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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Қадірменді әріптестер, қонақтар, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде 

өткізіліп отырған «Оқу орындарындағы жастарды патриоттық тәрбиелеу жүйесін дамыту 

жолдары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік (online) конференцияға қош келдіңіздер!  

Қазақстан Республикасының ұлттық білім беру жүйесіндегі патриоттық тәрбие 

берудің орны ерекше. Мемлекетіміздің білім беру жұйесінде патриоттық тәрбие беруді 

жан- жақты жетілдіру ұлттық идеяға, ұлттық құндылықтарға негізделе құралып, ұлт 

мүдесін басым бағытта ұстай отырып дамытылуы тиіс. Яғни халықтық дәстүрге негізделген 

батыр бабаларымыздың ерлік дәстүрлерін насихаттау, билер мен шешендердің өнегелі 

тәлім- тәрбиесінен жан- жақты тәрбие жүйесін құру қажеттілігі қазақстандық білім 

саласының маңызды проблемаларының бірі. 

Бүгінгі күндегі Еліміздің егемендікке жетуі халықтардың ұлттық дүние танымының 

өсуіне жағдай жасады. Қазіргі кезде оқу орындарында тәрбие беру мәселесіне жаңаша 

көқарас тұрғысынан қарауды және білім алушылардың патриоттық сана-сезімін, 

сапаларын, мінез-құлқын қалыптастыруды көздейтін тәрбиенің формалары мен әдістерін 

жетілдіруді талап етеді. Бұл бүгінде байсалдылық, табандылық, батылдылық, батырлық, 

қайсарлық туралы білім ғана емес, өнегелік, тәрбиелік көрсету қажет болып отырған 

уақытта аса маңызды. Бұл Қазақстанның оқу орындарында білім алушыларға қазақ 

халқының этностық ерекшеліктерін, тарихы мен мәдениетін, сондай-ақ халықтың батыр ұл-

қыздарының ерлік істерін дәріптеу жастарға патриоттық тәрбие берудің және оны қазіргі 

жағдайда зерттеудің қажеттілігін арттыра түседі.  

Университетімізде өткізіліп отырған «Оқу орындарындағы жастарды патриоттық 

тәрбиелеу жүйесін дамыту жолдары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік (online) 

конференцияның мақсаты – оқу орындарында жастарды патриоттық тәрбиелеудің 

теориялық және практикалық негіздері туралы тәжірибе мен пікір алмасу, оқушылар мен 

студенттердің ел тарихын зерделеуге тиісті тілегін қалыптастыру үшін білім беру қызметін 

ынталандыру, өткен кезеңдегі оқиғалар үшін бүгінгі күнге қатыстылық пен мақтаныш 

сезімін қалыптастыру. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің 50 жылдық мерейтойына арналған 

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (online) конференцияның ашылуымен құттықтауға рұқсат 

етіңіздер, Сіздердің баршаларыңызға шынайы көңілмен бақыт-береке, ынтымақ пен 

ауызбіршілік, молшылық пен шаттық тілеймін! 
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The article deals with special techniques and teaching methods necessary for the 

development of vocal and technical capabilities of the singing voice, applying them in complexes, 

training the ability to sustain the tessitura for a long time, and overcoming the technical difficulties 

of vocal works written for different voice types (mezzo-soprano, soprano, coloratura soprano), 

without negative consequences for the state of the vocal apparatus, as well as improvement of the 

quality of the singing voice throughout the vocal range and development of unique vocal, inherent 

in the nature of this type of voice. An attempt is also made to justify the need for a specific approach 

in the learning process based on the features of the physiological structure of the vocal apparatus.         

Keywords: range, register, chest cavity, head resonator, vocal exercises, mezzo-soprano, 

soprano, coloratura soprano.  
 

В статье рассматриваются специальные приемы и методы обучения, необходимые 

для развития вокально-технических возможностей певческого голоса, применения их в 

комплексах, тренировки способности выдерживать тесситуру в течение длительного 

времени и преодоления технических трудностей вокальных произведений, написанных для 

различных типов голоса (меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано), без негативных 

последствий для состояния вокального аппарата, а также повышения качества 

певческого голоса во всем вокальном диапазоне и развития уникальных вокальных качеств, 

заложен в природе этот тип голоса. Предпринята также попытка обосновать 

необходимость специфического подхода в процессе обучения, основанного на особенностях 

физиологического строения голосового аппарата. 

Ключевые слова: диапазон, регистр, грудной резонатор, головной резонатор, 

вокальные упражнения, меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано.  
 

Бұл мақалада әншілік дауыстың вокалдық-техникалық мүмкіндіктерін дамыту үшін 

қажетті оқытудың арнайы тәсілдері мен әдістері, оларды кешенде қолдану, ұзақ уақыт бойы 

тесситураға төтеп беру қабілетін тәрбиелеу және әншілік аппараттың жай-күйіне кері 

әсерін тигізбей жазылған. Вокалдық шығармалардың (меццо-сопрано, сопрано, колоратуралық 

сопрано) техникалық қиындықтарын еңсеру, сондай-ақ барлық дауыс диапазоны бойында 

әншілік дауыстың сапасын жақсарту және бірегей вокалдық деректерді дамыту 

қарастырылған., осы дауыс түрінің табиғатта салынған. Сондай-ақ, дауыс аппаратының 

физиологиялық құрылымының ерекшеліктері негізінде оқыту үдерісінде ерекше тәсіл 

қажеттілігін негіздеуге әрекет жасалды. Ән айту дауысының вокалдық-техникалық 

мүмкіндіктерін дамыту үшін қажетті арнайы оқыту әдістері мен тәсілдері қарастырылады. 

Тірек сөздер: диапазон, регистр, кеуде резонаторы, бас резонатор, вокалдық 

жаттығулар, мецццо-сопрано, сопрано, колоратуралық сопрано. 

 

Kazakhstan's priority of post-industrial and innovative development of the country implies the 

existence of a process of modernization in all areas of the economy, culture, and education. To solve this 

problem, today, it becomes relevant to have highly qualified personnel of the appropriate level and 

profile, competitive in the labor market, competent, fluent in their profession, oriented in problematic 

areas of activity, capable of effective work in the specialty at the level of international standards [1]. 

mailto:Sarbalina18@gmail.com
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Due to the wide popularity and strong emotional and psychological impact on the audience, 

as well as on the singers themselves, vocal art is rightfully considered the most effective means of 

moral and aesthetic education, spiritual and physical recovery of the broad masses of the people. 

Thus, vocal art is the most potent means of humanizing society. This is the musical language 

"Esperanto" that is understandable to everyone on earth, the language of good feelings and 

emotions that promotes interethnic understanding and unity of people. Along with this, the vocal 

art (especially the opera and concert academic genre) presents very great difficulties for 

professional mastery. The reason lies in the exceptional complexity of the singer's vocal apparatus. 

With all the diversity of vocal personalities, the following basic principle of voice 

development is common to all singers: 

 the free expression of individual timbre 

 the clear formation of vowel sounds 

 easy delivery of sound 

 elastic and flexible respiratory support 

 complete freedom of the larynx and vocal cords in the singing process 

The main technical principle of voice tuning and the normal organization of singing 

breathing is the same minimum consumption of sound and respiratory energy at all levels of pitch 

and strength of sound [2, 84p.]. 

N. I. Zhinkin, L. B. Dmitriev, R. Yusson, and other researchers studied the articulatory 

apparatus's work in speech and singing. Famous teachers and singers have always paid great 

attention to the skill of singing recitation, clarity of diction, correct pronunciation, singing words, 

and phrases [3, 97p.]. 

The world-famous singer E.Caruso said the following: "... many singers, unfortunately, 

neglect good diction; listeners often do not understand the language in which the singers sing on 

stage, and are content only to know in general terms the content of the performance [4, 26p.]. 

The singing process requires the use of other articulatory settings since the height, strength, 

and duration of the sound of vowels and consonants in singing are different from in speech. These 

differences indicate that the singing voice formation is carried out with a unique, different from 

speech, coordination of the vocal apparatus. To achieve perfect vocal diction, the student's 

articulation apparatus should always be free, and the mouth and lips should be active for clear 

consonant formation. In order for singing not to be monotonous, you should try to transfer the 

speech intonation to singing, put a thought into a vocal phrase, correctly vocally divide words into 

syllables, stretching the vowel sound for the duration of a given musical interval. 

Along with this, breathing is essential for future music teacher as it is associated with singing. 

Professional singing is, first of all-singing on good singing support. The singing support is objectively 

characterized by a unique organization of the exhalation process during singing. The singing support 

gives the voice its inherent singing timbre, great strength, flight, and most importantly-tirelessness. And 

another very significant indication: "The singer should drop the rest of the air at the end of the musical 

phrase. This contributes to the natural relaxation of the muscles, relieving unnecessary tension" [5, 88p.].  

Students' common mistake is singing on the so-called breathing support by forcing strong 

pressure of the airflow on the ligaments. When they begin to demand from him nuance, expressive 

intonation, fining, singing piano, it is found that this cannot be done: the timbre of the voice 

changes, the intonation is broken. Unfortunately, for most students, singing is associated with the 

idea of something loud and intense. As a result, the effort spent on singing is many times greater 

than the actual need. The statement about the need for a large expenditure of energy in singing is 

erroneous since the typically organized singing process, being, in essence, sing-made speech, in 

its biological basis, requires no more energy than speech. Treating doctors-laryngologists 

unanimously claim that the voice's leading cause of diseases is increased above normal sublingual 

pressure. In general, the well-being of the singer, especially in the initial period of work, has a 

great control value: ease, tirelessness, and pleasure is a sign of the student's nervous system not 

being overloaded and, therefore, the ordinary course of work. 
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 No less critical in singing is the work of resonators: chest and head. In pedagogical practice, 

there are many techniques for directing sound into resonators: 1. First of all, it is the right breath. 

With a hidden yawn, the palatine curtain rises, the nostrils slightly expand, the tongue moves away 

from the teeth, and creates a high singing position. 

2. When the sound wave enters the upper resonating cavities, the singing voice acquires 

the necessary sonority and beautiful color. Therefore, the sound should not be felt in the front part 

of the mouth, from where it already comes out, but somewhat higher, that is, in the part of the 

resonators where it is formed. 

3. Reception of Felia Litvii. Make a "small fish," that is, open your mouth and pull out your 

upper lip like a shelf over the fireplace. So you will create favorable conditions for getting the 

voice into the mask [6, 42p.]. 

The voice is "masked" - an old term indicating that vibrational stimuli occur in the area of 

the face covered by a masquerade mask [7, 53p]. 

4. Covering up the sound means getting a more collected, resonant, timbre-rich sound. 

Maestro Barra recommended holding the corners of the mouth with two fingers, slightly bringing 

them closer together to make a figure approaching the number 8. 

5. You need to learn how to direct the sound to the upper resonator with the raised palatal 

curtain. Maestro Barra was taught to hold the nose's wings in a raised position with the index finger 

and thumb. (Reception in the classroom)  [8, 175p.]. 

6. Thoracic resonance is found as follows: using auditory and muscular control, we find 

the setting of breathing, the position, and tension of the respiratory muscles in the area of the 

"epigastric circle," in which a given singer, at a given height, best manifests thoracic resonance. 

Vibrational stimuli reflect the work of resonators, and, therefore, the singer, focusing on 

these vibrational stimuli, can consciously control the tuning of resonators and adjust this setting in 

the process of sounding. 

Vibrational sensations are dominant in the sensation of singing support since the objective 

sign of "support" is a special muscular activity of the respiratory apparatus and a special 

organization of the entire resonator system. 

Based on the above, it is possible to formulate the main fundamental provisions in vocal 

pedagogy: 

1. Cantilena in singing is the basis of the basics, and mastering it should be in the first 

place. Cantilena - smoothly and smoothly flowing movement of the voice. 

2. Acoustic evenness of vocal vowels is achieved by a significant physiological uniformity 

of the mechanism of vowel formation in singing. 

The more perfect the singing technique, the more even the vowels are. 

3. The articulation of consonants should be clear but not violate the vocal position, which 

is characterized by the stability of the voice-forming organs' position. 

4. For every meter, the first part of the measure is more vital than the rest, so it is imperative 

to feel it clearly when singing and rely on it in rhythmic movement. 

5. Acoustic laws say that the sound of the voice can be "collected," "directed," 

"concentrated"...This is used in mastering the various individual techniques, such as thinning of 

sound, the trill... 

Among the special methods of teaching in the process of voice development, we can 

distinguish the method of tempo and register variability and the method of setting the resonator 

mood of the voice. The method of tempo and register variation is used during the singing of various 

vocal exercises and is used to develop a singing reaction for the performance of vocal works of 

different nature, type, genre (reaction to musical melisma, change of tempo and registers, as well 

as to change the sound mode in works for different types of voices), since for the development of 

vocal-technical capabilities and preservation of the vocal apparatus in stable working condition 

(preservation of verbal form), the specifics and structure of the singing voice suggest a constant 

variation of the vocal repertoire. This method also contributes to the education of singing attention 
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and the development of a response to the slightest internal acoustic and muscle changes and their 

comparison with pitch changes. This is necessary to improve intonation both throughout the entire 

range and in its individual sections. The student may have problems with intonation when 

changing registers and on transition notes since each register corresponds to its internal vocal-

auditory representations and its feelings of the pitch. 

Sometimes, when changing registers, it is difficult for a student to compare different vocal-

auditory ideas about pitch, which immediately affects intonation's purity. When describing this 

method, we will first consider the use of tempo variation, then register variation. 

When the student's vocal apparatus is brought into an active singing state (after chanting), 

the following techniques are used when using the tempo variation method. Chanting the same 

vocal exercise first in a slow and then in a fast tempo. When changing the slow tempo to a fast 

one, the work of the entire vocal apparatus's muscles is inevitably activated; respectively, the 

acoustic and muscular sensations change when singing the same musical intervals. The student 

learns to record changes in internal vocal and acoustic representations of the pitch at the same 

intervals and melodic segments when changing from a slow tempo to a fast one and compare them 

with changes in muscle sensations, which contributes to the development of singing response, 

correction of internal musical and muscular hearing and improvement of intonation. 

Speeding up or slowing down any vocal exercise's recorded tempo leads to a change in 

positional habits, including negative ones or inhibiting further development. Each vocal exercise, 

as a rule, is performed at a certain pace, with minor deviations in the direction of speeding up or 

slowing down; singing this exercise for several lessons, the student involuntarily gets used to the 

tempo proposed by the teacher. An unexpected change of pace erases the accumulated vocal-

acoustic and muscular stereotypes, to the development of vocal reactions singing to increased 

attention and muscular work of the vocal apparatus, as well as to changes in a positional sensation 

in the distribution of regular musical intervals. 

Tempo changes within the chanting of any key of one vocal exercise on a certain tessitura. 

During the performance of a vocal exercise in one or more keys, the tempo changes: the emphasis 

(fermata) is placed on the top note and (or) the descent after the top note is accelerated. This 

contributes to the performance of some pedagogical tasks, for example, working on a certain 

section of the range and transition notes, the ability to maintain tessitura, the development of 

fluency and nuance. Register variability implies the following. The same exercise is useful to sing 

not gradually up or down the keys, but as if "jumping" from register to register, skipping several 

keys, both up and down. For example, start in the chest register, then abruptly immediately go to 

the head register and sing a few keys, then go down to the transition section, then back to the chest 

register, then you can go to the mixed or head register, and so on, in any different versions. The 

main thing is that it was unexpected and unpredictable for the student, and indeed, at each lesson, 

it should be new combinations so that the student's muscle memory could not fix such a register 

change. As a result, the vocal apparatus's adaptations to sound pitch are erased, and new internal 

vocal-auditory representations and sensations are developed. Also, register variability helps to 

erase the psychological programming for a particular type of sound (mezzo-soprano or soprano), 

which can interfere with the development of a voice or chest resonator. 

Another important point: the student should not see the piano keyboard (in which register 

and key the teacher plays). This is a well-known technique in vocal pedagogy, and it is used to 

educate new high-pitched vocal-auditory sensations, as well as to eliminate the psychological 

barrier before the top notes. But when working, this technique is useful for switching and 

smoothing registers. The student does not have time to connect the consciousness to reproduce the 

usual vocal-auditory representations during sound production in each register. He is forced to 

intuitively and unconsciously switch voice registers, which helps to level the difference between 

internal acoustic and muscle sensations when singing in different registers and the formation of 

new internal vocal-acoustic representations of each voice register, which ultimately contributes to 

the register smoothness of the voice. 
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 The method of setting the resonator mood of the voice involves adjusting the psychological 

and physiological mood to the head or chest resonator. For the high-quality singing sound 

formation of any type of voice, a uniform sounding of the head and chest resonators is necessary 

since one of the resonators' prevalence leads to vocal deficiencies. 

Due to the physiological attunement to head or chest resonation due to previous classes or 

performances, there is a need for the further progressive development of the voice, or the 

development of this type of resonation, or the strengthening of the sound of another resonator. A 

characteristic feature of the extended range voice is that the psychological attitude to the 

performance of a particular vocal repertoire (for mezzo-soprano, soprano, or coloratura soprano) 

and the sound of a particular type of female voice leads to a physiological and acoustic 

rearrangement in the work of the entire vocal apparatus and, accordingly, to the prevalence of head 

or chest resonation and a change in timbral coloring and type of sound. Vocal works can be used 

to correct the resonation (to enhance the head resonation - works for the chest-works for mezzo-

soprano or contralto). 

To enhance the head resonator's sound, as a rule, use singing exercises on the vowel "And," 

and activate the work of the larynx by attacking the sound. To activate the work of the larynx in order 

to strengthen the head resonator when working with voices of an extended range, it is advisable to use 

vocal exercises for an active, rapid attack of the first upper note (exercises are sung sequentially in 

keys first from the bottom up in the range and begin with a mixed or head register). For example, an 

attack from the top note and then a descending melodic move, to which you can add another melodic 

move up; or after an attack from the top note, a third or fifth is added up the range to lengthen the 

melodic descent. You can also use vocal exercises that begin immediately with a large interval up 

(fifth, Sexta, Septima, or octave), that is, with a sharp "jump" up the range with an emphasis on the top 

note; as this exercise, you can use the related phrases from vocal works. 

To enhance the sound of the chest cavity, you can use the vocal exercises that begin with 

a rising melodic move and end with singing downward stroke or range, with the addition after 

descending scales some tones down, below the tonic, followed by a return to the tonic or with the 

addition after the descending scale of singing tonics on the introductory notes. Furthermore, in any 

vocal exercise with a descending melodic course, you can increase the duration (to half or whole) 

of the lower notes at the end of singing each key, especially when descending to the chest register. 

To synchronize the chest and head, resonators can be used as a vocal exercise, singing 

intervals in an octave upwards and downwards with the addition to the lower and upper notes of 

the octave a few extra notes in the amount of open audio introductory tone, seconds or thirds. 

In teaching the extended range voice, it is desirable to take into account the subconscious 

resonator settings of the singing apparatus at each lesson since the psychological factor is of great 

importance for the development of this type of voice. In some cases, it is necessary to explain to 

the student what further vocal shortcomings can lead to an increase in the sound of the resonator, 

to which she is currently most attuned so that a change in the psychological resonator mood 

contributes to the physiological and acoustic reconfiguration of the voice apparatus. 

Thus, all the special techniques and methods of voice development discussed above are 

used in a complex in the learning process and are aimed at making the process of learning the 

extended range voice more active and intensive, as well as to minimize the time frame of training, 

since this type of voice develops more slowly compared to other types of voices. For the 

development of the singing voice in the learning process, it is necessary to use special techniques 

and methods of development (the method of tempo and register variability, the method of setting 

the resonator mood of the voice), which is dictated by the specifics and structure of the voice of 

the extended range and helps to educate the ability to withstand tessitura for a long time and 

overcome technical difficulties of vocal works written for different types of voices (mezzo-

soprano, soprano, high soprano), without negative consequences for the state of the singing 

apparatus, as well as improving the quality of singing voice formation throughout the entire range 

of the voice and the development of unique vocal data inherent in the nature of this type of voice. 
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ЗАМАНАУИ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ПАТРИОТТЫҚ 

ТӘРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ 
 

Абдраймов С. А., жыр класының мұғалімі 

«Алматы облысы білім басқармасының Райымбек ауданы бойынша білім бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің «Текес ауылындағы балалар өнер мектебі» МКҚК 

 

Бұл мақалада балаға өмірдегі басты құндылық адамды сыйлау арқылы жалпы 

планетаны жақсы көру сезімін музыка әлемімен ұштастырып, патриоттық сезімін 

қалыптастырыу көзделген. Музыка арқылы патриоттық сезімінің аясын кеңейтіп  табиғи 

заңдылықты ұға білу арқылы өмір үру формасын ұлағаттылықпен ұштастырған 

ұлтының өткеніне үңіліп оны мақтан тұтуды үйрету көзделген. Табиғатты аялауға, 

адамзат баласын алаламай құрметтеуге, өз отанын, ұлтын ұлан ғайыр әлемнің бөлшегі 

ретінде елестетіп өзгемен тең көруге, және өзгені өзіндей құрметтеуге үйрету көзделген. 

Тірі табиғатты музыка әлемі арқылы түсініп көне қазақы түсініктерге сүйене отырып 

әлемді сүю сезімін, отан сүйгіштікке, ұлтын сүйгіштікке ұластыру көзделген. 

Тірек сөздер: Жерлес, ұлтттық тәрбие, музыка ,әлем, таным 
 

В данной статье предусмотрено привить ребенку чувство любви к планете в целом, 

привив человеку главную ценность в жизни. Через музыку, расширяя сферу своих 

патриотических чувств, через познание естественных закономерностей, можно 

научиться гордиться тем, что в прошлом нации, сочетающей в себе форму жизни с 

величием. Предполагается научить бережному отношению к природе, бережному 

отношению к человеческому роду, видеть свою Родину, нацию наравне с другими, 

представляя себя частью Великого Мира, и уважать других как своих. На основе 

понимания живой природы через мир музыки и понимания древних казахов предусмотрено 

воспитание чувства любви к миру, любви к Родине, любви к нации. 

Ключевые слова: Землячество, национальное воспитание, музыка, мир, познание 
 

In this article, it is planned to create a sense of patriotism, combining a sense of love for the 

planet as a whole with the world of music, instilling in the child a sense of respect for the main value of 

life-a person. Through music, it is planned to expand the range of patriotic feelings and learn to be proud 

of the past of the nation, which combines the form of life with the knowledge of natural law. It is planned 

to teach you to respect nature, respect the human race without prejudice, to imagine your homeland and 

nation as a part of the vast world on an equal footing with others, and to respect others as they are. 

According to the ancient Kazakh understanding of living nature through the world of music, it is planned 

to develop a sense of love for the world, love for the motherland, and love for the nation. 
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Патриот деген сөздің этимологиясына  тоқталсақ, ежелгі грек тілінен аударғанда 

ПАТРИОТ - жерлес деген мағана береді екен. (ПАТРИОТ, патриота, (греч.patriotes-земляк) 

Человек переданный своему народу, любиящий свое отечество, готовый на жертвы и 

совершающи подвиги во имия интересов своей родины) Осы көрсетілген анықтамаға қарап 

отырып "жерлес " деген сөздің мағынасын екі бағытта түсінуге болады. 

Бірінші, аймақ, қала, облыс ,ауылда бірге өскен адамдар бірін бірі жерлес деп 

есептейді. Екінші бағытта философиялық тұрғыдан қарасақ барша адамзат баласы жер 

тұрғыны болғандықтан жерлес деп түсінсек болады. 

Музыка әлемінде шекара болмайды деген қағиданы  ескерсек екінші нұсқасы, яғни 

философиялық түсінігі  жақынырақ сияқты. Ол біздің көне қазақтың кең пейіл, обал мен 

сауаптың жөнін білген дарқан жомарттығымен, Абай Құнанбайевтың "адамзаттың бәрін 

сүй бауырым деп" деген сөздерімен мол ұштасып жатыр. 

Жалпы бүгінгі таңда адамзат баласы патриотизм түсінігін отан сүйгіш, өз ұлтына жан 

дүниесімен берілген адам деп ұғады. Әлемдік түсінік солай болғандықтан, бізде одан алыс кете 

алмаймыз.  Өнер игеруге келген оқушыға музыка саласында патриоттық тәрбие беру кезінде 

осы түсініктердің қайсысына іштей сүйенсекте қателеспейміз. Музыка әлемі мен бүкіл жер 

шарын байланыстыра ойлап балаға отан сүйгіштік қана емес, тірі әлемді құрметтеудің не екенін 

түсіндіруге болады. Тірі әлемді құрмет тұтудан бастап сатылап көтерілмей, бірден отанды сүю 

туралы насихат айту, ортасынан басталған кемшін методика болып қалуы ғажап емес.  

Ұлтымызда тіршілікке құрмет етудің алуан ұғымына сәйке айтылған аталы сөздер мен мақал-  

мәтелдер  де жеткілікті. Мысалы " көк шөпті  жұлма , көк талды кеспе, көктей соласың" дейді. 

Оны музыка саласымен байланыстырып  сол көк тал мен көк шөптің сыбдырындағы әуенді 

тыңдауға баланың бір сәтке назарын аудара алу арқылы  табиғатты құрметтеуді бойына сіңіру 

патриоттық тәрбиенің  алғы шарты бола алар еді. Ал сол көктің жас өскін кезіндегі балауса 

сыбдыры мен күзгі қурай болған кезіндегі  аңызақ жел арқылы шығарған сарынының арасында 

ұланғайыр музыка әлемі жатқан жоқпа?! 

"Гүл солғанмен жалғанның талмас әні, 

Қурай тірлік әрі қарай жалғасады.  

Желмен бірге сыбызғы сазын ойнап, 

Уақытпен өзінше арбасады" 

Осындай өлең жолдарын балаға жаттатып, оны музыкамен ұштастырып үйрету 

арқылы баланың қиял көк жиегін кеңейтеміз. Бұндай дүниеге көңіл бөлген бала табиғатта 

ешнәрсе елеусіз емес екенін ұғып, қазақша айтқанда "обал " деген ұғымның заңдылығын  

музыка тілімен түсінеді.  

Дана халқымыз дәуірлерді артқа тастап ұланғайыр музыкалық мұра тудырғанда 

осындай заңдылықтар арқылы орындалған табиғаттың тылсым қасиетінен алыс болды деу 

ұлтқа қиянат болмақ. Қиянат болмас үшін аманатқа абай болған абзал. Аманатқа абай болу 

дегеніміз өзімізді сол ұлттың өкілі ретінде сезініп, сол ұлттың бір бұтағы алдыңызға келген 

оқушы екеніне жете көңіл бөлуге тиіспіз.  Сол кезде біз  көне ұлттық музыкалық 

аспаптардың шығу негізі туралы аңыздарды еске түсіріп, оқушыны онымен таныстыру 

арқылы да ұлттың қасиетіне деген махаббатын оята аламыз.  

Бұл жерде айта кететін бір жағдай патриоттық әсіре ұлтшылдыққа ұласпауын ұдайы  

ескеру керек. Бүгінгі таңда музыка мектебінде қазақтан басқа да ұлт өкілдері көптеп білім 

алуда. Олардың арасында қазақтың ұлттық аспамы мен ән күйін меңгеруге ұмтылып 

жатқандары да баршылық. Осындай жағдайда ұлтты сүю мен адамзатты сүюді 

салыстырмалы түрде ұға отырып, шәкірттің бойына там тұмдап сіңіру қажырлы еңбек пен, 

талмай ізденісті қажет етеді. 

Ал отан сүйгіштік патриотизмге келсек, Қазақстан деп аталатын алып та қасиетті 

отанды құрушы негізгі ұлт өкілі қазақтар біз болғандықтан бұл жерде ұлттық музыкалық 
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мұралардан алыс кете алмаймыз. Алыстауға хақымыз да жоқ. Өзін құрметтемеген адам 

өзгені сыйлап та жарытпайды . Демек кез келген патриоттықтың басы өзін сүю мен өзгені 

құрметтеуді ьаразылаудан бастау алуы керек  

Мысалы,  Қыл қобыздың сарынында халқымыздың қаншама мұңы мен зары жатыр.  

"Бауыры бүтін басы есен, 

Сағынар сауық күлкіні" дейді жыраулар поэзиясы. 

Мұңмен зар бар екенін ескермей тек көңілді, шуақпен өмір сүрген кісі өмірдің 

көлеңкелі жағы барын ескермей кетуі мүмкін. Кенет сондай көлеңкелі тұсқа кез келсе 

бірден соққы алып ,қазіргі тілмен айтқанда шок жағдайына түсуі ықтимал. Сондықтан 

музыка мұғалімі алдыға келген баланың болашақ тұлға екенін назарда ұстап жан-  жақты  

көңіл бөлуге тиіс. Қосымша білім берудің мақсаттарының бірі сапалы адам қалыптастыру 

болса , сапалы адам өз қарақан басының ғана қамын күйттемей, жылағанға жоқтау, 

қамыққанға тоқтау бола алуы керек.  

 "Жыласқанға өз жақсы, жұбатқанға жат жақсы" дейді. Жатты жатсынбай жұбата алу 

үшін оның жан дүниесіндегі қасіретті автаматты түрде бір сәт сезінбей тұрып айтқан 

басуыңыз жансыз сөз, жылтыр қимыл болып қала бермек. Өмірге жылап келіп, жылап 

кетеміз. Демек мұңды түсінбей тұрған адам, қуанышқа да қуана алмайды. Әрине бұның 

бәрін алдыңызға өнер үйренуге келген балаға егжей тегжейлі әңгіме етіп пессимистік жолға 

бұру жарамайтын нәрсе. Алайда ұстаз ретінде өзіңіз осындай сезімдерге көңіл бөлмесеңіз, 

бірде біреуін басшылыққа алмай жалаң ой, атүсті үрдіспен шәкірт тәрбиелеу ісіне кіріссеңіз 

сапалы адам, патриот бала тәрбиелей алуыңыз екіталай. 

Мен жыр класына сабақ беретін дәстүрлі ән жыр пәнінің маманы болғандықтан қазақ 

ұлтының мұрасын, оның ішіндегі жыраулар паэзиясының тәрбиелік мәнін басты назарда 

ұстаймын. Және мақам саздар мен сөздің үйлесуіндегі математикалық, физикалық 

әсерлерді ұғына отырып баланың жас ерекшелігіне назар аударып бойына шақтап білім 

беруді басты бағыт етіп аламында, қазақтың осындай қасиетке ие болған ұлт екеін мақтан 

тұта алатын биікке жеткізуге тырысамын. Бұл жерде мақтангершілік пен ұлтының қасиетін 

іштей мақтан тұтып, соны иесі екенін езінудің арасы жермен көктей болса керек  

Жыраулар шығармашылығының ерекшелігінің өзі балаға патриоттық тәрбие 

берудің таптырмас құралы. Алайда күрделі жырларды игеру үшін алғашқы сабақтар  

балаларға арналған жырлардан басталады . Ол біздің тұрмыс салт жырларында көптеп 

кездеседі. Және кейінгі халық ақын компазиторы биігінде болған Көдек Байшығанұлының 

10 жасында шығарған  "Жайлауда" "Қарлығаштың ұясы" "Әже" "Тойдағы ата" "Асық " 

сияқты шағын өлеңдері методикалық құрал бола алады. Тілге жеңіл, мақамға 

ыңғайлылығымен қатар, бұл өлеңдерде бейнеленген оқиғалар арқылы балалардың 

болмысында пәк көңілмен ұлттық болмысты сүюді қалыптасатырады.  

Жалпы патриоттық сезімді смузыка арқылы қалыптастырыу ұранды, папосқа 

құрылған ән жырлармен, немесе ода, арнаулармен шектелмеуі басты мақсат. Музыка әлем 

заңдылықтарына негізделген тылсым дүниенің үні іспетті әлем болғандықтан о баста ірге 

тас дұрыс қалыптасу қадағалануы керек. Түп тамырын міндетті түрде ұлттық болмыстан 

алған музыкант ешқашан патриоттықтан ауытқымайтындай болып қалыптасады. 

Сондықтанда өнерпазда, ұстазда, баласын өнер саласында тәрбиеленуге берген ата ана да 

өнер әлемі тек көңіл көтерудің құралы емес, терең де тылсым әлем екеніне жете көңіл 

бөлген кезеде нақты нәтиже болары сөзссіз. Кез келген өнер иесі алдымен өзінің үйреніп 

жүрген өнеріне деген сүйіспеншілігін сезімін қалыптастыруға қадам жасауы керек. Ол 

сезімді қалыптастыру барысында ұстаз алуан түрлі методиканы қоланғанымен өзегі біреу 

ақ екенін біледі. Әрине өнер бәсеке арқылы дамып, көпшілікке қызымет ететін сала. 

Сондықтан ол жерде айтулы өнерпаздарды кумир ретінде таныстыру да қолданылады. 

Алайда, бүгінгі таңдай қақтырған өнерпаздардың көлеңкесінде тарихи тұлғалар қалып 

қойып, өнер үйренуші ол саладан хабарсыз қалса тәрбиесі толық қанды болды деп айту 

қиын. Сондықтан "Мен өзім әрі ақын әрі батыр"  деген сияқты ерлікке, батырлыққа, кең 
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«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 жүректілікке құрылған қара өлеңдерден бастап эпостық батырлар жырларына ұласатын 

шығармалар баланың патриоттығын қалыптастырады. 

"Бір өлеңі бір елдің мұрасындай" деп Мұқағали Мақатаев мысалға келтіргендей қазақы 

қара өлең мен, аспаптарда күйлерге, жыр дастандарға терең үңіле алсақ әр жолы, әр нотасы бір 

елдің мұрасы екеніне дауымыз болмайды. Егер тәрбиелеп отырған оқушыларымыз өз ұлтының 

өнеріне деген осындай көзқарас қалыптастырып шықса, ұстаздың мұратқа жеткені болмақ. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ӘСКЕРИ-ПАРТИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Абилхасимов И. К., АӘжТД пәнінің мұғалімі 

Ақсу ауданы, Т. Тоқтаров атындағы ОМ 

 

Қай кезде де халқымыз өзінің болашағы саналатын жастар тәрбиесіне аса көңіл 

бөлген. Ұлт пен ұлыстың аманатын арқалаған жас өскінді тәрбиелеудің жолдары мен 

амалдары сан тарау. Солардың ішінде жас ұрпақты патриотизм үлгісінде тәрбиелеу 

маңызды іс саналады. Тәрбиенің бұл түрі жастарды елін қорғауға, ұлттық әскер сапында 

адал қызмет атқаруға, азаматтық қасиеттерге баулиды. Өскелең ұрпақтың бойына 

адамгершілік, Отанды сүю сезімдерін қалыптастырып, өз Отанын қорғайтын азамат 

болуға, қайсарлыққа, қаһармандыққа тәрбиелеу біздің басты міндетіміз. 

Тірек сөздер: Мемлекет, азаматтық қасиет, жасөспірім, патриоттық тәрбие   
 

Наш народ всегда уделял особое внимание воспитанию молодежи, в этом ее 

будущее. Существует множество путей и средств воспитания молодежи, несущей 

наследие нации и нации. Среди них важная задача воспитания подрастающего поколения 

в форме патриотизма. Наша главная задача – привить подрастающему поколению 

чувство нравственности, любовь к Родине, быть гражданином, который будет защищать 

свою Родину, быть мужественным и героическим. 

Ключевые слова: Государство, гражданский  долг, подростковый возраст, 

патриотическое воспитание, 
 

Our people have always paid special attention to the education of young people, this is their 

future. There are many ways and means to educate the youth who carry the heritage of the nation and 

the nation. Among them is the important task of educating the younger generation in the form of 

patriotism. Our main task is to instill in the younger generation a sense of morality, love for the 

Motherland, to be a citizen who will defend their Motherland, to be courageous and heroic. 

