айта аламыз. 

Қоғам мен жеке тұлғаның ақпараттық-коммуникативтік мәдениеті адамның үздіксіз 

білім алу мүмкіндігін және қабылданған шешімдер үшін оның жауапкершілігін арттыруды 

қамтамасыз етуі тиіс. Бірінші жағдайда, ақпараттық-коммуникациялық мәдениет-бұл 

білімді дербес құруға, қызмет саласын өзгертуге және жағдайды жан-жақты талдау 

негізінде өз мінез-құлқын реттеуге қабілетті жеке тұлғаны әлеуметтік қорғаудың құралы. 

Екіншіден, ақпараттық-коммуникациялық мәдениет қоғамды адамның ойланбаған 

әрекеттерінен қорғаудың құралы, кез - келген саладағы-әлеуметтік, экономикалық, 

технологиялық шешімдер барлық қол жетімді ақпаратты терең талдағаннан кейін ғана 

қабылданатындығының кепілі болып табылады. 

Осылайша, жас жұбайлардың кәсіби ойлауын қалыптастырудың шығысшысы 

ретінде білім беру және бос уақыт кеңістігінің ақпараттық-коммуникациялық 

мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін жан-жақты білімді тұлғаны қалыптастырудың 

құралы болып табылатын ақпараттық-коммуникациялық мәдениетті ғылыми тұрғыдан 

түсіну қажет. 
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Денi сау, салауатты өмiр салты қалыптасқан, дене мәдениетi қалыптасқан адам 

ғана зерделi ойлап, өз iс-әрекетiн өмiрлiк маңызды мiндеттердi шешуде шығармашылық 

бағыт ұстана отырып, белсендi өмiр сүруге қабiлеттi. Сондықтан дене тәрбиесi 

жастарға, жалпы  ұрпаққа бiлiм мен тәрбие беру саласының басты мiндеттерiнiң бiрi 

бола отырып, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күштi де қуатты болып өсуiне, 

өмiрге, еңбек нарығындағы бәсекелестiкке және Отан қорғауға даярлауға қызмет етедi. 

Тiрек сөздер: Салауатты өмiр салты, белсендi өмiр,спорт, мәдениет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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 Только тот, кто здоров,  у кого сформированы здоровой образ жизни, физическая 

культура, способен к активной жизни, творчески мысля и выполняя свою деятельность в 

решении жизненно важных задач. Поэтому физическая культура, являясь одной из главных 

задач сферы образования и воспитания молодежи, поколения в целом, служит 

всестороннему развитию личности, росту ее сильных и сильных, подготовке к жизни, 

конкуренции на рынке труда и защите Отечества. 

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, активная жизнь, спорт, культура 
 

Only those who are healthy, who have formed a healthy lifestyle, physical culture, are 

capable of an active life, thinking creatively and performing their activities in solving vital tasks. 

Therefore, physical culture, being one of the main tasks of education and upbringing of young 

generation as a whole, serves as a comprehensive personality development and the growth of its 

strong and strong, preparing for, competition in the labour market and protection of the 

Fatherland. 

Key words: Country, sport, organization, management,culture 
 

Қазiргi уақытта адам денсаулығы бiлiм берудiң әр түрлi салалары үшiн ең өзектi 

проблема болуда, олардың iшiнде халықтың валеологиялық мәдениетiн қалыптастыру 

жолымен адам денсаулығын дамыту және сақтау жүйесi арқылы танылған.  

Қоғам дамуының қазiргi заманғы жағдайында халықтың денсаулығы мен өмiр сүру 

ұзақтығының күрт төмендеуi байқалады. Әр түрлi зерттеулердiң деректерi бойынша 

жастардың 10%-ға жуығының ғана дене бiтiмi мен денсаулығы қалыпты деңгейде, 

адамдардың өмiр сүру ұзақтығы 7–9 жасқа қысқарып, өлiм туудан асып түсуде, қоғамның 

өндiрiстiк әлеуметi төмендеуде. 

Денi сау, денсаулығы мықты, дене күшi, дене мәдениетi қалыптасқан адам ғана 

зерделi ойлап, өз iс-әрекетiн өмiрлiк маңызды мiндеттердi шешуде шығармашылық бағыт 

ұстана отырып, белсендi өмiр сүруге қабiлеттi. Сондықтан дене тәрбиесi жастарға, жалпы  

ұрпаққа бiлiм мен тәрбие беру саласының басты мiндеттерiнiң бiрi бола отырып, жеке 

тұлғаның жан-жақты дамуына, күштi де қуатты болып өсуiне, өмiрге, еңбек нарығындағы 

бәсекелестiкке және Отан қорғауға даярлауға қызмет етедi. 

Мұндай мiндеттердi толық жүзеге асыру дене тәрбиесi жұмыстарына және жалпы 

дене шынықтыру-сауықтыру жүйесiне тiкелей байланысты. Өйткенi, дене шынықтыру-

сауықтыру жүйесi – денсаулықты нығайту, бiлiм беру, дамыту, тәрбиелеу мiндеттерiн 

шешуге арналған педагогикалық iс-шаралардың бiрi бола отырып, жеке тұлғаның 

денсаулық деңгейiн арттыру, табиғи күш-қуатын нығайту, дене мүшелерiнiң гигиеналық 

негiздерi мен дене-қозғалыс қабiлетi мүмкiндiктерiне сай, өз бетiнше қимыл-қозғалыс 

жаттығуларын орындап, өзiн-өзi үнемi дамытып, көңiлдi де сергек жүруге баулиды[2]. 

Сондықтан дене шынықтыру-сауықтыру процесiнiң неғұрлым тиiмдi жолдарын, 

оңтайландыру құралдарын iздеу мен айқындау педагогиканың өзектi проблемалары болып 

табылып, оларды шешуде адам дамуының сыртқы және iшкi факторларының ғылыми 

негiздерi және барабар қатынастары негiзiнде әр түрлi дене шынықтыру-сауықтыру 

жүйелерiн жобалауға жетекшi рөл бөлiнедi. 

Дене шынықтыру-сауықтыру жүйелерiн құрудың жалпыға бiрдей қабылданған 

әдiстемесiнiң жоқтығын, сауықтыру бағытындағы оңтайлы күш түсулердi айқындаудағы 

ерекшелiктердi, энергиямен қамтамасыз ету жүйелерiнiң жұмыс iстеуiнiң жеке-дара ерек-

шелiктерiнiң көптiгi арасындағы қайшылықтарды және шектеулi мүмкiндiктер мен дене 

шынықтыру-сауықтыру жүйелерiн құрудағы ерекшелiктердi ескерудi айқындай түстi [3]. 

Өмiр салты салауатты және салауатсыз болып бөлiнедi. Салауатты  өмiр салты 

(СӨС) - әр адамның өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған белсендiiс-

әрекеттерi, қайраттылығы, ынта-жiгерi, санасы, зерделiлiгi. 

СӨС құрамдас бөлiктерi өте көп, бiрақ олардың  ең бастылары:  
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1) жүйелi жаттығу жүйесi, тиiмдi қимыл-қозғалыс белсендiлiгi; 

2) дұрыс тамақтану; 

3) өз денсаулығын сақтауға  деген зерделiлiгi, саналылығы. 

Бұл үшеуiмен қатар СӨС-ның мазмұнын адамның психологиялық,  физиологиялық 

қажеттiлiктерiн қанағаттандыруына көңiлiнiң толуы,  экономикалық және материалдық 

тәуелсiздiгi, медициналық белсендiлiгiнiң жоғарылығы, тiршiлiгiне көңiлiнiң толуы, тән 

және жан  рахаты, тiршiлiк бағытының белсендiлiгi, соның iшiнде денсаулық сақтаудағы, 

толық дем алу мүмкiншiлiгiнiң болуы т.б. түзедi. Бұлар да денсаулық себепшарттары. 

Ал салауатсыз өмiр салты дегенiмiз: 

- қимыл-қозғалыс тапшылығы; 

- арақ-шарапқа құмарлық, шылым шегу,  есiрткелер қолдану; 

-  жанұядағы, ұжымдағы, т.б. шиеленiстер; 

- медициналық белсендiлiктiң төмендiлiгi, медициналық сауатсыздық; 

- дұрыс тамақтанбау; 

- өз өмiрiне көңiлiнiң толмауы; 

- асыра шаршау; 

- әлеуметтiк белсендiлiктiң төмендiгi, немесе оның жоқтығы; 

- дұрыс, толық дем алмау т.б. 

Бұлар ауыру қаупiн тудырушы себепшарттар. 

СӨС қалыптастыру денсаулыққа үйрету бағдарламасының негiзiн құрады. 

Денсаулыққа үйрету (оқыту) әдiстемесi - өте күрделi, әлi күнге  дейiн ғылыми тұрғыдан 

толық дәлелденбеген мәселе. Денсаулыққа үйрету  үшiн тек медициналық, биологиялық 

мәлiметтердi оқыту жеткiлiксiз. Ол үшiн ең алдымен адамның рухани, iшкi дүниесiн, сана-

сезiмiн оятып, оның салауатты қажеттiлiктерiнiң мазмұнын тәрбиелеп, қалыптастыру 

қажет. Бұл жолда тек адамның санасына  ғана әсер ету жеткiлiксiз, санамен қатар оның 

сезiмдерiне (эмоция) ықпал көрсету мiндеттi. Сол арқылы медициналық мәлiметтердi 

психологизациялау қамтамасыз етiледi, ал психологизациялау дегенiмiз - өмiр салты мен 

денсаулықтың сандық және сапалық көрсеткiштерi арасындағы тәуелдiлiктi дәлелдеп 

көрсету. Ол үшiн тәжiрибе  жүзiнде денсаулық құжатын, денсаулық күнделiгiн енгiзу 

мiндеттi. Сонда ғана ауыру  қаупiн тудыратын себеп шарттарға тосқауыл қоюға болады [6]. 

Қазiргi заманның өзiне тән  ауыру және өлу себептерi бар екенi мәлiм. 

Экономикалық даму сатысы  жоғары елдерде халық жұқпалы  аурулардан емес, созылмалы 

соматикалық аурулардан өледi. Олардың iшiнде 8 басты аурулар бар, соның iшiнде 50% 

жағдайда  өлiмнiң басты себебi - жүрек-қан тамырлар аурулары. Ал жүрек-қан  тамырлар 

ауруларының негiзiнде көбiнесе атеросклероз - коронарлық артериялардағы сырқаттық 

өзгерiстер жатады. Соның  салдарынан жүрек бұлшық етiндегi қан айналымының кемшiлiгi 

туады, оның оттегiне  мұқтаждығы толық қамтамасыз етiлмейдi де жүректiң ишемиялық 

ауруы пайда болады. Соған байланысты  ауыру (боль) мазалайды (стенокардия), кей 

жағдайда бұл сырқат ешбiр сыртқы белгiсiз дамып, оқыстан өлуге әкелiп  соғады (миокард 

инфаркты - жүрек бұлшық етiнiң жансыздануы). 

Дене шынықтыру-сауықтыру процесiнiң тиiмдiлiгi мен сапасы бiрқатар 

факторлармен айқындалады, олардың iшiндегi маңыздысы ағзаның жай-күйiн және 

жаттығу жүктемелерiн бақылау жүйесi болып табылады. Мұндай бақылаудың қажеттiлiгi 

халықтың және ең алдымен, жастардың денсаулық деңгейiнiң күрт төмендеуiнiң үрдiсiмен 

түсiндiрiледi, бұл туралы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң деректерi куәландырады. 

Дене шынықтыру-сауықтыру жүйелерiнiң педагогикалық негiздерi дене 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының  мазмұны, мақсаты және өткiзу әдiсiне назар 

аударып, мотивациялық қарым-қатынас, мазмұндық және дамытушылық компоненттердiң 

негiзiне бағытталуы керек. Бұл кезеңдердiң  барлығы да дене шынықтыру-сауықтыру 

жұмыстарын жан-жақтылықпен шоғырландырғанда ғана жүзеге аспақ 
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 Дене тәрбиесiнiң жаттығу сабақтарымен күнделiктi айналысу тек қана 

шыдамдылық, күш, жылдамдық сияқты қасиеттердi дамытуға септiгiн тигiзiп қоймайды, 

сонымен бiрге адам мiнез-құлқының дұрыс қалыптасуына үлкен ықпал етедi. Дене 

шынықтыру жаттығулармен шұғылдану процесiнде, әсiресе спорттық жаттығулар 

процесiнде жiгерлiлiк, өжеттiлiк, ерiк, еңбекке құштарлық, табандылық, адамның 

күнделiктi өмiрi мен қоғамдағы қызметiнiң керектi тәртiптiлiктi қалыптастырады.  
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Серебряный век русской поэзии – период появления новых течений, нового взгляда на 

жизнь человека и историю страны, время поиска иных форм художественного 

отображения мира.Его биография полна множеством печальных событий. Его жизнь 

оборвалась рано из-за конфликта с советской властью, и тогда же его стихи попали под 

запрет. Однако потомки по достоинству оценили его вклад в развитие поэзии Серебряного 

века и подарили его творчеству вторую жизнь. 

Ключевые слова: серебряный век,  золотой век, русская поэзия, стремление к 

смелости, русская культура, искусство, романистическая поэзия 
 

Орыс поэзиясының күміс дәуірі - бұл жаңа тенденциялардың пайда болу кезеңі, адам 

өмірі мен ел тарихына жаңа көзқарас, әлемді көркем бейнелеудің басқа түрлерін іздеу 

уақыты. Оның өмірбаяны көптеген қайғылы оқиғаларға толы. Оның өмірі Кеңес 

өкіметімен қақтығыс салдарынан ерте қысқартылды, содан кейін оның өлеңдеріне 

тыйым салынды. Алайда ұрпақтар оның күміс ғасыр поэзиясының дамуына қосқан үлесін 

жоғары бағалап, оның шығармашылығына екінші өмір сыйлады. 

Тірек  сөздер: күміс ғасыр, алтын ғасыр, орыс поэзиясы, батылдыққа ұмтылу, орыс 

мәдениеті, өнері, романистік поэзия.  
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The Silver Age of Russian poetry is a period of the emergence of new trends, a new outlook 

on human life and the history of the country, the time of searching for other forms of artistic 

representation of the world. His biography is full of many sad events. His life was cut short early 

due to a conflict with the Soviet regime, and then his poems were banned. However, descendants 

appreciated his contribution to the development of the poetry of the Silver Age and gave his work 

a second life. 

Key words: silver age, golden age, Russian poetry, the pursuit of courage, Russian culture, 

art, novelistic poetry. 

 

Введение. В последние годы «серебряный век» русской поэзии стал предметом 

пристального внимания читателей, исследователей и вообще любителей поэзии. 

Уникальный пласт русской культуры вернулся к нам. Но «Серебряный век» - это не просто 

собрание русских поэтических имен, это уникальное явление во всех сферах духовной 

жизни России[1]. 

Само определение «серебряного века» основано на сравнении с пушкинской эпохой, 

которую называли золотым веком русской поэзии. Это определение использовали сами 

поэты.Так, в «Поэме без героя» Анны Ахматовой есть такие строки:  

«И серебряный месяц ярко 

Над серебряным веком стыл». 

