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Баскетбол студенттердің дене тәрбиесінің ең тиімді құралдарының бірі болып 

табылады. Сабақтарда оқытудың және спорттық жаттығудың дәстүрлі қағидаттарын 

ұтымды пайдалану және жеке көзқарас дені сау және физикалық дайындалған маманды 

тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: Баскетбол ойынының ережелері, физикалық денсаулық, салауатты 

өмір салты, дене шынықтыру, қозғалыс белсенділігі. 
 

Баскетбол является одним из самых эффективных средств физического воспитания 

студентов. Рациональное использования на занятиях традиционных принципов обучения и 

спортивной тренировки и индивидуальный подход позволит воспитать здорового и 

физическ подготовленногоспециалиста. 

Ключевые слова: правила игры в баскетбол, физическое здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура, двигательная активность. 
 

Basketball is one of the most effective means of physical education of students. Rational use 

of traditional principles of training and sports training in the classroom and an individual 

approach will allow you to educate a healthy and physically prepared specialist.  

Keywords: basketball rules, physical health, healthy lifestyle, physical culture, motor 

activity. 

 

Тәpбиe жүйeсінің біp сaлaсы дeнe шынықтыpy. Дeнe мәдeниeті әpбіp aдaмның жұмыс 

істey қaбілeтін тиімді жәнe ұтымдытүpдe жоғapылaтyғa бaғыттaлғaн. Осығaн 

бaйлaныстыоның дaмyы бүкіл хaлықтың әлeyмeттік жaғдaйының жaқсapyымeн eңбeк eтy 

мен тәpбиe жұмысынa epeкшe көңіл бөлyді тaлaп eтeді. [1]. 

Қaзіpгі қоғaмдa білім бepy aдaм қызмeтінің eң ayқымды сaлaлapының біpі болып 

отыp. Білім бepyдің әлeyмeттік pөлі aйтapлықтaй өсті: оның бaғыттылығы және тиімділігінe 

aдaмзaт дaмyының болaшaғы көп жaғдaйдa бaйлaнысты. Қaзaқстaнның Мәдeниeт жәнe споpт 

министpлігінің бұйpықтapынa сәйкeс тәpбиe жұмысы оқy-жaттығy сaбaқтapы, жapыстap 

үдepісіндe жәнe күндeлікті өткізіліп, жәнe оқyшының споpтпeн aйнaлысyғa, өзінің 

споpттықшeбepлігін үнeмі apттыpyғa, пaтpиотизмды, шeбepлікті, тәжіpиeбeні тәpбиeлeyгe 

жәнe олapды пpaктикaлық қызмeтіндe шығapмaшылыққолдayғa, споpттық этикaны сaқтayғa 

қaжeттілігін қaлыптaстыpy тиіс [2]. 

Жaлпы сaлayaттaнyдың нeгізгі мaқсaты — әpбіp жeкe aдaмның жәнe тұтaстaй 

қоғaмның дeнсayлығын қaмтaмaсыз eтy. [3].Сaлayaтты өміp сaлтын қaлыптaстыpyдың 

нeгізгі мaқсaты -бaлaлap жәнe жaстapдa жaс epeкшeліктepінe, құндылық бaғдapлapынa жәнe 

имaндылық-epіктілігінe сәйкeс сaлayaтты өміp сaлтының ұғымдapын, дaғдылapын жәнe 

yәждepін қaлыптaстыpy. 

Баскетбол ойынының техникалық  тәсілдерін қалыптастыруда қолдану үшін 

технологиялық қадамды негіздеуге көшпес бұрын,  осы қадам педагогикалық әрекетте 

жүзеге асатын педагогикалық технологиялардың маңызды белгілерін қарастырайық.  

Анықтамалық және ғылыми-әдістемелік әдебиетте кез келген технологияның негізгі 

белгілері келесі түрде берілген: 

а) технология- процессуалдық санат; 



ә) технология нысанның жағдайын өзгерту әдістерінің жиынтығы түрінде көріне 

алады; 

б) технология тиімді және экономикалық үдерістерге жобалауға және қолдануға 

бағытталған. Сондай - ақ диагностикалық мақсатты білім беру мен нәтижелілік мақсатқа 

кепілді түрде қол жеткізуді және білім беру үдерісінің тиімділігін білдіреді, ал экономикалық 

- оқу уақыты резервін, мұғалімдердің еңбегін тиімді ететін және оқыту нәтижесіне  қысқа 

мерзімде жоспарлы түрде қол жеткізуді қамтамасыз ететін педагогикалық технологияның 

сапасын білдіреді [4].  