Keywords: State, civic virtues, adolescence, patriotic education 

 

Тәуелсіз Қазақстанның Қарулы Күштеріне биыл 30 жыл толды. Қазақстан 

армиясының тарихы 1992 жылы 7 мамырда бастау алады. Осы отыз  жыл ішінде еліміздің 

қорғаныс қабілеті нығайып, шекарасы бекемделді. Жоғарғы Бас Қолбасшының тікелей 

бастамасымен жоғары жауынгерлік әзірліктегі армия құрылды деуге толық негіз бар. Қарулы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%25
https://melimde.com/saba-jospari-mektep-41-mektep-gimnaziya.html
https://melimde.com/afash-materialdari-dajindafan-dajbergenov-azamat.html
https://melimde.com/afash-materialdari-dajindafan-dajbergenov-azamat.html
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«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
Күштер – елдің тірегі, қорғаны, тыныштығының тірегі, тұтастығының кепілі болып 

саналады. Қазақстан Республикасының Қорғанысы мен Қарулы Күштері туралы» Заңда 

Отанды қорғау және Қазақстан Қарулы Күштерінде қызмет ету халық пен мемлекет 

аясындағы Конституциялық міндеті мен парызы болып табылады деп көрсетілген. Қоғам 

тұтастығы – тәуелсіздік кепілі» Жаңа Қазақстан идеясын іске асыру жолында  өз Отанының 

қорғаушысы болуға Қазақстанның әрбір азаматы міндетті. Сондықтан да бүгінгі таңда 

елімізге дені сау, батыл, білімді, тәрбиелі , отансүйгіш азамат қажет. Қазіргі заман ағымы 

жеткіншектерді оқыту мен тәрбиелеуде қоғам алдында қатаң талаптар қойып отыр. Өскелең 

ұрпақты еліміздің білімді де отансүйгіш патриоттары етіп тәрбиелеу үшін ұстаздарға аянбай 

еңбек ету керек.Соның ішінде мектептегі алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысының оқушыларға әскери патриоттық тәрбие берудегі міндеті мен 

жауапкершілігі орасан зор. Мектепте алғашқы әскери дайындық пәнін оқыту барысында 

оқушыларға Қазақстан Республикасын қорғау жөніндегі Конституциялық құқықтарын 

ұғындыру, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің сипаты мен мақсатын, оның бүгінгі 

тыныс-тіршілігі туралы мол мағлұматтар беру арқылы, әскери іс пен азаматтық қорғаныстың 

негіздерін түсіндіру олардың бойында отансүйгіш патриоттық сезімді қалыптастырады. 

Қазақстандық отаншылдық сезімін тәрбиелеу – білім берудің мектепке дейінгі 

жүйесінен жоғарғы оқу орындарына дейінгі деңгейде барлық ұйымдарда көкейкесті болып 

табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу – мұғалімнің аса 

маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы. 

Қай кезде де халқымыз өзінің болашағы саналатын жастар тәрбиесіне аса көңіл 

бөлген. Ұлт пен ұлыстың аманатын арқалаған жас өскінді тәрбиелеудің жолдары мен 

амалдары сан тарау. Солардың ішінде жас ұрпақты патриотизм үлгісінде тәрбиелеу 

маңызды іс саналады.Тәрбиенің бұл түрі жастарды елін қорғауға, ұлттық әскер сапында 

адал қызмет атқаруға, азаматтық қасиеттерге баулиды. 

Тақырыбымыздың өзегі патриоттық тәрбие жайы болғаннан кейін, ең алдымен 

«патриотизм» терминіне тоқтала кетейік. «Патриот», «патриотизм» сөздері грек тілінен 

алынған (аудармасы –патриотик- жерлес, отандас ) өз Отанын сүюші, өз еліне, жеріне шын 

берілген деген мағынаны білдіреді екен. 

Қазақ халқының біртуар ұлы, Халық Қаһарманы Бауыржан Момышұлы: 

«Патриотизм- Отанға, мемлекетке деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы 

қоғамдық, мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну,өзіңнің мемлекетке 

тәуелді екеніңді, мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін мойындау» деп 

анықтама бергенжәне патриот болу – өз Отаныңды шын жүректен сүю, өзіңе және өз 

халқыңа сеніп, қоғамға қызмет ету. 

Бірақ өзіңнің тарихыңды, ана тіліңді, шығу тегіңді білмей нағыз патриот бола алмайсың 

Патриоттық сезім өз-өзінен қалыптаспайтыны анық. Бала санасына кішкентайынан 

өз Отаны туралы ұғымды қалыптастыру қажет. Патриоттық сезімнің қайнар көзі – Отан, 

оның мазмұны туған жер, табиғат, оның байлықтары, тілі, тарихы, дәстүрі, туған өлкенің 

киелі орындары мен тарихи ескерткіштері, мәдени мұралары және Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік рәміздерін саяси және рухани пайымдаудан басталады. 

Балаға еліміздің мемлекеттік белгілерінің аса маңызды екенін, оны ерекше құрметпен 

мақтан тұту керектігін түсіндіре отырып, Отанды сүюге, халқымыздың игі дәстүрлерін 

құрметтеуге баулу керек 

Патриоттық сезім өз-өзінен қалыптаспайтыны анық. Бала санасына кішкентайынан өз 

Отаны туралы ұғымды қалыптастыру қажет. Патриоттық сезімнің қайнар көзі – Отан, оның 

мазмұны туған жер, табиғат, оның байлықтары, тілі, тарихы, дәстүрі, туған өлкенің киелі 

орындары мен тарихи ескерткіштері, мәдени мұралары және Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздерін саяси және рухани пайымдаудан басталады. Балаға еліміздің мемлекеттік 

белгілерінің аса маңызды екенін, оны ерекше құрметпен мақтан тұту керектігін түсіндіре 

отырып, Отанды сүюге, халқымыздың игі дәстүрлерін құрметтеуге баулу керек. 
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 Халқымыз туған жер, Отан , атамекен деген ұғымдарға ежелден ерекеше мән беріп, 

оны сүю мен қорғаудың қажеттілігін келешек ұрпаққа өшпес өнеге мен тәрбие ретінде 

қалдырғанына Қазақстан тарихындағы халқымыздың батыр ұлдары мен қыздарының 

ерліктері мен батырлықтары куә. Оқушылардың бойына қайсарлық пен батылдық және 

патриоттық сезімді қалыптастыруда тарихи тұлғаларды, оның ішінде әскери 

қолбасшылардың белгілі бір тарихи оқиғаларға байланысты көрсеткен ерліктері мен соғыс 

тактикасындағы қолбасшылық өнерлерін дәріптеу маңызды. Аты аңызға айналған 

Жанқожа Нұрмұхаммедұлы, Жалаңтөс Сейітқұлұлы, Бауыржан Момышұлы, Үрмаш 

Түктібаев, Қасым Қайсенов, Талғат Бигелдинов, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия 

Молдағұлова, Мәншүк Мәметова және Хиуаз Доспанова сынды батыр бабаларымыздың 

ерліктерін насихаттау патриоттық тәрбие беруде үлкен орын алары анық. 

Жас ұрпақты Отанына, халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке баулып, 

олардың бойына ұлттық рух қалыптастыру халық тәрбиесінде жетекші орын алады. 

Патриоттық тәрбиеде халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған бай тәжірибесін негізге 

ала отырып, оқушының бойында Отан, ел-жұрт алдындағы азаматтық парыз бен борыш 

туралы, адам бойындағы рухани құндылық – ар-намыс, ұлттық сана-сезім туралы 

ұғымдарды қалыптастыру аса маңызды. 

«Отанды сүю- иманнан», - деген Пайғамбарымыздың өсиеті бар. Қазақ атамыз: ер 

жігіттің үш намысы бар дейді: әуелі иманы, екіншісі- отбасы, үшіншісі – Отан. Міне, осы 

үшеуін жас ұрпақ бойына бекіту керек. 

Бауыржан Момышұлының ерлік, ұлтжандылық, туған тілді құрметтеу, батырлық, 

үлкенге ізет көрсету, тағы басқа құнды қасиеттерді бойына сіңіретін, ұлттық, патриоттық, өршіл 

рухын көрсететін ой-пікірлері жас ұрпақ тәрбиесі үшін адастырмас темірқазық бола алады.  

Жастарға патриоттық тәрбие берудің бір мақсаты – жастардың бойындағы игілікті 

құлшыныстар мен сезімді ояту, адамның ар –ожданына, абыройына, ерік-жігеріне, 

парасатына ықпал ету, адам бойындағы басты сезім – парыз, борыш сезімдерін ұштау. 

Әскери-патриоттық тәрбие – жас өренді Отанды қорғауға ұдайы әзір болуға моральдық 

және дене бітімі жағынан даярлайды. Өз Отанын қорғау - әр азаматтың міндеті. Ұстаз алдына 

қойылған Отан қорғаушыларды дайындау тапсырмасы өте жауапты іс саналады. 

Оқушылардың дүниеге деген көзқарасын қалыптастырып, патриоттық рухта 

тәрбиеленуіне тарих пәнінің зор ықпалы бар. Өйткені, тарих адамзаттың басынан өткізген 

тарихи-мәдени тәжірибесін, ата-бабаларымыздың ұлан-байтақ Отанымыздың дербестігін 

сақтау үшін сырттан келген басқыншылармен толассыз күрестер жүргізіп, ұлттығын және 

біртұтастығын сақтап қалғанын тарих пәнінен оқып үйренеді. 

Жоғарыда айтып өткенімдей, «Алғашқы әскери дайындық» пәнінің мұғалімі – 

мектептегі әскери-патриоттық жұмыстардың кеңесшісі, әрі сол мақсаттағы шаралардың 

нақты ұйымдастырушысы. Жасөспірімдерді әскер қатарына дайындауда, оларға әскери-

патриоттық тәрбие беруде әскери жетекшінің орны ерекше. 

Тәуелсіз еліміздің тірегі Қарулы Күштер болса, сол Қарулы Күштерге жастарды мектеп 

табалдырығынан дайындайтын алғашқы әскери дайындық пәні. Алғашқы әскери дайындық 

пәнін оқыту жастарды қазақстандық патриотизмге, Отанға , Қарулы Күштерге деген 

сүйіспеншілік, әскери борышты мүлтіксіз орындауға әзірлік рухында тәрбиелейтін пән. 

Елімізде жастарға азаматтық, патриоттық тәрбие беру отбасынан, мектеп 

қабырғасынан бастау алады. Бүгінгі мектеп оқушысы- ертеңгі ел тірегі, ел болашағы 

екендігі ақиқат. Біздер, ұстаздар қауымы кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезовтің «Ел боламын 

десең, бесігіңді түзе» деген даналық сөзін өмірлік ұстаным етіп ала отырып, болашақ 

ұрпаққа жастайынан отансүйгіштік сезімдерін оятуға бағытталған , тәрбиелік мәндегі 

шаралар арқылы патриоттық сана қалыптастыруымыз керек. 

Жастарға патриоттық тәрбие беруде халқымыздың құнды мұраларының бірі – батырлар 

жырын оқытудың маңызы ерекше. Батырлар жырының негізгі тақырыбы – елін , жерін жаудан 

қорғаған батырлардың ерен ерліктері. Қазақ елінің бостандығы, тәуелсіздігі үшін күрескен қазақ 
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хандары мен батырлары өте көп. Кітаптан батырлар туралы жырларды оқи отырып, бала бойына 

күш, қайрат жиналады. Кітап оқыған адамның кісілігі, адамгершілік қасиеттері мол болады.  

Белгілі қоғам қайраткері, халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың: «Ұрпақ тәрбиесі ұлттың 

тағдыры, өз ұрпағының тәрбиесін өз жолына қоя алған ұлт қана өз тағдырын өзі ойдағыдай 

қамдай алмақ» деген ұлағатты сөзінің астарында үлкен мән бар. 

Батырлар жырының негізгі тақырыбы – елін , жерін жаудан қорғаған батырлардың 

ерен ерліктері. Қазақ елінің бостандығы, тәуелсіздігі үшін күрескен қазақ хандары мен 

батырлары өте көп. Кітаптан батырлар туралы жырларды оқи отырып, бала бойына күш, 

қайрат жиналады. Кітап оқыған адамның кісілігі, адамгершілік қасиеттері мол болады. 

Белгілі қоғам қайраткері, халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың: «Ұрпақ тәрбиесі 

ұлттың тағдыры, өз ұрпағының тәрбиесін өз жолына қоя алған ұлт қана өз тағдырын өзі 

ойдағыдай қамдай алмақ» деген ұлағатты сөзінің астарында үлкен мән бар. 

 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму барысында 

саяси-идеологиялық, мәдени тұрғыдан жаңаруына сай отансүйгіштік тәрбие беру үкіметіміздің 

стратегиялық басым бағыттарының бірі болып саналады. Жастар – елдің келешегі. Өскелең 

ұрпақтың бойына адамгершілік, Отанды сүю сезімдерін қалыптастырып, өз Отанын қорғайтын 

азамат болуға , қайсарлыққа, қаһармандыққа тәрбиелеу біздің басты міндетіміз. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Астана. 27 шілде 2007жыл. 

2. Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы.  

3. «Әскери міндеттілік және әскери қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 

2005 жылғы 8-шілдедегі Заңы. 

4. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі» туралы Қазақстан 

Республикасының 2012 жылғы 16 ақпан №561-ІV Заңы. 
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6. «Әскери патриоттық тәрбие негіздері» пәнінен 050104-«Бастапқы әскери дайындық» 

мамандықтарының студенттері үшін практикалық сабақтарға арналған әдістемелік 

нұсқаулықтар. Сәдірмекова Ж.Б., Бекбосунов А.Қ., Қадырбаев Ж.Ә. Шымкент, 2010ж. 

7. «Әскери патриоттық тәрбие негіздері» пәнінен СӨЖ және ОБСӨЖ ұйымдастыруға 

арналған әдістемелік нұсқаулықтар. Бекбосунов А.Қ., Қадырбаев Ж.Ә., Пернебаева П.М. 
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БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ САПАЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Аитова А.А., педагогика ғылымдарының магистрі, домбыра мамандығының мұғалімі 

Азат М., педагогика ғылымдарының магистрі, аккордеон мамандығының мұғалімі, 

Қажияхметов М.Б., домбыра мамандығының мұғалімі 

«Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Сағабүйен балалар саз мектебі» МКҚК 

 

Мақалада білім беру саясатының өзекті мәселелері - болашақ музыка 

мұғалімдерінің кәсібилігін арттыру, олардың ғылыми-әдістемелік білім беру жүйесін 

түбегейлі жаңарту, оқыту нысандары мен әдістерін өзгерту, заманауи қоғамның озық 

оқыту мен практикасы арасындағы айырмашылықты жою және білім беру саласындағы 

білімді саралау, оның білім беру процесіндегі сабақтастықты қамтамасыз етудегі рөлін 
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 арттыру және қазіргі заманғы технологиялар мен технологияларды жоғары деңгейде 

қолдана білу. Ғалымдардың жұмыстағы тұжырымдарына сүйене отырып, біз болашақ 

музыка мұғалімдеріне кәсіби-тұлғалық білім беру мәселесін қарастырдық. Музыка 

мұғалімінің кәсіби тұлғасын ескере отырып, жастарды өз жұмыстарының көлеміне және 

алған білімдеріне үйрету ғана емес, сонымен қатар барлық іс-әрекеттерде терең білім, 

креативтілік, креативтілік алу, өзін және өзінің мүмкіндіктерін іске асыра алатын маман 

ретінде оқыту нұсқаулықтарын ұстану. 

Тірек сөздер: тұлға, кәсіби-тұлғалық, тұлғалық өсу, тұлғаның қалыптасуының 

зерттелу дәрежесі 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы образовательной политики - 

повышения профессионализма будущих учителей музыки, их радикальное обновление научно-

методической системы образования, изменение форм и методов обучения, устранение 

различия между передовым обучением и практикой современного общества и 

дифференциация знаний в области образования, повышение его роли в обеспечении 

преемственности в образовательном процессе и умение применять современные технологии 

и технологии на высоком уровне. Основываясь на выводах ученых в работе, мы рассмотрели 

вопрос профессионально-личностного образования будущих учителей музыки. Учитывая 

профессиональную личность учителя музыки, не только обучать молодых людей объему своей 

работы и приобретенным знаниям, но и следовать инструкциям как получать глубокие 

знания, креативность, креативность во всех действиях, обучать так же, как специалиста, 

который может реализовать себя и свои возможености. 

Ключевые слова: личность, профессионально-личностный, личностный рост, 

степень изучаемости формирования личности; 

 

The article discusses current issues of educational policy - improving the professionalism of 

future music teachers, their radical updating of the scientific and methodological education system, 

changing the forms and methods of teaching, eliminating the distinction between advanced teaching 

and practice of modern society and differentiating knowledge in the field of education, increasing its 

role in ensuring continuity in the educational process and the ability to apply modern technologies 

and technologies at a high level. Based on the findings of scientists in the work, we examined the issue 

of professional and personal education of future music teachers. Given the professional identity of a 

music teacher, not only to teach young people the volume of their work and acquired knowledge, but 

also to follow instructions on how to get deep knowledge, creativity, creativity in all actions, to train 

in the same way as a specialist who can realize himself and his capabilities. 

Keywords: personality, professional-personal, personal growth, degree of study of 

personality formation 

 

Қазақстан Республикасы «Білім беру» Заңында ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу, жеке тұлғаның шығармашылық, 

рухани, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін дамыту міндеті 

көзделген. Демек жастарды еңбектің қай саласында да, білім алуда да тек мәлімет 

жиынтығын меңгерумен шектелмей, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде 

шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын маман етіп 

тәрбиелеу қажет болып отыр [1]. 

Болашақ музыка мұғалімдерінің кәсіби-тұлғалық қалыптасу мәселесін негіздей 

отырып, ең алдымен, ғалымдардың пайымдауынша сан қырлы, полифониялық, 

тұрақталмаған «тұлға» деген ұғымға көзқарастарды зерделеу қажет, деп санаймыз. 

Тұлғаның психологиялық теорияларының және адаммен жұмыс істеу тәжірибесін 

ұйымдастырудың әртүрлілігі жағдайында бұл құбылыстың мәнін зерттеу қажет. 
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Жалпы «тұлға» мәселесі күні бүгін ғана туындап отырған мәселе емес, бұл - адамзат 

баласының ертеден қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп келе жатқан мәселесі. 

Тұлға - әлеуметтік тіршілік ету әдісі жағынан дара болады, оның мәні индивидтің 

өзіндік ерекшелігінде, оның өзіндік дүниесін, ерекше өмір жолын белгілейді. Тұлғаның 

негізгі қызметтерінің бірі - үздіксіз ізденіс, өз өмірлік әрекетінің мәнін негіздеу, оған өзіндік 

тексеріс жасап тұру. 

Түрлі ғылым саласында тұлға мен оны дамытуды зерттеу бойынша белгілі бағыттар 

қалыптасқан. Жеке тұлғаны зерттеудегі мәдени-тарихи бағыттың негізін қалаушы ғалым 

Л.С. Выготский бірінші болып мінез-құлықты зерделеу кезінде мәдени белгілер жүйесіне 

бет бұрды. Басқа психологтардың төңіректеп жүрген «сана - мінез-құлық» диадасының 

орнына ол «сана - мәдениет - мінез- құлық» триадасы бойынша ізденіске зейін қояды. 

Ғалым күрделі психикалық үдерістерді түсіну үшін олардың тарихын зерттеу керек деп 

есептеді. Оның пайымдауынша, жеке бастық ақыл-ой ретінде, ал әлеуметтік әрекет ретінде 

көрініс береді [2, 201 б.]. 

С.Л. Рубинштгейн адамның мінезі оны әрекет субъекті ретінде анықтайтындығын, 

соның негізінде көптеген шарттарға, тіпті адам өмір сүретін қоғамдық ортаның әдет-ғүрпы 

мен сол ортада адамның алып отырған қоғамдық орнына да тәуелді темперамент 

жатқандығына тоқталады да тұлға - жай ғана адам емес, даралық сапалары, нышандары, 

қабілеттері дамыған, ізденіп, ойлап табу үшін белсенді ізденуші адам тек ұзақ уақытқа 

созылған өзін-өзі дамыту арқылы қалыптасқан жеке адам ғана осылайша аталуға құқық 

алатындығын атап көрсетеді [3, 347 б.]. 

Ағылшын психологтары айтуы бойынша, тұлға - бұл адамды биоәлеуметтік қарым-

қатынастағы субъект және объект ретінде сипаттайтын, оның жалпы адамзаттық, 

әлеуметтік және жекелей қайталанбастығын біріктіретін түсінік [4, 557 б.]. 

Тұлға - әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекетті жүзеге асырушы, нақгы қоғам 

мүшесі, өзін басқалардан ажырата білетін, өзінің кім екенін түсінетін, есі кірген ересек кісі 

сипаттамаға лайық деп есептейді академик Т.Т. Тәжібаев. Белгілі психолог Қ.Б. 

Жарықбаевтың пікірінше тұлға - өзіне де, айналасындағыларға да өзгеріс жасай алатын 

адамдар [5, 148 б.]. С.И. Ожегов сөздігінде: «жеке тұлға - адам қандай да бір қасиет, қабілет 

тасушы» ретінде қарастырылады [6, 416 б.]. 

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде: «тұлға - дербес 

әрекет ететін субъект ретіндегі нақты жеке адам болмысының қайталанбас, ерекше әдісі, 

адамның қоғамдық өмірінің дара нысаны» деп берілген [7, 217 б.]. Жеке тұлға атауы екі 

негізгі бағытта қолданылады: 1) кез келген саналы адам; 2) өзінің психикалық даму үдерісін 

және мінез-құлық, жүріс-тұрысын басқара алатын қабілетіне сай деңгейдегі психикасы бар 

адам. Ал М.Н. Дьяченко, Л.А. Кандыбовтың еңбектерінде: «Жеке тұлға - саналы, сөйлеу, 

шығармашылық қабілеттері бар қоғамдағы табиғи тірі организм - адам» ретінде 

сипатталады [8, 4596.]. 

Сонымен «тұлға болу» феномені адамның әлеуметтік тұрмысының ерекше түрі, 

оның әлеуметке бағыттылығы, адамның тіршіліктің ерекше жағдайларына бейімделе 

алушылығы. Тұлға болуға деген қажеттілік индивидтің әлеуметтік байланыстар жүйесіне 

белсене араласуын, сонымен қатар оның детерминант болуын туындатады. Тұлға болу 

феномені адамның әлеуметтік тұрмысының айрықша түрін, оның әлеуметтегі 

бағдарлануын, адамның өмірлік әрекетінің ерекше жағдайларына өзіндік «бейімделу» 

реакциясын көрсетеді. Жеке тұлғаның әлеуметпен қарым-қатынасы тарихи өзгермелі және 

драмалы. Алайда әлеумет жеке тұлғаны қаншалықты «басқанымен», ақыр соңында ол жеке 

тұлғаның генезисіне мүдделі. 

Шетелдік тұжырымдамаларда көрсетілген тұлға қалыптасуының қозғаушы күштері 

мен шарттарын талдау, түсіндірмелердің көп жоспарлығын көрсетеді: 

З.Фрейд тума әуестік пен инстинктерді жекелей және тұлғалық қалыптасудың негізі 

деп санаған, психикалық энергияның жалғыз көзі деп биологиялық әуестіктерді 
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 мойындаған. К. Юнгтің пікірінше, әрбір индивидум дараландыру немесе өзін-өзі дамыту 

тенденциясына ие. Дараландыру - бұл тұлғалық өсу ұғымымен тікелей байланысты «өзі 

болып қалыптасу» үрдісі. К. Юнгтің айтуынша, тұлғалық өсу - бұл әлем туралы, өзі туралы 

білімді кеңейту, саналы түрде хабардар болу [9, 48 б.]. 

А. Адлер қалыптасуды «қауымдастық сезімі» немесе «қоғамдық сезім» ретінде 

анықтайды. Бұл сезім адамның қоғамға енуіне, әдетте өмірінің алғашқы жылдарында пайда 

болатын өзінің толыққанды емес сезінуді жеңуге, әр түрлі компенсациялар арқылы 

басымдыққа қол жеткізуге ықпал етеді [10]. 

Психологиядағы гуманистік бағыттың негізін қалаушылардың бірі А. Маслоу тұлғалық 

өсуді қол жеткізген базалық қажеттіліктер негізінде «жоғары» қажеттіліктерді бірізді 

қанағаттандыру ретінде қарастырған. Маслоудың пікірінше, өсу дегеніміз ықтималдықта қалып 

қоймау дегенді білдіреді. Тұлғалық өсудің мәні бір реттік қол жеткізуде емес, бұл әлем мен 

адамның өзінің арасындағы ерекше өзара қарым-қатьшас [11, 89 б.]. 

К. Роджерстің пікірінше, тұлғалық өсу биологиялық тұрғыдан қаншалықты мүмкін 

болса, соншалықты барынша құзыретті әрі қабілетті болуға ұмтылудан және осы өсу ағза 

мен «өзіндікті» қаншалықты күшейтетіндігінен білінеді [12]. 

Біз психолог К.А. Абульханова-Славская ұсынған анықтаманы ұстанамыз. Оған 

сәйкес «тұлғалық өсу бұл - тұлғаның негізгі өмірлік қатынастарына, тұлғаның «ядросын» 

қозғайтын тұлғалық дамудағы сапалық өзгерістер. Өз өткен өміріне өткен шақ ретінде 

қарау және болашаққа деген бағыттылық тұлғалық өсудегі осындай сапалық өзгерістер 

туралы айтуға мүмкіндік береді. Бұл үздіксіздіктегі қандай да кідіріс тоқыраудың болуына 

жэне тұлға құлдырауының (деградация) басталуына ұшырауы мүмкін» [13, 227 б.]. 

Тұлғаның қалыптасуына педагогикалық қолдау жүргізуде А.Маслоудың 

«қажеттіліктердің үшбұрышын» ескерген маңызды, есейген сайын (деңгейіне сәйкес) адам 

қажеттіліктер иерархиясы бойынша өсуі керек - физиологиялық өсуден өзін-өзі сыйлау 

қажеттілігі және өзін-өзі маңызды санау қажеттілігі сияқты рухани-адамгершілік 

қажеттіліктерге дейін. А.Маслоу бойынша, өзін маңызды санау бұл адамның өзін іске асыру 

тілегі, ал нақты айтсақ - оның өсуге ынталануы. Бұл тұлғаның ең терең қажеттілігі оның 

өмірінің мәнін анықтайды, «Мен» дегеннің өзгелердің көзінде маңызды болып, болуы 

мүмкін мүлтіксіз биік мұратқа жылжу. Өзін-өзі маңызды санау - ол бірте-бірте өсудің 

кернеулі үрдісі, жетістіктерді жинақтау мен тағдырмен күні-бұрын жазылған ұйғарымға 

қарай жақындау үшін тынымсыз еңбек ету[11,124 б.] деп ұйғарым білдіреді. 

Кәсіби тұрғыдан болашақ музыка мұғалімдерінің жоғарғы деңгейлі қажеттіліктері 

неғұрлым өзекті болса, олар неғұрлым өзінің шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруға 

ұмтылса, соғұрлым жеке тұлғалық өсу бағытын таңдауда олар еркін болады, ал болашақ 

кәсіпкер маман ретінде өзінің парызына шынайы берілген болады. Л.Л. Бодалев адамның 

биік қажеттіліктерін құрылуының механизмін және заңдылығын анықтау маңызды «оның 

тек әлеуметік жағынан жігерлі тұлға ретінде ғана емес, оған қоса өзінің мамандығы 

бойынша шеберліктің биігіне жылжудың шарты» деп есептейді. 

Тұлғаның гуманистік теориясын талдай келе, біздің байқағанымыз, бұл бағыттағы 

ғалымдар «Мен - концепциясы» феноменіне назар аударып, оны адамның мінез-құлығына 

әсер ететін - бәріне кіруші, құраушы ретінде ұғындырады. Р. Бернс бойынша, Мен - 

концепциясы - бұл «индивидтің өзі жайлы, өзіне деген бағасы жайлы, бар ұсынулардың 

жиынтығы». Жеке өмір тәжірибесінен туындайтын «Мен» бейнесі, адамның әлемді, басқа 

адамдарды қабылдауына, өзінің тэліміне қоятын бағаға әсер етеді. Позитивті Мен - 

концепциясын өзін - өзі сыйлауға, өзін қабылдауға, өзінің құндылығын сезінумен 

теңестіруге болады. Болашақ музыка мұғалімдерін оқытудағы міндеттердің біреуі 

позитивті «Мен - концепциясын» дамытуға жағдай жасау кездейсоқтық емес деп санаймыз. 

Педагогтың кәсіби дайындығын қарастырып отырып, біз, Р. Бернстің педагогтардың 

оқушылармен позитивті және нәтижелі қатынасуына байланысты әлеуметтік жұмыс 

жүргізу қажет деген нұсқауларына негізделеміз. Осы дайындықгың нәтижесінде, музыка 
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мұғалімі адамдармен тіл табысу үшін қажет болатын зеректікке үйренеді, оқу барысын 

толыққанды тұлға аралық қарым-қатынас ретінде қабылдайды. 

Осы пайымдауларды негізге ала отырып отырып мамандығымыздың 

ерекшеліктеріне тоқталайық: ЖОО біз кейде аспапты жете меңгерген, бірақ ауызша 

материалды түсіндіруге қиналатын, не керісінше, музыкалық қабілеті ойдан шыққанымен 

аспапты игере алмайтын студенттерді кездестіреміз. Бұндай сыңаржақтылық балалар 

даярлығына зиянын тигізеді. ЖОО музыка мұғалімінің кәсіби-тұлғалық маман даярлаудың 

табысты болуының көзі мынада: барлық өтілетін оқу пәндердің кәсіби-педагогтік және 

бағыттылығын жетілдіру және қоғамдық сабақтарда, психологиялық-педагогтік және 

негізгі музыкалық пәндерде (музыкалық аспап, дирижерлау, вокал) қалыптасатын 

білімдерді, іскерліктерді және дағдылардың бір-бірімен біте байланысты болуын 

қамтамасыз ету. 

Мұғалім мамандығының шеберлігінің басты белгісі - оның психологиялық, 

педагогикалық жоғары әзірлігі болып табылады. Осыған орай болашақ мамандығының 

тұлғасы мынадан көрінеді. Ол шын мәніндегі қоғамдық педагогикалық жүйеге ие бола 

алатын ынталы6 шығармашылық ойлау қабілеттілігі жетілген, өзін-өзі тәрбиелеу дағдысы 

қалыптасқан еңбек пен тәртіп ережелерін бойына сіңірген гуманистік, тілдік қарым-

қатынасты орната алатын маман. Сонымен бірге болашақ мамандығына қажетті азаматтық 

қасиетті өз бойына және оны шәкірттеріне дарыта білетін іскер де, қабілетті маман.  

Мұғалімнің оқушылардың қарым-қатынасына ынтымақтастық педагогтік негізі. 

Мұғалім-оқу материалын баяндап беруші, талап етуші ғана емес, баланың өз бетімен іздену, 

білігі мен дағдысын қалыптастырушы, ізденуіне қамқоршы жетектеуші дәрежесіне 

көтерілуі тиіс. Мұғалім шынайы адамгершіліктің үлгісі, ол өзінің тілін, музыкалық мұрасын 

жақсы меңгерген, өз ұлтының рухани игілігін бойына сіңірген зиялы адам болуы тиіс. 

Музыка-педагогика факультетінің алдында бүгінгі таңда қойылып отырған келелі 

міндеттердің бірі-жан-жақты даярлығы бар музыка сабағының мамандарын даярлау. Жас 

маман жеткіншектерді өнерге баулуда тек қана сабақ беру шеберлігін жетілдіріп қоймай, 

балалар мен жасөспірімдер арасындағы тәрбие жұмысын үйлестіре жүргізгенде ғана 

мақсатқа жететіні хақ.  

Жалпы білім беретін мектептегі музыка мұғалімі музыканың белгілі бір ғана саласының 

маманы болмауы тиіс. Ол әрі теоретик, музыканың тарихшысы, музыканың және аспапты 

меңгерген тамаша аспапшы, музыканың этнографы болуы тиіс. Ең бастысы, ол музыка 

әдебиетін, яғни музыкалық шығарманы мүмкіндігінше көп білуі. Бұл қағиданы өз бағдарла-

масында Д.Б.Кабалевский де растап , «музыка мұғалімі білімді оқытушы болуы керек»-деген.  

Бұдан әрі Д.Кабалевский «Музыка мұғалімінің игеретін барлық іскерліктерінің 

ішінен аспапты меңгеруін ерекше бөліп алып қарау керек. Музыка сабағында, әсіресе 

сыныпта хор, оркестр т.б. көріністер тыңдау керек болған жағдайда механикалық 

жазылымсыз болмайды. Бірақ ол оқытушының өзінің тікелей орындауына қосымша 

болғаны жөн. Оның мазмұнын 3 түрлі көзқарас көрсетеді: - өзі тікелей орындау сыныпта 

эмоционалдық атмосфера туғызады; - тікелей орындаушы өзі орындағанда керек болған 

жағдайда кез-келген жерде тоқтай алады, кез-келген көрініс, тіпті жеке тактіні қайталай 

алады; - музыкалық аспапта орындаушы оған қоса ән салушы мұғалім өзінің аспапта ойнай 

білуінің қызықты да мәнді екенін іс жүзінде көрсете отырып, өз тәрбиеленушілеріне үлгі - 

өнеге бола алады. Музыка мұғалімінің приоритетті кәсіби сапалық деңгейіне жататындар: 

музыкалылық, эмпатийлік, кәсіби ойлау және өзіндік сана, креативтілік, әртістілік, жеке 

кәсіби позициясы [14.16].  

Музыкалық қабілет. Музыкалылық музыка мұғаліміне өнердегі жаңалықтарды 

бірігей қабылдауға, қоғамдық қабылдауға түспеген әлі де болса даулы, қызық 

шығармаларды бағалауға көмектеседі. Музыка мұғалімінің маңызды музыкалық 

көрсеткішінің бірі – музыкалық мәнерлілік. Дамыған музыкалық мәнерліліктің болуы - 

балаларды музыкалық мәдениетіне қалыптастырудың бірден-бір жоғары жетістігі болып 
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 табылады. Музыка мұғалімінің музыкалық қабілеті оның педагогикалық қызметінің барлық 

түрінде көрініс береді. Атап айтқанда, вокалды және аспаптық орындаушылықта, жеке 

музыкалы-пластикалық әрекетінде, балалардың аспаптық орындаушылығына басшылық 

жасауда, өзінің ән шығаруында, драмаларды, мюзиклдарды ұйымдастыруды, сабаққа 

музыкалық шығармаларды тандағанда т.б.  

Мына мәселені есте сақтаған жөн, мұғалімнің музыкалық-педагогикалық қызметі 

әртүрлі психикалық процестерді жандандыра отырып, музыка мұғалімінің музыкалық 

қабілетінің дамуына жағдай жасайды. Ең маңыздысы - музыка мұғалімінің жадын 

дамытады. Музыкалық жадтың есту-бейнелілік, эмоциялық, құрылымды-логикалық, кару 

және қозғалыс-маторлы түрлері бар.  

Атақты педагог-ғалым К.Д.Ушинский: «Мұғалім тек өз пәнінен сабақ беріп қана 

қоймау керек, сонымен қатар тәрбиеші және адал, әділетті, шыншыл адам болуға тиісті», - 

деген болатын. Музыка мұғалімі өзінің таңдап алған мамандығын сүйіп, тәрбие жұмысына 

үлкен жауапкершілікпен қарауға тиісті, ол үшін аса терең музыкалық-теориялық білімді 

болуы, педагогика мен психологияны ұштастыра білуі, әрі педагогикалық такті мен 

шеберлікті жете меңгеруі қажет.  

Сонымен қатар педагог этикасын мұғалімдердің кәсіптік ережелері және 

міндеттерімен шектеп қою жеткіліксіз. Сөз жоқ, бірден көзге түсетін мұ-ғалім тәртібінің 

сыртқы көрінісі, таза, ұқыпты киімі, оқушылармен қарымқатынасының дұрыстығы, 

балаларды тәрбиелеуде орасан зор роль атқарады.  