Известный художественный критик С.Маковский называет свою книгу о русской 

культуре конца XIX-начала XX века, изданную в эмиграции, «На Парнасе серебряного 

века». Это определение было одобрено, оно использовалось не только поэтически, но и 

учеными. Прежде всего, обратимся к атмосфере духовной жизни России, которая на рубеже 

веков была условием развития и подъема поэтического творчества. Эта атмосфера 

неоднозначная. С одной стороны, это было необычайное благополучие и процветание во 

всех сферах культуры, науки и искусства. В экономике Россия достигла предсказанного 

многими уровня: ХХ век будет «веком русских». 

В изобразительном искусстве работали не только великие художники, но и 

существовали целые школы и направления в живописи, важнейшим из которых был «Мир 

искусства» под руководством художника А. Бенуа. Журнал, издаваемый этой группой, был 

явлением книжной графики, характеризовавшимся высокой культурой художественного 

дизайна, которая сохраняет свое значение и по сей день. К. Станиславский и Ф. Шаляпин, 

А. Павлова и В. Мейерхольд оставили самые глубокие следы в области театрального 

искусства[2]. 

Есть много других имен, но есть одно, которое нельзя игнорировать. Это имя 

Дягилева. Он не был ни художником, ни актером, ни поэтом. Его талантом,  был талант 

организатора. С. Дягилев, основоположник всемирно известной русской эпохи в Париже, - 

это не только экзотическая страна, где снежные медведи и медведи бродят по улицам, но и 

страна с величайшей культурой, самым богатым талантом и огромным потенциалом. 

различные области искусства. Одна из площадей Парижа названа в честь С. Дягилева, 

балетные постановки которого его труппой породили это явление: «Кроме того, в области 

балета мы впереди всей планеты»[3]. 

В то время русская философская мысль переживала особый подъем - ее назвали 

Ренессансом. Однако определение «Серебряного века» имеет другой смысл, отражая 

другую сторону духовной жизни России начала века. Серебряный век, в отличие от 

золотого века Пушкина, был отмечен луной (вспомним Ахматову). В мировой мифологии 

луна - символ разрушения и смерти, а вся культура начала века покрыта устрашающими 

предсказаниями о страшных годах до России. Эти две особенности - быстрое процветание 

и ожидание неминуемого упадка - предопределили развитие русской поэзии в Серебряный 

век. 
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 Материалы и методика работы. Хотелось  бы отметить о временных ограничениях 

Серебряного века русской поэзии. Когда это началось, обычно известно: в 90-е годы XIX 

века преодоление кризиса поэзии, преодоление эпохи безвременья. Расцвет поэтов 

Серебряного века, пик развития, 1910 год. Несомненно: А.Блок, А.Белиус, З.Гиппи, 

Вяч.Иванов, В.Брусов, когда они продолжали писать стихи. М. Волошин, Ф. Сологуб и в те 

годы в русском Парнасе появились новые литературные течения: после великого 

господства символизма, с  его позициям прямо противостояли наследники - акмеисты и 

прямые оппоненты - футуристы. В эти годы в поэзию активно добавлялись имена Анны 

Ахматовой, Михаила Кузьмина, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Владимира 

Маяковского, Игоря Северянина, Марины Цветаевой, Велимира Хлебникова, Сергея 

Есенина, Николая Клюева, Бориса Пастернака. У этого списка нет края и конца[4]. 

Спорный вопрос, когда закончился серебряный век русской поэзии. Некоторые 

называют день прямо: 1917 год. Однако с этим трудно согласиться. Эту дату следует 

назвать 1921 годом - годом трагической гибели двух великих русских поэтов: А. Блока, 

который, по мнению А. Ахматовой, был «эпохой человека», и Н. Гумилева, который был 

главным собирателем молодых поэтических сил в тяжелые годы революции. и начало 

гражданской войны. Их случайная смерть оставила у многих иллюзию нового мира, 

поскольку многие эмигрировали[5]. 

Отголоски поэзии Серебряного века теперь можно найти в русской поэзии, которая 

продолжилась в стихах покойной Ахматовой, Пастернака, эмигрантских поэтов, но как 

единое художественное явление Серебряный век закончился в 1921 году. Николай Гумилев 

был одним из самых ярких поэтов начала века. Хочу подробнее рассказать о его творчестве. 

Н. Гумилев вошел в русскую литературу как ученик поэта-символиста Валерия Брюсова. 

Однако его первым учителем в ранние годы был другой поэт - Иннокентий Анненский. Он 

был директором Царскосельской гимназии, где учился его учитель и буквально Н. Гумилев. 

Позже ему было посвящено стихотворение «Памяти Анненского», в котором говорится: 

«Иннокентий Анненский был последним из лебедей царского села». Основные сборники Н. 

Гумилева - «Романтические цветы», «Жемчуг», «Небо иностранцев», «Пламя» и 

«Огненный столп», изданные в последние дни перед его смертью. Если говорить о поэзии 

Н. Гумилева в сравнении с тем, что мы знаем из его мемуаров, в том числе его собственных, 

то ее главную тему можно определить как тему победы. Уродливый, бледный и с плохим 

здоровьем, он преодолевает свои недостатки, предпринимая опасные действия, такие как 

путешествие, в Африку - он совершил три из них - или добровольно пошел на войну и 

служил офицером-разведчиком. Эта тема отражена в его стихах - их характер всегда 

отличается душевной силой и мужеством, например, герой стихотворения из цикла 

«Капитаны»: не гнет паруса. С годами поэзия Н. Гумилева не стала экзотикой, но его 

страсть к сильной, неповторимой личности остается неизменной. Такие люди не созданы 

для повседневной жизни, они ей чужды. К таким людям относится и поэт, и он сам. Он 

много думает о своей смерти и всегда представляет ее в героической галете: «Я умру не в 

постели с нотариусом и доктором, а в каких-то диких трещинах, утопающих в густом 

плюще». Н. Гумилев посвятил много стихотворений теме любви. Главный герой ее 

любовной лирики может играть самых разных персонажей - и сказочную принцессу, и 

сказочную королеву Египта Беатрис, легендарную возлюбленную Данты, и Маргарет из 

«Фауста» Гете[6]. 

Особое место в его поэзии занимают стихи, посвященные Анне Ахматовой, с 

которой у поэта сложились сложные, неровные отношения, что само по себе заслуживает 

сюжета романа. Образ Ахматовой можно услышать в стихотворениях: «Из змеиного 

гнезда», «Он», «Зоопарк» и других. Любовь в стихах Н. Гумилева - это, прежде всего, 

страсть, которая, как сказал другой поэт, является чертой «смертельной дуэли». Одно из 

самых известных стихотворений Н. Гумилева о любви - это стихотворение «Жираф», в 

котором тусклому и туманному миру противостоит светлый мир, миру противостоят 
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забавные сказки загадочных стран, о черной девушке, страсти юного вождя. Отсюда и 

возникает неоднозначность, присущая романтической поэзии[7]. Поздняя лирика Н. 

Гумилева, составившего последний сборник стихов, отличается зависимостью поэта от 

философских тем. Он жил в голодном и страшном Петрограде, активно участвовал в 

собирании литературных сил, создавал студии для молодых поэтов, стал их кумиром и 

наставником. В то же время Н. Гумилев пишет свои лучшие стихотворения, полные 

размышлений о жизни человека, судьбе России, ее поэтической судьбе. Эти стихи сложны 

для понимания, но Н. Гумилёву чуждо не умышленное усложнение поэтического 

эксперимента, а сложность авторской мысли. Это такие песни, как «Память», «Лес», 

«Потерянный трамвай», «Пьяный дервиш»[8]. 

Результаты и их обсуждение. Вообще для поэзии Н. Гумилева не характерно 

стремление к смелости в поисках формы поэзии, она тяготеет к классическим традициям. 

Его поэзия визуальнее, чем слышна, образы виднее звука, а его поэзия отличается, 

например, не мелодией Есенина, а, например, читателем, соавтором поэта, его сообщником, 

его особой яркостью, колоритом, лирическим напором, мысли и чувства. Особо хотелось 

бы остановиться на стихотворении Н. Гумилева «Слово». «В тот день, когда Бог поклонился 

новому миру, солнце остановилось словом, словом разрушили города, и орел не расправил 

крыльев. Звезды испугались луны. Если, как розовое пламя, Слово плавает выше. Чтобы 

жить плохо, были числа, такие как животные, животные, потому что все оттенки значений 

означают умные числа. Седовласый патриарх победил и добро, и зло, Он не осмелился 

обратиться к Звуку, Он нарисовал число песочной палкой, Но мы забыли, что только одно 

слово светилось посреди земных забот, А в Евангелии от Иоанна слово - Бог. Мы 

установили на это ограничения. Пределы природы, как пустые пчелы в улье, Мертвые слова 

дурно пахнут. Стихотворение относится к поздней лирике Н. Гумилева. Впервые он был 

опубликован в 1921 году[9]. Произведение содержит философские размышления автора о 

природе речи. Два способа познания мира противоречат друг другу: логический метод, 

необходимый для повседневной жизни, практические цели - его проявление есть «мудрое 

слово» и высший, божественный путь, отраженный в слове. Поэма продолжает традиции 

Пушкина, начавшиеся с поэзии Лермонтова - в стихотворении можно увидеть отрывки из 

«Пророка» Пушкина, «Поэт» Лермонтова. Это поэт современного мира, который забыл о 

значении Бога. Подтвердив свою идею, Н. Гумилев обратился к высшему авторитету для 

человека христианской культуры - Библии. Стиль стихотворения высок по тематике.  

Заключение. Для его создания поэт использует архаизмы, соответствующие 

традициям русской поэзии. Произведение по интонации звучит как торжественное 

заклинание. Она написана пятифутовой хореей того же размера, что и М. Лермонтов «Я иду 

один ...». Произведение выражает глубокие философские мысли поэта, что особенно важно. 

Творчество Н. Гумилева продолжает классические традиции русской поэзии. Н. Гумилев 

стал одним из символов культуры Серебряного века[10]. Его смерть была не только 

трагичной, но и символической. В России культурный ренессанс, как и его поэт, был 

разрушен. 
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В статье рассматриваются проблема регуляции психофизического и 

психоэмоционального состояния личности средствами синтеза искусств. Автор 

теоретически обосновывает и представляет практический материал по апробации 

трехуровневой моделирегуляции психофизического и психоэмоционального состояния 

личности средствами арт-терапии, включающую в себя психофизический, 

психологический, социально-психологический компоненты и основанную на синтезе 

живописи и музыки. Методическую базу составили методы свободных ассоциаций, 

управляемого воображения, методика развития ассоциативно-образного мышления. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, психофизическое состояние, 

музыка, живопись, метод свободных ассоциаций, метод управляемого воображения. 
 

The article deals with the problem of regulating the psychophysical and psychoemotional 

state of the individual by means of the synthesis of arts. The authors theoretically substantiate and 

present practical material on the approbation of a three-level model for the regulation of the 

psychophysical and psychoemotional state of the individual by means of art therapy, which 

includes psychophysical, psychological, socio-psychological components and is based on the 

synthesis of painting and music. The methodological base consists of the methods of free 

association, controlled imagination, and the method of development of associative and 

imaginative thinking. 

Key word: psychoemotional state, psychophysical state, music, painting, method of free 

associations, method of controlled imagination. 

 

Современный мир диктует человеку определенные условия жизни: высокий темп, 

активность и готовность к постоянным переменам, что сопряжено с большими 

эмоциональными перегрузками. Особенно усилились эти тенденции в период пандемии и 

перехода образования в дистанционный режим. Вынужденная изоляция, с одной стороны, 

связана со значительным снижением сенсорной информации, с другой - усиливает 

требовательность к окружающим, в силу чего «эмоциональные контакты между людьми 

обретают выраженную эмоциональную насыщенность и остроту» 8, с.8 . Возрастает 

эмоциональная напряженность, конфликтность и др. 

Сохранение психофизического и психоэмоционального здоровья напрямую связано 

с умением управлять своим эмоциональным состоянием. Проблема регуляции человеком 

своего поведения и деятельности стала в последние десятилетия одной из ключевых в 

психологической науке. Такие способности индивида как умение эмоционально 

откликаться на эмоциональные переживания окружающих, демонстрировать или 
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445 

 

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

29 қаңтар, 2021 ж. 

 
 

сдерживать эмоциональные проявление в соответствии с обстоятельствами ситуации, 

преодолевать действие собственных эмоций для сохранения оптимального уровня 

активности составляют особую сторону общей регуляции психической деятельности – 

эмоциональную регуляцию. 

К вопросу регуляции психофизического состояния средствами искусства 

обращались исследователи разных научных областей, в том числе медицины, психологии, 

педагогики, музыкотерапии и др. Интересны выводы С.В.Шушарджана «о 

неспецифическом акустико-биорезонансном эффекте», который является реакцией 

организма на музыкальный звук и влияет на клеточную активность [6, с.3]. «Музыка 

снижает активность доминанты, сформировавшейся во время конфликта или стресса, 

разряжает накопившиеся отрицательные эмоции», подчеркивает Я.Л.Лупьян, 

исследователь находит некоторые закономерности: «…спокойная музыка способствует 

переключению вегетативной нервной системы в трофотропном направлении, 

возбуждающая музыка вызывает эрготропную реакцию» [8, с.78].  

В исследованиях Л.С.Брусиловского, Л.С.Богатовой, М.Р.Могендович, 

В.Б.Поляковой, И.Б.Темкина, Д.Морено, Г.-Г.Деккера-Фойгта представлены данные о 

воздействии музыкального звука на организм человека. При слушании музыки у человека 

возникают реальная мышечная пульсация в самых различных областях: руки, ноги, голова, 

туловище, область гортани. Кроме того, «слушающий музыку не только воспроизводит 

музыкальный ритм своим двигательным аппаратом, но и беззвучно пропевает ее, не отдавая 

себе в том отчета (перцептивная вокализация)» 2, 40. В беззвучном сокращении связок 

точно отражена частота, громкость и длительность воспринимаемых звуков. 

Регуляция психоэмоционального состояния связана с положительными эмоциями и 

эстетическим удовольствием, вызванными звучащей музыкой. Слушание музыки связано с 

такими процессами как восприятие и мышление (Г.М.Цыпин, Д.Кирнарская, А.В.Торопова, 

В.Г. Ражников) [1, с.3].  

Раскрыт опыт использования синтеза литературы, музыки и живописи в лечении 

пациентов с нарушениями психофизического здоровья (В.М.Элькин). По мнению 

Л.Р.Лурия зрительная система человека имеет общие черты с осязательной системой, что 

позволяет ориентироваться в пространстве, исследовать пространственно-временные 

ощущения. Интересна идея ученого о том что «развитие восприятия по существу является 

развитием действий, направленных на обнаружение существенных свойств предмета и на 

опознание предметов... Быстрое одновременное (симультанное) схватывание зрительно 

воспринимаемых предметов … является результатом постепенного свертывания 

развернутой ориентировочной исследовательской деятельности и превращения ее во 

внутреннее «перцептивное действие». 3, с. 150. Таким образом, «зрение работает как 

относительно пассивная рецепторная система» 3, с. 152.  