 Аталған маңызды дерлік белгілерді ескеріп, біз оқу материалының мазмұнын, түрін 

және оқушыларды оқытудың әдістерін, бірнеше кезеңдерді қамтитын  баскетбол ойыны 

техникасының негізгі тәсілдеріне үйретудің технологиялық қадамының негіздерін 

анықтадық. 

 Бірінші кезеңде біз оқу-ойын әрекетінің көрсеткішті-деңгейлік сұлбасын жасадық, 

онда оқыту үдерісі  нәтижесінде ойынды жүргізудің көрсеткішті-келісілген тәсілдері 

түріндегі нәтижесін алудың тұтас және бірегей  актісі түрінде көрінеді. Кез-келген әрекеттің 

көрсеткішті-келісілген тәсілдері әдетте мақсаттан әрекеттің бағдарламасына  біртіндеп 

өтудің, не және қалай алынғанын анықтайтын, бағдарламадан әрекет өніміне өтудің  тізбегі 

сияқты  суреттеледі.   

 Біздің жұмысымызда С.В. Иванов кеңес берген өту сұлбасы қолданылды: мақсат- 

жоба-жоспар-өнім, мұнда тізбектің әрбір элементі кез келген әрекеттің,  соның ішінде, біздің 

ойымызша, баскетбол ойыны тәсілдерін игерудің жаттығу-оқу әрекетінің шынайы нәтижесін 

құрудың, белгілі бір деңгейі болып табылады.   

 Аталған әрбір элементті оқушы-баскетболшыларды техникалық дайындаудың 

бастапқы кезеңіне қатысты қолдануын қысқаша сипаттап өтейік. 

Қарапайым мақсат деп іс жүзінде жаңғыртылған, өлшеніп, жүйелі түрде құрылғын 

және басқарылатын болашақ нәтиженің, әрекеттің өнімін  тамаша немесе ойша үлгісін  

елестетуді айтады.   Баскетбол ойыны техникасының тәсілдерін игеру - бұл мақсатты 

айқындау аспектілерінің бірі. Оның басқа аспектісі жас ойыншылардың техникалық 

тәсілдерді орындағандағы өз жетістіктерінің деңгейі туралы түсініктерінде жатыр. Мақсат -  

ойын техникасы тәсілерінің қандай да бір түрін игеру барысындағы үйлесімді өзгеріп 

тұратын жетістіктер деңгейі, ол оқушының үйрену барысында жұмсайтын ақыл-ой және 

адамгершілік күш салуына да байланысты. Сонымен қатар, жетістіктер деңгейіне жас 

ойыншының  талаптану деңгейі де, сыныптағы тұлға ретіндегі өзін танытудың себептері де 

ұдайы әсерін тигізіп отырады. Сонымен,  мақсатты айқындаудың актісінде ойын әрекетін 

бағдарлау, оқушы-спортшы субъектісі болып табылатын, өте жоғары деңгейде (макродеңгей) 

жүріп жатады. 

Көрсеткішті құрылымы бар  әрекеттің келесі деңгейі сұлбада берілген нәтижені алу 

болашағы көрсетілген, жоба түрінде көрсетілген. Осы аралық деңгейде (мезодеңгей)  

оқушының назары ойын техникасы тәсілдерінің әрбіреуінің айрықша белгілеріне 

бағытталады, олардың құрылымын ойыншының жинақтаған тәжірибесімен салыстыру жүріп 

жатады және осының негізінде қандай күш-жігер мен ресурстар және белгіленген мерзімге 

оқытуды аяқтау үшін қосымша қандай шаралар қабылдау қажеттігі анықталады. Жобалау 

актісінде оқу үдерісінің жалпы ойын құру, оқу барысында оқушының субъективті 

қызметтерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, оның арқауының бағдарламасын құру 

қалыптасады. 

Келесі деңгейде (микродеңгей) болашақ нәтижелерді елестету оқу-жаттығу әрекетінің 

тәжірибелік мазмұнын нақтылап, оны жүзеге асырудың нақты жоспарын жасауға мүмкіндік 

береді. Жоспар деңгейінде сабақтардың құралы, оларды сабақ барысында пайдаланудың 

реттілігі, оқытудың тиімділігін арттырудың қажетті және жеткілікті жағдайлары туралы 

шешімдер қабылданады. Сонымен қатар, оқушы-ойыншының  бойындағы қимыл әрекетін 

ұлғайтудың қосымша құралдары мен мақсатты оқу-ойын  әрекетіндегі орны мен рөлі 

анықталады. 