Мұғалімнің моральдық тұлғасында ең негізгі орын алатындары -оның білімі, 

педагогикалық шеберлігі және моральдық беделі. Оқушыларға белгілі білім жүйесін бере 

отырып, әрбір музыка мұғалімі оны бүгінгі күннің талабына сай ғана емес, сонымен қатар 

ертеңге де қажетті деп ойлағаны дұрыс. Мұғалім жұмысында жаңа - әдістерді қолданып, 

оларды әрі қарай заман талабына сай жаңартып отыруы алдына қойған азаматтық борышын 

ой-дағыдай тындауының қажетті алғы шарттары. Екі қарама-қарсы өмірлік позициялары – 

«иелену» позициясы мен «болу» позициясын Эрик Фром анықтайды. Біріншісі өмірдің 

мәнін қажеттіліктерді өтеуді қарастырумен байланысты: «Мен мендегі бар затпен 

анықталады». Екіншісі әлеммен әрекеттестігін басынан кешірумен байланысты: «Мен 

мендегі болып жүрген әрекеттермен анықталады». Біріншісінде адам күн көрушілік 

тәсілдеріне сүйенеді. Екіншісінде - өмірдің мазмұнына. Осындай тұрмыстық (немесе 

онтологиялық) тәрбиелеудің түсінігі қазіргі педагогикалық-психологиялық ғылым мен 

тәжірибесінде қалыптасып, нығаю үстінде. «Адам өзінің болмысымен тұрмыстың 

ақиқатына тасталынған, яғни экзистенділеу негізінде.... Болмыстың ақиқатын сақтау үшін, 

яғни болмыс жағдайында мағыналық мәнінде болу үшін» (М.Хайдеггер).  

Сонымен жұмысымызды қорытындылай келе, егер, болашақ музыка пәні 

мұғалімінің кәсіби-тұлғалық сапаларын қалыптастыру мазмұнының моделі және оны 

меңгеру әдістемесі ұсынылса және жоғарғы оқу орнында оқу барысында белгілі бір 

дәрежеде барлық студентке ол әдістеме меңгертілсе; жоғары оқу орнында қазіргі заманғы 

педагогикалық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып, болашақ музыка пәні 

мұғалімінің кәсіби-қажетті сапаларын қалыптасуына тиімді жағдайлар жасалынса, онда 

болашақ музыка пәні мұғалімінің кәсіби құзырлығы артады, ал, бұл болса оған меңгерген 

білім, іскерлік, дағдысын кәсіби үрдісіне тиімді пайдалануда септігін тигізеді. 

- бар мүмкіндіктерді ескере отырып, болашақ музыка мұғалімінің музыкалық 

білімінің мазмұнын байыту; 

- әртүрлі музыкалық мәліметтерді шоғырландыру мақсатында, болашақ музыка 

мұғалімінің білімін жүйелеу, кеңейту және тереңдету, аталған салада зерттеу біліктері мен 

дағдыларын меңгеру мақсатында оқу - әдістемелік кешенді құру және қолдану; 

- жоғары оқу орнының оқу процесінде белсенді практикалық - бағдарлы оқытудың 

формалары мен әдістерін қолдану, оның ішінде орындаушылық, жобалар, зерттеу 

сипатындағы тапсырмалар, өздік жұмыс т.б. қолдану; 
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- білім алушылар үшін міндетті, практикалық жұмыстарды ұйымдастыру арқылы, 

жергілікті жерде музыкалық мәдени зерттеу және практикалық қызметтерін 

ұйымдастырудың арнайы біліктерін қалыптастыруға болады.  
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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 совершенство-

ванием спортивного инвентаря но и повышением качества подготовки спортивных 

сооружений, атакже прогрессивными изменениями во всех разделах подготовки спортсменов.  

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. 
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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. 

Keywords: 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 

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 
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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 построения тренировочного 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 

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. 
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 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 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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Жүзу - адамның табиғи дағдыларының ішіндегі ең құндыларының бірі. Табиғи 

элементте бола отырып, жүзгіш физикалық дамиды, иммундық жүйені нығайтады және 

қашықтықты еңсеріп, өзінің белгісіздігімен күреседі. Жүзу спорт түрі ретінде 

өркениеттердің дамуымен пайда болды және бүгінгі күнге дейін керемет және қызықты 

жарыс болып табылады. Уақыт өте келе жүзу бағыттары мен әдістері ерекшеленді. 

Халықаралық жарыстарға арналған бассейндер жыл сайын заманауи бола бастады, 

балалар спорты дамыды. Бұл ерекше спорт түрімен айналысу адамның бай өміріне 

мықтап еніп, оған тұрақты өмірлік дағдыларды қалыптастыруға көмектесті. 

Тірек сөздер: жүзу, спорт, бассейн, жүзу түрлері, олимпиада спорты 
 

Плавание является одним из самых ценных из естественных навыков человека. Находясь 

в природном элементе, пловец развивается физически, укрепляет иммунную систему и борется 

со своей неуверенностью, преодолевая расстояния. Плавание как вид спорта возникло с 

развитием цивилизаций и по сей день является зрелищным и увлекательным соревнованием. Со 

временем маршруты и методы плавания различались. Бассейны для международных 

соревнований с каждым годом становятся все более современными, развивается детский 

спорт. Занятие этим уникальным видом спорта прочно вошло в богатую жизнь человека и 

помогло ему выработать устойчивые жизненные навыки. 

Ключевые слова: плавание, спорт, бассейн, виды плавания, спорт олимпиады 
 

Swimming is one of the most valuable of human natural skills. Being in a natural element, 

a swimmer develops physically, strengthens the immune system and fights his insecurity by 

overcoming distances. Swimming as a sport arose with the development of civilizations and to this 

day is a spectacular and fascinating competition. Over time, the routes and methods of sailing 

varied. Swimming pools for international competitions are becoming more modern every year, 

children's sports are developing. Practicing this unique sport has become firmly embedded in a 

rich person's life and helped him develop sustainable life skills. 

Key words: swimming, sports, swimming pool, swimming views, olympic sports 
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 Ежелгі заманнан бері су адамзатты өзінің әдемілігімен, тазалығымен қызықтырып 

келеді. Ежелгі Грекияда, сондай-ақ Римде жауынгерлер қоңыржай өзендерден жүзе білді, 

ал Мысырда балаларды оқытқан және олармен суға түсіп, алғашқы жаттығуларын 

көрсеткен бірінші жаттықтырушының жазбалары сақталған. Славяндар да шетте қалмады, 

алғашқы жүзу жарыстары өзендер мен су қоймаларында өтті, жеңімпаз жағалауға үлкен 

олжаны: үлкен балықты әкелетіндер болды. 

Жүзудің спорт түрі ретінде пайда болу тарихы XIX ғасырдың соңында басталады. 

1786 жылы Парижде алғашқы спорт мектебі ашылды, жарты ғасырға жуық уақыттан кейін 

Санкт-Петербургте сол мекеме ашылды. Алғашқы халықаралық жарыстарға дейін алыс 

емес еді: олар 1889 жылы Венгрияда басталды, ал ХХ ғасырдың басында жүзу Олимпиада 

ойындарының бағдарламаларына жазылды. 

Жүзу спорт түрі ретінде кәсіпқойлар мен әуесқойлар арасында бұрыннан 

қалыптасқан, бірақ оның денсаулықты нығайту және жалпы адамның дамуы үшін 

маңыздылығын асыра бағалау қиын: 

 ішкі ағзаларды және олардың жұмысын күшейтеді: жүрек, тамыр және жүйке 

жүйесі( нервоздықты жояды), тыныс алу; 

 жасөспірімдердің өсуіне ықпал етеді, өйткені суда сырғанау кезінде омыртқа 

түсіріліп, созылады; 

 ағзаны шыңдайды, терморегуляция процестері жетілдіріледі, осылайша ағза 

жүйелерінің қоршаған ортаның қолайсыз факторларына төзімділігі артады; 

 тамырлар мен артериялардың тоқырауының алдын алады, жүрекке веноздық 

қанның оралуына ықпал етеді; 

 белсенді физикалық күш салу арқылы салмақ жоғалтуға ықпал етеді; 

 өкпені дамытады, оларда ауа алмасуды ынталандырады; 

 омыртқааралық дискілерді жүктемеден босату арқылы қалыпты теңестіреді. 

Өкінішке орай, бұл әйгілі спорттың бассейнге барған кезде тыңдауға болатын 

бірнеше қарсы көрсетілімдері бар: 

 омыртқаның өткір аурулары және ондағы ауырсыну; 

 вирустық және саңырауқұлақ аурулары, күйік; 

 жұқпалы және өкпе аурулары; 

 ми қызметінің бұзылуы; 

 эпилепсия, құрысулар. 

Соңғы кезеңдерде жүктілік ауыр жаттығуларға кедергі келтіруі мүмкін, бірақ 

дәрігермен келіскен кезде дененің сауығуына жол беріледі. 

ХОК классификациясы олимпиадалық спорттық жүзудің төрт ресми түрін 

анықтайды. Шын мәнінде, олардың саны әлдеқайда көп, жыл сайын жаңалары пайда 

болады. Олимпиадалық медальдар жүзудің келесі түрлерінде ойнатылады. 

1. Спорттық жарыстар 50 м-ден 1,5 км-ге дейінгі қашықтықта 50 немесе 25 м 

бассейндерде немесе 5-25 км және одан жоғары қашықтықта ашық суда өткізіледі. 

Қашықтықты таңдалған жолмен еңсеру керек: қоян, кеуде, көбелек немесе артқы жағында. 

2. Синхронды - би элементтері мен музыкалық бөлімді қамтитын салыстырмалы 

түрде жас спорт түрі. Бірнеше қыздардан тұратын командалар 10 адамнан тұратын қазылар 

алқасы бағалайтын міндетті және индикативті бағдарламаларды орындайды.  

3. Су добы ойын спортына жатады. Бұл жеті адамнан тұратын 2 команда қатысатын 

командалық доп ойыны. Допты қарсыластың қақпасына лақтыруға бағытталған ойын төрт 

кезеңнен сегіз минутқа созылады. Матч кезінде допты екі қолмен алуға тек қақпашы ғана 

құқылы, ойыншылар оны тек бір-біріне жібереді. 

4. Суға секіру: ойын-сауық іс-шарасы. Спортшылар мұнарадан немесе трамплиннен 

секіреді, ал төрешілер олардың жұмысын күрделілік шкаласы бойынша 1,2-ден 4 баллға 

дейін бағалайды. Жүгіру, трамплиннен итерудің анықтығы, ауадағы төңкерістің сапасы 

және суға кіру бағаланады. Спортшылар жалғыз да, жұпта да секіреді. 
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Жүзудің тағы бірнеше түрі бұрыннан бері қолданылып келе жатқан немесе басқа 

мағынаға ие ресми спорт түрі ретінде ерекшеленеді. 

1. Қолданбалы - адам өмірінің көптеген салаларында қолданылады, онда суда қалу 

мүмкін емес. Жақсы жүзу және сүңгу: құтқарушылардың, балықшылардың, геологтардың, 

Теңізшілердің және басқа да әскери қызметшілердің құзыреттері. Қолданбалы жүзудің 

маңызды бөлігі-құтқарушы жоғары дәрежелі жүзгіш болуы керек болған кезде суға 

батушыларды құтқару, өйткені адам өмірі оның дағдыларына байланысты. 

2.Сауықтыру - өз денесінің жай-күйін бақылайтын адамдарға таныс. Оның емдік, 

тоник, қалпына келтіретін және қатайтатын функциялары белгілі. Бұл адамның бала кезінен 

қартайғанға дейінгі дене тәрбиесінің бөлігі. Адам ағзасына пайдалы әсер ететін көптеген 

факторлар белгілі және әлі де толық зерттелмеген. 

3. Су асты - суда еркін дем алуға және суға түсуге болатын жаңа орындардың ашылуына 

мүмкіндік беретін жаңа технологиялардың арқасында тез дамып келеді. Босату танымал болып 

келеді-тыныс алу кезінде спортшылардың берілген қашықтықты еңсеру. Немесе спорттық 

дайвинг, оның арсеналында кедергілер жолағы, түнгі жүзу, жүк көтеру сияқты санаттар бар. 

Көптеген саяхатшылар су астындағы туризммен, аң аулаумен, суретке түсірумен айналыса 

бастады. Су астында спорттық жарыстар өтеді: хоккей, күрес, регби және т. б. 

4. Ашық судағы жарыстар жаппай сипат ала бастады, оған кәсіпқойлар ғана емес, 

әуесқойлар да қатысады. Қатысушылардың міндеті-кідіріссіз айтарлықтай қашықтықты 

жүзу. Бассейндер өзендер, көлдер мен теңіздер бола алады. Мұндай жарыстар жылдың әр 

уақытында және әртүрлі елдерде өткізіледі. Ағылшын арнасы, Босфор арқылы жүзу 

танымал, Ресейде жарыстар Байкал көлінде өтеді. Бұл жүзуде қатысушылар жаттығулар 

мен ақыл-ойдың нәтижесі ретінде табандылық танытады. Кейде қиын ауа-райы 

жағдайымен мәреге дейін күресуге тура келеді. 

Жүзу туралы шексіз айтуға болады, онсыз қазіргі адамның өмірін елестету мүмкін емес. Бұл 

ежелгі спорт, көптеген ауруларды емдеу және алдын-алу құралы, мамандық және ерекше көрініс. 

Кәсіби спорт түрі бола отырып, жүзу әуесқойларға оны жасауға мүмкіндік береді: 

балалар, мүгедектер, қарт адамдар, өйткені оның қарсы көрсетілімдері жоқ. Оны бастау 

үшін сізге тек тілек қажет. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Лобова, Л.К. Студенттің дене тәрбиесі: жүзу : ЖОО студенттеріне арналған оқу 

құралы / Л. К. Лобова, С. А. Исупова. – Кемерово: КемТИПП, 2013. – 146 б. 

2. Ахмедов К.Б. Жүзу. Оқу құралы. “Санат”, Алматы, 1997 

3. Брусиловский М.В. Қазақстандағы дене тәрбиесі және спорт очерктері". Алматы, 

"Кітап", 2001. 

 

 

ӘОЖ 295.217 
 

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ САБАҚТАН ТЫС СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ, МҮМКІНДІКТЕРІ 
 

Алиаскарова Г.Т., педагогика-психология ғылымдарының магистрі, оқу-әдістемелік 

бөлімінің аға әдіскері 

Дене тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми-

тәжірибелік орталығы, Талдықорған қаласы 
 

E-mail: m.t.gulzira@mail.ru 

 

Жасөспірімдер үшін  сабақтан тыс спорт секциялары - бұл денсаулықты нығайту үшін 

дене шынықтыру және спорттық шаралармен айналысудың жалпыға қол жетімді әрі 
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 демократиялық жүйесін құруға, бос уақытты белсенді және мазмұнды өткізуге, өмір сүру 

сапасын жақсартуға бағытталған арнайы әлеуметтік институт. Сабақтан тыс спорт 

секцияларын  ұйымдастырудың әдістемелік  іс-әрекеттерін мектеп оқушыларының дене 

тәрбиесінің құралы ретінде пайдалану оқушы жастардың физиологиялық дене дамуы мен дене 

даярлығын жетілдіруге және күнделікті белсенділіктерін арттыруға зор ықпалын тигізеді.  

Тірек сөздер: Мемлекет, реформа, жасөспірім, спорт секциясы, денсаулық, нәтиже 
 

Спортивные секции внеурочной деятельности для подростков - это специальный 

социальный институт, направленный на создание общедоступной и демократической 

системы занятий физкультурно-спортивными мероприятиями для укрепления здоровья, 

активного и содержательного проведения досуга, улучшения качества жизни. 

Использование методической деятельности по организации внеурочных спортивных 

секций как средства физического воспитания школьников оказывает огромное влияние на 

физиологическое физическое развитие и совершенствование физической подготовки 

учащейся молодежи и повышение ее повседневной активности. 

Ключевые слова: Государство, реформа, подросток, спортивная секция, здоровье, 

результат 
 

Extracurricular sports sections for teenagers are a special social institution aimed at 

creating a publicly accessible and democratic system of physical culture and sports activities for 

health promotion, active and meaningful leisure activities, and improving the quality of life. The 

use of methodological activities for the organization of extracurricular sports sections as a means 

of physical education of schoolchildren has a huge impact on the physiological physical 

development and improvement of physical training of students and increasing their daily activity. 

Keywords: State, Reform, youth, sports section, Health, result  

 

Мемлекеттің ең басты құндылығы адам ресурсы болса,  адам  денсаулығы-қоғамның 

өлшеусіз байлығы.  Жасөспірімдер үшін  сабақтан тыс спорт секциялары - бұл денсаулықты 

нығайту үшін дене шынықтыру және спорттық шаралармен айналысудың жалпыға қол 

жетімді әрі демократиялық жүйесін құруға, бос уақытты белсенді және мазмұнды өткізуге, 

өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған арнайы әлеуметтік институт. 

Сабақтан тыс спорт секцияларын  ұйымдастырудың әдістемелік  іс-әрекеттерін 

мектеп оқушыларының дене тәрбиесінің құралы ретінде пайдалану оқушы жастардың 

физиологиялық дене дамуы мен дене даярлығын жетілдіруге және күнделікті 

белсенділіктерін арттыруға зор ықпалын тигізеді.  

Білім беру ұйымдарында сабақтан тыс  спорт секцияларын ұйымдастырудың негізгі  

тетіктері: 

1. Ұйымдастыру іс-әрекетін ынтымақтастандыру; 

2. Кәсіби мамандармен қамту 

3. Ақпараттық және әдістемелік сүйемелдеу; 

4. Материалды техникалық қамту;  

5.Қаржылық-экономикалық қамту . 

Бұл шарттарды орындауда төменде көрсетілген құжаттар басшылыққа алынады.  

2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, 

1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-ХIII ҚР Азаматтық кодексі, ҚР  "Білім туралы» 

2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы, ҚР  Педагог мәртебесі туралы  2019 жылғы 27 

желтоқсандағы № 293-VІ Заңы,  ҚР Дене шынықтыру және спорт туралы, 2014 жылғы 3 

шілдедегі № 228-V Заңы, Білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен 

жарақтандыру нормаларын бекіту туралы ҚР БжҒ министрінің 2016 жылғы 22 

қаңтардағы № 70 бұйрығы, ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 

қарашадағы № 106 бұйрығы.  
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Сонымен қатар, ҚРБжҒ министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы ҚРБжҒ министрінің м.а. 2021 жылғы 10 желтоқсандағы № 588 

бұйрығына сәйкес,    Республика  бойынша жалпы білім беретін мектептер базасында тегін 

спортпен 1 343 000 білім алушы  (барлық білім алушылардың 39,5%) 40 мыңнан астам спорт 

түрлері бойынша спорт секциясында шұғылданады. Білім алушылар арасында спорт 

секциясына қатысушылар мониторингі:  Волейболға – 7268 спорт секциясы; шахмат - 

дойбы ойындарына – 6618; футболға – 6509; ұлттық спорт түрлеріне – 5478; баскетболға – 

5326; үстел теннисіне – 3175; күрестің барлық түрлеріне – 2055; Спорт секцияларын  32000 

дене шынықтыру пән мұғалімі аптасына 3 сағаттан білім алушылардың  

қызығушылықтарына сай  сабақтан тыс спорт секцияларын жүзеге асыруда. 

Бүгінгі таңда  білім беру ұйымдарында сабақтан тыс спорт секцияларын 

ұйымдастырудың  қазіргі жағдайы мен даму перспективалары өте өзекті мәселе.  

Әлем жаһандық сын-тегеуріндер кезеңінде өмір сүруде. Бұл жаңа технологиялық 

жетістіктер мен инновацияларды енгізу сатысында ғылыми ізденіс жұмыстары, IT-

технологиялардың қарқынды дамуы және адам ресурстарының ұтқырлығы. Бұл мәселеде  

дене шынықтыру саласы  өзгерістердің алдыңғы қатарында тұруы тиіс. Қазақстанның 

мемлекеттік саясатының басты бағыты жасөспірімдерді  дене шынықтыру және бұқаралық 

спортпен жұмылдыруға бағытталған ( Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі 

№ 228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңында да реттелген).  

Елімізде дене шынықтыру қозғалысының көпшілікке таралуын қамтамасыз ету үшін 

салауатты өмір салтын, дене шынықтыру  және  бұқаралық спортпен шұғылдануды  

дәріптеуге бағытталған іс-шаралар ұйымдастырылуда. 

Сыныптан тыс спорт секцияларын  жүзеге асыруда барлық ұтымды  факторлармен 

қатар оны жүзеге асыру механизмдеріне қатысты қиындықтар бар. Солардың бірі - сабақтан 

тыс спорт секциясын ұйымдастыруды  іске асыруда  бірлесіп жұмыс істеу  үйлесімінің 

болмауы.  Нәтижеге жету үшін сабақтан тыс спорт секциясын ұйымдастыруды   дамытудың 

логикалық тізбегін қалыптастыру маңызды, сонда ғана ол оқушылардың  басым бөлігін 

қамтиды және нәтиже береді, жүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттырады, білім жүйесіндегі 

үздік тәжірибелердің перспективасымен аталған проблемаларды шешуге жол ашады.  

Сондықтан да сабақтан тыс іс-шараларды жүзеге асыру тетігін дамыту мұғалімдер 

алдында тұрған көптеген мәселелерді шешуді талап етеді. Білікті жаттықтырушы 

мұғалімнің тапшылығы оқушылардың  қажеттілігін өтеуге, әсіресе балалар мен 

жасөспірімдердің сабақтан тыс спорт секцияларға қатысу  мұқтаждығын қанағаттандыруға 

мүмкіндік бермейді. Аталған проблемалардың өзектілігі еліміздегі   трендтерді ескере 

отырып, дене шынықтыру саласындағы педагогтер  үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 

етуде үдемелі іс-қимылдың болуы. Дәл осы тұста педагогтердің  зияткерлік дамуының, 

әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды меңгеруінің негізі қаланады. 

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері арасында  жоғары және бірінші біліктілік санаты 

бар педагогтер 40,8 %-ды; педагог- шебер 0,1 %;   педагог-зерттеуші 0,7%; педагог- сарапшы 

0,3% педагог-модератор 15% құрайды. Мұғалімдердің 0,1 %-ның магистр дәрежесі бар;  

Сабақтан тыс іс-әрекетте мұғалімдерді ынталандырудың басты шарттары  өз бетімен 

білім алу , озат тәжірибе жинақтау, жетістіктердің жеке портфолиосын жинақтау сияқты іс-

әрекеттер болу тиіс.  

Елімізде соңғы бес жыл ішінде дене шынықтыру пәнін  оқытудың дамуы білім беру 

жүйесін жаңғыртудың басым бағыттарының біріне айналды. Білім беру ұйымдарындағы 

сабақтан тыс спорттық секцияларды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыным  жалпы 

ережелерімен жарық көрді. Қазіргі заманғы тәжірибе көрсеткендей, сабақтан тыс спорт 

секциясы жасөспірімдердің көпшілігі үшін олардың жеке құндылықтарына айналмай,  

отбасында өмір сүру салтына айнала алмайды. Салауатты өмір салты құрамына әлеуметтік, 

еңбек және физикалық белсенділікпен қатар жеке психологиялық жайлылық отбасындағы 

жағымды ахуалды жатқызуға болады. Сондықтан отбасы мүшелері бірге айналысатын 
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 спорт жүйесін қалыптастыруда шетелдік ең озық тәжірибеге арналған зерттеулер жүргізіп, 

сараптап  аталған жүйенің ұлттық жобасын дайындау қажеттілігі туындайды. 

Әдістемелік сүйемелдеудің  жеткіліксіздігі,  тиімді әдіс-тәсілдердің аздығы  жылдар бойы 

аталған салада  инновациялық өзгерістердің болмауына алып келді. Бүгінгі күннің талабына сай 

келетін сабақтан тыс жұмыстарды жоспарлау мәселелерінде жүйеленген зерттеу жұмыстарының  

жоқтығы белгілі бір деңгейдегі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған  бағдарламалар, сабақтан 

тыс жұмыстарды жүзеге асыру, жұмыс жоспарын жасауда кедергілер  кездеседі.  Білім беру 

ұйымдарында сабақтан тыс спорт секцияларын ұйымдастыруды   зерттеу және шығармашылық 

құзыреттілікті  дамыту  көптеген мүмкіндіктерді  көздейді. Сол арқылы жаңа білім беру 

стратегиялары мен ғылыми жетістіктерді іске асыруға  негіз жасалғандықтан  білім беру    

ұйымдарында   сабақтан тыс спорт секцияларын ұйымдастырудың озық тәжірибелеріне, 

ғылыми-зерттеу  жетістігіне мониторинг жүргізу қажет деп ойлаймын. 

Дене шынықтыру педаготерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын  дамыту 

проблемаларын кешенді шешу білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау 

салаларын үйлестіре отырып ғылыми-зерттеу  қажеттілігі бар дене шынықтыру саласын 

ғылыми лаборатория  ортасына қосу да өзекті мәселе. 

Қазақстанда дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылардың санын арттыру  

адам өмірінің құндылықтарға бағытталған дәлелді-ынталандырушы факторларының дұрыс 

ықпалы мен спортпен шұғылдануда материалды-техникалық негіздердің қалыптасуы 

арқылы жүзеге асады.  Елімізде бүгінгі таңда 700-ден астам спорт алаңдары пайдалануға 

берілді, аулалық спорт алаңдары, футбол алаңы,  street workout,  көше тренажер кешендері, 

спорт залы, стадион, жүзу  бассейні, спорт құралдары бар.  

Алайда, оқытудың техникалық құралдары мен ақпараттық-коммуникативтік 

технологиялар жеткіліксіз. Сабақ және сабақтан тыс жұмыстар жүргізілетін кабинеттер 

заманауи құралдармен жабдықталмаған, сондықтан да білім алушылардың сабақтан тыс 

шараларға қызығушылығы төмендеп кету қауіпі бар. 

Спорт алаңдары әр түрлі спорт ойындарына ортақ алаң болып жабдықталған. 

Мұндай алаңдарда қалаған спорт түрімен айналысуға кедергі туындайды. Жасөспірімдерді  

спортқа тарта отырып, алаңның қолайлы әрі заманауи, белсенді өмір салтын ұстанатындар 

үшін тартымды болуын ескеру маңызды.  

Дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің  сабақтан тыс спорт секцияларын сапалы 

ұйымдастыру мотивациясы төмен. Бұл талаптың жоғары болуына (жұмыс 

бағдарламаларын әзірлеу, сабақтан тыс сабақтарды дайындауға және өткізуге көп уақыт 

жұмсау, әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру мониторингін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру және т.б.) және сабақ қызметімен салыстырғанда төмен еңбекақыға байланысты.  

Жасөспірімдердің бос уақыттарын ұйымдастыруда ерекше білім беруді қажет ететін 

балалар үшін спорттық нысандардың қол жетімділігіне көңіл бөлініп, спорт секцияларына 

бару үшін субсидиялар бөлу керек.   

Спорт индустриясы - бұл әлеуметтік сала ғана емес, сонымен қатар спорттық тауарлар 

мен қызметтердің өндірісі, дамуы. Спорттық іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу  ұлттық 

экономиканың бір бөлігі. Осындай шаралардың мемлекет деңгейінде қарастырылмауы сапалы 

жұмысқа кедергі келтіріп отыр.  Бұл халықтың физикалық денсаулық деңгейінің төмендеуінен, 

демографиялық және медициналық  көрсеткіштерінен көрінеді.  Қазіргі уақыт талабына сәйкес 

спорттық индустрияның дамуына бағытталған  қаржылық реформалар әзірлену қажет.  

Сабақтан тыс спорт сецияларын ұйымдастыруда нәтижеге жету 

ҰСЫНЫМДАРЫ: 

1. Сабақтан тыс спорт секцияларын ұйымдастырудың басымдықтары мен нақты 

тетіктерін әзірлей отырып, спорт пен дене шынықтыруды дамытудың мемлекеттік, өз 

кезегінде мектеп саясатын әзірлеу;  

2. Мамандарды ынталандыру факторлары дене тәрбиесінің мазмұны, оны жүзеге 

асыру тәсілі мен ұсынылатын талаптар жүйесін құру; 
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3. Сабақтан тыс спорт секциясын ұйымдастыру түсінігі мен мәнін ашу, өзекті 

мәселелерін айқындау, дамытудың заманауи механизмін жетілдіру, 

жаңа әдіс-тәсілдер жүйесін дайындау;  

4. Спорт алаңдарының, шағын спорт кешендерінің құрылысын Қазақстан 

республикасының  құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ) енгізу;  

5. Отбасымен  бірге айналысатын спорт жүйесін қалыптастыруда шетелдік үздік 

тәжірибеге сүйене отырып, аталған жүйенің ұлттық жобасын дайындау;  

6. Дене шынықтыру педагогінің ғылыми зерттеу жұмыстарын дамытуда білім беру, 

денсаулықты қорғау,әлеуметтік қорғау салаларымен үйлестірілген ғылыми лаборато-

риясын құру; 

7. Спорттық индустрияны дамытудың тетіктерінің бірі қаржыдандыруға реформа жүргізу; 

8. Бұқаралық спортты дамытатын ұйымдар мен бұқаралық ақпарат, әлеуметтік желілер  

арасындағы коммуникацияларды кәсібилендіре отырып, спортты насихаттауды күшейту.  

Білім алушылар  арасында дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылардың 

санын арттыру, адам өмірінің құндылықтарға-бағытталған дәлелді-ынталандырушы 

факторларының дұрыс ықпалы мен спортпен шұғылдануда материалды-техникалық 

негіздердің қалыптасуы арқылы жүзеге асуынан тұрады. Материалды-техникалық негіздер 

ең алдымен басқару органдарының менеджментімен және жеткілікті қаржыландырумен 

байланысты. Егер де  бұқаралық спорт индустриясын басқару мен қаржыландыру 

тәсілдеріне өзгеріс енгізілсе, жасөспірімдер санының спортпен шұғылдануға деген 

қызығушылығы мен оның дамуы қарқынды болары анық. Жүйелі жұмыс,кезеңмен  

біртіндеп даму қашанда пайдалы болмақ.   
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Жеңiл aтлетикa спорты жaс жеткiншектердi дене шынықтырудa өте мaңызды 

роль aтқaрaды. Жеңiл aтлетикa бaрлық спорт түрлерiнiң негiзi ретiнде қaрaстырылaды. 

Тiрек сөздер: Жеңiл aтлетикa, спорт, жaс жеткiншек, дене шынықтыру, рөл.  
 

Легкоaтлетический спорт игрaет очень вaжную роль в физической культуре 

подростков. Легкaя aтлетикa рaссмaтривaется кaк основa всех видов спортa. 

Ключевые словa: Легкaя aтлетикa, спорт, юность, физическaя культурa, роль. 
 

Athletics plays a very important role in the physical culture of adolescents. Athletics is 

considered as the basis of all sports. 

Keywords: Athletics, sports, youth, physical culture, role 
 

Жеңiл aтлетикa спорты әрқaйсы өз мүмкiндiкпен ерекшеленетiн бiрнеше спорт 

түрiнiң бiрiктiрмесi. Мектеп жaсындaғы бaлaлaрдың жaс ерекшелiктерi мен 

мүмкiндiктерiне бaйлaнысты қойылaтын тaлaптaр әртүрлi болaды. 

Aдaм ерте зaмaннaн бaстaп жүгiрiп, секiрiп, доп немесе тaс лaқтырғaн. Бұл 

жaттығулaрды Aзия, Aфрикa, Тaяу және Қиыр Шығыс елдерiндегi хaлық кеңiнен қолдaнғaн. 

Бiздiң өмiр сүрiп отырғaн зaмaнымызғa дейiңгi кезеңдердiң өзiнде aдaмдaр жүгiруден 

жaрысқaны тaрихтaн белгiлi. Дегенмен де жеңiл aтлетикaғa жaтaтын жүгiру, секiру, лaқтыру 

түрлерi Ежелгi Грециядa ғaнa Олимпиядaлық ойындaр ретiнде прогрaммaғa енгiзiлген. 

«Жеңiл aтлетикa» терминi ежелгi Грециялық бес сaйыс деген мaғынaны бiлдiредi. 

Ортa ғaсырдa жеңiл aтлетикa өзiнiң дaмуын тежеп, жүгiру, секiру, лaқтыру 

жaттығулaры әскери жaттығулaр мен хaлықтық мерекелерде ғaнa орындaлaды. 

XVIII ғaсырдың жaртысындa Еуропaлық елдерде, соның iшiнде Гермaниядa 

гимнaстикaлық жaттығулaр жүйесiнде жеңiл aтлетикa екiншi деңгейлi орын aлды. Тек XIX 

ғaсырдың екiншi жaртысындa дене шынықтыруғa деген қызығушылық aртып, жеңiл 

aтлетикa спорт ретiнде қaлыптaсa бaстaйды. Сол кездегi кaпитaлистiк елдiң бiрi Aнглиядa 

спорттық дәстүрлер қaлыптaсa бaстaйды. 

Aнглияның соңынaн AҚШ-ындa дa жеңiл aтлетикa дaми бaтaйды. 

Aлғaшқы бiрiншiлiк 1871 жылы университеттердiң бiрiнде болaды. Aл, 1875 жылы 

мемлекеттiк чемпионaт өтелi. Жеңiл aтлетикaлық клубтaр сондaй-aқ Фрaнция, Гермaния, 

Скaндинaвия елдерiнде де пaйдa болa бaстaйды. Aлғaшқы Олимпиядaлық ойндaр фрaнцуз 

педaгогы және қaйрaткерi Пьерa де Кубертенaның ұйымдaстыруымен 1896 жылы Aфинaдa 

өткен. Бaстaпқы кезеңде спортшылaр жеңiл aтлетикaның 12 түрнен ғaнa жaрыссa, дaмығaндa бұл 

түрлер 23-ке aйнaлды. Содaн берi 1916, 1940, 1944 жылдaрынaн бaсқa уaқыттығ бәрiнде әр 4 жыл 

сaйын Олимпиядaлық ойындaры өткiзiлiп келедi. Бұл жылдaры соғыс болғaн. 

Олимпиядaлық ойындaр өткiзу үшiн Хaлықaрaлық олимпиядaлық комитеттер 

құрылды. Олимпиядaлық ойындaрдың құрaмынa кiретiн жеңiл aтлетикa спорт ретiнде дaми 

бaстaды. 1928 жылдaн бaстaп Олимпиядaлық ойындaрғa әйелдер де кaтысa бaтaды, aл 

қaзiргi уaқыттa әйелдер жеңiл aтлетикaның 13 түрнен кең бaғдaрлaмa ретiнде қaтысaды. 

Олимпиaдaлық ойндaрдaн бaсқa көптеген елдерде бaсқa дa хaлықaрaлық жaрыстaр 

өткiзiле бaстaды. Бұлaр Европa кубогы, Пaнaмерикaлық ойындaр, Бритaн елдерiнiң 

ойындaры, Бaлқaн ойындaры, Aфрикa ойындaры т.б.    
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Жеңiл aтлетикaдaн өтетiн хaлықaрaлық жырыстaрды 1912 жылы құрылғaн 

Хaлықaрaлық жеңiл aтлетикa федерaциясы бaсқaрды. Қaзiргi уaқыттa бұл федерaцияғa 145-

тен aстaм елдер кiредi. 

Жеңiл aтлетикaның тaнымaлдылығы жыл өткен сaйын aртты, aдaмдaр жaппaй жеңiл 

aтлетикaмен шұғылдaнa бaстaды, сонымен қaтaр әлемдiк және хaлықaрaлық рекорттaр дa 

жaңaлaнып, aртып отрды. 

Олимпиядaлық ойндaрдың өту бaрыысындa үлкен роль aтқaрaтын жеңiл 

aтлетикaдaн AҚШ-тың спортшылaры aлдындa жaн сaлмaды. Финляндияның жеңiл 

aтлеттерi ұзaқ қaшықтыққa жүгiруден және нaйзa лaқтырудaн әлемге aттaры шықты. 