Опираясь на теоретические аспекты проблемы, в марте 2020г. по запросу 

образовательных учреждений г.Ярославля магистрантами кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания ЯГПУ им. К.Д.Ушинского была разработана 

программа, направленная на регуляцию психофизического и психоэмоционального 

состояния средствами синтеза искусств (музыки и живописи). В основу программы была 

положена трехуровневая модель (автор А.И. Копытин):  

- первый уровень (психофизический) характеризуется активизацией зрительных, 

слуховых и других рецепторов с последующим изменением физиолого-биологических 

ритмов организма;  

- второй уровень (психологический) отличается от первого воздействием на 

эмоционально-волевые структуры, то есть воздействием, способствующим или 

психологической активности, или, наоборот, психической разрядке организма; 

- третий уровень (социально-психологический) подразумевает воздействие 
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 искусства на личность, с целью преобразования и гармонизации личности, а также с целью 

формирования экзистенциальных личностных структур». 

Мы рассматриваем уровни модели с точки зрения этапности работы. На первом 

этапе работы для активизации зрительных, слуховых и других рецепторов были отобраны 

картины и музыкальные произведения и составлены видеоряды и музыкальные каталоги. 

Для видеоряда отобрали пейзажи известных русских художников И.Левитана, И.Шишкина, 

имеющие выраженную «узнаваемость»: картины среднерусской равнины, перелески, 

речные дали, луга, поля и т.д. В картинах французских импрессионистов основным 

критерием отбора стала цветовая насыщенность и эмоциональная яркость образов. Кроме 

того общим критериями отбора картин для видеоряда стали направленность взгляда 

зрителя в перспективу (например, уходящая вдаль от переднего плана дорога или тропинка, 

ряд деревьев; 2) ощущение движения, олицетворяющее течение времени (например, 

плывущие облака, колышущиеся ветром ветви деревьев). 

При отборе музыкального материала отдано предпочтение произведениям 

композиторов эпохи барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма. Особое 

внимание уделено ритмической стороне каждого произведения, т.к. «именно этот 

«первоэлемент» музыки способен более всего воздействовать на восприятие» 9, с.56.  

Результатом работы первого этапа стала подборка арт-каталогов. Каждый арт-

каталог имеет программу, отражающую базовые эмоции («Умиротворение», «Гнев», 

«Радость», «Смятение»). 

В основе каждого арт-каталога - музыкальное произведение, имеющее ярко 

выраженное эмоциональное состояние (например, Ноктюрн А.Бородина, где музыка 

передает состояние умиротворения, безмятежности). Состояние музыки визуально 

поддерживается сменяющимися пейзажами русских художников.  

Для работы на втором уровне (психологическом) обеспечивалось воздействие на 

эмоционально-волевые структуры, с целью стимулирования психологической активности 

или достижения психической разрядки (успокоения). Перед прослушиванием, следуя 

методике развития ассоциативно-образного мышления, давалась краткая установка: 

«Представьте себя «внутри» картины, ощутите «движение пространства», услышьте «звуки 

природы».  

В проекте приняли участие около 500 человек (учащихся и педагоги 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №6 

г.Ярославля, МОУ ДО Детской школы искусств г. Переславля-Залесского). Проект «Арт-

галерея» выставлен на страницах обозначенных образовательных учреждений в 

социальной сети ВКонтакте. Получены положительные отзывы. 

Было отмечено, что картины природы помогают «выйти» за рамки ограниченного 

пространства, абстрагироваться, погрузиться в эмоциональное состояние заданное музыкой 

и сюжетом картин. «Большую роль при восприятии музыки играют ассоциативные 

процессы. Ассоциации могут иметь для человека сугубо личностный смысл и быть связаны 

с чем-то особо значимым для него. Они вызывают сильные наплывы чувств через 

погружение слушателя в переживания» 8 с. 69. Метод свободных ассоциаций, метод 

управляемого воображения помогает слушателям «подключиться» к положительным 

эмоциям, заданным музыкой и картинами, вспомнить собственный эмоциональный опыт, 

связанный с общением с природой.  

Интересно отметить те отзывы, в которых говорилось, что состояние тревоги, 

неудовлетворенности усиливалось музыкой и картинами. Н.В.Суслова так обосновывает 

процесс осознания бессознательно подавляемых аффектов: «Если в свое время 

переживание оказалось слишком сложным для человека, непереносимым для достигнутого 

на то время уровня развитости психики, то его образ вытесняется в бессознательные слои. 

Программа музыкального произведения, близкая по сути вытесненному комплексу, также 
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провоцирует актуализацию образа, но существующие психические барьеры препятствуют 

его осознанию. Образ словно «поднимается» из глубины бессознательных структур ближе 

к порогу осознания… Процесс сопровождается чувством острейшего беспокойства, 

вызванного непониманием причин столь сильной психической реакции» 4, с. 48. Этот 

момент может сопровождаться внезапными неконтролируемыми слезами, вербальными 

реакциями. Потом наступает состояние покоя и облегчения. 

По нашему мнению, эффект «присутствия в картине» в большей мере обеспечился 

универсальной природой музыкального ритма, который воспринимается слушателем 

гораздо непосредственнее, чем мелодия и гармония. В арт-каталогах, отражающих 

состояние покоя, в музыке преобладает ровный ритм, в аккомпанементе – умеренное 

движение четвертными длительностями. И, напротив, драматическое состояние, передает 

музыка с активным пунктирным, синкопированным ритмом. «Отметим, что ритм музыки 

также влияет на субъективное восприятие течения времени. Медленная музыка будто 

растягивает время. И, наоборот, быстрые ритмы принуждают мозг думать, что прошло 

больше времени, чем в действительности» 7, с.296. 

Третий этап работы (социально-психологический) подразумевает воздействие 

искусства на личность, с целью преобразования и гармонизации личности, а также с целью 

формирования экзистенциальных личностных структур. После прослушивания необходим 

рефлексивный анализ возникших переживаний, воспоминаний, мыслей, ассоциаций, 

фантазий. «Прислушиваться к собственным чувствам, анализировать их как реакцию на 

прослушанную музыку - тем самым стимулировать развитие рефлексии. Хорошо, если при 

этом актуализируются позитивные внутренние ресурсы личности, что способствует 

достижению терапевтического эффекта» 8, с.78. 

Целью прослушивания является определенное эмоциональное, эстетическое 

переживание, которое должно способствовать коррекции тех или иных проблем и 

достижению новых, гармоничных результатов, а именно, выход из травмирующей 

ситуации.  

Разработанную серию арт-каталогов возможно применять для сохранения, 

улучшения психоэмоционального здоровья, а также для профилактики возникновения 

стойких негативных эмоциональных состояний. 

Сохранная эмоциональная сфера и умение быстро восполнять затраченные эмоции 

способствует поддержанию высокого жизненного тонуса и активной позиции. Работа 

средствами арт-терапиидает возможность преодолеть неблагоприятные установки, 

улучшать эмоциональное состояние, является средством коррекции эмоционального 

напряжения, может использоваться при лечении различных соматических и 

психосоматических заболеваний. Сегодня, как никогда, психофизическому и 

психоэмоциональному здоровью нужно уделять особое внимание, так как именно оно 

определяет то состояние благополучия, при котором каждый может реализовывать свой 

собственный потенциал, справляться со стрессами, продуктивно, активно учиться и 

работать.  
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Ел аумағындағы спорттың әр түрi бойынша жарыс өткiзку қызыметiнiң 

ұйымдастырылуы мен жарыстарды басқару және республикалық деңгейдегi 

жарыстардың үдерiсi, басқару нысаны мен субъектiсi, бiр жағынан, дене тәрбиелiк 

спорттық ұйымның өзiнiң iшiнен, екiншi жағынан, оның сыртқы ортамен байланысу 

үдерiсi барысында қалыптасатын басқарушылық қатынастар. 

Тiрек сөздер: Ел, спорт, ұйым, басқару, мәдениет 
 

Организация деятельности по проведению соревнований по различным видам 

спорта на территории страны, управление соревнованиями и процессом соревнований на 

республиканском уровне, форма и субъект управления, управленческие отношения, с одной 

стороны складывающиесявнутри самой физкультурно-спортивной организации, а с другой 

стороны, в процессе ее взаимодействия с внешней средой. 

Ключевые слова: Страна, спорт, организация, управление, культура 
 

The organization's activities during competitions in various sports in the country, 

managing the competition and the competition process at the national level, the form and subject 

of management, managerial relations, on the one hand emerging within the sports organization 

and on the other hand, in the process of its interaction with the external environment. 

Key words: Country, sport, organization, management, culture 
 

Дене тәрбиесi мен спортты басқару тек адамдардың дене қабiлеттiлiгiн дамытуға 

бағытталған арнайы амал мен әдiстердiң жиынтығы  және адамның мақсатты қозғалыс 
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қызметiн ғана басшылық емес. Дене тәрбиесi мен спортты басшылық ету объектiсiне 

көптеген нақты  түрлiспорт мекемелерi–спорттық мектептер, спорттық және фитнес-

клубтар, спорт түрлерi бойынша (футбол, шағын футбол, хоккей, баскетбол, волейбол және 

т.б) спорттық командалар, алаңдар, спорттық-сауықтыру орталықтары, спорттық одақтар 

және т.б кiредi [1]. 

Мектепке дейiнгiжас бұл физикалық дамудың маңызды кезеңi, яғни ол моторлық 

функциясының қалыптасуы және адамның жеке басының қалыптасуы. Бұл жаста физика-

лық дамудың табиғи процесiнiң қалыпты ағымын уақтылы және тиiмдi ынталандыру, 

дененiң қолайсыз сыртқы әсерлерге төзiмдiлiгiн арттыру, сондай-ақ мектеп жасына дейiнгi 

балалардың қозғалыс белсендiлiгiне саналы қажеттiлiгiн қалыптастыру қажет. 

Мектеп жасына дейiнгi балалардың дене тәрбиесi үлкен педагогикалық рөлдi 

атқарады. Ол мектеп жасына дейiнгi балада салауатты рухты тәрбиелейдi, болашақта оған 

көмектеседi, жетiстiкке жетелейдi, физикалық қиындықтарға дайын болады. Физикалық 

тұрғыдан тәрбиеленген мектеп жасына дейiнгi балалар сау адамдар және қоғамдағы 

толыққанды азаматтар болады.  

Волейбол сабақтары балалардың физикалық көрсеткiштерiн едәуiр арттырады, 

дененiң функционалды жағдайын жақсартады және үлкен мектеп жасына дейiнгi 

балалардың күш-қуатының артуына әкеледi. 

Барлық елде спорттың заманға сай даму деңгейi дене тәрбиесi мен спортты 

ұйымдастыруды басқару және ұйымдастырумен айналысатын арнайы мамандар 

(инструктор) спортшылар мен спорт түрлерi бойынша мамандарды дайындауда жаңа 

мiндеттердi кәсiби деңгейде қойып отыр.  

Жоғарыдағы ғылыми әдебиеттерге көрсетiлген талдау басқару мәселесi саласынан 

бiрқатар iргелi және қолданбалы еңбектердiң орындалғанын көрсетумен бiрге, оның 

ғылыми-педагогикалық негiздерiнiң бүгiнгi қоғам талабына қарай әлi де болса терең 

зерттеле қоймағандығын, ал бiз зерттеу нысаны етiп алып отырған спорт түрлерi бойынша 

жарыс өткiзу дайындығынұйымдастыру мен басқарумүлде зерттелмеген мәселе екендiгiн 

көрсетiп отыр. 

Осыған байланысты, спорттық шараларды ұйымдастыру мен басшылық ету 

мәселелерiн шешу үшiн қазiргi заманға сай ғылыми-теориялық технологияларды игеру 

қажет. Себебi спорттық жарыстар жүйесiн басқарудың мәнiн, түрлерi мен тетiктерi 

(сонымен қатар, әлеуметтiк-экономикалық және нормативтi-құқықтық мәртебе) сынды 

спорт саласының негiзгi құрауыш бөлiктерiн көрсететiн ғылыми тұжырымдар және 

еңбектермен шектелу аз. Сондықтан да, қазiргiтаңда Қазақстанда спорттық жарыстарды 

басқару жүйесiн құруды зерттеу аса өзектi болып табылады.  

Дегенмен,  бұл айтылған мәселелер  әлi  де болса, теориялық мәндiлiгiн тапқан жоқ.  

Жоғарыда айтылғандарды талдай отырып: 

Спорт түрлерi бойынша өткiзiлетiн жарыстың түп-тамыры, тарихы Олимпиадалық 

ойындардан бастау алады. Ежелгi грек поэмасында айтылғандай, барлығының бастамасы 

Пелопс есiмдi жас жiгiттiң патша қызына қол жеткiзуге талпынуынан басталды. Патша 

болашақ күйеу баласына арбамен жарысу түрiндегi сайысқа түсудi ұсынады. Жарыс 

алдында Пелопс патшаның атқосшысына ақшалай сыйлық берiп, патша арбасының қоладан 

жасалған сайманын күнге күйiп, қаңсыған арқанмен ауыстырып қояды. Жарыста озып 

шыққан Пелопс өзiнiң жеңiс құрметiне арнап, олимпиада өткiзудi ұйғарады [2]. 

Ежелгi Грекияда спорттық сайыстар жеке тұлғалардың даму деңгейiн тексеретiн 

(қоршаған орта жағдайларына бейiмделушiлiк, дене қабiлеттерiн жетiлдiру және т.б.) құрал 

ретiнде пайда болды. Жарысқа түсушiлердiң жетiстiктерiн бағалау үшiн сарапшы ретiнде 

спорттық сайыстың төрешiлерi шақырылды. 

Грецияда өткен Олимпиада бастала салысымен-ақ спортшылардың және 

төрешiлердiң «аузын алу» қасиетi пайда болды. Кейiннен бұл айналадағы адамдарға да 

жария болып, жарысқа қатысушылар мен оның жанкүйерлерi арасында кикiлжiң туа 
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 бастады. Бұл мәселе ары қарай ошықпас үшiн, төрешiлер бұған қатысты барларды анықтап, 

жаза ретiнде  айыппұл салып, жиналған қаржыға Зевстiң мүсiнi тұрғызылды. Осы күнге 

дейiн сақталып қалған мүсiнде «Ақшамен емес, аяғыңның шапшаңдығымен және денеңнiң 

мықтылығымен жеңе алатындығыңды көрсет» деп жазылған. 

Олимпиаданың ережесiнде «Ойындарға  басы бос болып туылған, қолын «қанға 

боямаған», құдайдың қарғысына ұшырамаған кез келген грек қатыса алады» деп 

келтiрiлген едi. Олимпиадалық ойындардың барлық азаматтардың мерекесi болғандығы 

туралы және атлет тек қана өз атынан, эллин ретiнде ғана емес, нақты бiр аймақтың азаматы 

ретiнде шыққандығын келесi бiр фактiден көруге болады: жүргiзушi сайыстан алдын әрбiр 

ойыншының атын, елiн атап, жанкүйерлер мен төрешiлерге қарап «Олимпианың бақытты 

қонақтары, сiздер барлығыңыз осы атлеттiң басы бос және лайықты азамат екендiгiмен 

келiсесiздер ме?» деп сұрақ қоятын болған. Ойыншылардың қатарына ел азаматтығынан 

айырылып қалғандар, атап айтқанда: ант бұзғандар, адам өлтiргендер, салық төлемеушiлер, 

iсi сотты болғандар енгiзiлмедi. Тек қана ел азаматы еместер ғана емес, эллин еместер – тек 

қана құлдар емес, «тонаушылар» да енгiзiлмедi [3]. 