Оқу-ойын әрекетінің көрсеткішті құрылымындағы атқарушылық элемент 

педагогикалық технологияның тәжірибелік бөлігі болып табылады. Осы деңгейде оқушы-

баскетболшылардың әрекеттің бағдарлау негізін жүзеге асырудың ойын тәсілдерін игеруі, 

игеру түрінің реттілікпен ауысуы жүріп жатады: сыртқы материалдықтан ішкі және дауыстау 

арқылы ішкі ақыл – ой әрекетіне өту. Бақылау және түзету әрекеттерінің кезеңдерін 

ұйымдастыру үшін бірқатар тестілер  қолданылды (2 тарау). 

Оқу- ойын әрекетінің ұсынылған құрылымдық элементтері - алда тұрған оқу процесі 

және оның болашақтағы нәтижесі туралы ақпараттың жалпылану дәрежесі бойынша өзара 

айырмасы бар мақсат, жоба, жоспар мен орындау, оқытуды басқарудың түрлі деңгейлерін 

жүзеге асыратын және оның әр деңгейінде өзіне тән арнайылылық мәселелер жиынтығы 

шешілетін бағдарлама түрінде беріледі, оны сұлбадан көруге болады. 

Кестеде техникалық дайындықтың бастапқы кезеңіндегі оқушы-баскетболшының оқу 

әрекетінің көрсеткішті құрылымы 

 

Мақсатты айқындау Жобалау Жоспарлау Орындау 

допты қағып алу 1 жоба 1 жоспар 1 нәтиже  

допты шығыршыққа тастау 2 жоба 2 жоспар 2 нәтиже  

допты беру 3 жоба 3 жоспар 3 нәтиже  

допты алып жүру 4 жоба 4 жоспар 4 нәтиже  

 

Сұлбадан, оқу әрекетінің көрсеткішті құрылымы оның элементтерінің өзара 

байланысының екі түрімен түзілгенін көрсетеді. Біріншіден, онда басқарудың бір деңгейінен 

екіншісіне  өтуіне және осы әсердің нәтижесіндегі кері ақпаратты алуға жауапты басқарушы 

командалардың субординациясының байланысы бар. Бұндай байланыстың мысалы- мақсат, 

жоба, жоспар. 

Екіншіден, онда жаңа бастаған ойыншыға ойынның бір тәсілінен кейін екіншісін 

игеруіне өтуіне және игерудің түрлі  тәсілдерін  бір деңгейде салыстыруға  мүмкіндік беретін 

бағдарлар байланысы берілген. Баскетболдағы субординация мен координацияның толық 

байланысы түрінде көрсетілген ойын әрекетінің құрылымын біз әрі қарай көрсеткішті 

құрылым (тұтас) деп атаймыз, және соған  сәйкестікті оқушы-баскетболшылардың ойын 

әрекетінің қалыптасуының маңызды белгісі деп санаймыз. 

Технологиялық қадамды жобалаудың екінші кезеңінде біз назарымызды 

баскетболдағы ойын әрекетінің бағдарлы негізін, ойыншының санасында ойынның мәнін 

қабылдауының алға жылжуын, осы мәнге жетудің жолдары мен тәсілдерін 

қалыптастыратын, элементтерін құрастыруға бағыттадық. 

Ең алдымен, бағдарды дамыту үшін біз ойынның қисындық құрылымын «баскетбол 

ойынының ережелерінде» - допты қарсыластың шығыршығына тастау және басқа 

команданың допты иемденуіне және шығыршыққа тастауына жол бермеу деп 

тұжырымдалған мақсаты бойынша атап көрсетуге тырыстық. Ойынды жүргізудің жалпы 

ережесі, осы мақсатқа сәйкес  оның құрылымын шартты түрде бірнеше ойын 

комбинациясына жатқызуға болады: 

а) допты ұстау- лақтыру үшін қажетті орынға беру (ең дұрысы қалқан астына) - 

лақтыру; 

ә) қағып алу- алып жүру- қозғалыста шығыршыққа тастау; 

б) шығыршыққа тастаумен аяқталатын, позициялық шабуыл. 