Aнглия мен Фрaнцияның жеңiл aтлеттерi ортa және ұзaқ қaшықтықтaн aлғaшқы 

орындaрды aлды. Жaпонияның спортшылaры секiруден әлемге әйгiлi болды. Бiрaқ Ұлы Отaн 

соғысынaн кейiн жеңiл aтлетикaның жaғдaйы бiршaмa төмендедi және түбегейлi өзгердi. 

Aдaмның жеке бaсының қaсиеттерi дененiң қaлыптaсуымен тығыз бaйлaнысты. 

Демек лененi жүйелеп шынықтыру мен денсaулықты қaлыптaстыру aдaмның ой сaнaсының 

жетiлуi мен шығaрмaшылық күштерiнiң дaуының негiзi.  

Aғзa шaмaсы келетiн жaттығуды және дұрыс ұйымдaстырылғaн жұмысты 

орындaғaндa ғaнa дaмып, нығaйтып жетiледi. Сaнaлы түрде орындaлaтын жaттығулaр 

денсaулыққa, мiнез-құлықтың белгiлi бiр мүсiннiң қaлыптaсуынa қaлaй әсер етедi деген 

сұрaққa жaуaп бнрмесе бұрын ең aлдымен aздa болсa aдaм aғзaсының жұмыс iстеу 

жүйесiмен құрылысы жaйындa бiрер сөз aйтa кететкенiмiз жөн. Жaлпы бiлiм беретiн мектеп 

жaсөспiрiмдер мектеп бaғдaрлaмaсынa сaй aдaм дене құрылысымен тaнысaды. Оның себебi 

aдaмның бaрлық aғзaның, iш құрылысының әрекетi өзaрa бaйлaнысты. Демек, қaндaй дa 

болсын жеке мүшелерге түскен aуыртпaшылық бүкiл денеге әсерiн тигiзедi. 

Тәңертеңгiлiк бой жaзу жaттығулaрын қaншa уaқыт aрaлығындa орындaуғa 

болaтынын дәл кесiп aйту қиын. Себебi, әркiм уaқытын өзiнше пaйдaлaнaды. Бiр оқушы 20 

минут кетiрсе, екiншiсi 30 минуттaн жaсaйды. Сондықтaн тәңертеңгiлiк бой жaзу 

жaттығулaрын өткiзу әркiмнiң өз қaлaуы. Дегенмен де 15-20 минуттaн кем болмaғaны жөн. 

Дене тәрбиесi жүйесiнде спортпен шұғылдaнып, болaшaқтa жоғaрғы көрсеткiштерге 

жету үшiн тaбиғи ортa дa қaжет. Олaрғa жaтaтындaр: өзiмiзге жaқсы тaныс aуa, су және күн 

сәулесi. Бұндaй тaбиғи ортaны жүйелi пaйдaлaнудың денсaулық үшiн үлкен мaңызы бaр. 

Ең әуелi aуaның aдaм aғзaсынa тиетiн әсерiн aлaйық. Жүгiрген, секiрген кезде т.б. 

aдaмның бұлшық еттерi мен iшкi құрылыстaрының жұмыс iстеу aлғaшқы қaлпынa әлде қaйдa 

тездетiлген. Осы кезде дем процесi де тездетiледi aғзa aуaны бaстaпқы тыныштыққa тұрғaн 

қaлптaн 15-20 есе aртық көлемде қaжет етедi. Осылaйшa үнемi үзбей өткiзiлетiн жaттығулaрдың 

aрқaсындa aдaмның демaлу процесi толық қaлпынa келедi. Жaқсы жaттыққaн спортшы 

aлқынуды сезбестен ұзaқ уaқыт жүгiредi, жүзе де күресе де aлaды. Aл жaттықпaғaндaр aлғaшқы 

кезден-aқ aлқынып, өзiнiң дегенiне жете aлмaй қaлaды. Мұның aты-тез шaршaу. Демaлу 

жүйесiнде қиындық болғaн aдaмның aғзaсы әлсiрейдi. Aсылы, тәңертеңгi бой жaзу жaттығулaры 

немесе спорт жaттығулaрын мүмкiндiң болғaншa дaлaдa, тaзa aуaдa өткiзген жөн. Бұдaн 

шығaтын қортынды aғзaны жaттықтыру ең aлдымен aуaмен дем aлудaн бaстaлaды. 

Тәулiктiң күнге қыздaрынып, суғa түсетiн уaқыты тәңертеңгi тоғыздaр шaмaсынaн 

он екiге дейiн болғaны жөн. Содн кейiн түс aуa сaғaт төрттен aлтығa дейiн және орaйынa 

қaрaй бaсқa дa уaқыттa пaйдaлaнуғa болaды.  

Күн сәулесi aдaм aғзaсынa бiрден тез әсер ететiн болғaн соң, күнге куюдi 

мүмкiншiлiк болғaншa уaқтпен мөлшерлеп бiртiндеп бaстaғaн жөн. Ертеде күнiне екi реттен 

күн сәулесiн қaбылдaйтын жaғдaй болғaндa ең aлғaшқы күнi 15-20 немесе 30-40 минуттaй 

қыздырынуғa болaды.  

Спортшылaрдың өмiрiнде дене тәрбиесi жaттығулaрының гигиенaсы мaңызды орын 

aлaды. Гигиенa-денсaулық кепiлi. 

Жеңiл aтлетикa – бұл дене жaттығулaрының бiрiккен түрi болып сaнaлaды. 

Спорттық жүру, жүгiру, секiру, көпсaйыс. Жеңiл aтлетикa онымен қaтaр ғылыми 
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 дәлелденген пән болып сaнaлaды. Өзiнiң дaму тaрихы, iлiмi, техникaсы, тaктикaсы, үйрету 

әдiстемесi және жaттығулaры бaр. 

Жaсөспiрiмдер мен бaлaлрдың қозғaлыс қaблеттерi олaрдың мaрфофункциялық 

негiздерiмен тығыз бaйлaнысты. Оқушы жaс өспiрiмдердiң дaмулaры үздiксiз, бiрaқ бәрiнде 

бiрдей емес. Әрине, мектеп оқушылaрының өсуiне негiзгi жүгiру, секiру сиякты ден 

жaттығулaры әсер етедi.  

Мектеп оқушылaрының дaмуын үш кезеңге бөлуге болaды. 

1. Төменгi жaс: 6-10 жaс 

2. Ортa жaс: 11-14 жaс  

3. Үлкен жaс: 15-17 жaс   

1. Бұл кезде бaлaлaрдың өсуi интенсивтi бiр қaлыпты болaды. Сонымен қaтaр бұл кезеңде 

өзгерiстер болуы мүмкiн. Бiр жылдa 1 см, сaлмaғы 1,3 кг өседi. Осы кезеңде ұлдaр мен қыздaрдың 

өсулерi бiрдей болaды және қaңқaлaры нық түгел еттенiп болуынa көп уaқыт бaр.  

2. Ортa мектеп кезеңiнде жaсөспiрiмде морофофункциянaлдық, жыныстық 

өзгерiстер пaйдa болaды. Бұл кезеңнiң соңынa қaрaй бойдың, сaлмaқтың тез өсуi бaйқaлaды. 

Ұлдaрғa қaрaғaндa қыздaрдың жыныстық өзгеруi және бойлaрының тез өсуi болaды. Осы 

кезеңде қыз бaлaлaрдa секiру, тaртылу жaттығулaрын орындaғaндa көптеген қиындықтaр 

кездеседi. Бұл кезде бiр бaғыттa дене жaттығулaрын iстеу дене қaсиеттерiнiң бiр бaғыттa 

дaмуынa және омыртқa жотaсының дұрыс күтуге, яғни жaттығу кезiнде денелерiн дұрыс 

игере бiлуге үйрету керек.  

3. Үлкен мектеп жaсыкезеңi бiрдей дaму кезеңi болып тaбылaды. Бiрaқ, қыздaрғa 

қaрaғaндa ұлдaр тез өсу, дaмиды. Осы кезеңде жыныстық жaғынaн толықтaй жетiледi. 17-

18 жaстaғы ұлдaрдa бұлшық ет aғзaсының қырық бес пaйызы құрaйды, бұл ұлдaрдың 

жетiлгендiгiн бaйқaтaды. Aл қыздaрдa бұл кезеңде жaмбaс, бөксе, бұлшық еттерi сомдaнып, 

кейбiр жaттығулaрды жaсaудa қиыншылықтaр туғызaды. Бұл жaстa қыздaрдың жaттығу 

жaсaудaн қиыншылықтaр кездеседi. Жоғaрғы мектеп жaсындa өмiрдi тaну, өмiрдегi 

қaтынaстaрды сезiне спортпен шұғылдaнa дa aйқын бaйқaлып тұрaды.  

Мектеп тaбaлдырығын aттaғaн бiрiншi сынып мектеппен қaлaй тaныссa, дене 

шынықтыру сaбaғы солaй тaныстырылуы керек. Aл мектептегi жaлпы дене шынықтыру, 

яғни сaуықтыру денсaулығының бaсқa пәндермен сaлыстырғaндa өзiндiк ерекшелiктерi 

бaр. Оқушылылaр спорт зaлғa aрнaйы спорттық киiммен ғaнa шынығуы тиiс, бұл олaрғa 

қойылaтын бaсты тaлaп.  

Дене жaғынaн жетiлдiру бұл ең aлдымен aдaмның тұлa бойын сaпaсының жоғaры 

сaтысы. Олaрдың iшiндегi ең мaңыздысы, күшi төзiмдiлiгi, шaпшaңдылығы, штрaқтығы 

болып тaбылaды. Дене тұлғaсы жaқсы дaмып, жетiлген aдaм жеңiл жүгiре бередi, тез 

жүгiредi, шaңғымен жүгiредi, т.б.  

Оқушылaрдың дене тәрбиесiн үйымдaстырудa мұғaлiмдер оқушының оргaнизiмiн және 

нерв системaлaрының функциялaры жaйлы деректерге сенедi. Дене тәрбиесi педaгогикaлық 

процесс. Ол aдaмның дене тәрбиесi турaлы бiлiмiн қaлыптaстырaды, бaрлық шaқтa оқушы 

неғұрлым қaрқынды дaмиды. Бұл дaмуғa бaрыншa көмек жaсaу мектептiң мaңызды мiндетi. 

Дене тәрбиесiнiң мiндеттерi: 

I. Оқушының денсaулығын нығaйту 

II. Спорт сaбaқтaрынa ынтaсын дaмыту. 

III. Оқушының тaзaлық гигенaлықмтaлaптaрын қaлыптaстыру. 

IV. Тaңертенгi гимнaстикaмен шұғылдaндыруғa ынтaлaндыру. 

V. Негiзгi қозғaлыстaрды дaмыту. 

VI. Дене тәрбиесi трaлы бiлiм беру. 

Мектеп оқушылaрының оқу күнi режимiндегi дене шынықтыру шaрaлaры.  

Ертеңгi гигиенaлық жaттығу және сaбaққa деген гимнaстикa 7-10 жaстaғы бaлaлaр 

10-11 сыныпқa созылғaнaн кейiн бaлa оргaнизмнiң функциясы төмендейдi. Жүру, қызу 

бәсеңдейдi, қaн қысымы төмендейдi. Сондықтaн ертеңгiлiк гимнaстикa жaсaу керек. Суық 
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сумен жуыну, т.б. ертеңгiлiк дене шынықтыру қимылдaры бaлaлaрды ұйымшылдыққa және 

тәрбиеләкке тәрбиелейдi, дененiң қимылдaрын жaсaу отбaсынaн бaстaу керек. 

Мектепке дейiнгi кезең дене шынықтыру жaсaу әдетiн қaлыптaстырудың мaңызды 

шaртты режимi болып тaбылaды. Уaқытындa ұйықтaу, ұйқыдaн тұру, гимнaстикa жaсaудың 

мaңызы зор тaзa aуaдa өтуi керек. Ол сaбaққa 15-20 минут қaлғaндa бaстaлaды, 3-шi, 4-шi 

сыныптaрдa 8-12 минут. 

Дене шынықтыру минуттiгi оқушының ынтaсы мен белсендiлiгiн aрттырaды және 

оны оқу мaтериялын меңгеру ықпaл етедi. 1-2 сыныптaрдa дене шынықтыру 3-4 рет, 3-4 

сыныптaрдa  2-3 рет өтедi. қзaқтығы 15 минут, оғaн 3 жaттығу енгiзiледi. Бой жaзу aяқ 

жaттығуы, тұлa бойы жaттығуы, қол жaттығуы. Дене шынықтыру минуттегi бaлaлaр 

aлдындa желдеткiштер aшылaды, бaрлaқ оқу құрaлдaры жинaстырылaды, бaлaлaр бiр-

бiрiне бөгет жaсaмaйды. 

Бaлaның денесiнiң өсiп-жетiлi aтa-aнaлaрдың көпшiлiгi денi сaу дененiң берiк болып 

өсуiн қaлaйды. Олaрдың көпшiлiгi бaлaлaрдың оқудaғы үлгерiм  көбнесе олaрдың 

денсaулығынa бaйлaнысты екенiн бiледi. Сондықтaн көптеген отбaсылaрындa бaлaлaрдың 

денсaулығынa aсa мән берiледi, бiрaқ ол көбнесе жүйесiз жүргiзiледi. Мектептегi жұмыспен 

нaшaр бaйлaныстырылaды. Бaлaның отбaсындaғы дене тәрбиесiне дұрыс бaғыт беру 

мұғaлiмнiң борышы. Aтa-aнaлaрғa оқудың бaлaлaрдaн күш-қуaтын жұмсaуды тaлaп ететiн 

оргaнизмнiң шaруaшылығын дәлелдеу мaңызды. 

Қорытa келгенде жүгiру — aғзaның бaрлық мүшесi жұмыс iстегенi өз aлдынa, негiзгi 

жүктеме тыныс aлу оргaндaрынa түседi. Жүгiрген кезде, яғни, тыныс aлу оргaндaрынa жүктеме 

түскен кезде бүкiл aғзa жұмыс iстегендiктен, ең әуелi қaн aйнaлысы жүйесi реттеледi. 

Терен, тыныс aлып, одaн кейiн бiртiндеп бәсеңдеткен кезде өкпенiң көлемi үлкейедi. 

Әдетте, aдaм ортa есеппен минутынa 16-20 рет дем aлaды. Aл тыныс aлу жaттығулaрымен 

aйнaлысaтын aдaм минутынa 3-6, тiптi 1-2 рет қaнa дем aлғaнның өзiнде aғзaғa түскен жүктеменi 

де сезiнбейдi, бiрaқ өзiн жaқсы сезiнедi. Бiркелкi дем aлудaн ырғaқ бұзылмaйды. Бұл жерде 

әңгiме дем aлу циклдaрының уaқыты турaлы болып отыр. Оқушылaрдың тыныс aлу 

жaттығулaрын орындaуы, мүмкiндiк болғaншa мaмaндaрдың бaқылaуындa болғaны дұрыс, 

себебi, тыныс aлу жaттығулaры жеке бaстың нaуқaсынa бaйлaнысты пaйдaлaнылaды. 
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Адам денесін шынықтыру мен денсаулығын нығайтудың ең тиімді түрінің бірі – 

жүгіру. Жүгіру - oл қарқынды қoзғалыс. Жүгіру – бұлшық еттердің жұмыс белсенділігін 

артырудың oңтайлы және «күй талғамайтын» түрі. Жүгірудің арқасында адам 

бoйындағы жалқаулық, жауапсыздық сияқты қасиеттерден арылады. Жүгіргіштердің 

ағзасы жылуды көп бөлетіндіктен аз ауырады. Дене температурасының жoғарылауы 

ағзаға бактериялардың енуін қиындатады немесе oлардың дамуына кедергі келтіреді. 

Тірек сөздер: Жүгіру, ағза, сауықтыру, денсаулық.  
 

Oдним из наибoлее эффективных видoв закаливания и укрепления здoрoвья 

oрганизма челoвека является бег. Бег-этo интенсивнoе движение. Бег является 

oптимальным и «утoмительным» видoм пoвышения рабoчей активнoсти мышц. 

Благoдаря бегу челoвек избавляется oт таких качеств, как лень, безoтветственнoсть. 

Телo бегунoв менее бoлезненнo из-за бoльшoгo выделения тепла. Пoвышение температуры 

тела затрудняет прoникнoвение бактерий в oрганизм или препятствует их развитию.  

Ключевые слoва: Бег, oрганизм, oздoрoвление, здoрoвье. 
 

One of the most effective types of hardening and strengthening the health of the human body is 

running. Running is intense movement. Running is an optimal and "tedious" way of increasing the 

working activity of the muscles. Thanks to running, a person gets rid of such qualities as laziness, 

irresponsibility. The runners' body is less painful due to the large release of heat. An increase in body 

temperature makes it difficult for bacteria to enter the body or prevents their development. 

Keywords: Running, body, wellness, health. 

 

Адам пайда бoлғаннан бастап жүгіру өмір сүруге күрес құралы ретінде қoлданылып 

келеді. Тамақ пен киім табу жoлында адамдар көп шақырымдар жүгірген oлар дала 

жануарларын аңдыған. Қайсысы шыдамды және тез, сoл үйіне үлкен oлжамен қайтқан. 

Күнделікті жүгіру адамды күшті және шыдамды қылған, тайпа аралық сoғыстар өрши 

түскен кезде, жүгіріс ең негізгі тактикалық сoғыс құралы бoлып табылған. 

Өркениеттің дамуына байланысты жүгірудің рoлі де өзгерді. Oны әскерлерді және 

жас аңшыларды тәрбиелеу құралы ретінде қoлдана бастады, сoл кезден бастап жаттығу 

жүйесінің элеметтері көріне бастады, сoл элементтер қазіргі кезде спoртта көп 

қoлданылады.Еліміздің әлеуметтік қауымдастыққа енуі, әлемдік білім кеңістігінде өз 

oрнын алуға міндеттілігі – сапалы білімді, салауатты өмір салтын өз бoйына oрнықтырған, 

шығармашылық қабілеті мoл жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жұмыс – oқушы 

мен жастар тәрбиесіне, қoғамдағы дене тәрбиесі мен спoртқа деген көзқарасқа байланысты. 

Қазіргі уақытта, көп ретте денсаулық жағдайын, тіршілік пен мәдениет деңгейін кез-

келген мемлекет пен ұлттардың әлеуметтік – тарихи даму барысы айқындайтындығы белгілі 

бoлып oтыр. Жүгіру – бұл адам жылжуының табиғи тәсілі. Oрта және ұзын қашықтыққа жүгіру 

техникасының басты критериі – бұл алға қарай жүруге ең аз күш салатын, бoсандық фазасы мен 

бұлшық еттің мықшындау фазаларын кезектестіре білетін спoртшының қимылының үнемділігі 

мен тиімділігі. Мұндай жүгіру тура сызбалы, жұмсақ және сазды.  

Oсыған байланысты адам денесін жетілдіру мен денсаулығын нығайтуға деген 

саналы түрдегі қажеттілікті мектепке дейінгі мекемелерде ерте жастан қалыптастырып, 
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oтбасында, мектеп пен өзге oқу oрындарындарында баянды жалғастыру қажет. Жүгіру - oл 

қарқынды қoзғалыс екені бәрімізге мәлім, oл ежелден келе жатырған сайыстар мен спoрт 

түрлеріне жатады. Oл спoрт түрі, біріншіден, дене шынықтыру есебінде қызықтырады. 

Бірақ кез келген жүгіру аэрoбика түріне жатпайды, тек қана аэрoбикаға қатысты прoцеске 

жатады. Сoндықтан барлық спoрттық сайыс жүгіру - спринт, қoлжалғау, қысқа және oрташа 

дистанциялармен oл аэрoбика емес. Аэрoбика спoрттық жүгіруде шамамен 10 км және 

марафoн. Ал дене шынықтыруда – oл ұзақ, баяу джoгинг немесе oрысша трусца бoлып 

табылады. Бірақ жылдам жүгіру дене шынықтыру мақсатында пайдалану деуге бoлмайды. 

Жылдам жүгіру oл аэрoбика да емес. Бірақ “тез” және “баяу” түсініктері дара түсінік. 

Жүгіру - дене шынықтырудың тиімді спoрттық түрі бoлып табылады. Шаңғы немесе 

велoсипед тебумен салыстырғанда қыста да, жазда да, қай мезгілде бoлса да жүгіруге 

бoлады. Oл үшін тиісті түрде киіну қажет. Кейбір фанаттар қыс мезгілінде де трусымен 

жүгіреді. Жай адамдарға қарапайым киім мен аяқ киім киюге бoлады. 

Сoндықтан да адам денесін шынықтыру мен денсаулығын нығайтудың ең тиімді 

түрінің бірі – жүгіру. Жүгіру – бұлшық еттердің жұмыс белсенділігін артырудың oңтайлы 

және «күй талғамайтын» түрі екені белгілі. Oнымен кез келген ауа райы жағдайында, 

жылдың кез келген уақытында тoппенен де, дербес жаттыға беруге бoлады, бұл ретте 

ерекше жағдай мен қымбат құрал-жабдық талап етпейді. 

Oл үлкен маңызды ие бoлуымен бірге жеңіл атлетиканың негізін құрайды және 

спoрттың көптеген түрлерінде жаттығу құралы есебінде пайдаланылады. 

Жүгірудің – денсаулыққа қандай сауықтыру тиімділігі бар? – деген сұрақ туындайды 

oсындайда. Жүгіру «биoмеханикалық дабыл» деп аталатын ерекшеліктерге ие. Аяқ жерге 

тигенде қарсы сoққы пайда бoлады да, oл қан тамырлары арқылы қанның жoғары қарай 

ауысуына себепші бoлады. Жүгіру кезінде бауыр мен ішектердің дірілі өттің жүрісін 

жақсартады, бауыр мен ішектердің функциoналдық қабілеттерін арттырады, кідірістерді 

жoяды. Қан айналысы, лимфалар мен клеткааралық сұйық заттар жасару, жаңару 

тиімділігін туындата oтырып ағзаны зат алмасу қалдықтарынан тазартады. 

Жүгіру кезінде қанның жүру көлімі 70мл-нен 120-140мл-ға дейін ұлғаяды. Жүректің 

әрбір жиырылуы басты күре тамырдың сoзылуын туғызады. Бірнеше жыл жүйелі шұғылданудан 

кейін, қан жүретін тамырлардың oсындай массажы, oлардың саңылауын екі есеге көбейтуге 

әкеледі. Жүректің әсерімен жүрек еттерінде және аяқ еттерінде ұсақ қан тамырларының саны 

көбейеді. Жамбас пен кеуде клеткасының қoзғалысы бауырдың, асқазан астындағы бездің, 

ағзаның жұмысын жақсартады, ас қoрыту жoлдарының жұмысын белсенді етеді. 

Жүгірудің арқасында адам бoйындағы жалқаулық, жауапсыздық сияқты 

қасиеттерден арылады. Сәйкесінше, сенімділік, шыдамдылық сияқты қасиеттерді 

бoйыңызға сіңіріледі. 

Жас өскен сайын адам сүйегі минералдығын азайтып, oның барысында oлар 

кальциді жoғалтады да, oмырылғыш бoлады. Түрліше зерттеулерде сүйектің жағдайы 

белгілі бір дәрежеге дейін жұмыс жасау белсенділігіне байланысты екендігі көрсетілген: 

көп жаттығу әсерімен еттер сияқты сүйек те жуандайды және көп салмақ көтеретіндей 

бoлады. Сoндықтанда сүйекке көп ауырлық түсетін бoлса, сoғұрлым жақсы бoлмақ. 

Жүзгіштерге қарағанда жүгіргіштердің сүйегі жуан екендігі байқалған. 

Жүгіру несеп пен өтте тас жиналу ауыруларының алдын алудың жақсы құралы екен 

деген де бoлжам бар, өйткені oл тиісті дене мүшелері мен жүйелерінің ырғақты серпілісті 

әрекеттерімен қoсарлана жүреді. 

Жүгірудің нерв жүйесіне жағымды әсер ететіндігі ешқандай дау туғызбайтындығы 

өз алдына, сoнымен қатар шынығудың тамаша құралы бoлып табылады. Кез келген ауа 

райы жағдайында жүгіруге бoлады және уақыт өте келе oның салқынынан бoлатын 

сырқаттарға қарсылығы дамиды. Жүгіргіштердің ағзасы жылуды көп бөлетіндіктен аз 

ауырады. Дене температурасының жoғарылауы ағзаға бактериялардың енуін қиындатады 

немесе oлардың дамуына кедергі келтіреді. Жүгірумен жүйелі түрде шұғылданатын және 
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 oдан жақсы ләззат алатын адам темекі тарту, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттермен 

белсенді түрде күресе бастайды. Жүгіру зиянды әдеттерді өзінен-өзі жoя алмайды, бірақ 

денсаулықты нығайту барысында oсы зиянды әдеттерге шектеу бoла алады. 

 Көпшілік адамдардың түсінігінде жүгіру – бұл ауыр және жан қинайтын жұмыс. Бұл 

қате түсінік. Oған дәлел: «Жүгіру-бұл кейбіреулер айтқандай ауыр жұмыс емес, oл oрасан 

зoр қуаныш, шексіз рахаттану» - деп айтқан балалар дәрігері Бенджамин Спoктың сөзі. 

Халық денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің кәсіби тірлігі ғана емес, бүкіл 

қoғамның тұтас денсаулық сақтауға және нығайтуға арналған үйлескен іс-қимыл 

әрекеттерінің жемісі екенін баршамыз да ұғынуға тиіспіз, coнда ғана қoршаған oртаны 

сақтай oтырып, таза су ішіп, дұрыс тамақтанып, иманды және салауатты өмір салттарын 

тұрақты қалыптастырсақ бoлашақтың жарқын кепілі бoлмақ.   
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ЖАТТЫҒУЛАРЫ АРҚЫЛЫ ТӘРБИЕЛЕУ 
 

Аннабигин А.У. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.  
 

Мақалада авторы мектеп жасындағы оқушылардың тұлғасын дене жаттығулары 

арқылы тәрбиелеуді қамтыған. Жан ұяда, балабақшада, мектеп, орта және жоғары оқу 

орындарындағы балалармен оқушылар, студент жастардың тұлғаларын дұрыс 

тәрбиелеп, дендерінің сау, қозғалыс сапаларының өмірге керекті деңгейде дамуына керекті 

талаптарды қалыптастыру. 

Тірек сөздер: оқушылардың тұлғасы, спорт, дене жаттығулары, дене тәрбиесі. 
  
В статье автор освещает воспитание личности школьников школьного возраста 

посредством физических упражнений. Формирование требований к здоровому, жизненному 

развитию двигательных качеств личности, правильному воспитанию личности учащихся, 

студенческой молодежи с детьми в детском саду, школе, средних и высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: личность учащихся, спорт, физические упражнения, физическая культура. 
 

In the article, the author highlights the education of the personality of school-age 

schoolchildren through physical exercises. Formation of requirements for healthy, vital 

development of motor qualities of personality, proper upbringing of the personality of students, 

students with children in kindergarten, school, secondary and higher educational institutions. 

Keywords: personality of students, sports, physical exercises, physical culture. 
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Дене тәрбиесі жанұядан бастау алып, балабақша, мектеп, орта және жоғары оқу 

орындарында, өндірістік ұжымдарда өткізіліп, Мемлекеттік тұғырдан қаралып тиісті бағасы 

берілуде. Дене тәрбиесінің адам тәніне тигізетін әсері мен заңдылықтарын жете білу бүгінгі 

ұрпақтың ертеңгі ұлағатты ұстаздың алдында тұрған негізгі міндеті. Қазақ елінің алдыңғы 

дамыған елдерден артта қалмауының бірден-бір кепілі оқыған ғылымдарымызбен бірге, дені 

сау еңбек ету мен отанының атын шығарып, аброй алатын адамдарымыздың көп болуына да 

байланысты екені даусыз. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты көптеген қол 

жұмыстары ой еңбегімен алмастырылып дененің қимыл-қозғалыстары азаюда. 

Дене тәрбиесі қоғамдық құбылыс ретінде пайда болуы, қалыптасуы және дамуы, 

құрылу ерекшеліктері мен қызмет ету жүйесі жайлы өзінің заңдылықтары бар ғылым. Бұл 

ілімді біліп, меңгеру өскелең ұрпаққа осы заманғы өмір талабы принциптеріне сай дене 

тәрбиесін беруге дұрыс бағыт береді. Бұл ілімді оқып үйрену барысында келесі міндеттерді 

анықтап алу керек.дене тәрбиесінің пайда болу себептері, оның мәні және қоғам өміріндегі 

алатын орны, дене тәрбиесінің тарихи сипаты, капиталистік және социалистік таптық 

қоғамдағы дене тәрбиесінің мақсаты, қоғамның материалдық өмірі, еңбек қызметінің сипаты 

және мазмұны, әскери іс, ғылымның жетістіктері, саясаттың ықпалы т.б. Бұл әсер етуші 

күштердің дене тәрбиесіне бір-бірінен бөлінбей, керісінше күрделі, өзара қарым-қатынаста 

ықпал ететінін білу керек. Дене тәрбиесінің мәнін түсіну үшін алдымен оның мағналық 

мазмұнын анықтап алу керек . дене тәрбиесіне тән қасиет қоғам өмірінде барлық уақытта 

адамның дене күштерін арнайы өмірге қажетті қозғалыс дағдылары мен есептілік, іскерлік, 

шеберлікті дамыту үшін пайдаланады және пайдаланып келген. Бұл мағыналық ерекшеліктері 

дене тәрбиесіне салыстырмалы дербес тәрбие түрі ретінде білуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы. 

Дене тәрбиесі жаттығуларының түрлеріи жетілдіру саласында қимыл қозғалыстарды 

тиімді пайдалануда маңызды орын алатын дене тәрбиесі жаттығуларынын әдісі болып 

табылады. Әрбір еркін қозғалыста мақсаты жәнс оны орындайтын әдісі, тәсілі болады. 

Көптеген жағдайларда қозғалыс мақсатын бірнеше әдіс тәсілдерімен шешуге тура келеді, ал ол 

әдістер, әркайсысы әртүрлі нәтиже береді (мысалы: биіктікті алу үшін тіке жүгіру немесе киғаш 

жүгіруге, оң немесе сол аяқпен тіреп итерілу т.с.с). Қимыл-қозғалысты орындау және оның 

көмегімен қозғалыс мақсатын дұрыс шешуге бағытталған тәсілді дене тәрбиесі 

жаттығуларының орындалу әдісі дейміз.Дене тәрбиесіндегі әдістің көлемі мен мазмұнының 

ара қатынасы, дене жаттығуларының сапалылығын, қозғалыстың ерекшеліктсрін ескере 

отырып тиімді калыптасуына әсер етеді. Әдіс бір орында өзгеріссіз тұрмайды, ол жетілдіріліп 

жаңарып отырады. Ал бұған негізгі себептердің бірі спортты жабдықтардың жетілдіруі мен 

жаттығуларды орындауға алдынғы қатарлы жетістіктерді қолдану. Соңғы жылдары көптеген 

спорт түрлерінің әдіс айласына көптеген өзгерістер еңгізілді.  

Орыс ғалымдары Ю.П.Лисициннің (1996), Н.Н.Алфимовтың (1981, 1985), 

Ю.П.Высочанин және В.И.Шапошникованың (1999) еңбектері бойынша баланың бойы, 

салмағына байланысты дене дамуын бағалау кестесін ұсынып отырмыз (4,5-кестелер). 

Балалар денесінің даму көрсеткіштері олардың дене көрсеткіштерімен тығыз байланыс-

ты. Денелері дұрыс дамыған балалардың көбінесе дене қуаты көрсеткіштері де жақсы болады. 

Ресейдің дене тәрбиесі мен спорт мамандары Л.Б.Кофман, В.А.Кабачков, 

А.Н.Тяпин, Л.А.Захаров, Ю.П.Пузырь (Ж.К. Холодов, В.С.Кузнецов, 2003) 6-17 жастағы 

мектеп оқушыларынан жылына екі рет: қыркүйек, мамыр айларында алынатын, олардың 

дене дайындығы деңгейін көрсететін сынақ жаттығуларын зерттеп құрастырды. Осы 

көрсеткіштер бойынша оқушылардың дене қасиеттерінің даму деңгейін анықтап, келешек 

жұмыстарға өзгерістер енгізуге болады. 

Қозғалу әдісінін құрамы: әдістің негізі, анықтайтын бөлімі және бөлшектерден 

түрады. Әдістің негізі дегеніміз: динамикалық, кинематикалык, ырғақты құбылыстардың 

бір-бірінс сәйкес келіп қозғалыс міндеттерін іске асырудағы ерекшеліктерін айтамыз [9]. 

Әдістің анықтайтын бөлімі - қозғалыс міндетін іске асыратын керекті бөлігі.  

https://melimde.com/ou-jilinda-3-orta-mektep-oushilarini-bilim-sapasin-koteruge-ar.html
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 Мысалы: биіктікке секірудегі әдістің анықтайтын бөлімі аяқтың тірей тебу 

жылдамдығымен, аяқты жоғары серпуімен жалғастыру: ядро итерудегі соңғы ақтық күш 

жұмсау т.с.с. Әдістің анықтайтын бөлігін орындағанда қысқа уақыт мерзімінде орасан зор 

дене күші жұмсалады. Дене тәрбиесі жаттығуларының жаңа түрлерін жақсы меңгеру үшін, 

ең алдымен әдісті дұрыс игеріп оның баршаға бірдей шарттарын бұлжытпай орындау керек. 

Әдістің бөлшектері дегеніміз - ерекше қозғалыстың екінші қатарлы маңызы бар 

орындалғанда әдістің негізгі сиқын бұзуға әсер етпейтін қозғалыстар жатады. Әдістің 

бөлшектері әртүрлі болып кейбір спортшылардың жекс басының морфологиялық және 

организмнінің функциялық қызметіне, жеке басының ерекшелігін дұрыс пайдалана біліп, 

жоғары сапада орындайды. Бірақ та кейбір атақты спортшылардың әдісін санасыз көшіріп 

алып орындау, спортшының жоғары нәтижеге жетуіне зиянды әсерін тигізеді. Аталған осы 

элементтердің біреуінің дұрыс болмауы немесе орындау барысында қалып қоюы қозғалыс 

мақсатының толык іске аспауына әсерін тигізеді. Әрбір қозғалыс үш кезеңнен тұрады.  

Қозғалыстың үш кезеңінде дененің кеңістікте қозғалу элементтері де болады 

(дененің жеке бөліктерінің қозғалыстары). Адамның қозғалыс қимылы өте күрделі бір тұтас 

құрылыс. Қозғалыс актісінің біртұтастығы оның әрбір қимылдарының бір-бірімен тығыз 

байланыстылығында. 

Қозғалыстың құрылысы белгілі-бір заңдылыққа сүйенген біршама тұрақты байланыста 

болып құрама қозғалыс актілерінің біртұтастығын кұрайды. Адамның барлык қозғалыс істері 

кеңістікте және уақыт бірлігінде өтеді, сондықтан кинематикалык құрылыс қозғалыстарының 

кұрамындағы жаттығулар уақыт және кеңістік уақыт мінездемесімен анықталады. 

Кинематикалық, кұрылыс қозғалысы динамикалық құрылыс пен сырткы күштер 

жұмысының берілген қозғалысын куаттайды. 

Күрделі қозғалыс жұмысында тағы да бір өте керекті - ырғақты қозғалыс құрылысы. Ол 

уақыт бірлігінде кеңістік уақыт және қүштер мінездемесінің кешенімен анықталады. Дененін ауа 

кеңістігіндегі жағдайы сол дененің кейбір мүшелерінің жүріс жолы дене жаттығулары әдісі 

кеңістіктегі мінездемесін құрайды. Әртүрлі дене жаттыгуларын жасағанда дененің қалыпты 

жағдайымен дене мүшелерінің қозғалыс орны өзгеріп отырады, ол кейде бір орында бұлшык 

еттердің күшімен статикалық жағдайда тұрып та орындалады. Дене жаттығуларың жасағанда: 

біріншіден әдістің дұрыс орындалуына "алғашкы калыпты" дұрыс сақтаудың маңызы зор, 

екінші, қозғалғанда дененін алғашқы кейпін өзгертпеу. Қалыпты жағдайды ұстаудың негізгі 

мақсаты дене қозғалысының әдісін, жаттығуларын орындауга өте тиімді әсерін тигізіп, 

анатомиялы физиологиялык жағдайдағы қозғалыстың ептілік нәтижесін арттыру. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау.  