Олимпиадалық ойындар тек бiр спорттық жағдай ғана болып қойған жоқ. Олар 

көбiне грек тайпаларын қарым-қатынасын күшейтуге, барлығына ортақ бір мемлекеттік 

тiлдіқалыптастыруға, экономика, тәрбие мен мәдениеттi дамытуға ықпал еттi.Осыған 

байланысты, ежелгi Олимпиадалық ойындарға құлдардың, тонаушылардың әйелдердiң 

қатыстырылмауы ешбiр таңқаларлық жайт емес, өйткенi олар – өңiр азаматтары емес. Олар 

тарихи үдерiстен оқшау,  құдайдың қалауымен өткiзiлiп тұрған мұндай iс-шараларға 

қатысуға лайықты емес болып танылды.   Бұл  түсiнiктi де, өйткенi ежелгi олимпиадаларда 

адамдар iс-әрекет өндiрушiсi мен тұтынушысы болып бөлiнбедi, бұл заманауи әлеуметтiк 

институт ретiндегi спортқа тән. Көрермен-азамат өңiрге және бүтiндей грек қоғамы 

тарихына арналған iс-шараның тiкелей бiр қатысушысы болды. Тек   шынайылықтың нақты 

құбылыстарын табуға талпынбаған адам ғана олардың тарихилығын және оларды  

ұғынудың нақты бiр мәнерiмен байланысын көре алмайды[4]. 

Төрешiлiкпен жүзеге асырылатын бейбiт қарсыластық пен сайыстық ойындар 

бастапқыда адамдардың арасындағы шиеленiстердi шешу құралы ретiнде қалыптасты, 

кейiннен оның көрермендiк, тәрбиелiк және бейбiтшiлiк орнатушылық сияқты әлеуметтiк 

қызметтерi айқындалды. Көрермендiк қарсыластық үдерiсi ретiнде жүредi, өйткенi ол 

адамдардың бiрлесуi барысында пайда болған маңызды әлеуметтiк сұраныстарына жауап 

бередi. Бұл сұранысты адамдардың бағаламасы бойынша кейде өзiндiк қалыптасу, өзiндiк 

айқындалу немесе  сұраныс деп айтады. Нақ осы сайысушылар үшiн көрермендердiң 

қатысқанын қажет еттi, ал жекпе-жек пен ойын қорытындыларының эмоциялық 

тойымдылығы, қайталанбаушылығы және болжам жасауға көнбеуi өз кезегiнде магнит 

тәрiздi соңғы айтылғандарды спорттық күрес маңайына топтастырады. Рулық-тайпалық 

қоғамдастықтың негiзiн құрайтын аталған әлеуметтiк қызметтерге орай кейiннен барып 

спорттық деп аталған дербес ерекше қызмет қалыптасады. Спорттық нәтиже маңызды 

болып есептелiнген қызмет түрi қоғамдық мәнге ие болды, өйткенi ол адамдардың тек қана 

көрермендiк сұранысын  қанағаттандырып және оң үлгiдегi тербиелiк қызмет атқарып қана 

қойған жоқ, халықтар арасындағы өзара түсiнушiлiктi, ынтымақтастықты орнату факторы 

ретiнде айқындалды. Спорттық сайыстардың саналы және санасыз арпалыс қана болып 

қоймай, жарыстық қызмет барысында белгiлi бiр шешiм қабылданатын үдерiс екендiгi 

белгiлi болды. 

Дене тәрбиесi және спортты басқарудың өңiрлiк органдарының жарыстар өткiзудегi 

басты мiндетi – халықты дене тәрбиесi және спортпен шұғылдануға баулудың орындалуын 

қамтамасыз ете отырып, олардың ұйымдастырылуының түрлi кезеңдерiнде өткiзуi бұл 

үдерiстi басқарудың үш деңгейiнiң өзара әрекетiн қарастырады, олар: республикалық, 

өлкелiк, облыстық және аймақтық; қалалық және аудандық дене тәрбиесi ұжымы. Осы үш 

деңгейдiң әрқайсысының дене тәрбиесi ұжымдарындағы бұқаралық бастаудан қалалық 
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және аудандық және одан жоғары деңгейлерде өткiзiлетiн iс-шараларды ұйымдастыру мен 

өткiзудiң сәйкес мiндеттерiн шешуге қатысты өзiнiң орындаушы органдарының бөлiмдерi, 

ұйымдары және қызметтерi болады. 

Тәжiрибеден көрiп отырғанымыздай, осы әрбiр деңгейдiң арнайы қызметтердi 

орындауда өзiндiк маңызы бар және олардың өзара әрекетi бiр жыл бойы жүзеге 

асырылады. Сонымен бiрге, ұйымдастыру мәселелерiн шешуде оның басқару деңгейлерi 

ескерiле отырып, нақты бiр реттiлiк пен iске асырылады. Берiлген үдерiс федералды 

деңгейге сәйкес, сондай-ақ, олар атқарушы ұйымдарды  және заңды қызметтердi атқарып, 

арнайы спорттық базаны құруға және басқа бағыттар  бойынша жарыстарды өткiзуге 

қажеттi қаржы бөлетiн ұйымдарды анықтайды. 

Қаржылық қызмет.  Кешендi жарыстарды өткiзу туралы шешiм республика 

субъектiлерiнiң деңгейiнде атқарушы билiк органдары қабылдаған нормативтi-құқылы 

актiлер арқылы жүзеге асырылады. Үкiмет қаулысымен немесе шешiмiмен жарыстарды 

өткiзу бойынша ұйымдастыру комитетi құрылады. Ұйымдастыру комитетiн негiзiнен 

облыс әкiмi немесе оның орынбасары атқарады. Бұл – қажеттi қызмет орындарын 

қалыптастыратын, берiлген қаулының (шешiмнiң) мiндеттерiн жүзеге асыру бойынша 

шешiм қабылдайтын және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының түрлi қызмет 

бөлiмдерiнiң орындалуын қадағалайтын тұрақты қызмет ететiн орган [5]. 

Мұның барлығы келесi бiр – басқару қызметiн айқындап көрсетуге мүмкiндiк бередi. 

Олай болса, бiрiншi қадам жүзеге асырылған соң, өзiнiң дәрежесiне орай орындау-

шылық-шешiм қабылдау қызметiнатқаратын жергiлiктi өзiн-өзi басқару деңгейi қосылады. 

Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының әкiмшiлiгiне жергiлiктi жерлерде 

жарыстарды өткiзудiң ұйымдастырылуы мен барысына жетекшiлiк жүргiзу, сондай-ақ, 

командаларды Республикалық  кешендi-шараларына қатысуға дайындауды жүзеге асыру 

тапсырылады. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару  әкiмшiлiктерi өздерiнiң чемпионаттарын, 

бiрiншiлiктерiн өткiзу туралы қаулы (шешiм) қабылдайды. Көпшiлiк жағдайда әкiмшiлiк 

басшылары немесе оларды орынбасарлары басқаратын ұйымдастыру комитеттерi 

құрылады. 

Басқару қызметi муниципалды бiлiм беруге және жергiлiктi өзiн-өзi басқару 

органдарына тән. 

Үшiншi деңгей – дене тәрбиесi ұжымдары. Тiкелей соларда бұқаралық дене тәрбиесi 

мен спорттың барлық негiздерiнiң қалануына орай, бұл бөлiм көбiрек көңiл қоюды және 

ерекше қарым-қатынасты талап етедi. 

Ережеге сай,  кешендiiс-шараларды дайындау мен өткiзу бойынша ұйымдастыру 

комитетiнiң құрамына олардың қызмет деңгейлерiне қарай, мысалы, қалалық, облыстық 

деңгейде: қала және облыс әкiмшiлiгiнiң басшысы (әкiм) – ұйымдастыру комитетiнiң 

төрағасы, қала әкiмшiлiгi басшысының (әкiмнiң) орынбасары – ұйымдастыру комитетi 

төрағасының орынбасары. Ұйымдастыру комитетiнiң құрамына кiруге құқылы: 

- қаржылық және салық саясаты бойынша бөлiм жетекшiсi; 

- дене шынықтыру және спорт басқармасы бойынша бөлiм жетекшiсi; 

- бiлiм беру басқармасы бойынша бөлiм жетекшiсi; 

- денсаулық сақтау басқармасы бойынша бөлiм жетекшiсi; 

- iшкi iстер басқармасы бөлiмiнiң жетекшiсi; 

- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлiмнiң жетекшiсi;  

- сауда бөлiмiнiң жетекшiсi; 

- қоғамдық тамақтану бөлiмiнiң жетекшiсi; 

- мәдениет бөлiмiнiң жетекшiсi; 

- жастар саясаты iсi бойынша бөлiм жетекшiсi 

Жарыстардың дайындығы мен өткiзiлуiн ұйымдастыру комитетi және жарыс өтетiн 

аймақтың бiрiншi жауапты адамының қаулысына (шешiмiне) орай құрылады. 

Ұйымдастыру комитетiн атқарушы билiктiң бiрiншi мiндеттi адамы немесе оның 
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 орынбасары басқарады. Оның орынбасарлары: дене тәрбиесi мен спорт бойынша басқару 

органдарының төрағалары, сондай-ақ, қандай кешендiiс-шара жүргiзiлуiне байланысты 

басқару органының жетекшiсi.  

Мысалы, егер жоғары оқу орындарының немесе жалпыға бiлiм беру ұйымдарына 

арналған Спартакиада өткiзiлетiн болса, ғылым және бiлiм бойынша орган жетекшiсi 

тағайындалады; ауыл тұрғындары арасында Спартакиада өткiзiлсе – ауыл шаруашылығы 

бойынша бөлiм жетекшiсi; мүгедектер арасындағы Спартакиадада – тұрғындарды 

әлеуметтiк қорғау ұйымының жетекшiсi, осылай басқа да салалар бойынша. Ұйымдастыру 

комитетiнiң құрамына мәдениет бойынша; денсаулық сақтау бойынша; сауда және 

қоғамдық тамақтану бойынша, iшкiiстер бойынша, бұқаралық ақпарат құралдары және т.б. 

бойынша жарыстарды өткiзуге қатысатын сала жетекшiлерi енгiзiледi. Ұйымдастыру 

комитетiнiң қызметi: 

- ұйымдастыру комитетi кешендi жарыстарды дайындап, өткiзуiне жауап бередi; 

- ұйымдастыру комитетiнiң мүшелерi арасында мiндеттерiн бөлiп бередi және олар 

ұсынған жарысты ұйымдастыру және өткiзу жоспарын бекiтедi; 

- сала басқарымдары және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының жетекшiлерiнiң 

белгiленген iс-шаралардың орындалуы туралы есептерi тыңдалынады; 

- кешендi iс-шараларды ұйымдастырумен және өткiзумен байланысты мәселелердiң 

шешiлуiне қажеттi ықпал етедi; 

- кешендi iс-шараларды өткiзу кезiнде түрлi бағыттар бойынша бөлiмдерге тiкелей 

жетекшiлiк жүргiзедi; 

- кешендiiс-шараның қорытындысы жасалынуын қамтамасыз етедi; 

- кешендiiс-шараларды қорытындылап, муниципалды бiлiм беру ұйымдары 

жетекшiлерiне және әкiмшiлiк басшыларына ақпарат жiбередi.  

Әрбiр жарыстың дұрыс өтуi үшiн ең алдымен, спорттық жарыстар жүйесiн 

басқаруды жоспарлау  дұрыс жүзеге асырылу керек. Бұл орайда алдын-ала болжам 

жасаудың маңызы зор. 

Ахмет Жүнісовтың айтуынша (Фәниден бақиға дейін, -Алматы: «Қайнар», 1994 

«Өзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан», атадан-балаға мұра болып 

жалғасып келе жатқан ұлттық ойын-сауық түрлері бар. Зер салып байқап отырсақ, дене 

мәдениеті адам баласына қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс-тіршілігіне 

тығыз байланыстытуған екен және жастайынан дене тәрбиесін беругеоны батылдыққа, 

ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке және т.б.с.с. адами қасиеттерге баулуға 

бағытталған екен[6]. 

Болжам жасау дегенiмiз жарыстардың болашақ жайттарын, шарттары мен 

тиiмдiлiктерiн ғылыми тұрғыдан шамалай бiлу. Болжаудың басты мәнi – спорттық 

жарыстар жүйесiн басқарудың субъектiлерi мен объектiлерiнiң дамуы мен мүмкiндiк 

күйлерiн алдын-ала көрiп-бiлу. Заттар мен үдерiстерге уақыт бойынша әсер ететiн көптеген 

факторлар әсер етуi мүмкiн, атап айтқанда: тұрақты түрде әсер ететiн (жерге тартылыс күшi, 

Жердiң магниттi алаңы сияқты), ауыспалы, кезеңiмен әсер етушi (тәулiктiк және мезгiлдi 

өзгерiстермен байланысты), ауыпалы, кезеңсiз әсер етушi (мысалы ағзадан зиянды 

заттардың шығарылуы) және тосыннан әсер етушi факторлар. Әсер етудiң қайталанбалы 

циклдерiнiң айқындалуы тiрi ағзаларға осы әсерлердi басқаларынан ажыратып, оларға 

таңдаулы түрде жауап беруiне мүмкiндiк бердi. Физиологияда тiрi ағзаның тiршiлiк 

ортасына бейiмделуi оны басқарудың арнайы механизмi ретiнде, болмыстың 

айқындалуынан озық аппарат ретiнде қарастырылады. Болмыстың айқындалуынан озып 

түсу тiрi материяның бейорганикалық әлемнiң кеңiстiктi-уақытты құрылымына 

бейiмделуiнiңнегiзгi жолы болып табылады. 

Спорт саласына берiлген, өз мамандығын сүйетiн, оны жетiк меңгерген арнайы 

мамандармен мен спортшылардың қай-қайсысының да тәжiрибесiне талдау жасағанда, сол 

жетiстiктiң негiзгi кiлтi – жас спортшыларды-балаларды сыйлау, олармен санасу, әр 
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шәкiртiн субъект деп тану арқылы туған түсiнiстiкте екенiн көруге болар едi. Бапкер мен 

жаттығушының арасында туындайтын нәзiк байланыс тек мәдени биiк деңгейдегi қарым-

қатынастан туары сөзсiз. 
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В работе раскрыты понятия цифровой трансформации, виртуализации 

образовательного пространства вуза, выявлен ряд сложностей процесса внедрения 

электронного обучения в образовательную среду, описаны основные формы организации 

образовательного процесса, осуществляемые с помощью ИКТ, выявлены тенденции 

развития новых образовательных стратегий. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, виртуализация, образовательное 

пространство, информационно-коммуникационные технологии, электронное обучение 

онлайн. 
 

The paper discloses the concepts of digital transformation, virtualization of the educational 

space of a university, identifies a number of difficulties in the process of introducing e-learning 

into the educational environment, describes the main forms of organizing the educational process, 

carried out using ICT, identifies trends in the development of new educational strategies. 

Key words: digital transformation, virtualization, educational space, information and 

communication technology, e-learning online, online. 

 

В эпоху цифровой трансформации (Digitaltransformation)потребность в потреблении, 

производстве и трансляции информации уже стала реальностью каждого человека, причём 

рост потребления и производства информации растёт с каждым годом в геометрической 

прогрессии. Постоянно модифицируются каналы коммуникаций и совершенствуются 

технологии, используемые для трансляции информации. 