 Қисындық құрылымына ұдайы тірегі бар ойынды игеру, қазіргі ғылыми 

психологияда сөзсіз қабылданғандай, ойындағы жалпы бағдарлықты қалыптастыруға, оның 

тұтастығын жүргізуге және оның құрамдастарының байланысына жағдай жасайды. 

Баскетбол ойынына бағдарлауды жобалау кезеңі технологиялық қадам құрылымында 

салыстырмалы дербестігі бар, ойын және оқу әрекетіне енуді қамтамасыз етіп, 

баскетболшының келесі-орындаушылық кезеңінде жүзеге асатын, жаттығуға деген саналы 

және белсенді қарым-қатынасын қалыптастырады. 



Бұл кезең  ақыл-ой әрекеті мен түсінігін кезеңді түрде қалыптастырудың теориялық 

қағидасын пайдалана отырып құрылған, оқушылардың ақыл-ой және қозғалыс әрекеттерінің 

реттілігінен тұрады. 

Бұл теорияда үйрету әрекеттің белгілі түрлерінің жүйесі түрінде қарастырылады. 

Үйрету әрекетінің әрбір түрі себеппен біріктірілген әрекеттер жүйесінен және жиынтығында 

құрамына кіретін әрекеттің мақсатына қол жеткізуді қамтамасыз етуден тұрады. Осы 

теорияның орталық буыны- адам әрекетінің бірлігі түріндегі әрекет болып табылады. Біздің 

еңбегімізге қатысты осындай қозғалыс әрекеттері баскетбол ойыны техникасының тәсілдері 

болып келеді. 

Әрбір әрекет үш бөліктен тұрады: бағдарлық, орындаушылық және бақылау-

түзетушілік. Бірінші бөлігін жүзеге асыру нәтижесінде әрекеттің бағдарлық негізі (ӘБН) 

қалыптасады, әрекеттің екінші бөлігі ӘБН негізінде және қатысуымен қалыптасатын, 

бағдарламаны жүзеге асырады. Әрекеттің үшінші бөлігі алғашқы екеуін бақылайды, оларды 

мақсатқа жету тиімділігі бойынша бағалайды. Сөйтіп, кез-келген әрекетке үйретуді өзіндік 

технологиялық үйретудің педагогикалық жүйесі түрінде қарастыруға болады.   

Екінші – әрекеттің материалды түрдегі қалыптасу кезеңінде оқушылар сыртқы, 

материалды пішінге кіретін барлық НТН толығымен көрсете отырып, орындады. Әрекеттің 

бағдарлық, орындаушылық және бақылайтын бөліктері де осындай түрде жүзеге асты. Осы 

кезеңдегі үйрету сұлбаларда, макеттерде, бағдарда, жазбаларда келтірілген үлгілер бойынша 

өткізілді. Үйренушілер әрекеттерді өздеріне тән қабілеттері бойынша қайталады. Бұл әрбір 

қайталауды саналы түрде орындауға, өз әрекетін үлгімен салыстыруға және соған 

жақындатуға мүмкіндік берді. 

Мұғалімнің әрекетінде бұл кезең ерекше орында тұр. Әрекеттің нысанымен тығыз 

байланыстағы шынайы мазмұнын атап көрсету үшін, оны күрделі өңдеуден өткізу керек, 

атап айтқанда, біріншіден, ашып көрсету, екіншіден, жалпылау. 

Әрекетті кең талдап көрсету үшін, барлық НТН олардың байланысында нақтылап 

қарастыру қажет. Соның нәтижесінде оқушы мұғалімнің түсіндірмесінен  кейін өздігінен 

орындап, әрбіреуін қайталауы тиіс. Әрекетті бұлай толық талдау – оның объективті 

мазмұнын көрсетудің алғашқы шарты. Екіншісі– жалпылау. П.Я. Гальпериннің пікірінше, 

әрекетті жалпылау - оның көп объектісінен осы әрекетті орындауға қажетті біреуін ғана 

таңдап алуды білдіреді. Кең талдау мен жалпылау  нәтижесінде ғана әрекеттің мазмұны 

оқушыға ұғынықты болмақ. 

Осы кезеңдегі үйретудің қорытындысы- ойыншының сыртқы тіректі қажет 

етпейтіндей, әрекеттерді меңгеруі. Осыдан үшінші кезең басталады.  