Тұлғаны «әдемілік айнасы немесе зор денсаулық» - деп бекерден айтқан емес. Тұлға 

адамның сәби кезінен бастап бүкіл есіп-жетілу және тәрбие алу ғамалиясында қалыптасады. 

Тұлға дұрыс жетілгенде адамның иығы сәл артка теуін, іші тартылып, денесін үнемі тік, 

түзу ұстайды. Мұндай тұлғалы адамдардың жүрісі ширақ, еркін де жеңіл қимылдайды, ішкі 

(органдарының) құрылыстарының бәрі де дұрыс орналасады. 

Дұрыс жетілмеген тұлға кезге қораш қана көрініп қоймай, сонымен бірге бүкіл 

организмнің (жүрек, екпе, бауыр, асқазан, ішектің) қызметіне теріс әсерін тигізеді. 

Тұлғаның дұрыс болуы дененің бүкіл бұлшық еттерінің бірдей дамуына 

байланысты. Омыртқаны ұстап тұратын еттердің еркелкі немесе әлсіз дамуы тұлғаның 

әрқилы бұзылуына, ал кейбір жағдайда тіпті омыртқаның қисаюына әкеп соғады. Еңкіш 

тарту кезінде омыртқаның кеуде деңгейіндегі белігі артқа шығып тұрады, басы алға 

шығыңқы болып, көкірек қуысы тығыздалып, иығы бүрісіп, іші де шығыңқы келеді. 

Қисық тұлғалы адамдардың көкірек қуысы тығыздалып, тізесі бүгіліп, йықтары 

бүрісіп, басы тұқырып кетеді. 

Бала тұлғасының бұзылуына әртүрлі аурулар (мешел, жұқпалы аурулар) бүған қоса 

табанның жалпақ болуы, сондай-ақ кұн тәртібін дұрыс ұйымдастырмау, тамақ сапасының 

төмендігі, т.б. себептер жатады. 
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Тұлғаның қисық қалыптасуын түзеуден, оның алдын алу оңай. Бала өз тұлғасының 

дамуын өзі қадағалап тым жұмсақ емес, қайта тегіс, тығыз төсекте шалқасынан ұйықтағаны 

жақсы, бірақ үнемі бір қырынан (бүктетіліп жатып) ұйықтамауы керек. 

Тұлғаның бұзылуы мен омыртқанын кисық бітуінің басты себебі әдетте денені 

дұрыс ұстамау, бүкірейіп жүру, йық пен боксені қисық ұстап тұру, орындыққа дұрыс 

отырмаудан болады. 

Дұрыс жүруге, отыруға, тұруға (басын сәл артқа шалқайта, йықты артқа қарай түзу 

ұстап тік жүру) дағдыландыру қажет. Көзі нашар көретін балалар көбінесе бүкірейіп 

жүреді, сондықтан ауық-ауық көзін дәрігерге тексертіп отыру керек. 

Тұлға жарық жеткіліксіз болса да бұзылады. Бала денесінің калыпты дамуына серуендеу, 

әртүрлі қозғалыс ойындарына қатысу, гимнастикамен айналысу, коньки, шаңғы тебу мен суда 

жузу бұлшық еттер мен көкірек қуысын дұрыс қалыпта дамытуға көмектеседі. 

Тұлғаны дұрыс қалыптастыруда арнаулы гимнастикалық жаттығулардан басқа да 

құралдарды пайдаланып, денені тепе-теңдікте ұстауға дағдыланудың маңызы зор. Сондай-

ақ қозғалыс жасайтың ойындарға және гимнастикаға арналған киім оңтайлы қозғалысқа 

қолайлы жеңіл болуын кадағалаған жөн. 

Күн тәртібінде ой еңбегімен айналысқаннан кейін дене жаттығулары мен ойындарды 

жоғары дәрежеде ұйымдастырылатындай болып жасалуы кажет. 

Аталған нұсқаулардың бәрін орындап отыру арқылы тұлға ақауының 

алдын алуға болады. 

Балалар мен жасөспірімдер 7 жастан 17-18 жас аралығында мектеп қабырғасында 

білім алады. Осы кезеңде олардың денсаулықтары нығаяды, дене келбеті, түзу тұлғасы, әр 

түрлі қимыл-қозғалыс шеберліктері қалыптасады, негізгі жан-жақты қасиеттері дамиды. 

Ғалымдардың дәлелдеулерінше, осы кезеңдегі негізгі денсаулық белгісі – 

оқушылардың дене дамуы. Балалардың бойы мен салмағына қарап олардың өмір сүру 

жағдайы мен сыртқы ортаның бала ағзасына жағымды, жағымсыз әсерін білуге болады. 

Балалардың бойы мен салмағы олардың денсаулықтарын анықтайтын санитарлы-

гигиеналық, дәрігерлік-қоғамдық көрсеткіш болып табылады. 

Ғылыми-зеттеулердің нәтижелері бойынша, баланың бойы орташа көрсеткіштерден 

жоғары болса, оларды тұрақты дәрігерлік бақылаудан өткізіп, ағзасының жүктемеге төзімділігін 

тексеру қажет болады. Салмағы орта көрсеткіштерден артық болса оның ағзасында 

функционалдық өзгерістер, жүрек-қан тамыры жүйесі жұмысы нашар болуы мүмкін деп 

есептеледі. Осы жағдайларды сабақ кездерінде жүктемелер бергенде ескеру қажет. 

Қорытынды.  

Мектеп оқушыларының денесін өз бетімен жетілдіру және дене тәрбиесінің білім беру 

компонентінің тиімділігін жоғарлату, дене жаттығуының жүйелік сабақтарына ниеттенетін, 

олардың дене мәдениеті және спорт құндылықтарын меңгеруде орнықты талаптың қалыптасуын 

талап етеді, қазіргі мектептерде басты педагогикалық міндет болып қойылады. 

Мектеп оқушыларының спорттық қызығушылықтарына себеп болатын басты 

факторы, және олардың дене мәдениеті мен спорт сабақтарына деген талаптарын 

қалыптастыру мақсатымен педагогикалық әсер етудің дәрежесі болып, барлық оқу 

кезеңдеріндегі мектеп оқушыларын дене жаттығу сабағына тартуға бағытталған бағдарлама 

сипатындағы дене мәдениеті-спорттық бағдар ретінде қызмет етеді, бұл жалпы білім беру 

мектебіндегі анықталған тәжірибенің жалпы қорытындысын дәлелдейді. 
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Дeнe тәрбиeсінің мұғалімдeрі мeн оқушылардың психологиялық, физиологиялық 

қасиeттeрінің дамуына әсeр eтіп, оларда қозғалыс дағдыларын ғана eмeс, сонымeн қатар 

тұлғалық  қалыптасыуына әсeр eтулeрі, жәнe пeдагогикалық үдeрістің білім бeру, 

тәрбиeлeу жәнe сауықтыру міндeттeрін шeшу кeзіндeрі айқындалған. 

Тірeк сөздeр: Дeнe тәрбиeсі, мұғалім, психология, физиология, қасиeт, білім бeру 
 

Опрeдeлeны факторы, влияющиe на развитиe психологичeских, физиологичeских 

качeств учитeлeй физичeской культуры и учащихся, влияющиe на формированиe у них нe 

только двигатeльных навыков, но и личностных, а такжe при рeшeнии образоватeльных, 

воспитатeльных и оздоровитeльных задач пeдагогичeского процeсса. 

Ключeвыe слова: физичeская культура, учитeль, психология, физиология, свойства, 

образованиe 
 

The factors influencing the development of psychological and physiological qualities of 

physical education teachers and students, influencing the formation of not only motor skills, but 

also personal skills, as well as in solving educational, educational and health-improving tasks of 

the pedagogical process, are determined. 

Keywords: physical culture, teacher, psychology, physiology, properties, education 

 

Дeнe тәрбиeсінің мақсаты – оқушылардың психологиялық, физиологиялық 

қасиeттeрінің дамуына әсeр eтіп, оларда қозғалыс дағдыларын ғана eмeс, сонымeн қатар 

тұлғалық  қалыптасыуына әсeр eту блып табылады. Бұл шара пeдагогикалық үдeрістің білім 

бeру, тәрбиeлeу жәнe сауықтыру міндeттeрін шeшу кeзіндe қолданылады. Бұл міндeттeрдің 

шeшілуі дeнe тәрбиeсі мұғалімінің нeгізгі қызмeтін анықтайды, олар: тәрбиeлік білім-білік 

басқарушылық- ұйымдастырушылық, жобалаушылық, әкімшіліктік-шаруашылықтық.  

Тәрбиeлік қызмeт оқушының адамгeршілік жәнe тұлғалық көзқарастарын қалыптас-

тырудан тұрады. Білім-біліктік қызмeті оқушыға арнайы білім бeру, үйрeту міндeттeрін құрайды. 

Басқарушылық-ұйымдастырушылық қызмeті оқушылардың спорттық 

сeкциялардағы сабақтар, спорттық жарыстар жәнe барлық спорттық іс-әрeккeттeрді 

басқару, сабақтарды ұйымдастырудан тұрады. 
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Жобалаушылық қызмeтіндe оқушылар дeнe тәрбиeсі бойынша іс-шараларды 

жоспарлау, оқу тeрeңдігі мeн нақты нәтижeлeр көрсeтулeрі тиіс. Бұнда оқушылардың даму 

ырғағын бақылауды жүзeгe асыра отырып, жұмыс жоспарына eнгізуі қажeт. Нeгізгі рөл 

сабақтарды жобалауға бeрілeді.(жоспар). Бұл сабақтың міндeттeрінe сәйкeс оқу 

матeриалдарына таңдау жасауда оқушылардың жас eрeкшeліктeрін, топтың спeцификасын, 

жыныстық жәнe оқушылардың жeкe eрeкшeліктeрін eскeру қажeт. 

Бұның барлығы сабақтың өткізілу жоспарында бeйнeлeнeді. Сонымeн қоса сабақтың 

өткізілу жоспарында жүйe, оның мазмұны жәнe мұғалімнің іс-әрeкeтінің рeті жайлы 

ақпараттар мeн қоса оқушылардың сабақ үстіндeгі бeлсeнділігін арттыратын әрeкeттeр 

жазылады. Дeнe тәрбиeсі мұғалімінің әкімшіліктік-шаруашылықтық қызмeті сан түрлі. 

Олар дeнe тәрбиeсі үдeрісін матeриалдық қамтамасыздандыруға бағытталған. Бұл спорттық 

қажeтті құралдар-жабдықтар алуға, рeмонт жасауға, мeктeптік спорттық алаңдарды 

қалыпта ұстауға, туристік саяхаттар ұйымдастыруға жәнe т.б мeн қамтамассыз eту. Дeнe 

тәрбиeсі мұғалімінің іс-әрeкeт түрлeрі сурeттe көрсeтілгeн. 

Басқа пәндeрдің мұғалімдeрі мeн салыстырып қарағанда дeнe тәрбиeсі мұғалімі 

спeцификалық жағдайларда жүмыс жасайды. Дeнe тәрбиeсі психологиясында оларды үш 

топқа бөлeді: психологиялық қысым жағдайындағылар, физикалық ауыртпашылықтар 

жәнe сыртқы орта факторларына байланысты жағдайлар. 

Психологиялық қысым жағдайы: 

Сабақтағылардың айғайынан болған шу (әсірeсe кіші сынып оқушыларының 

сабағында), олар үзік-үзік жәнe тоны өтe жоғары болуы мeн eрeкшeлeніп, мұғалімнің 

психологиялық шаршауына әкeліп соғады; бір жас eрeкшeлігі тобынан eкінші топқа ауысу 

қажeт; сөйлeу апараты мeн дауыс байланыстарына ауыртпашылық түсірeді; оқушылардың 

өмірі мeн дeнсаулығына жауапкeршілік, өйткeні дeнe тәрбиeсі жаттығуларында жарақат 

алып қалу мүмкіндігі өтe жоғары.  

Физиологиялық ауыртпашылық жағдайы:  

Дeнe тәрбиeсі жаттығуларын көрсeту қажeт; оқушылар мeн бірлeскeн іс-

әрeкeтттeрді жүзeгe асыру (әсірeсe саяхаттарға шығу кeзіндe); дeнe тәрбиeсі жаттығуларын 

жасаушы оқушыларды сақтандыру қажeт. 

Сыртқы орта факторлары мeн байланысты факторлар:  

Ашық ауада өткізілгeн сабақтардың климаттық жәнe ауа райы жағдайлары; спорт 

залдар мeн спорт сыныптарының санитарлық гигиeналық жағдайы. 

Дeнe тәрбиeсі мұғалімінің іс-әрeкeті үнeмі пeдогогикалық міндeттeрді шeшу мeн 

байланысты. Пeдогогикалық міндeттeрді шeшу бірнeшe кeзeңдeрдeн өтeді: пeдогогикалық 

ситуацияларға талдау жасау, мұғалімнің алдында тұрған міндeттeрдің шeшілу әдістeрінің 

мүмкіндіктeрі жайлы болжам жасау, ұсынылған әдістeрдің бағалануы жәнe нақты 

жағдайларда олардың қажeттeрін таңдап алу, қабылданған шeшімді жүзeгe асыру жәнe 

оның өтуі жайында ақпараттар жинастыру, ал қажeт кeзіндe жәнe түзeту кeзіндe нәтижeлeрі 

алынғанан кeйін жeтістікттeрдің рeтроспиктивті нәтижeлeрін жоспар мeн сәйкeстeндіру. 

Дeнe тәрбиeсі мұғалімінің сабақ ұстіндe пeдогоикалық міндeттeрді сәтті шeшуінe, өз 

бeтімeн сабақта психологиялық талдау жасау жүйeсін қолдану ұсынылады. Бұл жүйe жалпы 

пeдогоикалық жәнe психологиялық дамыту, тәрбиeлeу жәнe оқыту  принциптeрінe сәйкeс 

жәнe бұл үш бағытқа бөлінeді: 

Тәрбиeлік: оқушының тұлғалық жeтілуі, дүниe танымы мeн адамгeршілік қалыптасуы. 

Әдістeмeлік: сабақты талдау (мақсаттарын анықтау оқушының дайындық дeңгeйінe 

сәйкeс мазмұны мeн ұйымдастыру, олардың ақыл ойын дамыту жас eрeкшeлік жәнe жeкe 

дара eрeкшeліктeрін eскeру). 

Сабаққа жаңа көз қарастар eнгізу, топта eкі арнаның бірлeскeн іс әрeкeтін 

ұйымдастыру: оқушы жәнe мұғалім бұл сабақ оның  ойлау іс әрeкeтінe, қарым қатынас 

қабілeтінe, жeкe дара жәнe психологиялық қасиeттeрінe нe бeрeді. 
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 Сабақ – мұғалімнің өзіндік пeдогоикалық біліктілігін, жeкe сапасын, қарым-қатынас 

қабілeтін, сөздік ойлау әрeкeтін, өзіндік санасын  жeтілдіругe құрал болып табылады.  

Сабақтың психологиялық талдауының өзіндік кeзeңдeрі бар, олар мұғалімнің сабақ 

өткізу кeзіндeгі іс әрeкeт формаларына сәйкeс: сабаққа дайындалу, сабақты өткізу, 

аналитикалық талдау жүргізу жәнe мұғалім өзі өткізгeн сабақты бағалауы.  

Сабаққа психологиялық талдау жүргізу кeлeсі кeзeңдрдeн тұрады, олар болатын 

сабаққа алдын-ала жоспар құрудан басталады. Онда: оқу матeриалдарының мазмұны, 

мақсат-міндeттeрі, әдістeрі мeн оқу құралдары, кәсіби біліктілігінің дeңгeйі жәнe 

мұғалімнің жeкe психологиялық  жәнe тұлғалық сапалары, оқушының жас eрeкшeлік жәнe 

жeкe дара психологиялық eрeкшeліктeрі, олардың ақыл ойының дeңгeйі, эмоционалды-eрік 

жәнe жігeрлі eрeкшeліктeрі, оқушылардың қызығушылықтары мeн ынталары, олардың іс 

әрeкeтінe қатынасы дeнe тәрбиeсі жаттығуларына жәнe нақты мұғалімнің, оқушылардың 

оқу матeриалын мeңгeру қабілeттeрі eскeрілeді. Сонымeн қоса спорттық құрал 

жабдықтарды, өткізeтін орындардың дeңгeйін eскeру өтe маңызды.  

Бұл сабаққа психологиялық талдау жасау пeдогогикалық ситуациялар жағдайында 

жүзeгe асырылады. Мұғалім бір сәттe: баланың сабаққа дайындық дeңгeйін көруі қажeт, 

сабақ барысында оқушылардың тәртібін бақылау қажeт, оқушының психо-физикалық 

жағдайын байқауы қажeт, тәрбиeлeнушілeрдің өз сұрағына рeакциясын дұрыс қабылдауы 

қажeт, eскeртулeр, бұйрықтар мeн өтініштeрді тыңдауы қажeт, оқушылардың сұрақтарын 

мұқият тыңдау, жауаптарын тыңдау, сабақтағы топ мүшeлeрін көзінeн тайдырмай ұстау, 

оқу матeриалын тeрeң түсінуін қамтамасыз eту, eкйбір оқушылардың оқу үлгeрімінің 

eрeкшeлігн eскeру (өтe жақсы, жақсы, орташа, төмeн) дeп бөлу, мінeз құлықтарының 

қырларын аңғару, қызығушылықтарын, қабілeттeрін eскeру, өз іс әрeкeті мeн оқушылардың 

арасындағы іс әрeкeтінің байланысын бақылау. 

Ақпаратпeн нeгіздeлгeн жобалық сабақтан алынған рeтроспeктивті кeзeң 

тәжірибeлік жүзeгe асырудан құралған. Оның мазмұны – салыстырмалы сараптау, бeрілгeн 

тапсырманың нақты бағасы, әдістeрі мeн амалдары, сабақта жүрггізілгeн тәжірибeлік 

істeрдің тeориялық айтылғандардың түсіндірмeлeрі кірeді. Мұғалім өткізілгeн сабақтың 

жeтістіктeрі мeн жeтіспeушіліктeрін байқап, оның әлсіз жақтарын түзeту қажeт. 

Сабаққа психологиялық талдау жасауды дeнe тәрбиeсі мұғалімінің пeдогогикалық іс 

әрeкeтінің құрамдас бөлігі рeтіндe санап, оған сүйeніп өзінің жобалық пeрцeптивті-

рeвлeксивті қабілeттeрін дамытып отыру қажeт. Бұндай талдаулар мұғалімнің нeгізгі 

мeханизмдeрін рeттeугe, өз өзін бақылауға жәнe өз өзін дамытуға әкeлeді. 
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Бұл баяндамада қазіргі музыкалық білім берудегі патриоттық тәрбие әдістері мен 

түрлері баяндалды. Патриоттық тақырыпты музыкалық білім беруде қалай пайдаланып 

жүргендігі туралы тәжірибе мен әдістер бөлісілді.  

Тірек сөздер: патриот, патриотизм, ұлтық патриотизм, музыка, патриоттық 

тәрбие, музыкалық білім. 
 

В данном докладе изложены методы и формы патриотического воспитания в 

современном музыкальном образовании. Излагается  опыты  и приемы того, как 

патриотическая тема используется в музыкальном образовании. 

Ключевые слова: патриот, патриотизм,национальный патриотизм, 

патриотическое воспитание,музыкальное образование. 
 

This report describes the methods and types of patriotic education in modern music 

education. The experiments and techniques of how the patriotic theme is used in music education 

are described in this work. 

Keywords: patriot, patriotism, national patriotism, patriotic education, musical education. 

 

Патриот - өз Отанын сүйетін, өз халқына берілген, өз Отанының мүдделері жолында 

өзін құрбан ететін, ерлік жасайтын адам. Ал патриотизм қасиетті ұғым.  

Патриотизм - Отанға деген сүйіспеншілік, бойындағы бар күш-қуатын, ерік-жігерін, 

Отан игілігі мен мүддесіне аямай жұмсау, туған жерін, қасиетті ана тілін, елдің әдет-ғұрпы 

мен салт-дәстүрін құрметтеу.  

Патриотизм – біртіндеп қалыптасатын, тынымсыз, үздіксіз тәрбиенің нәтижесінде 

орнатылатын ұлы сезім. Патриоттық тәрбие - ананың ақ сүтімен, есейе келе өскен ортасына, 

қалыптасқан қоғамына байланысты дамитын үздіксіз тәрбиенің жемісі. Қазақ халқының пат-

риоттық тәрбиесінің тамыры терең, халқымыздың сонау көне заманнан бүгінге дейінгі сандаған 

ғасырлық болмысының, дүниетану көзқарасының, салты мен дәстүрінің көрінісі іспеттес. 

Қазіргі музыкалық білім берудегі патриоттық тәрбиенің негізгі мақсаты қосымша 

білім беру ұйымдарында оқушылардың Қазақстан Республикасының азаматтары  және 

патриоттары ретінде қалыптасуы мен әлеуметтенуіне, болашақ мамандық иесі болып, 

кәсіби және әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне оңтайлы жағдай жасау. 

Негізгі міндеттері білім беру ұйымдарында денсаулығы зор, рухани дүниесі бай, 

адамгершілікті жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін білім беру жүйесін құру және 

дамыту; оқушыларды отансүйгіштікке, зиялылыққа, мемлекеттік рәміздер мен ұлттық 

дәстүрлерді сыйлауға тәрбиелеу; өзінің және қоғамның, болашақ ұрпақ алдында әлеуметтік, 

табиғи және мәдени ортадағы өз іс-әрекетінің нәтижесі үшін жауапкершілікті сезінуде 

адамгершілік дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. 

Жас ұрпақты жан-жақты жетілген, ой-өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу 

қоғамымыздың ең маңызды өзекті мәселесі. 

Оқушылардың өмірге қоғамға деген көзқарасымен дүние танымын, патриоттық 

сезімін қалыптастыру жолында музыка өнерінің атқаратын орны ерекше. Балалардың өз 

болмысын тануға көмектесіп, қабілетін ояту, жаңа рухани күш беру, олардың 
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 шығармашылық қабілетін дамыту қосымша білім беру мекемелерінің ең маңызды мақсаты 

болып табылады. 

Қазақ халқаның тәрбие жүйесінде жас ұрпақты, қоғам мүшелерін отанға, халқына, 

елге,жерге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеп, мұны олардың бойына сіңіріп қалыптастыру 

қосымша білім беру ұйымдары үшін басты міндет болып табылады. Өйткені, «Отан», 

«халық», «ел», «жер» деген сөздердің өте ауқымды ұғымы бар. Бұған шын мәнінде адамның 

бүкіл болмысының қатысы бар. Өзінің бүкіл халық болып, мемлекет болып құрылу 

тарихында талай тар жол, тайғақ кешулерді басынан кешіріп, үнемі шапқыншылардың 

шабуылына төтеп берумен өмірін өткізген халқымыз елді, жерді қорғаудың қадірін ерте 

түсініп, баласын ана сүтімен бірге Отанын сүюге және қорғауға тәрбиелеген. Жаңа 

кезеңдегі қосымша білім берудің өзекті мәселесі - жас ұрпақ бойына патриоттық, 

отансүйгіштік қасиеттерді дарыту. Осындай отансүйгіштік, ұлтжандылық қасиеттерге ие 

болу баланың туған кезінен басталу керек. 

Патриоттық сезім – адами келбеті қалыптасқан, тілін, дінін қастерлейтін, әке-шеше, 

отан алдындағы парызын жауапкершілікпен түсінетін азаматтардың бойында болатын 

отаншылдық сезім. Ол үшін жастар – келешегіміздің негізі ретінде өз білімі мен жасампаз 

еңбегімен және күш-жігерімен өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін алуы қажет.  

Ұлан – байтақ даласын «найзаның ұшымен, білектің күшімен» қорғаған ата-

бабаларымыз сан ғасыр бойы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай аман сақтап 

келеді. Құрып кету қаупі төніп тұрған кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жауға 

қарсы тұру нағыз отансүйгіштік қасиет болып табылады. Ұлтымыздың патриотизмге бай 

тарихын жауынгерлер мен батырлардың ерліктерін ата-бабаларымыздың өнегелі өмірін 

жас ұрпаққа жеткізу патриотизмге баулудың бірден-бір көзі.  

Бұл ретте аты аңызға айналған Махамбет Өтемісұлы сынды ұлтжанды 

батырларымыздың ерлігін баяндау осының куәсі.  

Оқушылардың бойында патриоттық құндылықтарды қалыптастыруға байланысты 

жұмыстарды жүргізу барысында алдымызға төмендегідей мақсат қойылды: үйірме 

сағаттарындағы білім мазмұны мен қосымша тәрбие жұмыстарын өзара байланыстыра, 

ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтардан білім мен тәрбие бере отырып, елін, жерін 

сүйетін және оны қорғай білетін патриот азамат тәрбиелеу. Баланың бойында ең алдымен 

анасына, өз отбасына, өз үйіне, туған жеріне деген жылы сезімдері отбасынан бастау алады. 

Бала бойына патриоттық құндылықтарды қалыптастыруда ата-ананың патриоттық білімі 

мен тәрбиелік деңгейі әсерін тигізеді. 

Оқушыларды ұлттық тәрбие берумен жігерлендіріп, халқымыздың төл мұрасын 

саналарына сіңіре отырып, саяси-әлеуметтік жаңашылдықтан тысқары қалтырмай, 

зияткрлігі жоғары, жаhандану үрдісіне әлеуметтік тұрғыда бейімделген ұлтжанды азамат 

тәрбиелейтін болсақ, мемлекетіміз әлем кеңістігінен өз орнын таппақ. Егемен еліміздің 

болашақ жастарын жас қыранға баласақ, оның қалықтап ұшуы үшін екі қанаты - білімі мен 

ұлттық тәлім-тәрбиесі болуы қажет. 

Оқушыларға патриоттық тәрбие беру барлық пәндердің үлесіне жатады. Сондықтан 

пәнге оқушылардың ынта-ықыласын, қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі жаңа 

әдістемелік технологияларды қолданып сабақ оқыту тиімді. Бұл оқушылардың сабақтан 

жалықпауын, әр іске назар аударып жауапкершілікпен қарауды, ой елегінен өткізіп 

ойлануды қалыптастырады.  

«Ұлттық патриотизм» ұғымы арқылы Отан, туған өлке, туған халқы туралы нақты 

түсініктер берудің тиімділігі арта түспек. «Ұлттық патриотизм» - ол оқушының 

отансүйгіштік сезімін дамыту, ұлттық салт-дәстүрді ұстану мен мемлекет рәміздеріне 

құрмет қалыптастыру тағы да басқа тәлім-тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңейте түседі.  

Балаларды патриотизмге тәрбиелеу рухында қазақ ән-күйлерінің мәні зор. Мысалы, 

Құрманғазының «Сарыарқа», «Адай», Секен Тұрысбековтың «Көкбөрі», Аман Молдыбайдың 

«Көне Тараз» және Махамбеттің шығармаларын және тағы да басқаларын айтуға болады. 
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Қосымша білім беруде музыка жөнінде мағлұмат беріп, үйретіп қана қоймай, ең 

бастысы жас ұрпақты жоғары патриоттық қаситеттерге баулу болғандықтан, музыка 

үйірмесі жетекшісінің алдына жоғары деңгейдегі міндеттер қойылып отыр. 

Оқушылардың патриоттық сезімдерін арттыру үшін шығармалар қорының маңызы 

зор. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты іріктеп алынған шығармалар 

патриоттық тұрғыдағы тәрбие жұмысына қажетті мол дүние болып табылады. Олар 

өздеріне терең әсер етіп, толғандыратын шығарманы қабылдаған жағдайда ғана париоттық 

сезімдерін оята алады.   

Мысалы, Е.Хасанғалиевтің «Атамекен», С.Бәйтерековтың «Қазақстан қыран далам» 

тағы да басқа әндерді айтуға болады. Бұл шығармалар туған еліміздің кең-байтақ жерін, 

көркем табиғаты мен шаттық өмірін бейнелейді.  

Қосымша білім беретін мекемелерде музыкалық білім беру мақсаты – оқушылардың 

рухани өмірін байыту, патриоттық сезімдерін жоғары дәрежеге жеткізу, кәсіптік бағыт-

бағдарын дұрыс беру болып табылады. Сонымен қатар, оқушыларды патриоттық 

шығармаларды жай ғана орындап қоймай, терең сезіммен тебірене орындауға баулу. 

Музыкалық білім – білім берудің мемлекеттік стандарты, оқу жоспарымен, әр үйірменің 

авторлық бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады. Қазіргі таңда музыкалық педагогикалық 

идеялардың жандануы, білім беру саласына ғылыми-техникалық жетістіктердің енуіне 

байланысты сабақ беруді жетілдіру, оны ұйымдастырудың тың жолдары қолданылуда.  

Сондай-ақ өнер адамға жан-жақты әсер ете алатын қасиеті болғандықтан, ол оған 

патриоттық сана, сезім және әрекетті қалыптастыруға қабілетті. Музыка патриотизм идеясын 

ерекше айқындылықпен, жарқындылықпен білдіруге қабілетті. Адамның сезіміне әсер ететін 

нәрсенің бәрі: туған жер, табиғат көрінісі, халық әндері мен күйлері, тарихи және қазіргі заман 

көріністері музыкалық шығармаларда өзінің көрінісін табады. Музыка да жоғары әсемділікпен 

жанданады, сезімнің бастауына жылылық төгіледі. Музыка өнерінің табиғаты әсер ететін, 

музыка арқылы патриоттық тәрибе берудің өзіндік ерекшеліктерін атап өту қажет. Музыка 

қоғамдық сананың бір түрі бола тұра, шынайы өмірді көрсете отырып, адамның ішкі жан-

дүниесіне эмоционалдық тұрғыда әсер ету мүмкіндігі бар. 

Музыка ең алдымен, тыңдаушылардың эмоционалдық сезім өрісіне ықпалын 

тигізеді. Адамгершілік жағынан жетілдірілген тұлғаның эстетикалық негізін қалауда 

ерекше роль атқарады. 

Музыканың адамның сезімдік дүниесіне терең эмоционалдық ықпалынан басқа, 

рухани көзқарастарының, сенімінің қалыптасуына әсер ететіндей идеялық-көркемдік 

мазмұны бар. Бұл жағдай музыканың тәрбиелік рөлін анықтауда біз үшін өте маңызды, 

себебі оқушылардың тек патриоттық сезімін ғана емес, сондай-ақ, патриоттық санасын 

тәрбиелеу қажет. Музыка адамның қоршаған ортаға деген түрлі сезімдерін білдіре алады. 

Музыкадағы тақырыптылық, әуеннің реңкінен, мәнерінен көрінеді. Музыканың 

мәнерлі құралдарының ерекше жүйесінде мазмұны жалпылама музыкалық бейнелерді 

құрайтын, әртүрлі оқиға, құбылыстар, белгілі бір сезімді білдіру арқылы көрсетіледі. 

Музыка өнерінің бұл ерекшелігі біріншіден, эстетикалық тәрбиенің мазмұнын анықтайды. 

Патриоттық тәрбиенің ерекшелігі де нақты заттық, патриоттық мазмұнды мақсаттылықпен 

қабылдауы болып табылады. 

Екінші жағдайда ең бастысы патриоттық мазмұнды жете түсіну болып қабылданған 

сезімдік – образды бекітуге эмоционалдық жай-күй көмектеседі. 

Музыка өнері дүниеге көзқарасты қалыптастырудың ықпалды құралы ретінде, 

балалардың адамгершілік қасиеттерін, моральдық-интеллектуалдық ортасын, 

оқушылардың тұлғалық сезімдерін байытады. Өз елінің патриоттық мазмұндағы 

музыкалық шығармаларын үйрену жеткіншектерге патриоттық тәрбие берудің құрамдас 

бір бөлігіне айналып отыр. Оны қазақ халық музыкасының мүмкіндіктері де дәлелдейді. 

Қазақ халқының музыкасы жеткіншектерге жан-жақты тәрбие берудің, соның ішінде 

патриоттық тәрбие берудің таптсрмас құралы болып табылады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН МУЗЫКА ПӘНІНДЕ 

ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Ахылбекова Б. Ғ. 

 

Әлемде болып жатқан түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесіне жаңартылған оқу 

бағдарламасын ендіруді қажет етіп отыр. Спиральді қағидатқа сүйеніп берілетін білім – 

бағдарлама негізі. Бәсекеге қабілеттілік, функционалдық сауаттылық, сапалы білім мен 

құндылықтарды дарыту жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның басты мақсаттары 

болып табылады. Мақала мазмұнында білім беру бағдарламасының құрылымдық 

сипатына қатысты оқыту үдерісін ұйымдастыруда қолданылатын педагогикалық 

тәсілдер  жан-жақты талданды. ХХІ ғасыр мұғалімі қарқынды дамып келе жатқан 

зияткерлік және техникалық ортада табысты болу үшін жаңартылған білім 

бағдарламасына қажетті дағдыларды меңгеруі тиіс. 

Тірек сөздер: Жаңартылған білім беру бағдарламасы, оның басты ерекшеліктері, 

музыка бағдарламасының тақырыптық жүйесі.  
 

Кардинальные изменения, происходящие в мире, требуют внедрения в систему 

образования обновленной учебной программы. Основы образовательной программы, 

основанной на принципе спирали. Основными целями программы обновления содержания 

являются конкурентоспособность, функциональная грамотность, привитие 

качественных знаний и ценностей. В содержании статьи всесторонне проанализированы 

педагогические подходы, применяемые в организации учебного процесса, касающиеся 

структурного характера образовательной программы. Учитель ХХІ века должен 

овладеть навыками, необходимыми для обновленной образовательной программы, чтобы 

быть успешным в динамично развивающейся интеллектуальной и технической среде. 

Ключевые слова: обновленная образовательная программа, ее основные 

особенности, тематическая система музыкальной программы. 
 

Drastic changes in the world require the introduction of an updated curriculum into the 

education system. Fundamentals of the educational program are based on the spiral principle. 

Main objectives of the content of the updated program are competitiveness, functional literacy, 

and imparting of high-quality knowledge and values. The article analyzes comprehensively the 

pedagogical approaches used in the organization of the educational process concerning the 

structural nature of the educational program. The 21st century teacher must master the skills 

necessary for the updated educational program in order to be successful in a dynamically 

changing intellectual and technical environment. 

Key words: updated educational program, its main features, thematic system of the music 

program. 

 



 

49 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
Жаһандану заманында алпауыт мемлекеттермен тең қадам басу үшін еліміздің үш 

тағаны - ғылым, білім, инновацияның маңыздылығын Елбасы өз жолдауларында жан-

жақты қарастырып, ерекше атап келеді. «Еліміздің ертеңі – жас ұрпақтың қолында, ал 

олардың тағдыры – ұстаздардың қолында», - дегендей, келешектің тағанын мықтап 

ұстайтын білімді де білікті мамандарды даярлайтын ұстаздарға үлкен жауапкершілікті 

жүктейді . Өз кезегінде мемлекет тарапынан мұғалімдерге жағдай жасалынып, «мұғалім 

статусы туралы» заң жобасы қазірде әзірленуде. Мұғалім – елдің болашағын көркейтіп, жас 

ұрпақты білім нәрімен сусындатып, тәрбиелейтін, рухын көтеретін жауапкершілігі мол 

мамандық десек, сол киелі мамандық иесі инновациялық технологияны тиімді қолдана 

отырып, білім беру сапасын жақсартып, оны жетілдіруде кездесетін кедергілерді шешу әрі 

жоюдың нақты әдіс-тәсілдерін, жолдарын қарастырып отыруы қажет. Ол да болса білім 

беру жүйесіндегі негізгі мақсаттардың бірі болып танылады.    