Несколько десятилетий назад понятие «цифровая трансформация» использовалось, 

в основном, специалистами технического профиля и подразумевало под собой перевод 

данных в цифровой формат либо хранение данных в цифровом формате. В настоящий 

момент процесс цифровой трансформации охватывает практически все сферы деятельности 

человека, поэтому нуждается в глубоком и подробном изучении. 

Цифровая трансформация в глобальном смысле представляет собой процесс 

формирования экономики нового типа – информационной экономики, осуществляемой 

путем коренного преобразования бизнес-процессов во всех сферах общественной жизни и 

формирования устойчивого социально-экономического развития, базирующегося на 

использовании современных цифровых технологий [3, с.15]. 

На современном этапе, цифровая трансформация – это процесс интеграции 

цифровых технологий во все направления деятельности, процесс, требующий внесения 

изменений в экономику, культуру, образование, производство, операции и принципы 

создания новых продуктов и услуг.В связи с этим, цифровая эпоха повсеместно диктует 

новые требования к квалификации кадровых ресурсов.Ежегодно появляются новые 

профессии, и, параллельно с этим,часть профессий постепенно утрачивает свою 

актуальность,поэтомумножество, еще совсем недавно востребованных на рынке труда 

специалистов,теряют свои рабочие места.Следовательно, особо остро стоит вопрос 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

В условиях постоянно растущих объемов информации, знания, получаемые 

студентами в системе классического высшего образования, устаревают еще в процессе 
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обучения и не соответствуют ожиданиям и требованиям нанимателей. Поэтому отформулы 

«образование на всю жизнь» современное общество переходит к «образованию через всю 

жизнь» (LonglifeEducation). Этого невозможно достичь путём увеличения сроков 

пребывания студента в вузе или ином учебном заведении, но, становится возможным, 

благодаря виртуализации образовательного пространства, благодаря системе 

дополнительного образования взрослых, а также самообразованию. 

Перед вузами ставится задача многоплановой подготовки будущего специалиста, 

обладающего помимо предметных знаний рядом дополнительных компетенций, таких как 

владение навыками медиа- и информационной грамотности, свободное владение интернет-

технологиями, навыками взаимодействия в цифровом- и вэбпространстве и др. 

Область исследований виртуализации весьма разнообразна и затрагивает много сфер 

деятельности.Для нашего исследования наибольший интерес представляетанализ 

виртуализации образовательного пространства. На сегодняшний день мы можем говорить 

о процессе виртуализациив образовательном пространстве, как о новации, которая стала 

возможной благодаря распространению информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в сфере образования и заключается в медиатизации образовательного процесса. 

Привлекает внимание исследования современных ученых в данном направлении. По 

мнению И.Г. Борисенко:«Виртуализация современного образовательного процесса по-

новому определяет цели и задачи образовательной системы. Залогом успешности молодого 

специалиста становится быстрота ориентации в информационном пространстве – 

информированность, а не устойчивые профессиональные знания, что часто трактуется как 

отрицательные последствия виртуализации образовательного пространства» [1, с.4]. 

На сегодняшний день управление образовательным процессом осуществляется 

через информационно-коммуникационную систему, которая является механизмом, 

обеспечивающимпостоянную связь между преподавателем, одновременно 

выполняющимфункции администратора учебного курса и студентом в режиме онлайн. К 

основным формам организации образовательного процесса, осуществляемым с помощью 

ИКТ, относятся: 

- системы дистанционного обучения (СДО); 

- вебинары; 

- массовые открытые онлайн курсы (МООК); 

- социальные сети. 

Системы дистанционного обучения– это программные платформы, которые 

позволяют обеспечивать взаимодействие преподавателя и обучающихся между собой в 

онлайн-режиме, отражающиевсе присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения).Наиболее 

известныеплатформы: Connect, Moodle, iSpring и др.Учебные курсы можно разрабатывать, 

тиражировать и использовать неограниченное количество раз. При необходимости можно 

вносить изменения в учебный материал и в структуру курса. Управление обучением 

осуществляется как в режиме реального времени, так и офлайн. В автоматическом режиме 

возможно составление отчетов об успеваемости, подписка слушателей на курсы, и тестовые 

задания, текущая и контрольная проверка знаний. 

Вебинар (webinar) – это мероприятие (онлайн-семинар, веб-конференция, тренинг, 

мастер-класс), которое проводится в режиме онлайн.Вебинары –это удобный способ прово-

дить обучение. Численность участников вебинаров определяется возможностями платфор-

мы. Наиболее известные платформы и приложения для проведения вебинаров:ZOOM, 

Connect, Webinar, BigBlueButton,iSpring и др. Структура вебинара всегда разделяет 

участников на две стороны: докладчик и слушатели. Во время сеанса права докладчика 

можно предоставлять другим участникам приглашая их к микрофону. Отличительной 

особенностью вебинара является интерактивность –во время сеанса возможно показать 

презентацию, экран, видеоролик, фотографии, общаться в чате, запускать опросы. 
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 Массовые открытые онлайн курсы (МassiveOpenOnlineCourse)– форма 

дистанционного обучения, ставшая популярной в последнее десятилетие. MOOK – это 

электронные учебно-методические комплексы, включающие в себя теоретическую 

информацию в текстовом, графическом или видеоформате, задания для самостоятельной 

подготовки, текущие тесты и итоговые экзамены.Отличительной особенностью МООК 

является интерактивность – наличие каналов коммуникации не только с преподавателями 

и менеджерами курса, но и с остальными слушателями. Первые масштабные проекты 

МООК:Coursera, Udacity,Udemy. Численность популярных массовых онлайн-курсов может 

достигать сотни тысяч студентов.Курсы МООК способны более мобильно,в сравнении с 

традиционным образованием, реагировать на стремительно меняющуюся конъюнктуру 

рынка труда– готовить обучающие программы по новейшим специальностям. 

В последние годы появился новый тренд электронного обучения –социальные сети 

(socialnetwork), которые начали позиционировать себя как площадки для электронного 

образования. Социальные сети – это онлайн-платформы, созданные для общения, поиска 

друзей, объединения в группы, путем создания открытых и закрытых групп и сообществ, 

прослушивания музыки, просмотра видеороликов, фотографий, онлайн-игр, просмотра 

новостей друзей и сообществ. Социальные сети позволяют общаться людям, находящимися 

в разных уголках планеты, говорящим на разных языках. Чтобы воспользоваться соцсетями 

необходимо иметь зарегистрированный профиль и подключиться к сети Интернет с любого 

устройства – компьютера, ноутбука, планшета, телефона.К наиболее распространенным 

соцсетям на русскоязычном пространстве относятся: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, 

Instagram, TikTok, Twitterи видеохостинг с функционалом социальной сети YouTube. 

Обучающие видеоролики становятся лидерами запросов в поисковых системах 

соцсетей, по сравнению с текстовыми материалами. Этой тенденции способствует 

«мобилизация» – мобильные телефоны лидируют в рейтинге использования устройств (по 

сравнению с персональными компьютерами, ноутбуками и планшетами) для просмотра 

контента в соцсетях, а читать длинные тексты на мобильных телефонах неудобно. 

Современные цифровые технологиихарактеризуются постоянным обновлением баз 

данных, информации, знаний, функционала и интерфейса программ, приложений, 

платформ, которые подразумевают формирование принципиально новой информационной 

инфраструктуры для осуществлениянаукоемкого образовательного процесса.  

Процесс внедрения электронного обучения в образовательную среду на начальном 

этапе обусловлен рядом сложностей. Анализ некоторых из этих проблем предпринят в 

работе Н. Ю. Игнатовой. По мнению Н. Ю. Игнатовой: «Виртуализация образования 

выражается в развитии неосязаемости нематериальных активов образования. Само понятие 

Е-learning подразумевает всё большей неосязаемости, т. е. использования виртуального 

времени и пространства» [2, с.27]. Проблема «неосязаемости результатов» 

образовательного взаимодействия преподавателей и студентов, их особая 

невещественность – является новой проблемой, возникшей в результате виртуализации 

образовательной среды. 

Собственные наблюдения в этой проблематике показали следующие сложности: 

- недостаточное количество методической литературы по стратегии электронного 

обучения; 

- отсутствие необходимой квалификации у преподавателей вузов для создания 

онлайн-курсов по дисциплинам; 

- не отработаны механизмы учета учебной нагрузки преподавателя при создании 

онлайн-курса; 

- не отработаны механизмы учета учебной нагрузки преподавателя при дальнейшем 

администрировании онлайн-курса; 

- отсутствие навыков самостоятельной работы студентов при прохождении онлайн- 

курса; 
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- верификация результатов работы над курсом студентов; 

- не отработан механизм учета учебной нагрузки студента при прохождении онлайн- 

курса; 

- отсутствие навыков самостоятельной работы студентов при прохождении онлайн-

курсов. 

Отметим, что вышеперечисленные сложности обусловлены в первую очередь 

недостаточным практическим опытом в электронном обучении всех участников 

образовательного процесса –не только преподавателей и студентов, но ируководства, и 

методических работников вузов. В перспективе, при накоплении достаточного опыта, 

система внедрения электронного обучения будет дорабатываться.Несмотря на выявленные 

проблемы, виртуализация образовательного пространства – важный стратегический 

инструмент инновационного развития вуза. 

Преимущества, предоставленные развитием современных цифровых технологий, 

открыли для сферы образования новые возможности и создали предпосылки для 

разработки актуальных образовательных стратегий, таких как: 

- онлайн-коммуникации; 

- мобильность; 

- персонализация; 

- интерактивность; 

- геймификация; 

- виртуализация. 

Несмотря на то, что в процессе внедрения виртуализации образовательного 

пространства возникает целый ряд сложностей, требующих дальнейшей доработки, 

виртуализация образовательного пространства вуза в эпоху цифровой трансформации 

является актуальным процессом, соответствующим современным требованиям 

информационного общества. Процесс интеграции цифровых технологий в сферу 

образования увеличивает возможности обучающихся в получении знаний. Считаем, что 

повсеместное распространение онлайн-коммуникаций, мобильность,формирование личной 

образовательной траектории обучения, внедрение новых форм обучения, таких как 

геймификация, интерактивность, использование мобильных устройств в обучениии 

является массовой инновацией, невозможной ранее в системе традиционного образования. 

Именно на этой основе формируются предпосылки для создания индивидуальной 

образовательной стратегии. 

Таким образом, рассмотрев вопросавиртуализации образовательного пространства 

вуза в эпоху цифровой трансформации, можно сказать о том, что изменение традиционных 

подходов к обучению, стремительное развитие цифровых технологий, виртуализация 

образовательного пространства обусловили изменения в парадигме обучения на 

глобальном уровне. 
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Шынығу - салауатты өмір салтының негізі. Оқушы  ерте уақыттан бастап 

денсаулығын нығайтып жалпы денесінін шынығуына көмектесетін әртүрлі жолдарды 

іздестіре бастағаны жөн. Қазіргі заманда денені шынықтыру жүмысына көңіл бөле 

отырып дене тәрбиесінің қосымша құралдары табиғаттың сырткы күштерінің әсері ауа 

ваннасы күнге, қыздырыну әртүрлі температурадағы су сияқты тағы басқа әдістер 

кеңінен қолданылады. 

Тірек сөздер:Денсаулық, бой жазу жаттығулары,  үйлесім  
 

Закаливание-основа здорового образа жизни.Подростку  следует с раннего времени 

начать искать различные способы, которые помогут укрепить здоровье и закалить 

организм в целом. В современном мире, уделяя внимание закаливанию организма, широко 

используются дополнительные средства физического воспитания, такие как воздушные 

ванны, солнечные ванны, вода различной температуры. 

Ключевые слова:Здоровье, упражнения, гармония 
 

Tempering is the basis of a healthy lifestyle.Ateenager should start looking for various 

ways to help strengthen health and harden the body as a whole from an early age. In the modern 

world, paying attention to the hardening of the body, additional means of physical education are 

widely used, such as air baths, sun baths, water of various temperatures. 

Key words: Health, growth exercises, harmony 

 

Денені дамыту дегеніміз - организмнің табиғи ерекшеліктерін өзгерту ғамалиясы. 

Дененің дамығандығын көрсететін көрсеткіштері: дененің көлемі мен  салмағының өзгеруі, 

бұлшык еттердің өсуі, дененің козғалыс сапаларынын дамуы және еңбекке кабілетгілігі. 

Денені дамытуда дене тәрбиесінің манызы зор. Денені дамыту - табиғи және әлеуметтік 

келісілген ғамалия болып тұқым қуалайды және табиғат заңдылықтарына  бағынады. Осы 

табиғи заңдылықтар адамның қимыл әрекеттерімен өмірінің әлеуметтік жағдайына 

байланысты. Денені дамытуға әртүрлі жағдайлардың немесе факторлардың әсер етуіне 

қарамастан ол өзіне жан-жақты және үйлесімді болып немесе тар көлемде үйлесімсіз болып 

дамиды. Денені дамытудың заңдылықтарын біліп, оны дұрыс пайдаланып, дұрыс бағыт 

берсе, онда организмнің фуикцияларымен формаларының үйлесімді жетілуіне  еңбек ету 

қабілеттілігін арттыруға және дене сапаларының дамуына көп әсерін тигізеді. Дене тәрбиесі 

ғаламиясы денені дамытуды белгілі бір мақсатқа бағыттап отырады. Денені дамыту әртүрлі 

жағдайлар мен факторларға байланысты, мысалы, табиғи әлеумеггік және қоғамның 

материалды жағдайларына байланысты. Дене тәрбиесі арнайы фактор ретінде қоғам 

талаптарына сай. Денені дамытуда ерекше қызмет атқарады. Дәл осы дене тәрбиесіне 

денені дамыту тенденциясына байланысты оның бағытты дәрежесі мен қатар қимыл-

қозғалыстар кабілеттерін, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру, жетілдіру болып табылады. 

Адам өмірінде бірнеше даму сатысынан өтеді: пренатальды (ана құрсагындағы), 

алғашқы постнатальды кезең (өмірге келген соң), балалық бозбалалық кезең, кемелденген 

уакыт және қартайған шак. Дененің  функционалды мүмкіндіктерінін өсуі, өмірінің 

алғашқы жылдарында тез жүреді, бойы 3-4 есеге дейін өседі, салмағы 20-30 рет, өкпесі 5-
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10 рет, жүрек соғуы 20-30 рет, күштілік қабілетінің көрсеткіші 50 реттен, содан кейін 

тұрақтанады, қартая бастаған кезде аталған керсеткіштер төмендей бастайды. Денені 

шынықтыру үшіноқушы  ерте уақыттан бастап денсаулығын нығайтып жалпы денесінін 

шынығуына көмектесетін әртүрлі жолдарды іздестіре бастағаны мәлім. Қазіргі заманда 

денені шынықтыру жұмысына көңіл бөле отырып дене тәрбиесінің қосымша құралдары 

табиғаттың сырткы күштерінің әсері ауа ваннасы күнге, қыздырыну әртүрлі 

температурадағы су булауы т.б.кеңінен қолданылады. 