 Үйретудің жаңа кезеңінің мазмұны- әрекетті  затқа таянбай, дауыстау жоспарына 

ауыстыру (сұлбалар, диаграммалар және т.б.) . Әрекеттің бағдарлық бөлігі, атап айтқанда, 

оның объективті, заттық мазмұны, бір деңгейден екіншісіне ауыстырылады. Осыған, 

қалыптаспаған әрекеттің тіректі қажет ететінін қосқан жөн,  осы кезеңде сөйлеудің тірек 

қызметін атқарады. 

Үйретудің соңғы кезеңінде мұғалімнің негізгі міндеті- әрекетті ақыл-ойда бекітуде 

көрінеді.  Бұл міндет екі кезеңнен тұрады. Біріншісі, әрекетті сыртқыдан ішкі сөйлеуге 

ауыстыру. Бұл ауысу ақыл-ой әрекетінің бірінші пішінін білдіреді. Осы кезеңнің мазмұны- 

дауыстау әрекетін бекіту, бірақ, ішкі сөйлеуде; осы кезеңнің қортындысы- формула (нұсқау) 

бойынша әрекет ету. Осы сәттен бастап үйретудің бесінші кезеңі басталады – бұл ақыл-ой 

әрекетін қалыптастырудың соңғы кезеңі. Осы кезеңнің ерекшелігі- ауызша нұсқауды 

қысқарту. П.Я. Гальперин осы кезеңді сипаттағанда, былай атап көрсеткен: ішкі сөйлеу «... 

автоматты түрде және негізінен өзін өзі бақылаудан тысқары жүреді. Сыртқы сөйлеудің 

жекелеген бөліктері, тек болып жатқан, бірақ, қалған мазмұнының қасында орындалмайтын, 

ішкі сөйлеуге оның арнайылық сипатын береді» [5].  

Қозғалыс әрекетін үйретудегі бақылау және түзетуді біз мұғалім тарапынан да, оқушы 

тарапынан да бөлек қарастырдық. Бұл айырмашылық, мұғалімде әрекет тамаша үлгіде 

қалыптасқандығымен, ал үйренуші қалыптасудың бұл түрін әлі  игеруі керектігінде көрінеді. 



Мұғалімнің бақылауы оқушы-баскетболшы орындаған, қозғалыс әрекетінің өлшемдерін 

мұғалімнің өзінің  түсінігіндегі кейбір эталонмен, тамаша ақыл-ой пішінімен 

қалыптасқанмен салыстыра өлшеумен және  қателерді тауып, оларды жоюмен шектеледі.  

Үйренудің осы кезеңдерінде қимыл әрекетін жалпылау және қысқарту бақылаушы 

әрекетінің өзгеруіне әкеп соғады. Бақылауды қысқарту қозғалыс әрекетін оның үлгісімен 

салыстыру жүргізілмейтінін, тек соны ойда ұстайтынын білдіреді. Әрі қарай салыстыру 

үдерісі санадан мүлдем кетеді, ал өзін – өзі бақылау қимыл әрекетін қабылдаудан еш 

айырмасы жоқ және оны қадағалаумен шектеледі. Мұнда П.Я. Гальперин үйрету үдерісі 

үшін маңызды аспектіні алға тартады: « Бақылаудың әрекеті зейінге ұласады, тікелей 

бақылау үшін (өзін-өзі бақылау) біздің белсенділігімізге таяу, ол біздің қозғалыс 

әрекетіміздің бір жағы болып көрінеді» [6]. 

Сөйтіп, жалпы білім беретін мектепте баскетболға үйретудің бастапқы кезеңінде ойын 

техникасы негіздерінің қалыптасуын зерттеу, ұдайы динамикалық байланыста болып келетін 

оқушылардың дене жағынан, техникалық және ойын дайындықтары жалпы және арнайы 

педагогикалық әсерлерге байланысты екендігін көрсетті. Мұндай байланыс оқушыларды 

дайындаудың құралдары мен әдістерін ( технологиясын) және олармен сабақ өткізудің 

әдістемелерін құрастыру қадамының мәнін күн ілгері анықтап берді.  

Осының барлығы оқу және ойын әрекетіне қажетті,  баскетбол ойыны техникасын 

бастапқы кезеңде меңгерудің маңыздылығын дәлелдейді. 

Қорытынды ретінде тағы атап өтейік: біздер ұсынған құралдар (баскетболдың) және 

оларды қолдануды жетілдіру- оқу-ойын әрекетіндегі жетістіктерін күн ілгері анықтап берген, 

дене жағынан, техникалық-тактикалық көрсеткіштерін тиімді жетілдіруін қамтамасыз етеді.  
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