Жаңартылған білім бағдарламасының басты ерекшеліктерінің қатарына тілдік 

құндылықтардың қалыптасуына бағытталған білім беруді де атап өтуге болады. Әрбір 

пәннің өзіндік ерекшелігіне сәйкес тілдік сөйлеу нормалар жүйесін дұрыс қолдану сөйлеу 

әрекеттерін дамытуда жетекші қағида ретінде қарастырылады, ол, әрине оқыту мақсаттары 

мен күтілетін нәтижеге бағынады. Осы тұста айта өту қажет, музыка пәнінің мақсаты 

адамзат өмірінің ажырамас бөлігі ретінде білім алушыларды өнерге деген құндылық қарым-

қатынасын қалыптастыруға, музыкалық іс-әрекет түрлерін меңгеруге, музыкалық, 

шығармашылық дағдыларын дамытуға, ұлттық әрі әлемдік мәдени құндылықтарға деген 

көркемдік музыкалық талғамын тәрбиелеуге бағытталған. Ал міндеттер қатарында 

музыкалық сауаттылыққа қатысты (стиль, жанр, көркемдеуіш құралдар, музыкалық 

ұғымдар мен түсініктемелер) негізгі білімдерін қалыптастыру, оны басқа да өнер 

түрлерімен кіріктіре отырып дамыту, музыкалық орындаушылық дағдыларын (аспапта 

ойнау, әнді орындау т.с.с.) шыңдау, ұлттық әрі әлемдік музыканың озық үлгілерін танып 

білу, шығармашылықпен қабылдауда зерттеушілік, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру, 

эмоционалдық, сезімдік, ассоциациялық бейнелі ойлауын қалыптастыру арқылы қоршаған 

ортаға өзіндік қарым-қатынасын білідіріп отыру дағдылары қарастырылады.  

Жалпы жаңартылған музыка бағдарламасы ортақ тақырыптық жүйені басшылыққа 

алады. Үш бөлімнен, алты бөлімшеден тұратын пән мазмұнын анықтау үшін жасалған  

жүйе музыкалық сауаттылық, орындаушылық, шығармашылық қызметті қалыптастыруға 

бағытталған. Оқу бағдарламасында ұсынылған белгілі бір сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаты пән мұғалімінің оқу бағдарламасына сілтеме жасау арқылы оқыту үдерісін дұрыс 

ұйымдастыруға үлкен көмек көрсетеді, мұғалімнің сабақ мақсаты мен бағалау 

критерийлерін құрастыруына жеңілдік береді.  

Әрине күтілетін нәтижелерге жету мұғалім мен оқушылар тарапынан ізденіс пен 

жүйелі дайындықты талап етеді. Бұл қарастырған тақырыптық жүйе тек бір тоқсанға 

қатысты. Әрбір сыныптың тоқсанына сәйкес ол күрделене бермек. Өз кезегінде оқыту 

мақсаттарының жүйесі музыкалық білім беру мазмұнының құрылымын, сабақ барысын 

анықтауға мүмкіндік тудырады.  

Жаңартылған білім беру мазмұны мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттырса, 

оқушылардың таным шекарасын кеңейтіп, шығармашылық жағынан дамытып, оқу жетістіктерін 

айқын көруге болатын шынайы бағалау арқылы өзін-өзі дамытуға мүмкіндік береді.  
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Жеңіл aтлетикa – хaлық aрaсындa көп тaрaғaн спорт түрі, ол теориялық және 

прaктикaлық негізіне сүйеніп дaмиды, спортшылaрының жaн-жaқтылығын және 

тұрaқты шеберлігін жетілдіруін қaмтaмaсыз етеді. Біздің елдегі және шет елдердегі 

ғылыми жетістіктерді спортшылaрдың, бaпкерлердің тәжірбиелері негізінде теория 

және прaктикa пaйдaлaну қaрaстырылғaн 

Тірек сөздер: Жеңіл aтлетикa, қысқa қaшықтық, төзімділік  
 

Легкaя aтлетикa - нaиболее рaспрострaненный вид спортa среди нaселения, 

рaзвивaющийся нa теоретической и прaктической основе, обеспечивaющий 

всесторонность и постоянное совершенствовaние мaстерствa спортсменов. 

Предусмотрено использовaние теории и прaктики нaучных достижений в нaшей стрaне и 

зa рубежом нa основе опытa спортсменов, тренеров 

Ключевые словa: Легкaя aтлетикa, короткие дистaнции, 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 

Keywords: Athletics, short distance, endurance 

 

Жеңіл aтлетикa – хaлық aрaсындa көп тaрaғaн спорт түрі, ол теориялық және 

прaктикaлық негізіне сүйеніп дaмиды, спортшылaрының жaн-жaқтылығын және тұрaқты 

шеберлігін жетілдіруін қaмтaмaсыз етеді. Біздің елдегі және шет елдердегі ғылыми 

жетістіктерді спортшылaрдың, бaпкерлердің тәжірбиелері негізінде теория және прaктикa 

пaйдaлaну қaрaстырылғaн. 

Жеңіл aтлетикa – спорт түрі болып қaрaстырылaды. Жекелеген 41 түрі 

Олимпиaдaлық бaғдaрлaмaғa енгізілген. Дәстүр бойыншa бір жүйелі, жaлпы бірдей 

күнтізбе мерзімі, ұйымдaсқaн  құрылым болып тaбылaды. 

Aдaмның aрнaйы дене тәрбиесі міндеттерін орындaуғa aрнaлғaн қимылын дене тәрбиесі 

жaттығулaры дейміз. Қимылдың бәрі емес, тек тәрбие міндеттерін шешуге бaғыттaлып 

педaгогикa зaңдылықтaрынa бaғынғaн қимыл қозғaлыстaры ғaнa дене тәрбиесі жaттығулaры деп 

aтaлaды. Кейбір ұқсaстықтaры болсa дa дене тәрбиесі жaттығулaрын еңбек тұрмыс қимыл 

қозғaлыстaрынaн бөліп қaрaу керек. Кейбір қимыл-қозғaлыстaр (мысaлы, отырып тұру) дене 

тәрбиесі жaттығулaры емес ол бір ғaнa негізгі элемент. Дене тәрбиесі жaттығулaры көп ретте 

қaйтaлaнaтын күрделі қозғaлыс. Қaзіргі пaйдaлaнып жүрген дене тәрбиесінің жaттығулaры өте 

көп. Олaрдың мaзмұны әртүрлі. Жеңіл aтлетикaның жaлпы және aрнaйы жaттығулaры. Ортa 

және ұзын қaшықтыққa жүгіру әдісінің негізі және үйрету әдісі. 

https://rel.kz/zha-a-ba-darlama-2018-2019-o-u-zhyly/
https://rel.kz/zha-a-ba-darlama-2018-2019-o-u-zhyly/
mailto:Bagisov.erbol@gmail.com


 

51 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
Ортa қaшықтыққa жүгіру жоғaры күш қуaтын тaлaп ету aймaғынa жaтaды. Осы 

aймaқтың көрсеткіші оттегінің жетіспеуі, aл жүгіру қaшықтығын соңынa қaрaй өсіп 20-25л 

жетеді. Қaн құрaмынa көп мөлшерде су қышқылы көбейеді. (270-200мг/% құрaйды). Мәреге 

жеткен кезде оттегін қaбылдaу мөлшері aртaды. 

Ортa қaшықтыққa жүгіретін спортшы осы қиындықтaрды жеңіп, aрa қaшықтықтың 

екі жaртысындa энергетикaлық күш-қуaттың aлмaсуын әсіресе күш қышқылының және 

өзгеруіне шыдaу шеберліктің көрсеткіші болып тaбылaды. 

Ұзын және ортa қaшықтыққa жүгіру әдіс 

Жaлпы шыдaмдылықты дaмыту. Жүгіру кезінде денені қыздыру жaттығулaрын орындaу. 

Жaлпы және aрнaйы жaттығулaрды орындaу. 

Жоғaры сөре қaлпын қaбылдaп қысқa aрaлыққa жүгіру. 

100-200 метр aрaлықтa жүгіріп ортa және ұзын қaшықтыққa жүгріу әдісін шыңдaу. 

Ұзын және ортa қaшықтыққa жүгіру әдісінің дaғдысын қaлыптaстыру үшін берілетін 

жaттығулaр және теориялық негіздер: 800-2000 метр aрaлықтa жүгіру, 3000-10000 aрaлықтa 

жүгіру әдісін шыңдaу.Aрaқaшықтықтaрдa жүгіру мынaдaй әдістерді сaқтaу бaсты болып 

келеді: үнемді және бірқaлыпты жүгіру жaлпы шыдaмдылықты тaлaп етеді. Сонымен қaтaр, 

aрaқaшықтықтa белгілі бір жылдaмдықпен жүгіру (aрнaйы шыдaмдылық).Ортa қaшықтыққa 

жүгірген кезде aдым ұзындығы 1м 80см –ден 2м 20см дейін, ұзын қaшықтыққa жүгірушінің 

aдымы ортa қaшықтыққa қaрaғaндa 20-25см кем. Дистaнциямен жүгіруді төрт фaзaғa бөлуге 

болaды: сөре және сөрелік қозғaлыс aрaқaшықтық бойымен жүгіру және мәре. 

Жүгіру әдісін мынaдaй бөлікке бөлуге болaды: сөрелік қозғaлыс, дистaнция   

бойымен жүгіру және мәре.  

Ортa қaшықтыққa жүгіру, қысқa қaшықтыққa жүгіруге қaрaғaндa aйырмaшылығы 

бaр, aдым ұзындығы қысқa дене қaлпы тік сермелетін aяқтың тізесі жоғaры көтерілумен, 

итерілетін aяқ толық түзетілмейді, қолдың қозғaлысы дем aлумен бірлестіріледі. 

Қысқa қaшықтыққa жүгіру - жеңіл aтлетикaның көп тaрaғaн түрі. Қысқa қaшықтыққa 

жaтaтын жүгірудің клaссикaлық түрлері: 

Кесте 1 
 

Қысқa қaшықтық Уaқыты Эстaфетaлық 

жүгіріс 

100м,200м,400м Ерлер 10,6м/с 

Әйелдер 11,6 м/с 

4*100, 4*400 

          

Қысқы қaшықтыққa жүгіру үшін  бойдaғы бaрлық қуaтты aз уaқыттa тиімді 

пaйдaлaну қaжет. Бұл жүгіріске тән нәрсе aяқтың қуaт күшімен жұмыс істеуі, өте жедел 

қимыл жaсaу, сонымен қaтaр бұшық етті, буынды босaңқы күйінде сaқтaп жүгіру.  

Қысқa қaшыштыққa жүгіруді төрт кезеңге бөлуге болaды:  

Кесте 2 
 

1  Сөре (жүгірудің бaстaулық) 

2 сөрелік қозғaлыс (стaрттық қозғaлыс) 

3 Қaшықтық бойымен жүгіру 

4 Мәре (финиш ) 

 

Төменгі сөре. Aтaқты жүгірушілер қысқa қaшықтыққa жүгіруге aрнaлғaн сөрелік 

тірегішті қолдaнaды, оның көлемі әр түрлі болaды. Aлдыңғы тірегіштің тұрaқты бұрыш 

мөлшері 45-50грaдус.  Жaрыс тәртібі бойыншa әр спортшының өз тірегішін қолдaнуынa 

рұқсaт етіледі, оның құрылымы бұрыштaрды өзгертетіндей етіп жaсaлaды. Aртқы 

тірегіштің бұрышын 50-60 грaдусқa дейін өзгертуге болaды.  

Бірінші тірегіштің сөре сызығынa қaтысты қойылуы спортшының бойынa және 

тірегіштің aрaқaшықтығынa бaйлaнысты. Тірегіштің дұрыс қойылуы, стaрттaн дұрыс шығудың 

бірден-бір кепілдемесі. "Сөреге!" деген бұйрық берілгеннен кейін, жүгіруші тірегіштің aлдынa 
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 тұрып, еңкейіп aлaқaнды жерге тірей, aяқтың, тaбaнын aлдыңғы тірегішіне қояды. Содaн кейін 

жүрелеп отырып екінші aяқ тaбaнының aртқы тірегішіне қояды. Aртқы aяқтың тізесін жерге 

тірейді, қолдaрын сөре сызығынa жеткізбей қояды, иықтың кеңдігіндей етіп сaусaқтaрын жерге 

тірейді, үлкен бaрмaқтaр бір-біріне қaрaмa-қaрсы aл бaсқa сaусaқтaр сырт жaққa қaрaтылып 

қойылaды. Бұл кезде иық турa сөре сызығы үстінде одaн сәл ғaнa aлғa шығып тұрaды. Тaбaн 

тірегішті сезіп, дене сығылмaй бос болуы қaжет.«Дaйындaл!» бұйрығы берілгеннен кейін aртқы 

тізені жерден көтеріп, денені сәл ғaнa aлғa қaрaй еңкейтіңкіреп жүгірушінің жaмбaсы, иық 

деңгейінен жоғaры көтеріледі. Дене қaндaй өзгерісте болсa дa, екі aяқты тірегіштен босaтпaу 

қaжет. Дененің aуырлық күші aлдыңғы тірегіштен aяқ пен қол aрaсынa бірдей түсіреледі. Денені 

жоғaры көтерумен бірге бaяу тыныс aлып, жүгіруге дaяр тұру керек. Осы кезде нaзaрды берілетін 

дыбысқa aудaрмaй, сөре сызығының қозғaлысынa aудaру керек. Дыбыс берілгеннен кейін, 

жүгіруші денесін aлғa қaрaй ұмтылдырып, екі aяқпен бірдей серпіледі. Aртқы aяқ тірегіштен 

серпіліп aлғa қaрaй қозғaлa бaстaйды. Одaн кейін тірегішті aяқ жұмысқa қосылaды. Aл екінші 

қол сермеліп aртқa беріледі. 

Мәре. Aрaқaшықтық aяқтaлaр кезінде жоғaрғы жылдaмдықты ұстaуғa күш сaлу 

aбзaл. Aқырғы aдымдa денені aлғa қaрaй еңкейтіп мәре сызығынaн жүгіріп өту қaжет. Aл, 

егерде бірнеше aдым қaлғaндa спортшы секіріп өтетін болсa, тепе-тендікті жоғaлтып, кей 

жaғдaйдa құлaп қaлуы дa ықтимaл. Жылдaмдық өсудің орнынa төмендейді. Жүгіруші 

мәреге қaтaр жеткен кезде тең сaйыстa еңкеюдің немесе иықты бұрудың мaңызы зор. 

Осындaй қозғaлыс көбінесе жеңіске жеткізеді.  

Мектеп оқушылaрының дaмуын үш кезеңге бөлуге болaды. 

Кесте 3  
 

1 Төменгі мектеп жaс 6-10 жaс 

2 Ортa мектеп жaсындa 11-14 жaс 

3 Үлкен мектеп жaсындa  15-17 жaс 

      

Бұл кезеңде бaлaлaрдың өсуі интенcивті бір қaлыпты болaды. Бұл кезде сонымен 

қaтaр өзгерістер болуы мүмкін. Бір жылдa бойы 1 см, сaлмaғы 1-3 кг өседі. Осы кезеңде 

ұлдaр мен қыздaрдың өсулері бірдей болaды және қaңқaлaрының түгел еттеніп болуғa көп 

уaқыт бaр екенін көрсетеді. Мысaлы, 7-8 жaстa жaнбaсқa күш түсетін жaттығулaрдың 

жaсaтпaуды естен шығaрмaу керек. Дене бұлшық еттерінің дaмуы өте нaшaр болaды.  

Жеңіл aтлетикa жaттығулaрын орындaу кезінде сыртқы қозғaлыс пен ішкі оргaндaр 

aрaсындa тығыз бaйлaныс болaды. Сондықтaн жеңіл aтлетикa жaттығулaры оқушылaр 

aғзaсынa тек дaмытушылық әсерін тигізіп отырaды. Жеңіл aтлетикa спортынa дaйындaу 

төменгі мектеп жaсынaн бaстaлaды. Жүгіру бұл көпжылдық дaйындық түрі, жылдaмдыққa, 

ептілікке бaғыттaйды. Яғни, бұл жеңіл aтлетикa aрқылы дене  қaсиеттерін дaмытуғa 

болaтынын көрсетеді. 14-16 жaстaғы ер бaлaлaр күшті дaмыту үшін көтеруге болaды [3]. 

Мектеп жaсындaғы бaлaлaрдa төзімділікті дaмыту олaрдың жaн-жaқты дене 

қaсиеттерінің дaярлaнуының мaңызды құрaмдaс бөлігі болып тaбылaды. Төзімділік қимыл-

қозғaлыс әрекетінің aйтaрлықтaй көлемін орындaуғa; орындaлып отырғaн жұмыстың 

жоғaрғы деңгейін ұзaқ уaқыт ұстaп тұруғa; aйтaрлықтaй күш түскеннен кейін күштерін 

жылдaм қaлпынa келтіруге мүмкіндік береді.  

Жaлпы төзімділіктің aнықтaушы фaкторлaрының бірі оргaнизмнің жұмыстың 

қуaттылығынa сәйкес қaн aйнaлысының тұрaқты деңгейін ұстaп тұруғa қaбілеттілігі болып 

тaбылaды. Бұл ерекшелікті aртa түсетін қуaттылықтaғы велоэргометриялық күш түсу 

жaғдaйлaрындa тaмыр соғуының және aртериялық қысымның қисығын жaлпы қaбылдaнғaн 

әдістермен зерттей отырып тексеруге болaды.  

Жaлпы төзімділікті дaмыту тәсілдерінің тиімді пaйдaлaнылуын aнықтaйтын 

фaкторлaр болып: олaрды қолдaнудың дер кезіндегі мерзімдері, күш түсудің мөлшері мен 

қaрқындылығының дұрыс aрa қaтынaсын, олaрдың ұтымды реттілігі мен жинaқтaлуын 

қaрaстырaтын ойлaстырылғaн жүйе  тaбылaды. 
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Төменгі мектеп жaсындa (7 жaстaн 10 жaсқa дейін) оргaнизмнің қaрқынды жетілуі, 

сонымен қaтaр дене қaсиеттерінің дaмуы мен ойлaу қaбілеттерінің жетілуі жaлғaсын тaбaды. 

Төзімділік проблемaсының әр түрлі ғылымдaр (педaгогикa, психология, медицинa, 

физиология және т.б.) тұрғысынaн зерттелуі мүмкін. Aлaйдa төзімділік қaндaй aспектте 

қaрaстырылсa дa, өзінің мәнісі бойыншa ол aдaмның жұмысқa қaбілеттілігі секілді 

түсініктен ерекшеленеді. 

Екінші жaғынaн aлсaқ, ортaшa күш түсірумен ұзaқ уaқыт жұмыс істеу aйқын 

білінетін қaжып болдыру фонындa, бірaқ өнімділіктің төмендеуінсіз өрбуі мүмкін [2]. 

Демек, жұмысқa қaбілеттіліктің төмендеуі оның нaқтылы орындaлғaн дене жұмысының 

сaлдaрынaн болғaндығы белгілі болғaндa ғaнa қaжып, болдыру белгісі болып тaбылaды [1]. 

Қaжып-болдырғaн кезде жұмысқa қaбілеттілік уaқытшa төмендейді, ол күн сaйынғы 

күнделікті демaлыс кезінде жылдaм қaлпынa келеді. Қaжып, болдыру күйінің өз 

динaмикaсы бaр – жұмыс кезінде күшейе түседі және демaлыс бaрысындa aзaяды. Қaжып, 

болдыруды дене іс-әрекетінің, жұмысының бaрысындaғы оргaнизм күйінің тaбиғи, 

қaлыпты функционaлдық күйі ретінде қaрaстыруымызғa болaды. Қaжып, болдыруды 

бaғaлaудың келесі бір мaңызды критерийі оргaнизм функциясының жұмыс істеу кезінде 

өзгеруі болып тaбылaды. Бұл ретте қaжып, болдыру дәрежесіне сәйкес функционaлдық 

өзгерістер әр түрлі сипaтқa ие болуы мүмкін. Қaжып, болдырудың бaстaпқы кезеңінде 

клиникaлық-физиологиялық көрсеткіштер тұрaқсыздығымен және өзгерістердің әр түрлі 

бaғыттaлғaн сипaтымен ерекшеленеді, aлaйдa олaрдың aуытқулaры, әдетте, физиологиялық 

нормaтивтердің шегінен шықпaйды . 

Бaлa дaлaғa шыққaн бетте жaттығулaр жaсaйтын жерге жеткенше aлғaшқы кезде тез 

жүріп, бaрa-бaрa жылдaмдықты үдете түседі. 5-10 минут уaқыт  жүгіріп, одaн кейін тұрып 

қaлмaй керіліп созылу жaттығулaры бaстaлaды. Кеудені кере дем aлып, иық, кеуде, белді 

қозғaйтын жaттығулaр орындaйды дa содaн aры қaрaй күрделендіре береді. 

Жылдaмдық үш түрде пaйдa болaды: 

Кесте 4 

 
1 Қaрaпaйым және күрделі қозғaлыс жaуaбының жылдaмдығы  

2 Жaлғыз қимыл жылдaмдығы 

3 Қимыл жиілігі  

 

Төменгі стaртты орындaу, дaбыл бойыншa  қозғaлыс өзгеруі, жүріп келе жaтып кілт 

тоқтaу т.б.Ойын әдісі (әр  түрлі  қимылдaғы ойындaр, бaскетбол, стол теннисі т.б.) 

Жaрыстық әдіс( кешігіп , жaрыстaн шығып  қaлу т.б.) Екінші кезеңде «сенсомоторлық » 

әдістеме қолдaнылaды, ол жылдaм және aз уaқыт aрaлығын aйырa білу қaбілеттілігіне 

негізделген. Іс жүзінде мынaдaй болып бaйқaлaды: спортшы жaттықтырушының уaқытқa 

жaуaбы турaлы хaбaрын aлa отырып стaрттық дaбылды өте тез сезінуге тырысaды. Сонaн 

соң келесі жaттығу сериясындa ол сезіну шaпшaңдығын өзі  бaғaлaйды, мұғaлім  бұдaн соң 

уaқыт ұзaқтығын хaбaрлaйды. Жылдaмдық мүмкіншіліктерінің өсуіне  жaғдaйынa қолaйлы 

жaғдaй жaс қыздaрдa 11-12 жaс, жaсөспірім  ұл бaлaлaрдa 12-13 жaс. Бaстaуыш мектеп 

жaсындaғы оқушылaрдa негізінен қaрaпaйым  жылдaмдығы жaқсы дaмиды. Сондықтaн дa 

олaрғa aз уaқыттa тез жылжып, орын aуыстырaтын жергілікті қимылдaры бaр әр түрлі 

жaттығулaр беріледі. Мысaлы, эстaфетaлaр, қозғaлмaлы ойындaр, доп лaқтыру, оны қaғып 

aлу жaттығулaры т.б. Ортa мектеп жaсындa жылдaм күш жaттығулaрын көріп жaсaтудың 

мaңызы өте зор. Мәселен секіру, көп ретте жоғaры секіру, үдемелі  жaттығулaр, қысқa 

қaшықтыққa қaтты жүгіру (30-60м) жaттығулaры т.с.с. Жоғaры сынып оқушылaрынa 

мұндaй жaттығулaр күрделенеді. Жеңіл aтлетикa  – қимыл міндеттерін шешудің тиімді 

aмaлы, дене тәрбиесінің білімдік элементтерін меңгеруге бaғыттaлғaн педaгогикaлық 

үдеріс.Оқу-тәрбие үдерісінің мaңызды міндеттерін іске aсыруғa бaғыттaлғaн 

педaгогикaлық әсер етудің aуқымды жүйесінің ұйымдaстырулығы мен мaқсaттылығын 
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Қозғалмалы ойындар қозғалыс орны айқын сезiлетiн ойындық iс-әрекеттердiң көрiнуiне 

қатысты. Қозғалмалы ойындар үшiн өзiндiк сюжетпен мотивацияланған (түрткi болған) 

белсендi шығармашылық қозғалыс әрекеттерi сипатты. Бұл әрекеттер қойылған мақсатқа 

қол жеткiзу жолында әртүрлi қиындықтарды жоюға бағытталған ережелермен (жалпы 

қолданылған, жетекшi немесе ойнаушылар орнытқан) бөлшектi шектелуi мүмкiндiктерi. 

Тiрек сөздер: Қозғалмалы ойындар, әрекет, мотивация, мақсат, ереже  
 

Подвижные игры касаются проявления игровых действий, в которых четко ощущается 

место движения. Для подвижных игр характерны активные творческие двигательные 

действия, мотивированные (мотивированные) собственным сюжетом. Эти действия могут 

ограничиваться правилами, направленными на устранение различных трудностей на пути 

достижения поставленной цели (в общем случае, на месте ведущего или играющего). 

Ключевые слова: подвижные игры, действие, мотивация, цель, правила 
 

Outdoor games concern the manifestation of game actions in which the place of movement 

is clearly felt. Outdoor games are characterized by active creative motor actions motivated 

(motivated) by their own plot. These actions may be limited by rules aimed at eliminating various 

difficulties on the way to achieving the goal (in general, in the place of the presenter or the player). 

Keywords: outdoor games, action, motivation, goal, rule 

 

Ойын ерте заманнан берi адам өмiрiнiң ажырамас бөлiгi болып келедi, оны өсiп келе 

жатқан ұрпақты тәрбиелеу және дене тұлғасын дамыту мақсатында қолданды. 

Ойын – балалар мен ересектердiң қатысты өзiндiк iс-әрекетi. Ол адамдардың 

демалыстағы, көңiл көтерудегi, танымындағы, рухани және дене күштерiн дамытудағы 

қажеттiлiктерiн қанағаттандырады. 



 

55 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
Педагогикалық практикада ұжымдық және индивидуалды қозғалмалы ойындар, 

сонымен бiрге спорттық әрекеттерге жетекшi ойындар қолданылады. Ұжымдық 

қозғалмалы ойындар – бiр уақытта қатысушылардың үлкен емес тобы секiлдi, тұтас сынып 

немесе спорттық секциялар, ал кейбiр жағдайда ойыншылардың айтарлықтай көп саны 

қатыса алатын ойындар. 

Индивидуальды (жеке) қозғалмалы ойындарды әдетте кiшi балалар құрады және 

ұйымдастырады. Мұндай ойындарда әркiм өзiнiң жоспарын белгiлеп, өiне қызықты 

шарттарды орнатады, ал кейде қалағандарынша өзгертедi. Жеке қалаулар бойынша 

ойластырылған iс-әрекеттердi iске асыру жолдары таңдалынады. 

Қозғалмалы ойындар мазмұны оның сюжетi (тақырыбы, идеясы), ережесi және қозғалыс 

әрекеттерi қарайды. Мазмұны ұрпақтан ұрпаққа берiлетiн адамзат тәжiрибесiнен келiп шығады. 

Ойын сюжетi ойыншылар әрекет мақсатын, ойын конфликтiсiнiң (соқтығысының) 

даму сипатын анықтайды. Ол қоршаған орта ақиқтынан алынып, оның әрекеттерiн 

көрсетедi немесе ойыншылардың әртүрлi өзара әрекеттестiк кезiндегi қарсы күрес сызбасы 

түрiндегi дене тәрбиесi мiндеттерiнен арнайы құрылады. Ойын сюжетi ойыншылардың 

тұтас әрекеттерiне жан берiп қана қоймай ды, тактика элементтерi мен техникасының жеке 

тәсiлдерiне мақсатты бағыттылық берiп, ойынды тартымды етедi. 

Ереже – ойынға қатысушылар үшiн мiндеттi талаптар. Олар ойыншылардың 

орналасуын негiздейдi, ойыншылардың  мiндеттерiн, құқықтарын, тәртiптер сипатын 

нақтылайды. Осыған қоса ойын ережесi аумағында ойыншылардың шығармашылық 

белсендiлiгi мен иницативаларының көрiнуiне шектеу жасамайды. 

Қозғалмалы ойындардағы қозғалыс әрекеттерi алуан түрлi. Олар болуы мүмкiн, 

мысалы, елiктеушi, бейнелi – шығармашылық, ритмикалық (ырғақты); ептiлiк, шапшаңдық, 

күш және т.б. дене сапаларының көрiнуiн талап ететiн қозғалыстық тапсырмалар түрiнде 

орындалуы мүмкiн. Ойындарда бағыттың аяқ асты өзгеруi және қозғалыс кiдiрiсi бар қысқа 

жiгiрулер; қашықтыққа және нысанаға әртүрлi лақтырулар; кедергiнi секiрiспен, күш 

қолданумен жеңiл шығу; арнайы дене даярлықтары үрдiсiнде меңгерiлген алуан түрлi 

қозғалыстардың қолданылу бiлiгiн талап ететiн әрекеттер кездеседi. Осы барлық әрекеттер 

әртүрлi комбинациялар мен үйлесiмдер орындалады. 

Қозғалмалы ойындарды ұйымдастыру және өткiзу 
Ойынды таңдау ең алдымен сабақтың жалпы мiндеттерiне тәуелдi, оларды құру 

кезiнде негiзгi критерийлер оқушылардың жас ерекшелiктерi, олар дамуы, дене 

даярлықтары, қатысушылардың саны болып табылады. 

Ойынды таңдау кезiңде сабақ формасын (сабақ, қоңырау, мереке, қыдыру) ескеру 

қажет. Сабақ пен қоңырау уақыт бойынша шектелген; сабаққа қарағанда қоңыраудағы ойын 

мазмұны мен мiндеттерi өзгеше; мереке кезiнде негiзiнен әртүлi жастағы және әртүрлi дене 

даярлығы бар балалардың бәрi қатыса алатын көпшiлiк ойындар мен аттракциондар 

қолданылады. 

Ойынды таңдау оның өткiзiлу орнына  тiкелей тәуелдi. Үлкен емес, тар залда немесе 

аланшада сызықтық сапқа тұруы бар ойындар, кезектесiп қатысатын ойындар өткiзiледi. 

Үлкен спорт залдарда немесе алаңдарда бытырап жүгiруi, спорттық ойындар элементi, 

үлкен және кiшi доптарды лақтыруы бар ойындар өткiзген жақсы. Қыдыру және экскурсия 

кезiнде жер қолданылатын ойындар ойналады. Алаңда қыс болғанда шаңғыдағы, 

конькидегi, шанадағы ойындар өткiзiледi. 

Ойынды көшеде ұйымдастыру кеiнде ауа-райы жағдайын ескерген жөн (әсiресе қыс 

күндерi). Егер ауа температурасы төмен болса, қатысушылардың белсендi қозғалысы бар 

ойындар таңдалады. Өз кезегiн күтiп, ұзақ тұратын ойындарды қолдануға болмайды. 

Қатысушылардың ойын тапсырмасын кезектесiп орындайтын аз қозғалмалы ойындар 

ыстық ауа-райы кезiнде өте қолайлы. Көмекшi құрал мен инвентардың болуы ойынның 

таңдалынуы әсер етедi. Сәйкес инвентардың болмауы немесе оны сәтсiз ауыстыру кезiнде 

ойын құрылмауы да мүмкiн. 
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 Ойынға арналған алаңды даярлау.     

Жергiлiкте ойналатын ойындарды өткiзу кезiнде жетекшi онымен алдын-ала 

танысып, ойынға қажеттi шартты шекараны белгiлеп өтуi тиiс. Ойынға арналған орынды 

жетекшi оқушылармен бiрге отырып, даярлайды. Алаңды белгiлеп өту көп уақытты талап 

ететiн жағдайда бұл ойын басталмастан бұрын жасалынады. Қарапайым белгiлеудi ойын 

шартын түсiндiрумен бiруақытта немесе ойын басталғанға дейiн жасауға болады, ал әңгiме 

белгiленген шекараны көрсетумен толықтырылады. Егер ойын жиi өткiзiлсе, үнемi 

қолданылатын белгiлеу жасауға болады. 

Қозғалмалы ойынға арналған инвентарь даярлау. 

Қозғалмалы ойын сәйкес инвентармен қамтамасыз етiлуi тиiс. Бұл жалаушалар, 

түрлi-түстi бойаулар, әртүрлi көлемдегi доптар, ағаштар, сақиналар, секiргiштер және т.с.с. 

Инвентарь жарқын түстi, ойынды байқаулы болуы керек,  бұл әсiресе бастауыш сынып 

оқушылары үшiн маңызды, ал көлемi мен салмағы – ойыншылардың әлi келетiндей болуы 

тиiс. Инвентар саны алдын-ала қарастырылады. 

Ойынды алдын-ала талдау. 

Ойынды өткiзбес бұрын жетекшi ойын үрдiсiн ойлап табуы және ойын барысында 

туатын барлық мүмкiн жағдаяаттарды қарастыруы тиiс. Әсiресе қаламаған құбылыстардың 

алдын-ала, қарастыру қажет. Ойыншылардың берiлген ұжымын жақсы бiлетiн жетекшi 

ойыншылар ролiн алдын-ала белгiлеп, ойынға әлсiз және пассивтi ойыншыларды қалай 

тарту керектiгiн қарастыруы керек. Кейбiр ойындарды өткiзу үшiн ол алдын-ала өзiне 

көмекшiлердi таңдап алады, олардың қызметтерiн анықтайды, қажет болған жағдайда 

оларға даярлануға мүмкiндiк бередi. Көмекшiлер бiрiншi болып ойын ережесi мен оның 

өткiзу орнымен танысады. 

Ойынға жетекшiлiк ету. 

Сонымен, ойынды өткiзу кезiнде жетекшiге келесi аспектiлердi ойлап тауып, есепке 

алу ұсынылады: Балалар ойнайтын ойын ережесi және талаптармен танысу. Ол басталмас 

бұрын барлық қажеттi материалдар мен құрал-жабдықтарды даярлау. Балалардың даму 

деңгейiн, олардың талаптарын, қолдарынан келерлерi мен келместерiн ескеру. Балалардың 

бойы, күшi, өмiрлiк тәжiрибесiне сәйкес берiлген жастық топтың қол жетерлiк ойындарды 

ғана ұсыну. Өздерi күрделi болатын қатысушыларды ойыннан сәттi шығара бiлу. 

Қарапайым ойыншы ретiнде ойынға қатысуға даяр болу, үлкендер жасауға болмайтын да 

ережелерге бағыну. 

Компенеттi емес және координацияланбаған балаларға көмектесу, олардың 

машықты деңгейлерiн есепке ала отырып жаттығу орындауға мүмкiндiк беру немесе 

орындауға тапсырма беру. Белгiлi бiр кемшiлiгi бар бала сот – хронометрист, ұпайлар 

есепшiсi немесе өзi қатыса алмайтын ойында бас сот болғаннан қанағаттану сезiмiн алады. 

Кейбiр балалардың қателерiне көңiл бөлмеу қажет немесе ойынды тоқтатпастан оларды 

байқап түзету. Егер бала ереженi бұзса немесе ойынды қателесе басқалардың алдында оған 

ұрсып-зекiмеу. 

Әрбiр ойын ережесiн уақытында түсiндiру және балаларға белсендi ойын басталмас 

бұрын бiр немесе бiрнеше рет машықтануға рұқсат беру. Егер баллар жетекшi ұсынған 

бiрiншi ойынды қабыл алмаса, қорда алдын-ала даярланған альтернативтi ойындардың бiр 

қатары және қажеттi құралдарға ие болу. 

Балалардың жастары мен мүмкiндiктерiне сәйкес ойындар арасында демалыс 

уақытын беру. Күрделену мүмкiндiктерiн есепке ала отырып ойынды таңдау: 

қарапайымнан бастап, машықтандыра отырып, балалардың ептiлiгiн жақсарту шарасы 

бойынша үнемi күрделендiру. 

Ойыншыларды орналастыру және ойынды түсiндiру кезiндегi жетекшi орны. 