Сондықтан күн тәртібінін кестесінде жаттығу  түрлері күнделікті  уакытта 

бұлжытпай орындауға тырысу үй тапсырмасын қиындықсыз орындап, денсаулықтарың 

нығая түскеніне, жұмыс істеу қабілеттерің арта бастауына қол  жеткізіледі. Болашақта 

спорттан жоғары көрсеткіштерге жету үшін ең алдымен таңертеңгі бой жазу 

жаттығуларымен үзбей шұғылдануға дағдылану керек. Жалпы, таңертеңгі бой жазу 

жаттығуларын орындауға аз дегенде 30 минут уақыт бөлінуге тиіс. Таңертеңгі бой жазу 

жаттығуларымен шұғылданудың да өзіндік жүйесі болады. Бұл жаттығуларды орындау 

қарапайымнан бастап, біртіндеп күрделене береді. Мысалы, үйден далаға шығып, 

жаттығуларды орындайтын жерге дейін денені қыздыру үшін үдемелі жылдамдықпен 

жүгіріп баруға болады. Керіліп созылу жаттығуларын орындап болғаннан кейін 45 түрлі 

жалпы дамыту жаттығуларын орындау кажет. Осыдан кейін өздерің шұғылданып жүрген 

спорт түрінің негізгі жаттығуларын орындауға болады. Мәселен, ұзындыққа секірудің 

спортшы жалпы уакыттың 10-15 минутын осы ұзындыкка секірудің қосымша 

жаттығуларын орындауға жұмсауы тиіс. Ал батпан (гантель) көтерумен айналысатын 

спортшы осы спорт түрімен шұғылдануды жетілдіре түсу үшін өз шамасына қарай екі 

қолымен тас көтеріп оны бастан асыра лақтырып, тағы басқа осы сияқты жаттығулар 

орындауына болады. Сондай -ақ суға жүзумен айналысу үшін қол-аяқтың қимылымен 

үйлестіре білу кажет. 

Таңертеңгі бой жазу жаттығуларына гимнастикалық таяқшаны, әр түрлі батпанды, 

секірме жіпті (скакалка), созылғыш резеңкені, көлемі әрқандай доптарды т.б. қолдануға 

болады. Ауа райы аса қолайсыз жағдайларды таңертеңгі бой жазу жаттығуларын үйде 

орындауға да болады. Таңертең оянғанда, бірден ұшып түрегелмей, төсекте отырып, қолды 

көтеріп, керіліп созылған жөн. Ұйқыдан толық оянғаннан кейін ғана бір орында тұрып 

жүгіріп, аяқтың ұшымен секіріп, бірнеше рет отырып тұрып, содан кейін жалпы дамыту 

жаттығуларын орындау керек. Секірме жіпті, батпанды, гимнастикалык таяқшаны т.б. үйде 

де қолдана береді. Болашақта спорттан жоғары табыстарға жетудің келесі бір жолы  табиғи 

ортаны дұрыс пайдалана білу. Оған бәріміз жақсы білетін ауа, су және күн сәулесі жатады. 

Мұндай табиғи ортаны жүйелі пайдаланудың үлкен спортпен шұғылдануда маңызы аса зор. 

Алдымен ауаның адам организміне тигізетін әсерін байқайық. Жүгірген, секірген кезде, 

велосипед тепкенде және басқа да спортпен шүғылданғанда организмге белгілі мөлшерде 

күш түсетіні белгілі. Ондайда адамның бұлшықеттері мен ішкі құрлыстарының жұмыс істеу 

процесі жай кездегіден әлдеқайда шапшаңдап, демалуы да жиілейді. Организм ауаны 

бастапқы тыныштықта тұрған жағдайдан 15-20 есе артык көлемде керек етеді.   

Белгілі бір уақыт аралығында ауаны пайдалану көлемі тыныш тұрған кезде 67 текше 

метр болса, жаттығу жасау кезінде 120-130 текше метрге дейін ұлғаяды. Организм 

дағдылана келе дененің барлық мүшелерінің оттегімен тыныс алуы артады. Осылайша 

үзіліссіз, үнемі орындалатын жаттығулардың нәтижесінде адамның дем алу процесі толық 

калпына келеді. Жақсы жаттыққан спортшы алқынбастан ұзақ уақыт жүгіре де, жүзе де, 

күресе де алады. Ал спортпен шұғылданбайтын, таңертеңгі бой жазу жаттығуларын 

орындамайтын жалқау балалар бірден ентігіп, тез шаршап калады, ойлаған мақсатына жете 

алмайды. Жалпы, жұмыс істегенде, спортпен шұғылданғанда тыныс алу жүйесі жетілмеген 

адамның организмі тез әлсірейді, соның салдарынан ол тез шаршайды. 

Таңертеңгі бой жазу немесе спорт жаттығуларын мүмкіндігінше далада өткізген 

жөн. Себебі организмді шынықгыруға ең алдымен таза ауа керек. Мұны дене шыныктыру 
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 жаттығуларын орындап жүрген және спортпен шұғылданған әрбір оқушы жақсы білуге 

тиіс. 

Суға шомылудың да адам организміне тигізетін пайдасы өте көп. Сендерге 

көпшілікке арналған су коймаларында (тереңдігі кісі бойыңдай), өзендерде, көл 

жағаларында шомылуға болады. Суға түсетін орын құмдауыт, жел соқпайтын, күн көзі 

жаксы түсетін жер болғаны дұрыс. Ал күнге қыздырыну  адам организмі үшін аса кажетті 

табиғи құрал. 

Егерде күніне екі рет күн сәулесін қабылдайтындай көлбеу түссе, 30-40 минутқа 

дейін қыздырынуға болады. Күн сәулесін қабылдаған кезде суға түсудің қандай жүйесі бар 

екенін білген жөн. Есте болатын нәрсе: суға ұзақ уақыт түсе беруге және күн сәулесінің 

астыңда ұзақ уақыт жатып алуға болмайды. 5-10 минуттан кейін судан шығып, біраз уақыт 

міндетті түрде демалу керек. Әсіресе, суға түсерде дене қызып, терлеп тұрса, бірден суға 

түсуге болмайды. Себебі, күн түсіп тұрған жердің температурасы 40-градустантан жоғары 

болуы мүмкін. Ал судың температурасы одан әлдеқайда төмен болады. Ауа мен судың 

арасында осындай үлкен айырмашылык болады, қызып тұрған организмге салқын су бірден 

және қатты әсер етеді. Бұл — денсаулыққа зиян. Сондықтан, суға түсерде терді басып, аздап 

демалып, денені суытып алған дұрыс. 

Дене шынықтыру кезіңде тазалык сақталмаса, ол денсаулыққа пайда емес, зиянын 

тигізеді. Сабақ өтетін спорт зал, ойын алаңы таза болса, дене шынықтыру кезінде таза 

ауамен тыныстанған адам организмі дұрыс өсіп жетіледі. Осыны ескеріп, күңделікті сыртта 

киетін аяқ киімді спорт залда киюге рұқсат етілмейді. Мұндағы мақсат — спортзалда адам 

организміне зиянын тигізетін шаң -тозаңды болғызбау [4]. 

Адамға денсаулық бір-ақ рет тұрақты әрі өзгермейтін түрде беріледі. Ол өзінен-өзі 

жақсармайды. Оны үнемі күту керек. Ол үшін адам санасына жас кезінен «денсаулық және 

әдемілік» ұғымдарын сіңіру керек. Мұндай қажеттілік ізгілікті, адамгершілікті, тәрбиелік 

пен біліктілікті көрсетеді. 

Қазіргі уақытта ұзақ та қызық өмір сүруге болады. Олай дейтініміз, тамақтың түрі 

көп, бірақ қозғалыс аз, жағымсыз әдеттер мен жағымсыз көңіл күйге әуестеніп бара 

жатқанымыз да ешкімге жасырын емес. Осы ретте Абайдың «тамағы тоқтық, жұмысы 

жоқтық аздырар адам баласын» дегені еріксіз еске түседі. Сонымен даму ғасырында дұрыс 

өмір сүру үшін тек кәсіби сапамызды жетілдіру ғана жеткіліксіз, организмнің зор 

мүмкіндігін дұрыс бағытталған біліммен қаруландыру. Бұл арқылы жасөспірімдер 

арасындағы әр турлі келеңсіз жағдайлардың алдын алуға болады. Сондай-ақ еңбек қабілетін 

жоғарылатып, олардың өмір сүруіне қолайлы жағдай туғызады. 

Шынығу - салауатты өмір салтының негізі. Жас ұрпаққа тәрбие және білім беру 

бүгінгі таңдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер қатарында адам санасындағы күрделі 

жаңғыру үрдісімен астаса жүріп жатыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасының 

тұжырымдамасында: «Қоғамды ізгілендіру - XXI ғасырдың табалдырығындағы өркениетті 

дамудың талабы», мұның өзі әлеуметтік қатынастарды ұйымдастырудың тиімді 

нысандарына қол жеткізуге байланысты болып отыр. «Бұл қатынастарда әлемнің тұтқасы 

ретінде адам анық көрінуі тиіс» делінген. Демек, болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып 

қалыптасуында тәрбиенің гуманистік бағыт алуы тиіс және адамның қарым-

қатынастарында ізгілік қатынасты қалыптастырудың ең тиімді мүмкіндіктерін тауып, оны 

жастар тәрбиесіне ұтымды пайдалану өте маңызды мәселе. 
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Дамудың  жоғары деңгейі спорттық акробатикаға табысты даярлау үшін 

қажетті болып табылатын дене қасиеттерінің және функцияларының ішінен, 7-8 

жастағы қыз балаларда осы кезеңде табиғи өсімнің ең көп қарқындарына ие болып 

отырғандарын дамытқан мақсатқа лайықты болады. Оларға, ең алдымен, икемділік, 

тепе-теңдік және вестибулярлық анализатор жатады. Икемділік деп буындардағы 

анатомиялық мүмкін болатын қозғалғыштық түсініледі. Икемділіктің өлшегіші қозғалыс 

амплитудасы болып табылады. Икемділіктің дамуының жоғары деңгейі жаттығуларды 

орындаудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді және жетілген спорттық техниканы 

меңгеруге жағдай жасайды 

Тірек сөздер: Спорт, дене қасиеті, икемділік,даму ерекшелігі, мәдениет  
 

Из физических качеств и функций, высокий уровень развития которых является 

необходимым для успешной подготовки к спортивной акробатике, следует, что у девочек 

7-8 лет в этот период наблюдается наибольшая интенсивность естественного роста. К 

ним относятся, прежде всего, гибкость, равновесие и вестибулярный анализатор. Под 

гибкостью понимается анатомически возможная подвижность в суставах. Измерителем 

гибкости является амплитуда движения. Высокий уровень развития гибкости 

обеспечивает высокое качество выполнения упражнений и создает условия для овладения 

зрелой спортивной техникой 

Ключевые слова: Спорт, физические свойства, гибкость, особенности развития, 

культура 
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 Among the physical qualities and functions that are necessary for successful training in 

sports acrobatics, a high level of development will be worthy of the goal developed by girls aged 

7-8 years who have the highest intensity of natural growth during this period. These include, first 

of all, flexibility, balance, and vestibular analyzer. Flexibility is understood as anatomically 

possible mobility in the joints. The flexibility meter is the amplitude of movement. A high level of 

flexibility development ensures a high quality of exercise performance and creates conditions for 

mastering mature sports techniques 

Key words: Sports, Physical Properties, flexibility, specificity of development, culture 

 

Спорттың басқа түрлерінде де секілді, спорттық гимнастиканың жаттығу процесінде 

маңызды орынды қажетті қимыл-қозғалыс қасиеттерінің жоғары деңгейіне жетуге 

бағытталған дене қасиеттерін даярлау алып отыр.  

7-8 жасар гимнаст қыздардың белсенді икемділігін және тепе-теңдігін дамытудың 

тиімді құралдарын және әдістерін эксперименттік негіздеуден тұрады. Күрделі 

гимнастикалық жаттығулардың техникасына табысты оқытып-үйрету және 7-8 жасар 

гимнаст қыздардың спорттық шеберлігінің өсуін қамтамасыз ету үшін қажетті негізгі 

қимыл-қозғалыс қасиеттерінің ішінен белсенді икемділіктің және тепе-теңдіктің табиғи 

дамуы бәрінен табысты жүреді, басқа қимыл-қозғалыс қасиеттерін дамыту үшін ең жақсы 

мүмкіндіктер 7 жастан бастап және кейінірек көрініс табады.  

Икемділікті дамыту үшін 7-18 жас ерекше қолайлы болып табылады. 

Дамудың  жоғары деңгейі спорттық акробатикаға табысты даярлау үшін қажетті 

болып табылатын дене қасиеттерінің және функцияларының ішінен, 7-8 жастағы қыз 

балаларда осы кезеңде табиғи өсімнің ең көп қарқындарына ие болып отырғандарын 

дамытқан мақсатқа лайықты болады. Оларға, ең алдымен, икемділік, тепе-теңдік және 

вестибулярлық анализатор жатады. 

Икемділік деп буындардағы анатомиялық мүмкін болатын қозғалғыштық түсініледі. 

Икемділіктің өлшегіші қозғалыс амплитудасы болып табылады. Икемділіктің дамуының 

жоғары деңгейі жаттығуларды орындаудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді және 

жетілген спорттық техниканы меңгеруге жағдай жасайды [3]. Жеткіліксіз икемділік 

қозғалыс дағдыларын меңгерудегі қиындықтарға алып келеді. Буындардағы шектеулі 

қозғалғыштық кезінде басқа дене қасиеттері толығымен пайдаланылмайды, жұмыс аса 

жоғары ширығумен орындалады және оған жылдам шаршап-шалдығу ілесіп отырады, 

сіңірлерде және бұлшық еттерде зақымданулар пайда болады [3]. 

Буындардағы анатомиялық қозғалғыштық жалғасатын беттердің пішінімен және дәл 

келуімен анықталады. Буында қозғалудың амплитудасы буындарды қоршап жатқан 

бұлшық еттердің созылғыштығына (иілгіштігіне) және күшіне байланысты болады. 

Икемділікті екі: белсенді және енжар түрін ажыратады. Енжар икемділік деп сыртқы 

күштердің әсерімен көрініс табатын қозғалыс амплитудасы түсініледі, белсенді икемділік 

деп – осы буынның жанынан өтетін бұлшық еттердің жиырылуымен қол жеткізілген 

қозғалыс амплитудасы түсініледі. Енжар икемділік антагонист бұлшық еттердің созылғыш-

тығының амплитудасына (эксцентриктік ширығу) байланысты. Бұл бұлшық еттердің 

жеткіліксіз созылғыштығы буындардағы анатомиялық қозғалғыштықты шектейді. Бұған 

амплитудасың артуымен бұлшық еттердің ширығатындығы және одан әрі созылуға тонус-

тық қарсы тұруы себепкер болып отыр[2]. Ықтимал амплитуданың жоғарғы шекарасында 

ауырсыну сезімдері пайда болады, олар қозғалысты тоқтатуға сигнал болып қызмет етеді 

[43,44]. Бұлшық еттердің созылуға жеткіліксіз қабілеттілігі «енжар жеткіліксіздік» деген 

атау алды «Енжар жеткіліксіздіктің» аймағында буындағы қозғалыс амплитудасының 

көрсеткіштері орналасқан. Бұл, осы буындағы қозғалыс әлі де болуы мүмкін болғанымен, 

бұлшық еттердің енді қажетті функцияны толығымен іске асырмауына алып келеді.  