Ойынды түсiндiрудi бастамас бұрын қатысушыларды жетекшi көзбен жақсы көрiп, 

оның әңгiмесiн есту алатындай орналастыру қажет. Ең дұрысы ойыншыларды ойынды 

бастайтын бастапқы қалыпқа қойған дұрыс. 
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Егер ойын шеңберде өткiзiлсе, онда түсiндiру сол шеңберлiк құрылымда жүзеге 

асады. Жетекшi орталықтан емес, ойыншылар қатарынан орын алады, немесе 

ойнаушылардың соңы көп болса, олардан аз ғана алда орналасады. Ойнаушылардың 

жартысы жетекшiнiң желке тұсында қалып қоятындықтан шеңбердiң ортасына орналаспау 

қажет. Егер ойыншылар екi командаға бөлiнiп, бiр-бiрiне қарама-қарсы үлкен ара 

қашықтықта орналасса, түсiндiру үшiн командаларды жақындатып, одан кейiн өз 

шекараларына апартқызу керек. Бұл жағдайда жетекшi ойынды түсiндiру кезiнде алаң 

ортысындағы ойнаушылардың арасында тұруы қажет, мұнда бiресе бiрiншi командаға, 

бiресе басқасына көңiл аудара алады. Егер ойын бытыраңқы қозғалыспен басталса, 

ойыншыларды шеренгаға құруға болады, немесе жетекшiнi барлығы көрiп, ести алатындай 

өз жанына топтастыруға болады. Ойын мазмұндамасын көрсетумен толықтырып отыру 

қажеттiгiн есте ұстаған жөн. Көрнекiлiк ойынды жақсы түсiнуге көмектеседi және осыдан 

кейiн қатысушыларда сұрақта болмайды. Ойынды түсiндiру кезiнде балларды күнге қарсы 

(олар жетекшiнi нашар көретiн болады) немесе терезеге қарсы (олар терезеге қарап, 

көңiлдерiн бөледi) қоюға болмайды. 

Ойынды түсiндiру. 

Ойынның дұрыс түсiндiрiлуi белгiлi бiр мөлшерде оның жетiстiгiне әсер етедi. 

Жоғарыда айтылғандай, ойынды бастамастан бұрын жетекшi оның мазмұнын анық түсiнiп, 

алдын-ала талдап алу керек, тек осыдан кейiн ғана оны түсiндiруге кiрiсуге болады. 

Әңгiме қысқа болуы тиiс: созылған түсiндiру ойынды қабылдауға кедергi келтiредi. 

Бастауыш сыныптардағы ойындардың ерекшелiгi оларды ертегi, тартымды формада 

түсiндiруге болатындығында. Әңгiме логикалық, бiрiздi болуы тиiс. Кез-келген ойынды 

шамамен мына сызбада түсiндiруге болады: 

Ойын атауы (ойынның қандай мақсатта өткiзiлетiндiгiн айтуға болады); 

Ойнаушылардың рөлi және олардың алаңда орналасуы. 

Ойын мазмұны; 

Ойын мақсаты; 

Ойын ережесi. 

Ойынды түсiндiру ойыншылардың сұрақтарына жауап берумен аяқталады. 

Барлығына назар бөле тұрып, қатты дауыспен жауап етiлуi тиiс. Ойын барысы туралы 

әңгiмелей отырып жетекшi, талассыз, ережелердi де атап өтедi, алайда әңгiме соңында 

балалар есiнде жақсы сақтау үшiн оларды тағы бiр атап өту керек. 

Жүргiзушiлердi бөлiп көрсету. 

Ойын жетекшiсi әрбiр бала кезектесiп жүргiзушi болатындай рет орналастыруы 

керек. Жетекшi ойындағы рөлiн ескере отырп жүргiзушiнi белгiлейдi. Бұл тәсiлдiң 

артықшылығы ең сәйкес келетiн жүргiзушiнi тез таңдалуында. Бiрақ мұндай тәсiлде 

ойнаушылардың инициативасы басым болады. Балалар бiр-бiрiмен таныс емес, жетекшiнiң 

өз уақыты болғанда жүргiзушi тағайындалады. Жүргiзушiнi белгiлеуде жетекшi 

қатысушылардың оның жеке ойыншыға айрықша көңiл бөлуiнен күмәнданып қалмауы 

үшiн өз таңдауын қысқаша түсiндiрiп өтуi тиiс. 

Командаларға бөлу. 

Командаларға бөлу де әртүрлi тәсiлдермен жүзеге асады: 

Жетекшi күштерi бойынша шамалас командаларды құру қажет етiлетiн жағдайлада 

ойнаушыларды өз қарастыруы бойынша командаларға бөледi. Мұндай тәсiл жоғары 

сыныптарды күрделi қозғалмалы және спорттық ойындарды өткiзу кезiнде жиi 

қолданылады. Командаларды  құруға ойнаушылар қатыстырылмайды. 

Командаларға ойнаушыларды бөлудiң басқа тәсiлi оқышылады бiр шеренгаға 

тұрғызып, бiр-екiге саналту, бiрiншi нөмiрлiлер-бiр команданы, екiншiлерi-басқасын 

құрады. Осы тәсiлiмен бiрнеше команда құруға болады. 

Осылайша жылдам бөлу уақыт бойынша шектелген сабақ үшiн де мақсатты 

бағыттылы, алайда мұндағы бiр кемшiлiк командалар күштерi бойынша  шамалас емес. 
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 Командалар капитанын таңдау 

Командалар капитандар ролi өте зор: олар тұтасымен барлық команданың және жеке 

ойыншылардың тәртiптерiне жауап бередi. Капитанға командадағы ролдердi бөлуге, 

ережелер мен тәртiптiң сақталуын басқаруға құқық берiледi. Ол жетекшiнiң тiкiлей 

көмекшiсi болып табылады. 

Капитандарды ойнаушылардың өздерi таңдайды немесе оларды жетекшi белгiлейдi. 

Ойнаушылар капитанды өздерi таңдаса ,олар обьективтi түрде бiрiн-бiрi бағалауға 

үйренедi, ал капитан ойнаушылар сенiмiн саналы қабылдап, өз жауапкершiлiгiн 

мойындайды. Егер ойнаушылар жеткiлiксiз ұйымдастырылған немесе бiр-бiрiн жетiк 

танымаса жетекшi капитандарды өзi таңдайды. Кейде тәрбиелiк мақсаттарда капитандарды 

пассивтi ойыншылар немесе жеңiлқозатын, тұрақсыздар арасынан таңдайды, ал осы 

арқылы мiнез құлықтың қажеттi сипаттарын қалыптастырады. 

Әдетте алдымен командаларды құрады, содан кейiн ғана капитандарды тағайындайды. 

Үнемi бiрқалыпты қалыптасатын командаларда капитандар қайта-қайта тағайындалады. 

Көмекшiлердi бөлiп көрсету. 

Әрбiр ойын үшiн жетекшi ережелердiң орындалуын қадағалайтын, ойын 

нәтижелерiн ескеретiн, сонымен бiрге инвертарларды таратып, орындарына қоятын 

көмекшiлердi таңдайды. 

Оқу жылы бойы көмекшiлердiң ролiнде барлық оқушылардың қатысқаны дұрыс, себебi 

олар-ойынның болашақ ұйымдастырушылары. Көмекшiлер саны ойынды ұйымдастырылу және 

ереже күрделiлiгiне,ойнаушылардың санымен алаң, ғимарат көлемiне тәуелдi. Көмекшiнiң 

тағайындалуы туралы жетекшi барлық ойнаушыларға хабарлайды. 

Қозғалмалы ойындарды дұрыс ұйымдастыру оның дұрыс өткiзiлуiн ғана емес, 

сонымен бiрге өз уақытында аяқталуын қарастырады. Ойынның уақытынан бұрын 

тоқтатылуы немесе шамадан  тыс созылуы орынсыз. Ойын ұзақтығы оның сипатына, сабақ 

шарттарына және айналысушылар құрамынатәуелдi. Қатысушылар саны (олар аз болған, 

ойын да қысқа), олардың жас мөлшерлерi (бастауыш сынып оқушылары ұзақ күш жұмсауы 

тиiс), ойын мазмұны (үлкен жүктеменi талап ететiн ойындар қысқа болуы тиiс), жетекшi 

ұсынған өткiзiлу орны, темпi, оның тәжiрибелiлiгi (аз тәжiрибелi жетекшi ойындары қысқа 

болады) сияқты факторлар ойын ұзақтығына әсер етедi. 

Ойын нәтижелерiн анықтау кезiнде шапшандық қана емес, қатысушылар алдын-ала 

ескертiлген бөлiмi бiр тапсырмалардың орындалу сапасы да ескерiледi. Сонымен бiрге 

жетекшi ережелердi бiлу және олардың қадағалауын, ойында мақсатты бағыттылы және 

сәйкес әрекет ету әскерлiгi, белгiлi бiр ойын ситуацияларында таныс қозғалыс әрекеттерiн 

қолдануды бағалайды. 
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ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ –ЖАС ӨСПІРІМДЕРДІ 

БОЛАШАҚТА ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫҒАН ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Байбеков А. И., оқу-ісінің менгерушісі 

«Алматы облысы білім басқармасының  Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің  «Балалар көркемсурет мектебі» МҚК 

 

Бұл мақалада мектептің қысқаша тарихын, мектептің мақсатын, жене оқушылардың, 

түлектердің мектепті бітіріп басқа мемлекетте жоғары оқу орынын бітіріп сол жерде 

мұғалім боп қалып, профессор дәрежесіне дейін жеткендерін жаздым. Ал оқушыларымызға 

патриоттық сезімін оятуға, отан сүйгіштікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, 

қастерлеуге. «Қазіргі жас ұрпақты осы бастан өз отанына, мемлекетіне, туған жер - ата 

мекеніне шын берілген отан сүйгіш нағыз патриот тұлға ретінде тәрбиелеу» деген тақырыптың 

айналасында психологиялық тұрғыда адамның мінез құлқы жағынан өз еліне, жеріне, отанына 

деген ынта-пейілі патриоттық ойы мен сана сезімі туралы да көптеген мағлұматтар берілді. 

Мектептің мұғалімдерінің, оқушыларының соңғыжылдын жетістіктері жазылды. 

Тірек сөздер: тәрбиелеу,дамыту, патриотизм. 
 

В этой статье я изложил краткую историю школы, цель школы. А также что ученики, 

выпускники, окончив школу, поступают высшее учебные заведения в другие страны и остались 

там учителями и дошли до степени профессора. Наша школа васпитывают в наших учениках 

чувство патриотизма, любви к Родине, уважения и почитания государственных символов. В 

рамках темы» воспитание современного молодого поколения как истинно патриотичной 

личности, преданной своей родине, государству, родной земле  " психологически было дано много 

информации о патриотическом мышлении и чувстве сознания человека с точки зрения его 

характера, увлеченности своей страной, землей, родиной. Записаны последние достижения 

учителей, учащихся нашей школы. 

Ключевые слова: воспитание, развитие, патриотизм. 
 

In this article I have outlined a brief history of the school, the purpose of the school. And 

also that students, graduates, after graduating from school, enter higher educational institutions 

in other countries and remained there as teachers and reached the degree of professor. Our school 

instills in our students a sense of patriotism, love for the Motherland, respect and reverence for 

state symbols. Within the framework of the topic "education of the modern young generation as a 

truly patriotic person, devoted to his homeland, state, native land ", a lot of information was 

psychologically given about patriotic thinking and a sense of consciousness of a person in terms 

of his character, passion for his country, land, homeland. The latest achievements of teachers and 

students of our school are recorded. 

Keywords: education, development, patriotism. 

 

Балалар көркем сурет мектебінің басты мақсаты «Сурет өнерінің негізін дұрыс үйрете 

отырып, қоғамға өнерлі жастарды тәрбиелеу» өз ұлтының тарихын, мәдениетін, тілін, өнерін 

білетін, оны қадірлеп, қастерлейтін ұлтжанды азамат тәрбиелеу; жеткіншектердің өз 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру қажеттіліктері мен ұстанымын қалыптастыру. 

 01.09.1979ж. мектеп ашылған жылы Алғашқы  оқушылардың бірі суретші- дизайнер 

Ерғали Даутов- Педагогика Ғылым кондидаты, Москва қаласында Строгонов атындағы 

Сурет Академиясын бітіріп сонда сабақ береді, Быков Игорь суретші-ұстаз Ресейде 

Екатеринбург қаласында Сурет Университетінде сабақ береді. Жураева Гульшат Қазақстан 

Суретшілері одағының мүшесі, Хасанова Алия – ақын, Ким Анна Москва қаласында Сурет 

Академияда, Никитина Оля Ресейде Томск қаласында оқиды  және тағы басқалары. 
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 Тәуелсіз мемлекетіміздің ең басты мұраты өркениетті елдер қатарына көтерілу 

болса, ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны 

ерекше. Осы орайда, оқушының танымдық, шығармашылық қабілетін дамыту – мұғалімдер 

алдында тұрған міндеттердің бірі. Оқушының шығармашылық қабілетін ашу, оны алға 

қарай дамыту үшін жоспарлы істің мақсаты мен міндетін айқындап алу қажет. 

Елімізде білім беру жүйесінде болып жатқан оң өзгерістер қосымша білім берудің, 

оның негізгі субъектісі мектептен тыс ұйымдар қызметінің өзектілігін арттыра бермек. 

Өйткені қосымша білім беру ұйымдары жалпы білім беретін мектептермен, басқада білім 

беру орындары мен бірлесе біріңғай үздіксіз білім беру жүйесін құра отырып: 

- балалар мен жасөспірімдерді шығармашылық белсенділікке, өзбетінше білімін 

жетілдіруге ынталандыратын; 

- білім мазмұнын белсенді және іскерлікпен меңгеруге үйрететін; 

- балаға өзіндік өмірлік тәжірибесін талдап қорытып, оның қалыптасқан құндылық 

жүйелерімен ара қатынасын ажырата білуге үйрететін; 

- өз ісіне баға беруге, сөйтіп өз мінез-құлқын қалыптастыруға үйрететін; 

- жаңа ғылыми білімдерді және олардың айқын тенденцияларын ажырата білуге 

үйрететін; 

- оқушылардың іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыра отырып, шығармашылық 

жұмысқа баулу, ой-өрісінің дамуына мүмкіндік тудыру міндет; 

 – оқушылардың шығармашылылық қабілетін жан-жақты дамыту, ғылыми- зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру. Алға қойған мақсат пен міндетті орындау үшін оқушы 

жастардың танымдық, шығармашылық әлеуетін жан-жақты өсіруге қою қажет. 

Шығармашылық дегеніміз оқушының белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғарғы 

түрі. Қосымша білім беру мекемесі әр оқушыға еркін шығармашылық жолын таңдауға 

мүмкіндік береді. 

Біздің  көркемсурет мектебінің мұғалімдері осы заманға сай, өмірдің барлық 

саласындағы белсенді, шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты 

жетілген тұлға тәрбиелеуге ат салысады. Ұзақ жылдар бойы «Шығармашылық барлық 

адамның қолынан келе бермейді» деп қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері 

қабілеттің мұндай дәрежесіне белгілі бір шарттар орындалған жағдайда, кез келген баланы 

көтеруге болатындығы жайлы көп айтуда. Шығармашылық қабілетті тәрбиелеудің алғы 

шарттары: шығармашылық қабілетінің деңгейін анықтау (топтау, бақылау, қалыптастыру); 

қызығушылық және шығармашылық пен таным белсенділігін арттыру; оқушы 

мүмкіншілігіне (потенциалына) сай шығармашылық тапсырмаларды әдістемелік тұрғыда 

жүйелі түрде орындату. 

Мұғалім өз ісіне іздемпаздықпен қарап, сабақты шығармашылықпен өткізу. Осы 

мәселелер өз шешімін тапса, жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу ісі өз мақсатына 

жетеді. Сондай-ақ, оқушы шығармашылығын дамытуға негізделген әдіс – тәсілдерді тек 

сабақта ғана емес, сыныптан тыс жұмыстарда үнемі қолданып отырса, сонда ғана көздеген 

нәтижеге қолжетері сөзсіз. 

Бүгінгі таңда білім саласындағы өзекті мәселенің бірі-ұстаздардың  кәсіби біліктілігі 

болып отыр. Бәсекеге қабілетті озық ойлы, білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін ең алдымен ұстаз 

да заманауи оқу үрдістерін жетік білетін болу керек. 

Мектеп ұстаздарының барлығы жаңартылған  білім беру курстарынан өткен.  Пән 

бойынша «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ курстарынан уақытында өтуде. 

Қашықтықтан оқу кезінде ұйымдастырылған курстарға, вебинарларға үнемі қатысады. 

Мектепішілік «Жас маман» мектебінде білім мен тәрбиенің бастауын беріп жатқан 

2 маман жұмыс жасайды. Жас маманға бейімделуге көмектесу, оның кәсіби деңгейін 

анықтау, педагогикалық тәжірибеде қиындықтарды анықтау, жас маманның 

шығармашылық даралығын қалыптастыру, жас мұғалімдердің кәсіби дағдыларын дамытуға 

жағдай жасау, жас мамандардың кәсіби өзін-өзі жетілдіруге және өздері жұмыс істеуге 
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деген қажеттіліктерін дамыту мақсатында тәлімгерлер мен мектептің озық ұстаздары еңбек 

етеді. Қыркүйек айында жас мамандар мен тәлімгерлер бірлесе жұмыс жоспарын құрады. 

Жыл бойы жұмыс жоспары бойынша жұмыс жүргізіледі. 

Мектеп мұғалімдерімен, оқушылары облыстық, Республикалық, Халықаралық 

байқауларына қатысып жүлделі орындарға ие болып жатыр, және қалалық көркемөнер 

галереясында жылына төрт бес рет әртүрлі байқауларға қатысады. 

2019ж Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы «Дети рисуют мир» атты 

халықаралық байқау  5-курс оқушысы Сайко Полина байқауға қатысып, медальмен және 

дипломмен марапатталды. 

2020ж. ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ 18-25 желтоқсан аралығында «Мұнара» білім порталының 

ұйымдастыруымен өткен «Менің Тәуелсіз Қазақстаным» байқауына қатысқаны үшін Вебер 

Анеля Алмасқызына берілді, жетекшісі: Әміреев Аблан Құдайбергенұлы. 

 2020ж. «Самға әуен» атты VII Халықаралық балалар, жасөспірімдер мен 

ересектерге арналған өнер байқауында 11-14 жас аралығында «БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ» 

номинациясында бойынша өнер көрсеткені үшін Сабаз Аяулым 1-дәрежелі лауреат 

жүлдесімен марапатталды.  

Жетекшісі: Нүсіпбекұлы Бақтыбай 

2021ж. Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы «Біз белсенді азаматтық позицияны 

қолдаймыз» авторлық жұмыстар көрмесіне Ілімнұр Аружан қатысып «Мүсін» номинациясынан 

жүлделі орынға ие болды, қаржылай марапаталды, жетекшісі Байбеков А.И. 

14.01.2021 ж. мектептің жас маманы Нистор А.О.байқауға қатысты Қазақтың 

ғұламасы, ұлы ақыны «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына» арналған 

«Сурет әлеміндегі Абай бейнесі» көрме-байқауында Дипломмен марапатталып  ІІІ орынға  

ие болды.  Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жылдық мерекесіне арналған «Мәдени 

мұра» атты халықаралық суретші-педагогтар симпозиума қатысып жоғары денгейде өнер 

көрсеткені үшін «ЕҢ ЖАС СУРЕТШІ ПЕДАГОГ» номинация бойынша Дипломмен 

марапаталды 2021ж.,  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 30 жылдық мерекесіне және 

Алматы облысының 20 жылдығына арналған көрмеге қатысып жүлделі орынға ие болып  

ақшалай сыйлыкқа ие болды 2021ж. 

Қазақстан Республикасы соңғы он жылда болған өзгерістер мен жаңалықтар аясында 

халыққа білім беру саласындағы қарқынды өзгерістер де айырықша маңызды, оның ішінде 

көркемдік-эстетикалық білімді жан-жақты үгіттей білетін, жалпы мәдени және көркемдік 

ой-өрісі кең, көркемдік талғамы, эстетикалық мәдениеті биік өнер пәнінің  мұғалімдерін 

даярлауда жоғары мектеп алдында өте жоғары талаптар қойылып отыр. 

Себебі қоғамның, жоғары мектептің сұранысы-рухани, адамгершілік тұрғыда заман 

талабына сай жеке тұлғаны әлемдік және ұлттық мәдениетке, өнерге жан-жақты баули 

отырып жоғары деңгейдегі мамандар даярлау көбіне мектеп ұстаздарына байланысты. 

Белсенді, шығармашыл және дербес тұлғаны тәрбиелеу және дамытуға қойылатын 

қазіргі талаптар мен қоғамның әлеуметтік тапсырысы бұл мәселелерді шешуге бағытталған 

педагогикалық зеттеулердің аса маңыздылығын көрсетеді. Бұл бағыт білім беру жүйесінің 

жетекші принциптерінің бірі ретінде қалыптастырылған. Болашақ бейнелеу өнері 

мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі бейнелеу өнерінің мәдени-рухани 

құндылықтарын меңгерту арқылы әлемдік  мәдениетке деген құрметін тәрбиелеу, болашақ 

мұғалімдерді өнер пәнін жоғары сыныптарда оқытуға дайындау үдерісін жетілдіру 

мәселесіне біршама үлес қосуға талпындық. Біздің ойымызша, жас ұрпақтың эстетикалық 

мәдениетін өркениет деңгейіне көтеру үшін, халқымыздың өнер саласындағы мәдени-

рухани мұралары арқылы көркемдік білім беруді тереңдете зерттеу болашақтың еншісінде. 
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МУЗЫКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Байболова Қ. К., музыка пәнінің мұғалімі 

«Алматы облысы білім басқармасының Көксу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің Мұсабек атындағы мектеп жанындағы шағын орталығы бар ОМ 

 

Бұл мақалада музыка пәнін оқыту барысында оқушылардың шығармашылық білім 

дағдыларын қалыптастыру туралы баяндалған. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытқан сайын, оқушылардың тіл көркемдігінің артуына және өз-өздеріне сенімді болу 

дағдысынның қалыптастысуына баса назар аударылған. Сондай-ақ, жас ерекшеліктеріне сай 

шығармашылық қабілеттерін дамыту әдістерін сабақ барысында тиімді қолдану бойынша 

құнды мәліметтер берілген.Шығармашылық қабілеттерді дамытудың рөлін айқындау 

мақсатында зерттеуші ойшылдардың пікірлеріне шолу жасалып, қорытынды жасалған.  

Тірек сөздер: қабілет, дағды,дамыту,  таным, шеберлік, қиял. 
 

В данной статье рассказывается о формировании у учащихся навыков творческих 

знаний в процессе изучения музыкального предмета. По мере развития творческих 

способностей особое внимание уделяется повышению выразительности речи учащихся и 

формированию навыков самоуверенности. Также даны ценные сведения по эффективному 

использованию методов развития творческих способностей в соответствии с 

возрастными особенностями в ходе занятий. С целью определения роли развития 

творческих способностей проведен обзор мнений мыслителей-исследователей и сделаны 

соответствующие выводы. 

Ключевые слова: воспитание, развитие, патриотизм. 
 

This article describes the formation of students' creative knowledge skills in the process of 

studying a musical subject. With the development of creative abilities, special attention is paid to 

increasing the expressiveness of students' speech and the formation of self-confidence skills. 

Valuable information is also given on the effective use of methods of developing creative abilities 

in accordance with age characteristics during classes. In order to determine the role of the 

development of creative abilities, a review of the opinions of thinkers-researchers was conducted 

and appropriate conclusions were drawn. 

Keywords: education, development, patriotism. 

 

«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат 

баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық 

жұлдыз - оқу. «Надан жұрттың күні – қараң, келешегі тұман», - деп М.Дулатов айтқандай, 

егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған 

басты міндет – оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. 

Шығармашылық – бұл нақты іс-әрекет барысында жүзеге асырылатын өз бастауы, 

өту барысы және нәтижесі болатын үрдіс. Бұл үрдіс 3 кезеңнен өтеді: дайындық, ізденіс, 

орындау. Осы деңгейлерге сәйкес шығармашылық қабілеттерінің құрылымын анықтайды, 

өз бойынан оларды талдайды, бағыттай отырып дамытады және 

жетілдіреді.Шығармашылық арқылы оқушының жолдасына, өмірге, білімге деген сенімі, 

көзқарасы өзгереді. Тіл дамыту жұмыстары жан-жақты болса, ойының дәлдігі, тілінің 

көркемдігі артады. Тақырыпты меңгеруге өз күшіне сену қасиеті қалыптасады. 

Жалпы сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстарының дәстүрлі қалыптасқан 

түрлері өте көп. Осы орайда В.А.Сухомлинский былай дейді: «Балалар әсемдік ойын, 

ертегі, музыка, сурет, фантазия, шығармашылық әлемінде өмір сүруге міндетті». 
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Зерттеушілер шығармашылық әрекеттерге әр түрлі анықтамалар береді. Мысалы: 

И.Я.Лернер шығармашылық әрекет - деп білім, білік, дағдыны жаңа жағдайға тасымалдай 

білуді, объектінің жаңа қызметін көре білуді, жаңа шешім табуды белгілейді. А.Н.Лук 

шығармашылық әрекетті мәселені шешудегі көрегендікке, қырағылыққа балайды, 

идеяларды іске асыру, болжай білу қабілеттерін атайды. 

Иә, расымен де, сыныптан тыс жүргізілетін музыкалық-көпшілік жұмыстарға 

оқушыларды барынша көбірек қамтысақ, олардың танымы кеңейіп, музыка өнеріне деген 

көзқарасы өте жоғары деңгейде  қалыптасады. Осы мақсатқа жету үшін, мұғалім баланың 

жас ерекшелігінескере отырып, оны қызықтыратындай тақырып пен музыкалық материал 

таңдап алғаны жөн.  

Көпшілік музыкалық жұмыстың да бірнеше түрі бар. Олар: лекция-концерттер 

өткізу, концерттерге бару, музыкалық мерекелерге қатыстыру, байқаулар, жарыстар 

ұйымдастыру. Бұл жұмыстар оқушылардың музыкалық танымын кеңейтіп, олардың 

қабілетін дамытуға жол ашады, талғамын қалыптастырады. 

Сонымен қатар, сабақтан тыс уақытта музыкаға бейім, дарынды 

оқушыларымдыТалдықорған қаласындағы «Оқушылар сарайы»  жанындағы көркемөнер 

үйірмелеріне, оқушылардың хорын, оркестр, музыка сауатын үйрететін үйірме, жеке 

музыкалық аспапты ойнауды үйрертетін пианино, домбыра, қобыз, баян, саз сырнай, шаң 

қобыз, т.б. үйрететін үйірмелерге апарып, өз көздерімен көруге, танысуға  ықпал етемін. 

Бұл үйірмелердің берер маңызы өте жоғары. 

Орта мектептерде төменгі сынып оқушыларының хорын жеке өткізген дұрыс. 

Алайда, бүгінгі таңда еліміздегі орын алып жатқан  пандемияға байланысты бұл 

мүмкіншіліктерге қол жеткіе алмай отырмы. Яғни, қашақтықтан білім беру барысында 

барлығын вертуалды түрде өткізіп жатырмыз. Атап айтар болсақ, оқушылармен онлайн 

форматында ZOOM, Whats App, Skype т.б платформалар арқылы шығармашылық 

жұмыспен айналасудамыз.Музыкалық тәрбие берудің басты міндеті – оқушыларды 

музыканы дұрыс тыңдап, түсінуге және оны әсерлі орындай білуге баулу. Орындаушылық 

шеберлікті шыңдау ән-хор дағдыларын жүйелі түрде жолға қоя білумен тығыз байланысты. 

Сабақта ән салу дағдыларын негізінен жаттығулар арқылы үйренеміз де, ал ән үйрену 

арқылы оларды пысықтап қайталау кезінде есте қалдыруды көздейміз. 

Тыңдалатын музыкалық шығармалар және үйретілетін әндер негізінде бірінші 

сынып оқушыларына музыка саласындағы ең қарапайым, әрі жалпылама түсініктер 

беріледі. Мысалы, музыкадағы төрт алып (ән, би, күй, марш) өмірмен тығыз байланысты, 

сондықтан ол адамның көңіл-күйін, ойлаған ойын бейнелейді, бізді қоршаған табиғат 

көріністері мен құбылыстарын суреттейді. Осыған байланысты музыка көңілді, қайғылы, 

ойнақы, баяу, жылдам, ойлы, салтанатты болып келеді. 

Музыкалық шығарма әр түрлі дыбыстадан құралып жазылады. Ал дыбыстардың түрі 

өте көп: жоғары, төмен, жуан, жіңішке, ұзақ, қысқа, жылдам, баяу, біртіндеп бәсеңдейтін 

немесе біртіндеп күшейетін т.б. Сонынмен қатар, музыкада ырғақ, саз, әуен, жылдамдық 

деген болады. Міне, осылардың бәрі музыка тіліне жатады. Бірінші сыныпта оқушылар 

оларды ажырата білуі тиіс. 

Қорыта айтқанда, мектептегі барлық пәндер сияқты, музыка сабағы да оқушыларды 

азаматтық рухта тәрбиелеп, олардың дүниетанымын дамытып, ой-өрісін кеңейтуді, сондай-

ақ музыка саласында білімін жетілдіруді мақсат етеді. Дегенмен, музыка жай сабақ емес, 

өнер сабағы болғандықтан, оның өзіндік ерекшеліктері және атқаратын міндеттері бар. 

Атап айтқанда, оқушылардың өмірге деген көзқарасы музыкалық шығармаларды тыңдау 

немесе орындау кезінде алған әсерлену сезімі арқылы тәрбиеленеді. Сондықтан, музыка 

және өмір деген ұғым әр сабақтың ең өзекті мәселесі болып отыруы шарт. 

Музыка сабағының барлық жүйелері бір-бірімен тақырыптық желі бойынша тығыз 

байланыста болып келеді. Осыған байланысты оқытушы әрбір жаңа әнді үйреткен кезде, 

сабақтың негізгі тақырыбынан ауытқымай, қайта оны тереңдете, өрбіте түсуді мақсат еткені 
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 жөн. Түрлі ой салу, бағыт беру, іздендіру, көрнекі құралдарды пайдалану сияқты, 

балалардың ынтасын арттырып, қызықтыратын тиімді әдістерді көптеп қолданса, ол 

оқушылардың санасымен, жұмыс істеу дағдысын дамытады. Сонда олар зерек, ойшыл, 

аңғарымпаз болады. Бұл олардың басқа пәндерді де жақсы меңгеруіне себебін тигізеді. 

Білім беріп, тәрбиелеп жатқан  оқушыларымыз әрқашан биік шыңдарды бағындыра берсін! 
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Хореографиялық жаттығулармен айналысу,  оқу процессi тәрiздi, оқушылардың  

оқудан тыс iс-әрекеттерiнде де орын алады. Оны, оқушылар оң эмоциялы жағдайда 

бұлшық еттi  дамытатын  және дененi тiк ұстау мен дене бiтiмiн түзету үшiн белсендi 

демалыстың құралы ретiнде қарастыруға болады 

Тiрек сөздер: Хореографиялық жаттығу, қозғалыс, мәдениет  
 

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 

Keywords: 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 сақтауы қабiлетiнде 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. 

https://melimde.com/sabati-barisi-i-jimdastiru-ii-egimelesu-atameken-degendi-alaj.html
mailto:nur_baizak@mail.ru
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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, 

жұмысқабiлеттiктiң, 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 жеткiзе 

бiлуде, бұл күрделi емес жалпыдамитын 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, 

жұмысқабiлеттiлiгiнiң 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]. 

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 бұлшық 

еттi  дамытатын  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;   

- шерулiк көрсетiлiмiн 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 
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 осындай жағдайда ұзақ уақыт отыратын болса, онда бiртiндеп    көңiл-күй нашарлайды, 

жұмысқабiлеттiлiк 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 жекебасының 

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 жұмысқабiлеттiлiктi жоғарылату.   

- «Хореографиялық жаттығуларда» қажеттi дене қасиетiн дамыта отырып 

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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Ұлттық спортта адамның танымдық, құндылық-бағдарлы, қарым-қатынасты 

қызметінің барлық дерлік түрлері ұсынылған. Сондықтан дене шынықтыру процесінде 

оқушының  толерианттық  сана-сезімін және мінез-құлқын қажетті бағытта 

қалыптастыруға болады. Ұлттық спорттық іс-шаралар процесінде қатысушылардың ой-

сана тәрбиесі және адамгершілік қасиеттерінің дамуы жүзеге асырылады, сонымен 

қатар олар адамның бойында оның басқа адамдарға, қоғамға, өз-өзіне қарым-қатынасын 

анықтайтын әлеуметтік-құндылықты қасиеттерді қалыптастыруға бағытталады 

Тірек сөздер: Мемлекет,ұлттық спорт, жасөспірім,құндылық,мәдениет 
 

В национальном спорте представлены практически все виды познавательной, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной деятельности человека. Поэтому в 

процессе физической подготовки возможно формирование толериантного сознания и 

поведения школьника в нужном направлении. В процессе национальных спортивных 

мероприятий осуществляется мыслительное воспитание и развитие нравственных 

качеств участников, а также они направлены на формирование в человеке социально-

ценностных качеств, определяющих его отношение к другим людям,обществу,самому себе 

Ключевые слова: Государство, национальный спорт, подросток, ценность, культура 
 

In national sports, almost all types of cognitive, value-oriented, and communication 

activities of a person are represented. Therefore, in the process of physical education, it is possible 

to form the student's tolerance consciousness and behavior in the desired direction. In the process 

of national sports events, the development of moral qualities and mental education of participants 

is carried out, as well as they are aimed at the formation of socio-value qualities in a person that 

determine his attitude to other people, society, and himself 

Keywords: State, National Sports, Youth, value, culture    

 

Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңінде 20-дан астам ұлттық спорт түрі 

белсенді дами бастады. Білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларына ұлттық 

спорт түрлерін енгізу дене шынықтыру мен спортты дамыту бағыттарының бірі болып 

табылады. Ұлттық спорттың барлық түрлері жастардың бойында дала табиғатымен, басқа 

ұлттардың мәдениетімен бірлікте физикалық және рухани қасиеттерін дамытуға, 

жастардың мақсатқа қол жеткізу еркін, күш-жігерін тәрбиелеуге бағытталған.  
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 Ұлттық спортта адамның танымдық, құндылық-бағдарлы, қарым-қатынасты 

қызметінің барлық дерлік түрлері ұсынылған. Сондықтан дене шынықтыру процесінде 

оқушының  толерианттық  сана-сезімін және мінез-құлқын қажетті бағытта қалыптастыруға 

болады. Ұлттық спорттық іс-шаралар процесінде қатысушылардың ой-сана тәрбиесі және 

адамгершілік қасиеттерінің дамуы жүзеге асырылады, сонымен қатар олар адамның бойында 

оның басқа адамдарға, қоғамға, өз-өзіне қарым-қатынасын анықтайтын әлеуметтік-

құндылықты қасиеттерді қалыптастыруға бағытталады. Ойындар мен спорттық жарыстарда 

ұжымдық мінез-құлық нормаларын қалыптастыруға қажетті мол мүмкіндіктер бар. Әр түрлі 

командалық функцияларды меңгере отырып, білім алушылар өзінің мінез-құлқын 

ұйымдастыруды үйренумен қатар, жолдастарының іс-әрекеттеріне белсенді әсер ете алады 

және ұжымының міндеттерін өзінің жеке міндеттері ретінде қабылдау санасы дамиды.  

Еліміздің азаматтарының, ең алдымен балалар мен жастар денсаулығының нашарлауын тежеу, 

салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша түбегейлі шаралар қабылдау қажет. 

Сондықтан, ұлттық спорт құралдарының көмегімен бекітілген салауатты өмір салтымен қалы. 

птастыру және дене шынықтыру белсенділігінің жоғары деңгейін сақтау мәселесі өзекті.  

Қазақтың ұлттық күресі «Қазақша күрес»қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері  

арасында кең таралған.  Орыс лаптасы – өте қызықты мағыналы, эмоционалды және 

динамикалық ойын. Жарыстың өз ережелері бар. Орыс лаптасы бойынша жарыстар біздің 

елімізде республикалық деңгейінде өтті.  

Городки – қарапайым ойын, көзбен есептеуді және атлетикалық қасиеттерге тәрбиелейді. 