«Енжар жеткіліксіздікпен» қатар, «белсенді жеткіліксіздікті» ажыратады – бұл бұлшық 

еттердің осы жұмысты орындау үшін қажеттімен салыстырғанда, жеткіліксіз көтеру күші . 
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Осылайша, икемділік бұлшық еттердің екі қасиетіне – созылуға және жиырылуға 

қабілеттілікке байланысты болады. Бір жағдайларда қозғалғыштықтың көлемі бұлшық 

еттердің енжар жеткіліксіздігіне орай шектеледі, екінші жағдайларда – бұлшық еттердің 

осы қозғалысты жасау үшін қажетті тартуының болмауына немесе жеткіліксіздігіне орай, 

бұл қозғалғыштық қолданылмаған күйінде қалуы мүмкін. 

Белсенді икемділік енжар икемділікке анағұрлым жол беріп қояды [1]. Сонымен 

бірге, буындардағы тап осы белсенді қозғалғыштық көпсайыста жаттығуларды орындаған 

кезде қозғалыстар амплитудасының көрсеткіші болып табылады және спорттық 

акробатикада оқытып-үйретудің табыстылығын анықтайды [2]. Енжар икемділіктің көрініс 

табуымен байланысты жаттығулар қазіргі кезде аса сирек кездеседі. 

Икемділіктің даму деңгейін анықтайтын негізгі фактор деп ұзақ уақыт бұлшық 

еттердің созылуға қабілеттілігі саналып келді. Осыған байланысты әдістердің көпшілігі 

созылуға әрекет ететін жаттығуларды пайдалануға негізделеді. Бұлшық еттердің 

созылғыштығын арттыру үшін: оларды 10 секундтан  40 секундқа дейін ұстай отырып, 

статикалық дене тұрысы; дененің жекелеген бөліктерінің инерциясын пайдалана отырып, 

үлкен амплитуда бойынша маятник тәріздес қозғалыстар; қосымша сыртқы тірекпен және 

серіктестің белсенді көмегімен  серіппелі қозғалыстар бәрінен көп қолданылады. 

Ең нәтижелі деп серіппелі қозғалыстар және серіктестің белсенді көмегімен 

орындалатын қозғалыстар саналады Соңғы жаттығулар үлкен сақтықты қажет етеді. Енжар 

икемділіктің көрініс табуымен байланысты жаттығулар қазіргі таңда аса сирек кездеседі. 

Бұл жарақат алуға алып келуі мүмкін болғандықтан, жылдам қарқындағы шалт 

қозғалыстарға жол беруге болмайды. Икемділікке жаттығуларды қолданудың тиімділігі 

көптеген факторларға: өткізілетін уақытқа, температура жағдайларына, сабақтағы орнына, 

демалыс аралықтарына, мөлшерлеуге байланысты болады. 

Жаттығуларды мөлшерлеу туралы пікірлер бәрінен қарама-қайшылықты. Осылар 

бойынша сабақта арнайы жаттығуларға 10-12 минут бөле отырып, қажетті икемділікке ие 

болу үшін мектеп секциясының төменгі сыныпта оқитын қыз балаларына аптасына екі 

сабақ жеткілікті болатын мәліметтер бар Керісінше, "икемділікке" жаттығуларды 

мүмкіндігінше жиірек орындап отыру керек деп санайды. Бұл жаттығулармен күніне екі рет 

айналысуды ұсынады. Қозғалыстардың шамадан тыс санына буындардағы 

қозғалғыштықтың төмендеуі ілесіп отыратындықтан, егер жаттығуларды аса жоғары 

жұмысқа қабілеттілік фонында күнара қолданып отырса, икемділік жылдамырақ артады.  

Әр статикалық жаттығудың тек енжар икемділікті дамыта бермейтіндігіне және әр 

динамикалық жаттығудың белсенді икемділіктің артуына жағдай жасай бермейді. Мысалға, 

статикалық "қарлығаш" жаттығуы басым бөлігінде белсенді икемділікті, ал алға қарай 

серіппелі еңкеюлер – енжар икемділікті дамытады. 

Егер тежейтін бұлшық еттер шегіне дейін созылса және дене тұрысы сыртқы 

күштердің әсерімен сақталып қалатын болса, енжар икемділіктің артуы болады. Яғни, іс 

жаттығулардың қандай - статикалық немесе динамикалық екендігінде емес, олардың 

қандай сипатқа ие екендігінде: ішкі күштердің есебінен орындала ма немесе сыртқы 

факторлардың әсерімен орындала ма екендігінде. Сондықтан бұлшық еттерді созуға 

бағытталған жаттығулар, олардың статикалық немесе динамикалық екендігіне тәуелсіз, 

негізінен енжар икемділіктің дамуына жағдай жасайды. Белсенді икемділіктің дамуына 

буындардағы қозғалыстарды жасайтын бұлшық еттердің күшін дамытуға бағытталған 

жаттығулар қызмет етеді.7-8 жасар гимнаст қыздарда икемділіктің даму деңгейін арттыру 

үшін қандай да болсын әдістемені таңдау осы жастағы балалардың тірек-қозғалыс 

аппаратрының құрылысының ерекшеліктерімен анықталады. 

Балалар жақсы икемділікке ие, бұл сүйек ұлпасының серпімділігімен және 

икемділігімен, үлкен сіңір қабатының болуымен, бұлшық ет ұлпасының нәзіктігімен және 

созылғыштығымен, сондай-ақ сіңір аппаратының ерекше созылымдылығымен 

түсіндіріледі. Өз кезегінде, бұл қасиеттерді балалардың сүйектері мен бұлшық еттері суға, 
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 ақуыз заттарға және бейорганикалық тұздарға бай екендігі тудырып отыр. Сүйек және 

бұлшық ет ұлпасының атап көрсетілген қасиеттері буындағы қозғалыстың ең көп 

амплитудасына жағдай жасайды, алайда оның беріктігін қамтамасыз етпейді. Осыған орай, 

дене жаттығуларымен дұрыс айналыспаған кезде, бұлшық еттердің әлсіздігі мен 

сүйектердің созылымдылығы буындардың деформациясының пайда болуының, 

балалардың мүсінінің бұзылуының себебі болып шығуы мүмкін Сонымен бірге басқа 

зерттеушілер икемділікке жаттығуларды күшке жаттығулармен ұтымды үйлестіру арқылы, 

бұл кезде балалардың буындарына және мүсініне теріс әсер тигізбей, екі қасиеттің де 

дамуының жоғары дәрежесіне қол жеткізуге болады деп санайды. Олардың жасын ескере 

отырып, жас гимнаст қыздарда белсенді икемділікті дамыту мақсатында ең жарамды, 

қолайлы болып басым бөлігінде күш салу сипатындағы жаттығуларға негізделген әдістеме 

болуы мүмкін, бұл бұлшық еттердің дамуына және буындардың нығаюына жағдай жасау 

маңызды.  

Тепе-теңдік деп әр алуан қозғалыстар мен дене тұрыстары жағдайларында дененің 

орнықты қалпын сақтауға қабілеттілік түсініледі. Сонымен бірге, тепе-теңдіктің екі түрі де 

спорттық акробатикада қарапайым және күрделі дене тұрысын және қозғалыстарды іске 

асыруда маңыды рөл ойнайды.Тепе-теңдіктің дамуының жоғары деңгейі, мәліметтері 

бойынша, тіректің шамалы және көтеріңкі ауданының жағдайларында, сондай-ақ әр алуан 

үдеулерден (акробатикалық секірулерден) кейін орындалатын акробатикалық 

жаттығулардың күрделі техниксын табысты меңгеруге ықпал етеді. Онымен қоса, дене 

қалпының орнықтылығы акробатикадағы жетістіктерді бағалау тақырыбы болып 

табылады. Тепе-теңдікті ұстап тұру реакцияларына, рефлекторлық әрекеттесе отырып, 

қозғалыс, онымен тығыз байланысты тері, көру анализаторлары және вестибулярлық 

анализаторлар қатысады.  

Орнықтылықты дамытудың қазіргі әдістерінде екі бағытты бөліп көрсетуге болады: 

"тепе-теңдікке" арнайы жаттығуларды қолдану және анализаторларды жеке жетілдіруге 

бағытталған жаттығуларды қолдану. Бұл әдістерде тірек шегінде тепе-теңдікті белсенді 

сақтай білуді дамытуға ерекше назар аударылады. Дене қасиеттерін даярлауға (акцент күш 

пен икемділікті дамытуға жасалады) және дұрыс мүсінді қалыптастыруға маңызды орын 

бөлінеді. Кеңістікте бағдар алулардың және бұлшық ет сезімдерінің нәзіктігінің маңызы 

баса көрсетіледі. 

Осыған байланысты, айналулардың 7-8 жасар қыз балалардың тік тұруы туралы 

теориялық түсінікті кеңейту, осындай күш түсулерден кейін олардың орнықтылығының 

қалпына келу сипатын зерттеу және жас гимнаст қыздарда вестибулярлық анализатордың 

қозуы жағдайларында тепе-теңдік сақтауға қабілеттілікті дамытуға арналған арнайы 

жаттығулар жасау қажет. 
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Жаңа білім беру технологияларын енгізудің негізгі бағыттарын айқындау қоғам 

өмірінде білім беру жүйесін іске асыратын маңызды функциялар туралы түсінікке 

негізделуі тиіс. Әскери білім беру қызметтері туралы айта келе,  білім беру жүйесі 

болашақ офицердің үйлесімді дамыған, әлеуметтік белсенді, шығармашылық тұлғасын, 

соның ішінде әскери педагог ретінде қалыптастырудың негізгі институттарының бірі 

болып табылатынын атап өткен жөн. Осыған  орай оның дамуының негізгі үрдістерін 

ескере отырып, әскери білім беру жүйесінің қоғамның сұраныстарына жедел және икемді 

әрекет ету қабілеті бірінші дәрежелі мәнге ие. 

Тірек сөздер: білім беру технологиялары, педагогикалық процесс, сапа 

менеджменті, инновациялық үдерістерді басқару. 
 

Определение основных направлений внедрения новых образовательных технологий 

должно основываться на понимании важнейших функций, реализующих систему 

образования в жизни общества. Говоря о военной образовательной деятельности, следует 

отметить, что система образования является одним из основных институтов 

формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности будущего 

офицера, в том числе как военного педагога. В связи с этим, учитывая основные тенденции 

его развития, первостепенное значение имеет способность системы военного образования 

оперативно и гибко реагировать на запросы общества.  

Ключевые слова: образовательные технологии, педагогический процесс, 

менеджмент качества, управление инновационными процессами. 
 

The definition of the main directions of introduction of new educational technologies 

should be based on the concepts of the most important functions that implement the education 

system in the life of society. Speaking about military educational activities, it should be noted that 

the education system is one of the main institutions for the formation of a harmoniously developed, 

socially active, creative personality of the future officer, including as a military teacher. In this 

regard, taking into account the main trends of its development, the ability of the military education 

system to respond quickly and flexibly to the needs of society is of paramount importance. 

Key words: educational technology, pedagogical process, quality management, innovation 

process management 

 

Ғылыми және педагогикалық кадрлардың күшімен тиімді білім беру 

технологиялары әзірленіп, іске асырылуда. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 

білім берудің ұлттық саясатында елеулі өзгерістер орын алуда. Бұл жаңа білім беру 

технологияларын жан-жақты дамытумен және оларды қоғам өмірінің барлық жағына 

енгізумен, соның ішінде білім берумен байланысты. Қазіргі кезеңде жоғары мектептің 

міндеттерінің бірі педагогикалық процестің барлық қатысушыларының әлеуетін ашу, 

оларға шығармашылық қабілеттерін көрсету мүмкіндігін беру болып табылады. Осы және 

басқа да міндеттерді шешу қоғамдық байлықтың өсуін және республика азаматтарының әл-

ауқатының өсуін қамтамасыз ететін басты ресурс ретінде білім беру сапасын арттырусыз 

мүмкін емес. Осыған орай, қалыптасқан жағдайға заңды реакция білім беру процесіне 

әртүрлі инновацияларды әзірлеу және енгізу болып табылады. 
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 Жаңа білім беру технологияларын енгізудің негізгі бағыттарын айқындау қоғам 

өмірінде білім беру жүйесін іске асыратын маңызды функциялар туралы түсінікке 

негізделуі тиіс. Әскери білім беру қызметі туралы айта келе, әскери білім беру жүйесі 

болашақ офицердің үйлесімді дамыған, әлеуметтік белсенді, шығармашылық тұлғасын, 

оның ішінде әскери педагог ретінде қалыптастырудың негізгі институттарының бірі болып 

табылатынын атап өткен жөн. Осыған байланысты оның дамуының негізгі үрдістерін 

ескере отырып, әскери білім беру жүйесінің қоғамның сұраныстарына жедел және икемді 

әрекет ету қабілеті біріншід әрежелі мәнге ие. 

Қазіргі уақытта, халықаралық стандарттарға сәйкес инновацияларн емесе жаңа білім 

беру технологиялары білім беру эволюциясы үшін перспективалы болып табылатын және 

оның дамуына, сондай-ақ білім берудің кең ауқымды мәдени кеңістігін дамытуға оң әсер 

ететін бастамалармен жаңалықтардың әртүрлілігі негізінде туындайтын актуалды маңызды 

және жүйелі түрде өзін-өзі ұйымдастырған жаңа түзілімдер ретінде анықталады. Білім беру 

мекемелерінің қызметіне қатысты жаңа білім беру технологиялары- оқыту мазмұнымен 

білім беру процесінің ұйымдастырушылық-технологиялық негіздерін мақсатты түрде қайта 

құру, білім беру қызметтерінің сапасын, білім беру мекемелерімен олардың түлектерінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, білім алушылардың жан-жақты тұлғалық және кәсіби 

дамуын қамтамасыз етуге құқылы.     Осылайша, жаңа білім беру технологиялары оқу 

процесінің негізгі субъектілерінің өзара іс-қимылының мақсатты бағдарламасы, сипаты 

және мазмұны сияқты оның параметрлеріне қатысты оқыту сипатын өзгертеді. 

Білім беру процесінің жаңа сапасының көрсеткіштері келесі сипаттамалар бола 

алады:  

- студенттерде жаңа білім, негізгі құзыреттілікті қалыптастыру, олардың жеке даму 

деңгейін арттыру;  

- жағымсыз әсерлермен салдардың болмауы (артық жүктеме, шаршау, денсаулықтың 

нашарлауы, психикалық бұзылулар, оқу мотивациясының тапшылығы және т. б.);  

- офицер-педагогтардың кәсіби құзыреттілігін және олардың жұмысқа көзқарасын 

арттыру;  

- білім алушылармен оқытушылардың ағымында көрінетін білім беру мекемесінің 

беделінің өсуі. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында білім беру үрдісінде инновациялық техно-

логияларды қолдану конференциялар мен семинарларда, соның ішінде кафедрада жүйелі 

және жан-жақты талқылануда. Қатысушылар білім беру жүйесінде инновациялық үдеріс-

терді басқару тәжірибесіне жаңа білім беру технологияларын енгізу, құқықтық нормалар 

мен сапа менеджментінің жаңа буынын енгізу, сондай-ақ оқу үдерісінде жаңа білім беру 

технологияларын пайдалану мәселелерін қарастырады. Өз кезегінде, оқу процесіне жаңа 

білім беру технологияларын енгізу кафедрадағы әскери мамандарды дайындауға  әсер етеді.  

Бірақ бұл ретте әскери маманды даярлау азаматтық маманды даярлаудан едәуір 

өзгеше екенін ескеру қажет, өйткені ол: 

- курсанттың болашақ офицер (азамат, қорғаушы, басшы, ұйымдастырушы, 

тәрбиеші, қоғам қайраткері, этникалық құндылықтармен құқықтық нормалар 

тасымалдаушысы) ретінде жан-жақты жеке дайындығын;);  

- курсанты кәсіби маман ретінде дайындау, бұл қызметтің нақты төтенше 

жағдайларында жұмыс істеу қабілетімен оңтайлы жұмыс параметрлерін тұрақты сақтай 

отырып, белгілі бір күрделілік жағдайында тапсырмаларды сапалы орындауды талап етеді;  

- Қарулы Күштерді қоғамның экономикалық, саяси, құқықтық және әлеуметтік 

жүйесіне интеграциялауға белсенді қатысуға қабілетті курсанты тәрбиелеу; 

- мемлекеттің егемендігін қорғауға моральдық және психологиялық дайындықты 

қалыптастыру, 

- Конституция және әскери борыш; 

- әскери тәртіпті ұстай білу, қарамағындағыларды оқыту және тәрбиелеу. 
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І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің жалпы даму кафедрасы туралы 

айтатын болсақ, әскери мамандарды даярлау сапасын арттыру жаңа білім беру 

технологияларын енгізумен тығыз байланысты; 

- студенттерді оқытуға арналған электрондық оқу әдебиеті, оқу құралдары және тест 

тапсырмалары; 

- электрондық жалпы ғылыми кітапханалардың, банкілердің және деректер 

базаларының бірыңғай университеттік желісі; 

Интернетті пайдалануға және жоғары оқу орнын қамтитын арнайы желілерді 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін жүйелік техникалық желілік шешімдер, арнайы оқу 

интерактивті интерфейсі және басқада құралдар кешені; 

- директивтік құжаттар кешені, оның ішінде әскерлердің жауынгерлік және жедел 

даярлығын ұйымдастыру жөніндегі қазақ және ұйымдастыру-әдістемелік нұсқауларда 

көрсетілген; 

- компьютерлік модельдерді, симуляторларды және тренажерлерді әзірлеу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарында зерттеу нәтижелерін қолдану.  

Жаңа білім беру технологияларын енгізу бойынша жұмыс едәуір дәрежеде 

кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми қызметін жандандырады және 

кеңейтеді; 

Жаңа білім беру технологияларын енгізумен байланысты әскери мамандарды 

даярлау сапасын арттырудың басқа да айқындаушы үрдістеріне бірыңғай ақпараттық оқыту 

ортасын қалыптастыруды жатқызуға болады. Осыған байланысты оқытушылар құрамы ЖУ 

кафедраларымен бірге (бастапқы әскери дайындық, математика, физика, биология және 

химия) әзірлеу кезеңдерінде:  

- электрондық оқулықтар мен электрондық оқу – әдістемелік кешендер ("Р -107", 

"арнайы-тактикалық дайындық", " арнайы өңдеу құралдары» ); 

- оқу бейнефильмдері, әртүрлі оқыту және тестілеу бағдарламалары, ("Р-123, Р-173 

радиостанцияларының жұмыс істеу принципі", "әскери инженерлік дайындық", "әскери 

топография"» );  

Атыс қаруынан күндіз және түнде атыс жүргізу тәртібі: 

- мамандандырылған аудиторияларды құрмау;  

- оқу процесінде ішінара материалдық бөлімді ауыстыру;  

- техника мен қару-жарақты дайындауға, энергоресурстарға уақытты үнемдеу;    

- білім алушылардың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын бағалау. 

Білім беру процесіне көрсетілген тәсілдер, сондай-ақ электрондық бағдарламаларды 

әзірлеу нәтижелері олардың әскери кафедрадағы білім беру процесіне де, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерінде әскери мамандарды 

даярлау практикасына да енгізуге бағытталғанын көрсетеді.  Өз кезегінде, жаңа білім беру 

технологияларын іс жүзінде енгізу оқытушылар мен студенттердің оқу және ғылыми 

жұмыстарын жандандыруға, үлгерімін арттыруға және әскерлердің практикасымен тығыз 

өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. 

Жалпы, кафедрада оқу үдерісі жағдайында, студенттерді оқыту кезінде оқытудың 

жаңа білім беру технологияларын қолдану бірнеше маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік 

береді:  

- оқытылатынпәнгеқызығушылықтыарттыру; 

- әскери дайындық пәндері бойынша ақпарат көлемін ұлғайту; 

- оқу үдерісін ұйымдастыру сапасын жақсарту;  

- оқытудың жеке сипатын пайдалану, әскери маманды виртуалды даярлау жүйесі 

үшін оқу бағдарламаларының кешенін құру. 

Осылайша, әскери кафедра алдында тұрған әскери мамандарды даярлау сапасын 

арттыру жөніндегі міндеттер Әскери білім беру саласында жаңа білім беру 

технологияларын қолдану арқылы шешіледі деп айтуға болады. 
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В данной статье рассматриваются основные профессиональные требования к 

педагогам системы специального образования. Охвачена специфика деятельности 

педагога-дефектолога. Рассмотрены необходимые условия для  обеспечения 

образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами. 

Ключевые слова: специальное образование, дети с ограниченными возможностями 

развития,  компетентность, профессионализм. 
       

 Бұл мақалада арнайы білім беру жүйесінің мұғалімдеріне қойылатын негізгі кәсіби 

талаптар талқыланады. Мұғалім-дефектолог қызметінің ерекшелігі қамтылған. Білім 

беру үдерісін білікті педагогтар құрамымен қамтамасыз ету үшін тиісті жағдайлар 

қарастырылға 

Тірек сөздер: арнайы білім, мүмкіндігі шектеулі балалар, құзыреттілік, кәсіби 
         

This article examines the basic professional requirements for teachers in the special 

education system. The specificity of the activity of a teacher-defectologist is covered. The 

necessary conditions for the provision of the educational process with qualified teaching staff are 

considered. 

Key words: special education, children with developmental disabilities, competence, 

professionalism. 

«Чем ниже уровень психического развития ребенка,  

тем выше должен быть уровень образования учителя» 

 П. Шауман 
 

Педагог-дефектолог – это человек с особым складом души, деятельный, 

инициативный, энергичный, уверенный в успешном результате своей профессиональной 

деятельности, доброжелательный и тактичный. Для него характерна гуманная оценка роли 

человека в современном мире, в том числе и человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Профессиональное мировоззрение педагога-дефектолога является результатом 

осмысления и личностной оценки процессов, происходящих в социальной и духовной 

жизни и влияющих на место и роль людей с особыми образовательными потребностями в 

жизни общества. 

Оптимизм профессионала проявляется в его социально активном отношении и к 

субъекту педагогического воздействия (ребенку или взрослому с ограниченными 

возможностями) и к нормальному большинству общества – среде, в которую должны 

включиться воспитанники педагога-дефектолога, и к себе самому как активной личности и 
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решающему фактору положительных перемен в жизни людей с проблемами. 

Профессиональная деятельность педагога–дефектолога выходит за рамки 

традиционной учительской деятельности, тесно взаимодействуя и переплетаясь с 

различными видами социально-педагогической, реабилитационной, консультативно-

диагностической, психотерапевтической, собственно коррекционной и другими видами 

«неучительской» деятельности, будучи направленной к одной цели – содействию человеку 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности в его социальной адаптации и 

интеграции средствами специального образования. 

Для педагога-дефектолога, особенно олигофренопедагога, в силу специфики его 

профессионального образования не составляет труда компетентно организовать процесс 

обучения и воспитания детей. Педагог-дефектолог должен иметь для этого глубокое и 

разностороннее образование. Системообразующим критерием комплекса научных и 

практических знаний педагога-дефектолога выступает антропологический принцип. Этот 

принцип определяет отбор и интеграцию всех необходимых знаний о человеке и его 

социализации в норме, а затем и при отклонениях в контексте социальной педагогики. 

Одним из решающих условий повышения качества и эффективности специального 

образования является обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами. Современной развивающейся школе нужен образованный 

специалист, творчески реализующий новые технологии обучения, стабильно 

добивающийся высоких результатов в своей профессиональной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

стойкие трудности в обучении, предъявляют особые требования к профессиональной 

компетентности педагога(как учителя, работающего в классе, так и специалиста, 

организующего индивидуальные и групповые занятия).  

Определяющие признаки профессиональной квалификации специального педагога: 

высокий уровень общей и специальной психолого-педагогической подготовки, 

предусматривающей знание методологических основ и категорий общей и специальной 

педагогики, общих закономерностей и особенностей развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Педагог-дефектолог должен знать индивидуально-

психологические особенности личности на разных возрастных этапах, пути коррекции и 

компенсации нарушений развития, принципы, цели, формы и методы коррекционно-

развивающего обучения и социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями развития. 

Профессиональный опыт педагога-дефектолога обеспечивает ему 

квалифицированную профессиональную деятельность в различных коллективах, 

социальных группах -  учащихся, воспитанников и их родителей, коллег. 

Сферами профессиональной деловой компетенции педагога-дефектолога являются: 

профилактическая работа, педагогическая диагностика и консультирование, специальное 

педагогическое просвещение, участие психологической и психотерапевтической помощи, 

образовательная и социально-педагогическая деятельность, организация и руководство 

образования, научно-исследовательская деятельность в области специальной 

педагогики.[4] 

Педагог-дефектолог никогда не должен ограничиваться рамками своих 

должностных обязанностей. Сфера его профессиональной деятельности такова, что ему 

часто приходится быть инициатором и активным участником социальных акций 

милосердия, благотворительности, защитой прав лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Профессиональная деятельность педагога-дефектолога относится к числу тех, 

которые сопряжены с профессиональными вредностями, оказывающими отрицательное 

влияние на состояние здоровья. В связи с этим существуют противопоказания к данному 

виду труда для тех, кто имеет отклонения в состоянии здоровья и значительное 
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 несоответствие  личной психограммы профессиональной психограмме педагога-дефекто-

лога. Труд педагога-дефектолога предъявляет повышенные требования к состоянию 

здоровья органов зрения, слуха, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. 

Необходимы физическая выносливость, высокая сопротивляемость инфекционным 

заболеваниям, устойчивое психическое здоровье. При наличии нарушения слуха должна 

быть обеспечена его полная компенсация в социальном плане(речь, мышление, общение). 

Специалистам и, безусловно, логопедам, необходимо иметь правильную речь и 

бездефектное произношении звуков.  Поэтому к речи педагога, работающего в системе 

специального образования, в силу специфики контингента обучаемых предъявляются 

особые требования. Речь должна звучать внятно, отчетливо, естественно. Педагог-

дефектолог должен уметь прогнозировать содержание и ритм учебного занятия как 

речевого события, владеть техникой речевой импровизации, находить и использовать 

ситуации, способствующие активизации речевой деятельности учащихся, умением строить 

краткие и точные фразы. 

Важнейшие черты профессионального характера педагога-дефектолога – доброта, 

ответственность, оптимизм, терпение, эмпатия, энергичность, увлеченность своей работой, 

верность жизненным интересам людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, уважение и любовь к своим воспитанникам, профессиональная 

честность и порядочность.[4] 

Педагог-дефектолог должен стремиться ощущать психологическую атмосферу в 

классе. Психологические ситуации реального урока бесчисленны, и каждый раз надо искать 

именно сегодняшнюю тональность урока, сегодняшний стиль разговора с детьми. Держать 

руку на «психологическом пульсе» класса. Для этого необходимо: уметь наблюдать за 

детьми, воспринимать выражение глаз, мимику, обращать внимание на все детали 

поведения учащихся, их настроение, быть пластичным и оперативным в своих реакциях на 

поведение в классе. 

В любых обстоятельствах учитель должен уважать чувство собственного 

достоинства каждого из своих воспитанников, видеть в каждом из них развивающуюся 

личность. Только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь к детям, бережное 

отношение к их внутреннему миру могут создать обстановку взаимопонимания, которое 

так необходимо для поддержания нормальных нравственных отношений между учителем 

и учащимися. Душевная чуткость, теплота, забота о детской радости – важнейшие 

нравственные качества педагога-дефектолога, которые определяют нормы его 

взаимоотношений с детьми. Эти чувства должны быть искренними, неподдельными и 

проявляться во всех жизненных ситуациях.[7] Помощь детям с ограниченными 

возможностями развития в трудные моменты их жизни – одна из важнейших моральных 

норм, регулирующих отношения между учителем и учащимися. Эта помощь основывается 

на абсолютном бескорыстии, а иногда и на самопожертвовании. 

Немного найдется профессий, результаты деятельности в которых приравнивались 

бы к чуду. Когда, словно бы по волшебству, отступают трагизм и безысходность жизненной 

перспективы для ребенка и его семьи, когда аномальный ребенок может жить нормальной 

детской жизнью – играть и учиться, общаться и дружить со сверстниками, выступать на 

школьной сцене, мастерить и рисовать, готовиться быть взрослым, нужным своей стране 

человеком. 

Особенность специального образования заключается в том, что педагог дефектолог 

должен очень быстро осваивать знания из смежных областей, повышая свою 

профессиональную компетентность и мастерство, так как этот тип обучения построен на 

системном подходе и междисциплинарном взаимодействии специалистов. Ясное осознание 

педагогических задач в специальном образовании позволяет учителю четко определить не 

только проблемы детей, но и проблемы своего профессионализма. Это в корне меняет 

сознание и позицию учителя по отношению к ребенку с проблемами в развитии.  
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Проблеме развития профессионально-педагогической компетенции в настоящее 

время посвящен ряд исследований, результаты которых используются для разработки 

различных подходов к повышению квалификации педагогических кадров учреждений 

специального образования. Определены критерии и уровни, по которым проводится оценка 

профессиональной компетенции педагогов-дефектологов. 

Более высокие требования на современном этапе предъявляются к педагогу системы 

специального образования, так как ему недостаточно знаний специфики образовательных 

программ и владения методикой обучения. В Государственном стандарте образования для 

учащихся с ограниченными возможностями в пункте 1.2.11 сказано: «Ребенок с особыми 

образовательными потребностями имеет право на получение квалифицированной 

педагогической помощи». Руководство и обеспечение образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями развития осуществляют специальные педагоги, имеющие 

высшее дефектологическое образование или опытные учителя, прошедшие курсы 

переподготовки по профилю деятельности специального образовательного учреждения в 

объеме не менее 500 часов. Воспитателями в специальных коррекционных учреждениях 

могут работать лица, окончившие педагогические колледжи по специальности 

«воспитатель дошкольного или школьного(школы-интерната) специального 

образовательного учреждения для детей с особыми потребностями», а также лица, 

прошедшие курсы переподготовки по профилю деятельности коррекционного учреждения. 

В специальных классах для детей с ограниченными возможностями общеобразовательных 

школ должны работать только лица, имеющие высшее дефектологическое образование, а 

также опытные учителя прошедшие курсы переподготовки по специальной педагогике в 

объеме не менее 500 часов.[8] 

  При проведении аттестации руководителей и педагогических работников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений особо должно учитываться 

наличие у педагогов специального образования. Педагоги специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений обязаны постоянно совершенствовать свой профессиональ-

ный уровень и не менее одного раза в пять лет проходить курсы повышения квалификации. 

Педагог-дефектолог учится всю жизнь, развивает и совершенствует свой 

профессиональный опыт и щедро делится им с коллегами, единомышленниками и 

родителями детей с ограниченными возможностями в развитии. 
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