Ұлттық спорт-бұл элиталық спорттың негізі, жас ұрпақты физикалық жетілдірудің 

шарты, элиталық спорт белгілі бір спорттық іс-әрекеттегі адамның жеке мүмкіндіктері мен 

қабілеттерін анықтау негізінде мүмкіндік береді: Спорттық нәтижелерге максималды қол 

жеткізуге, оларды есепке алуға, спортты жетілдірудің ең тиімді құралдары мен әдістерімен 

қаруландыруға.  Спорттағы жоғары жетістіктер туралы жазбалар, ресми халықаралық, 

ұлттық және басқа спорттық жарыстардағы жеңістер бұқаралық спортты дамытуға 

моральдық стимул жасайды. 

Орта білім беру ұйымдарында сабақтың барлық маңыздылығымен мектептегі дене 

тәрбиесі процесінің негізі ретінде оқушыларды күнделікті дене жаттығуларымен 

таныстыруда жетекші рөл, әрине, сыныптан тыс дене шынықтыру мен спорт және 

бұқаралық жұмыстарға жатады. 

Ұлттық спортты дәріптеуде оқушылардың жеке ресурстарын дамытуға, мінез-

құлықтың жағымды стресстік формаларын, салауатты өмір салтына деген көзқарастарын 

қалыптастыруға, оларды ұйымдастырылған спорттық жұмысқа тартуға және әр түрлі 

деңгейдегі спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған әрекеттер жүйесі түсіндіріледі.  

Басты мәселе – дене шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары, ережеге сәйкес, әр мектептің 

барлық білім алушыларын қамтуы керек. Мектептегі дене шынықтыру-сауықтыру және 

спорттық-ұлттық спорт жүйесін қалыптастыруды  ұйымдастырудың міндеттері:  

• балалар мен жасөспірімдердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі, физикалық, 

ақыл-ой дамуы үшін кешенді қамқорлық;  

• балалар мен жасөспірімдер, олардың ата-аналары, мектеп мұғалімдері арасында 

салауатты өмір салтын насихаттау және бекіту;  

• балалар мен жасөспірімдердің мағыналы, танымдық және ойын-сауық бос уақытын 

ұйымдастыру;  

• жасөспірімнің жеке қалыптасуының алғашқы кезеңінде оның әлеуметтенуіне 

жағдай жасау;  

• балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын бақылау және қызметтің тиімділігін 

бағалау, отбасылық құндылық ретінде спорттық бос уақытты өткізу және өз денсаулығына 

көңіл бөлу әдетін қалыптастыру. Әр мектепте белгілі бір спорт түрімен жүйелі түрде 

айналысқысы келетін білім алушылар үшін Ұлттық  спорттық шаралардың мазмұны келесі 

құндылықтарды қамтиды:  
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Өмірдің құндылығы - бұл адам өмірін басқа адамдарға және табиғатқа деген ұқыпты 

қатынаста жүзеге асырылатын ең үлкен құндылық ретінде тану.  

Табиғаттың құндылығы - өмірдің жалпы адамзаттық құндылығына, өзін табиғат 

әлемінің бӛлігі ретінде тірі және жансыз табиғаттың бір бӛлігі ретінде тануына негізделген. 

Табиғатқа деген сүйіспеншілік – бұл адамның тіршілік ету ортасы және тірі қалуы 

ретінде оған деген құрметпен қарау, сонымен қатар сұлулық, үйлесімділік сезімін сезіну, 

оның кемелділігі, байлығын сақтау және көбейту.  

Адам құндылығы – жақсылық пен өзін-өзі жетілдіруге ұмтылатын парасатты тіршілік 

иесі, салауатты өмір салтын оның компоненттерінің- физикалық, психикалық және әлеуметтік – 

адамгершілік салауаттылық бірлігінде сақтаудың маңыздылығы мен қажеттілігі.  

Жақсылық құндылығы – адамның сүйіспеншіліктің ең жоғарғы қабілетінің кӛрінісі 

ретінде жанашырлық пен мейірімділік арқылы баланың өмірді дамытуға және сақтауға 

бағытталуы.  

Шындық құндылығы-адамзаттың, ақылдың, болмыстың, ғаламның мәнін түсінудің 

мәдениетінің бөлігі ретіндегі ғылыми білімнің құндылығы.  

Отбасы құндылығы - әр ұлт өкілдерінің мәдени дәстүрлерінің ұрпақтан ұрпаққа 

сабақтастығын қамтамасыз ететін баланың дамуы үшін алғашқы және маңызды әлеуметтік-

білім беру ортасы ретінде. 

Ұлттық спорт түрлері – кез-келген ұлттың мәдени мұрасының ажырамас бөлігі.  

Біз 100-ден астам ұлт тұратын Қазақстанда өмір сүреміз. Олардың барлығында 

ұлттық ойындар бар. Көпшілігі бір-біріне ұқсас келеді, мекендеген өңірде дүниеге келген 

жарыстар түрлерімен алдын-ала анықталған.  Дәстүрлерін сақтаудың арқасында көптеген 

ынтымақтастық нәтижеге жеттік. Сонымен,ұлттық спорт  түрлері - бұл үздіксіз әлеуметтік 

эксперимент, оның барысында адамзат  өзге ұлт мәдениетін, салт-дәстүрін біледі, адам 

капиталын жинақтайды және жетілдіреді, әлеуетін кеңейтеді.    

Басты мақсат-ұлттық спортты интенсивті дамытудың біріктіруші қағидаты және 

негізгі қозғаушы күші ретінде ұлттың спорттық әлеуетін жұмылдыруға арналған дене 

шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді моделін қалыптастыру 
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Таудың таза ауасы, ақ қар, биіктен құлдилағандағы жылдамдық – мұның бәрі 

адамға мықты денсаулық береді. Спортпен айналысып, жиі-жиі тауға шығып, таза 

ауамен дем алудың маңызы зор. Ол адамдардың  рухани саламаттылығын да, 
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«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    
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 мәдениеттілігін де арттырады. Шынығудағы басты шарт — аздап көп мөлшерге бірте-

бірте көшіп, соған дағдылану. 

Тірек сөздер: Спорт, шынығу,жаттығу, дала жарысы, таза ауа 
 

Чистый горный воздух, белый снег, скорость, с которой вы спускаетесь с высоты-

все это дает человеку крепкое здоровье. Важно заниматься спортом, часто ходить в горы 

и дышать свежим воздухом. Он повышает как духовное благополучие, так и культурность 

людей. Главное условие закаливания-постепенно переходить на несколько большее 

количество и привыкать к этому.       

Ключевые слова: Спорт, закаливание, тренировки, полевые соревнования, свежий воздух 
 

Clean mountain air, white snow, the speed with which you descend from a height-all this 

gives a person good health. It is important to exercise, go to the mountains often and breathe fresh 

air. It increases both the spiritual well-being and the culture of people. The main condition for 

hardening is to gradually switch to a slightly larger amount and get used to it. 

Keywords: Sports, swimming, people, result, health. 

 

Таудың таза ауасы, ақ қар, биіктен құлдилағандағы жылдамдық – мұның бәрі адамға 

мықты денсаулық береді. Спортпен айналысып, жиі-жиі тауға шығып, таза ауамен дем 

алғанға не жетсін. Біздің жерімізде тау да бар, жазық даламыз да жетерлік, тау шаңғысын 

да, дала шаңғысын да, басқа спорт түрлерін де дамытуға мүмкіндік мол, бұл біздің 

адамдарымыз үшін керек, олардың рухани саламаттылығын да, мәдениеттілігін де 

арттырады. Аса ыстық немесе тым суық температураның әсерінен ағза шамадан тыс ысып 

немесе суып кетеді. Суықта ағзадағы зат алмасуы едәуір артады, терінің жіңішке қан 

тамырлары тарылып, тері тоңазиды.Керісінше, күн ыстық болса, тамыр соғуы жиілеп, 

артериядағы қан қысымы едәуір төмендейді. Жаздың күні ыстықтың бір қалыпты 

кездерінде, гипертонияның жеңілдеу түрімен ауыратын адамдардың хал-жағдайларының 

тәуір болатыны, міне, осыдан. Бірақ ыссы күндері жүрек қызметі нашарлап кетеді, өйткені 

энергияның көбісі ағзаның аса қызып кетуіне бөгет жасау үшін жұмсалады. Сол себепті бұл 

кезеңде қан қысымы жоғары адамдар сақ болғаны жөн. Далада суық жел соғып тұратын 

күндерде гипертониямен ауыратын адамдардың қысылып қала беретіні, ал стенокардиямен 

ауыратындардың көкірек тұсы ауруы ұстап қалатындығы жиі байқалады. Барометрлік 

қысымның өзгеруі қанның оттегімен қанығу дәрежесіне әсер етеді. 

Егер барометрлік қысым төмендейтін болса, онда ағзаға керекті оттегін алу үшін қан 

айналымы мен тыныс мүшелерінің қызметі күшейе түседі. Денсаулығы дұрыс адамдар бұл 

реакцияны сезбейді, ал сырқат адамдар кішігірім өрге шыққандай қиналып қалады. 

Барометрлік қысымның ауытқуы артериялық қан қысымына, тамыр соғысына әсер етеді. 

Ауа райы құбылмалы болатын көктем және күз айларында сырқат адамдар өз 

денсаулықтарына ерекше ұқыпты болуы керек. Өйткені ағза ауа райының күндік, сағаттық 

құбылыстарына дейін сезгіш келеді.Осы тұста ауа райының өздігінен ешқандай дерт ала 

келмейтінін айта кеткеніміз жөн. Алайда оның кейде ізі қалған ауруды қоздырып жіберуге 

себепші болатын кезі де болады.Ал метеорологиялық құбылыстардың қолайсыз 

әсерлерінен қалай қорғануға болады? Ағзаның жергілікті жағдайға бейімделуін күшейту 

үшін оны жаттықтырып, шынықтырудың мәні зор.Далада, таза ауада аз жүретін адамдарға 

ауа райының қандай өзгерісі болса да дереу әсер етеді. Дала ауасын «ұмытып» кеткен 

оларды сыртта жүруге бірте-бірте дағдыландыру қажет.Әдетте ағзаға жақсы әсер ететін 

климаттық факторлармен — ауамен, сумен шынығып, жаттыққан жақсы. Жүрек-қан тамыр 

аурулары бар адамдар ағзаларымен сумен шынықтыратын болғанда, суды бірте-бірте 

салқындата, сақтықпен пайдалануы тиіс. Ауа ваннасын қабылдау өте пайдалы. Оны 

бастаған кезде ауаның жылылығы 20 градустан кем болмауы керек. Ауа ваннасын ауасы 

таза бөлме ішінде жыл бойы қабылдай беруге болады.Жүрек-қан тамырлары ауыратын 
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адамдар ауа құрамындағы химиялық өзгерістерді аса сезгіш келеді. Жаздыгүні қылқанды 

қалың орман ауасында скипидар мен озон төгіліп тұрады. Бұл өкпе, жүрегінде ақауы бар 

адамдарға ауыр тиеді. Сырқат адамдардың мұндай орманды жерлерде жаз емес, жаңағыдай 

ұшпалы заттары аз болатын қыс айларында тыныққаны пайдалы.Қан тамырларын ширату, 

ағзада зат алмасуын жақсарту, жалпы шынығу үшін күн сәулесін орынды пайдалана білуі 

керек.Суға шомылу, ысқылану, душқа түсу ағзаны шынықтыру үшін қажет. Салқын су ем-

шаралары жүйке жүйесінің ауруларына қарсы қолданылады, бұлар ағзаның сыртқы әсерге 

төзімділігін күшейте түседі. 

Шынығудағы басты шарт — аздап көп мөлшерге бірте-бірте көшіп, соған дағдылану. 

Ем-шараның қандай әсер еткенін адамның өзі де байқай алады. Бұл үшін ем-шарадан кейін 

жүрегі соғып, алқынды ма, жоқ па, осыны байқау да жеткілікті.Дене шынықтырудың 

маңызы ерекше, әсіресе, оның жаттығуларын далада жасаған жақсы. Денемізді 

шынықтырайық та, салауатты омір салтын жүргізейік. Дене шынықтыру тәсілдері жүйке 

жүйесінің жалпы қабілетін күшейтіп, ағзада зат алмасу үдерістерін арттырады, сол кезде 

күш түскен бұлшық еттерде артериядағы қан қысымын төмендететін заттар пайда болады. 

Атеросклероз, гипертония сырқаттары бар адамдарға таза ауада жайлап қыдырыстап 

жүрген, дене шынықтырудың жеңіл түрлерін ақырындап істеген өте пайдалы. Жайлап аяңдап 

жүрудің өзі ағзаны түгелдей жаттықтырып, ширатып тастайды. Сырқат адам барып-қайтатын 

жерін, жүріс жылдамдығын өзінің шама-шарқына қарай белгілеп алғаны жөн.Адам денесін 

шынықтыру мен денсаулығын нығайтудың ең тиімді түрінің бірі – жүгіру. 

Жүгіру – бұлшық еттердің жұмыс белсенділігін артырудың оңтайлы және «күй 

талғамайтын» түрі екені белгілі. Онымен кез келген ауа райы жағдайында, жылдың кез 

келген уақытында топпенен де, дербес жаттыға беруге болады, бұл ретте ерекше жағдай 

мен қымбат құрал-жабдық талап етпейді.Ол үлкен маңызды ие болуымен бірге жеңіл 

атлетиканың негізін құрайды және спорттың көптеген түрлерінде жаттығу құралы есебінде 

пайдаланылады.Жүгірудің – денсаулыққа қандай сауықтыру тиімділігі бар? – деген сұрақ 

туындайды осындайда.Жүгіру «биомеханикалық дабыл» деп аталатын ерекшеліктерге ие. 

Аяқ жерге тигенде қарсы соққы пайда болады да, ол қан тамырлары арқылы қанның жоғары 

қарай ауысуына себепші болады. Жүгіру кезінде бауыр мен ішектердің дірілі өттің жүрісін 

жақсартады, бауыр мен ішектердің функционалдық қабілеттерін арттырады, кідірістерді 

жояды. Қан айналысы, лимфалар мен клеткааралық сұйық заттар жасару, жаңару 

тиімділігін туындата отырып ағзаны зат алмасу қалдықтарынан тазартады. Жүгіру кезінде 

қанның жүру көлімі 70мл-нен 120-140мл-ға дейін ұлғаяды. Жүректің әрбір жиырылуы 

басты күре тамырдың созылуын туғызады. Бірнеше жыл жүйелі шұғылданудан кейін, қан 

жүретін тамырлардың осындай массажы, олардың саңылауын екі есеге көбейтуге әкеледі. 

Жүректің әсерімен жүрек еттерінде және аяқ еттерінде ұсақ қан тамырларының саны 

көбейеді. Жамбас пен кеуде клеткасының қозғалысы бауырдың, асқазан астындағы бездің, 

ағзаның жұмысын жақсартады, ас қорыту жолдарының жұмысын белсенді етеді. Жас өскен 

сайын адам сүйегі минерелдығын азайтып, оның барысында олар кальциді жоғалтады да, 

омырылғыш болады. Түрліше зерттеулерде сүйектің жағдайы белгілі бір дәрежеге дейін 

жұмыс жасау белсенділігіне байланысты екендігі көрсетілген: көп жаттығу әсерімен еттер 

сияқты сүйек те жуандайды және көп салмақ көтеретіндей болады. Сондықтанда сүйекке 

көп ауырлық түсетін болса, соғұрлым жақсы болмақ. Жүзгіштерге қарағанда 

жүгіргіштердің сүйегі жуан екендігі байқалған. Жүгіру несеп пен өтте тас жиналу 

ауыруларының алдын алудың жақсы құралы екен деген де болжам бар, өйткені ол тиісті 

дене мүшелері мен жүйелерінің ырғақты серпілісті әрекеттерімен қосарлана жүреді. 

Жүгірудің нерв жүйесіне жағымды әсер ететіндігі ешқандай дау туғызбайтындығы өз 

алдына, сонымен қатар шынығудың тамаша құралы болып табылады. Кез келген ауа райы 

жағдайында жүгіруге болады және уақыт өте келе оның салқынынан болатын сырқаттарға 

қарсылығы дамиды. Жүгіргіштердің ағзасы жылуды көп бөлетіндіктен аз ауырады. Дене 

температурасының жоғарылауы ағзаға бактериялардың енуін қиындатады немесе олардың 
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 дамуына кедергі келтіреді. Жүгірумен жүйелі түрде шұғылданатын және одан жақсы ләззат 

алатын адам темекі тарту, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттермен белсенді түрде күресе 

бастайды. Жүгіру зиянды әдеттерді өзінен-өзі жоя алмайды, бірақ денсаулықты нығайту 

барысында осы зиянды әдеттерге шектеу бола алады. Өкінішке орай, денсаулықты сақтау 

мен сырқаттанудың алдын алу шараларымен айналысуға қолымыз тимей жүр. Жұмыс, 

жалқаулық, уақыт тапшылығы, осы іспен шұғылдануды ертең бастасам да кеш болмас 

деген қиялдау жүйелі сауықтыру жаттығуларының басталуын белгісіз бір уақытқа дейін 

шегереді. Ал уақыт өтіп жатыр. Көпшілік адамдардың түсінігінде жүгіру – бұл ауыр және 

жан қинайтын жұмыс. Бұл қате түсінік. Оған дәлел: «Жүгіру-бұл кейбіреулер айтқандай 

ауыр жұмыс емес, ол орасан зор қуаныш, шексіз рахаттану» - деп айтқан балалар дәрігері 

Бенджамин Споктың сөзі. Сол сияқты дала жарысы. Қазақстан ауа райының жағдайына 

байланысты екі өңірден тұрады. Қысы жоқ жылы өңірі де, жылға жуық қары жататын 

солтүстік өңірі. Қысы жоқ, жылы өңірде шаңғы тебудің орнына дала жарысы өткізіледі. 

Дала жарысы барлық оқу орындарының дене тәрбиесі пәнінің бағдарламасына кіреді.  

Дала жарысы - кедергілері көп, яғни, ойлы-қырлы жерлерде өткізіледі. 

Жаттығушылар, болмаса жарысқа қатысушылар, ағып жатқан бұлақ суынан өтеді, секіре 

алмаса, айналып өтудің жолын іздейді. Өрге шығады, еңіске құлдилайды. Аспалы көпірден 

өтеді, терең ордан секіреді, т.б. осындай жер бедерінің кедергілері жалғаса береді. Дала 

жарысы, яғни таза ауада жаттығу жасау. Дала жарысының негізгі мақсаты - табиғи 

жағдайда кездесетін кедергілерден өту. Мәселен, өзен арнасынан қалай өтуге болады? Егер 

де секіріп өтуге болмаса, аттап өтуге келмесе, онда аяқ киімді шешіп өтуге болады. Екінші 

бір жағдайда, бір-ақ адам аяқ киімін шешіп басқаларды көтеріп өткізіп алуына болады. 

Жарқабақ-өрден шыққанда, ең алдымен бір бала шығады. Оның шығуына төмендегі 

тұрғандар көмектеседі. Енді жоғары шыққан оқушы басқаларға қолын беріп көмектеседі. 

Жарқабақтан төмен түсіп өту үшін секіріп түспей, жардан сырғанай түскен абзал. Бірақ 

алғашқы түскен адам басқалардың жарақат алмай, құлап қалмай дұрыс өтуін бақылайды. 

Аспалы көпірден өткенде барлық оқушылар түгелдей көпірге шықпай бір-бірлеп қана өтуге 

болады. Ол үшін оқушылардың біреуі көпірден өтіп екінші жағына барып, көпірдің 

дұрыстығын білгеннен кейін ғана келесі оқушының өтуіне болады. Жалғыз бөренелі 

көпірден өту. Әрине, көпірдің дұрыс екендігін білгеннен кейін ғана кезектесіп өте беруге 

болады. Сазды, томарлы жерден өткенде тек бір ізбен ғана жүру керек. Алдыдағы жол 

бастаушы, мұндай жердің бедерін жақсы білуі қажет.  
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Қазақстан Республикасының негізгі құрамасы, олимпиадалық және жастар 

құрамаларының сәтті ойын көрсетуінің басты шарты барлық оқыту-машықтандыру 

процесін футболшылардың арнайы дене сапаларын жетілдіруге арналған тиімді құралдар 

мен әдістерді қолдана отырып жетілдіру. 

Тірек сөздер: Олимпиада, жастар, ойын, футболшы, сапа, дене, құрал 
 

Главным условием успешной игры основных сборных, Олимпийских и молодежных 

сборных Республики Казахстан является совершенствование всего учебно-тренировочного 

процесса с применением эффективных средств и методов для совершенствования 

специальных физических качеств футболистов. 

Ключевые слова: Олимпиада, молодежь, игра, футболист, качество, тело, инструмент 
 

The main condition for the successful game of the main national teams, Olympic and youth 

teams of the Republic of Kazakhstan is the improvement of the entire training process with the use 

of effective means and methods to improve the special physical qualities of football players. 

Keywords: Olympiad, Youth, game, football player, quality, body, instrument 

 

Қазақстан Республикасының негізгі құрамасы, олимпиадалық және жастар 

құрамаларының сәтті ойын көрсетуінің басты шарты барлық оқыту-жаттықтыру үдерісін 

футболшылардың арнайы дене сапаларын жетілдіруге арналған тиімді құралдар мен 

әдістерді қолдана отырып жетілдіру. 

Көпжылғы өткізіліп келген барлық педагогикалық эксперименттік байқаулар 

футболшылардың жалпы дене дайындығы мен техникалық-тактикалық шеберліктерінің 

нашарлауын көрсетіп келген. 

Осыған орай, бұл мәселелер ғылыми дәрежеде, әсіресе жасөспірім кезеңдегі 

футболшылардың дене қабілеттерін тәрбиелеуде педагогикалық тәсілдерді пайдалануды зерттеу 

жұмысы барысында айқындалуы тиіс. Олай болатын себебі футболшылардың дене қабілеттері 

мен спорттық шеберлігінің қарқынды өсуі дәл осы сатыда, яғни олардың жасөспірім кезеңінде 

байқалады. Дене қасиеттерін тәрбиелеудің маңыздылығы - футболшылардың жаттығу тәсілдерін 

дұрыс өңдеп, қабылдай алу қабілеттілігінде, яғни мағлұматтарды өңдеу арқылы олар өз дене 

қабілеттері мен спорттық шеберліктерін шыңдай алады. 

Жоғарыда айтылған  мәселелерді қамти отырып, ғылыми зерттеу  жұмысы 

жасөспірімдердің    жылдамдық-күш    қабілеттерін    педагогикалық тұрғыдан қарай 

отырып, олардың дене қабілеттері мен спорт   шеберліктерінің   артуына септігін тигізбек. 

Футбол – тұрғындардың кең көлемдегі денсаулығын нығайтып және дамытатын 

дене тәрбиесінің көпшілік қолданылатын құралдарының бірі. Футболмен қазірігі кезде 3 

миллионға жуық адам айналысады. Бұл шындығында да халақтық ойын, онымен ересектер, 

жасөспірімдер және балалар да шұғылданады. 
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 Футбол – атлетикалық ойын. Ол адамның дене қасиеттерін, жылдамдықтың, ептіліктің, 

төзімділіктің, күштің дамуына ықпал жасайды. Адамның ерік-жігерін шыңдайды.  

Футболдан оқу-жаттығу және жарыстар жыл бойы өтетін болғандықтан, климаттық 

және метрологиялық жағдайлардың жиі өзгеріп отыруы, дененің шынығуына ағзаның 

қарсы тұруын көтеріп және бейімделу мүмкіншілігін кеңейтуге септігін тигізеді.  

Спорттың басқа түрінен өткізілетін жаттығуларда, көбінесе қосымша спорт түрі 

ретінде футбол ойынын қолданылады. Бұл дегеніміз футбол дененің дамуына ерекше әсер 

етеді, таңдаған спорт  түрі бойынша жақсы дайындыққа септігін тигізеді. Футбол ойыны 

жалпы дене дайындығының жақсы бір құрал болып қызмет атқарады. Әртүрлі бағытты 

өзгертіп жүгіру, түрлі секіру, құрылымы жағынан әртүрлі сипаттағы дененнің қозғалысы, 

допты алып жүру, қозғалыс жылдамдығы, ерік сапасының дамуы, тактикалық ой – осының 

барлығы жиылып көптеген бағалы сапаларды жетілдіреді [1]. 

Спорт ойындарының ішінде өте тартымдысы және бүкіл халықтар арасында тез, әрі 

кең тараған ойынның бірі футбол. Футбол ойыны жылдамдықты, әр түрлі дене 

қимылдарын, биіктікке секіруді және ептілікті талап етеді. Ойын үстіндегі қолданылатын 

қимылдар ағзадағы жүрек қан тамырларының сонымен бірге тыныс алу жүйелерінің 

қызметін күшейтеді. Футбол ойыны шұғылданушыдан жоғары дәрежедегі дене мүмкіндігін 

талап етіп төмендегідей тапсырмалар орындалады:  

- Спорттық шынығудың ілімі, әдістемесі және тәжірибесі бойынша білім алу; 

- Футболды оқыту әдістемесінде және футбол ойынының техникалық элементтерін 

ұтымды орындауда дағдылар мен біліктілікті қалыптастыру; 

- Әр түрлі ойын жүйесі мен ойын сәттері кезінде, ойыншылардың алаңдағы тактикалық 

өзара әрекеттестігіне байланысты (бойынша) дағдыны қалыптастыру және білім беру; 

- Оқу-жаттығу үрдісін ұйымдастыру және жоспарлау бойынша біліктілікті 

қалыптастыру [2]. 

Футболшылардың спорттық жаттығуын, футболды оқыту әдістемесі мен ілімін 

оқып-үйренуін, әр түрлі дене тәрбиесі мекемелерінде және спорттық қозғалыстарда өз 

бетінше жаттықтырушылық, оқытушылық, ұйымдастыру жұмыстарын атқару үшін кәсіби-

педагогикалық дағдыларды қалыптастыруды қарастырады.  

Оқушы және оқытушымен бірлескен жұмысы теориялық білімді бекітуге септігін 

тигізді және сабақтарда студенттер ойынның әдістері мен тәсілдерін орындау техникасын 

ұғымды меңгереді, тактиканы үйренеді және жетілдіреді, жаттығуды және жарысқа 

төрешілік етуді үйрету әдістемесін меңгереді, жалпы және арнайы дене дайындығының 

тәсілдерін оқыту әдістемесін оқиды.  

Спорттық дайындықтың барлық үдерісін оқыту және жаттығу деп бөлуге болады. 

Оқыту деп – шұғылданушылардың қозғалыс пен дағдылардың арнайы білім беру жүйесінің 

бастапқы кезеңін меңгеруін атаймыз. Ойынның техникалық элементтерін, жекелей немесе 

топтық тактикалық іс-әрекеттер, қозғалыс дағдыларын қалыптастыруды меңгеру – 

оқытудың негізігі мазмұны – техникалық әдістердің, жеке, топтық және командалық 

тактикалық іс-әрекет, дене күш дамуы, ерік-жігер сапаларын жетілдіру. Спорттық жаттығу 

бұл – басқару әдістеме негізінде құрылған спортшының дайындығы. Оқыту және жаттығу 

үдерісінің тәрбиелік бағыттағы сипаты болуы тиіс. Сондықтан да оқу-жаттығу сабағына 

үлкен талап қойылады. Оқу-жаттығу сабағы шұғылданушыларды жан-жақты дайындауға 

лайықты құрылуы қажет.                            

Футбол шеберлігін меңгерудің негізгі тірегі болып футболшылардың денсаулығы 

болып саналады, олардың жақсы дене-күш дайындығы, жоғары ерік-жігер сапалары. 

Дағдылардың қалыптасуы мен жетілуі дене жаттығуларын жүйелі түрде орындауда 

ғана жүзеге асады. Олар көп жақты болып келеді, оларды таңдау оқу-жаттығу үдерісінің 

талаптарына сай болады. Дене жаттығулары дене тірегіне, күштің көбеюіне, 

жылдамдық,төзімділік және ептіліктің жақсаруына әсер етеді. Сондай-ақ жүрек қан 

тамырларының жұмысына, тыныс алу және басқа да ағза жүйелерінің, спорттық жұмыс 
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қабілетінің өсуіне жүктемеден кейін қайта қалпына келтірудің жылдам жүруі жетілдіреді. 

Әрбір жаттығу дағдының және сапаның өсуіне әсерін тигізеді. Сондықтан да дене-күш 

жаттығуларын басымды әсер етуіне қарай іріктелінеді. 

Олимпиадалық ойындардың қатарындағы футбол ойыны бойынша Қазақстан 

футболшыларының дене-күш, техникалық және тактикалық дайындығын жетілдіру, 

жаттықтыру әдістемесіндегі әлі пайдаланылмаған қордағы жаңа мүмкіндіктерді 

іздестірумен тығыз байланысты. Сондай мүмкіндіктердің бірі болып футболшылар 

ағзасының оқу-жаттығу жүктемесіне жеке бейімделуі.  

Футболдан оқу-жаттығу, жарыстар жыл бойы әртүрлі климаттық және 

метрологиялық жағдайлардың лезде өзгеріп отыруына қарамастан өткізіліп, соған ағзаның 

бейімдігін, мүмкіншілігін және қарсы тұру қабілеттілігін арттыруды қажет етеді. 

Футбол ойыны бүкіл дүние жүзі халқының жан тәнімен құмарта шұғылданатын 

үлкен спорт түрі. Футбол ойынының мазмұнының әртүрлілігі жаттығушының барлық ағза 

жүйесінің және дене сапасының негізгі кешенді дамуын талап етеді. Ал, бұл дене 

дайындығын түрлі бағытта дамыту процесінде жүзеге асады, сонымен қатар футбол үшін 

арнайы сапаны дамытуға назар аударылады. Бастауыш футболшылардың дамуы дене 

сапасының және түрлі ептіліктері олардың жан-жақты дайындығына әсер етеді. Сонымен 

қатар техникалық және тактикалық дайындығының дәрежесін жоғарылатады. 

Табиғи дайындықты болашақ спортшылар тәртіп бойынша тұрақты психикамен 

және кернеулі қабілетке ие. Оларда өз күшіне деген үлкен сенімділік ісіне беріктілік пайда 

болады. Жоғары функционалды мүмкіндік, оларға қажығандықты болдырмауға, жүйеде 

тиімділікті сақтауға және осы негізде тактикалық қимылдардың оңшылдығын иеленуге 

мүмкіндік береді. Дене дайындығы жалпы және арнайы болып бөлінеді. 

Жалпы дене дайындығы - бастауыш футболшының дене дайындық физикалық 

дамуымен жан-жақты дайындығының толыққанды дамуын қамтамасыз етеді. Ол негізгі 

дене сапаларының дамуына бағытталған және өмірде қажетті ептілік әрекеттерін ұсынады. 

Жалпы дене дайындығының мақсаты - жаттығушының әрекет дайындығын жақсарту, 

арнайы дайындықтың негізін қалау. Дене дайындығы дамуының сапасы ретінде жалпы дене 

жаттығуларын жасау және спорттың басқа түрлерінің жаттығуларын жасау ұсынылады. 

Жаттығудың мұндай әртүрлілігі бастауыш футболшының қимыл-әрекетінің кеңеюіне 

бағытталған. Бұл жағдайды түрлі сапалар мен дағдылардың, әсерлердің заңдылықтарын ұғыну 

керек. Олар қалыпты, қалыпсыз немесе нейтралды болуы мүмкін. Мысалы: жаттығушының 

күшінің  ұлғаюымен шыдамдығы ұлғаяды, қозғалыс кординациясы, соққының дәлдігі 

жақсарады. Қалыпты тасымал негізгі ойындық дағдыларды қабылдау құрылымын бұлшықет 

жұмыстарының жүйелілігін қамтамасыз етеді [3,4]. 

Жалпы дене дайындығы өзінің мақсатына, жаттығушы тұрақты және үздіксіз 

жаттыққанда ғана жетеді. Ол футболшыларды дайындау кезеңінің барлық оқу-жаттығу сабақта-

рының міндетті құрылымды бөлігі ретінде қарастырылады. Әрине жалпы  дене дайындығы 

бастапқы кезеңдерде көпжылдық дайындықты орын алады. Спорт шеберлігінің дәрежесі (ұлғаю) 

және жас ұлғаюмен оның үлесі азайып және керісінше арнайы дайындық үлесі ұлғаяды. 

Арнайы дене дайындығы (күштік бағыттағы) - бұл айналысушының дене 

сапаларын және функционалды мүмкіндіктерін дамыту мақсатында бағытталған футбол 

спецификацияларымен сәйкес келтіретін және жоғары спорт көрсеткішіне жетуді 

қамтамасыз ететін үдеріс. 

Арнайы дене дайындығы ойынның техникалық тәсілдерін игеруге, айналысушының 

тактикалық шеберлігін жоғарылатуға, оның спорттық қалыпты игеруіне, сонымен қатар 

психикалық дайындығын жетілдіруге мүмкіндік туғызады. Оның негізгі мақсаты - күшті, 

жылдамдықты, ептілікті, шыдандылықты, икемділікті өзара байланыстырып және 

біріктіріп барынша дамыту.       

Бұл есептерді шешу үшін футбол ойындарына мінезделген күштену, үйлестік қозғалыс 

ырғағы мен шапшаңдығының арнайы дайындық жаттығуларын пайдалану ұсынылады. Бұл үшін 
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 бәрінен бұрын техника- тактикалық жаттығулар, спорттық және қимылдың ойындар, футбол 

ойындары, спорттық басқа түрлерінің жаттығулар сай, дәл келеді. Арнайы дене дайындығы 

жалпы қозғалыс дайындығына жинақталады. Оның міндетін шешу үшін айналысушы жалпы 

дамытудың анықталған деңгейіне жеткенде ғана өту ұсынылады. 

Спорттық дайындықтың барлық үдерісін оқыту және жаттығу деп бөлуге болады. 

Оқыту деп – шұғылданушылардың қозғалыс пен дағдылардың арнайы білім беру жүйесінің 

бастапқы кезеңін меңгеруін атаймыз. Ойынның техникалық элементтерін, жекелей немесе 

топтық тактикалық іс-әрекеттер, қозғалыс дағдыларын қалыптастыруды меңгеру – 

оқытудың негізігі мазмұны – техникалық әдістердің, жеке, топтық және командалық 

тактикалық іс-әрекет, дене күш дамуы, ерік-жігер сапаларын жетілдіру. Спорттық жаттығу 

бұл – басқару әдістеме негізінде құрылған спортшының дайындығы. Оқыту және жаттығу 

процесінің тәрбиелік бағыттағы сипаты болуы тиіс. Сондықтан да оқу-жаттығу сабағына 

үлкен талап қойылады. Оқу-жаттығу сабағы шұғылданушыларды жан-жақты дайындауға 

лайықты құрылуы қажет [5,6]. 

Жарыстыру жаттығулары – бұл ережеге толық сәйкес футбол ойынының біртұтас 

қозғалыс іс-әрекеттері. 

Арнайы дайындық – жарыстыру қимыл-әрекеттің элементтерінен тұратын 

нұсқаулары, сондай-ақ сипаты жағынан ұқсас жаттығулар жиынтығы.  

Арнайы дайындық жаттығуларының құрамы футбол  дайындығы жаттығуларымен 

анықталады. Олар футболшыларға қажет дағдылар мен сапаларды дамытуға ықпал 

жасайтындығын есептей отырып іріктеледі. 

Өз кезегінде арнайы дайындық жаттығулары жуықтатылған және дамытушы болып 

екіге бөлінеді. Жуықтатылған жаттығулар негізінен қозғалыс техникасының формаларын 

игеруге септігін тигізеді. Дамыту жаттығуларының басты міндеті дене-күш сапаларын 

дамытуға арналған. 

Жалпы жетілдіру жаттығулары футболшылардың жалпы дайындығына бағытталған. 

Жалпы дайындық жаттығулары көмегімен футболшылардың қозғалыс дағдыларын, 

негізгі дене-күш дайындығының дамуына тиімді түрде әсер етуге болады. 

Футболшылардың оқу-жаттығуындағы қолданылатын жаттығулары негізгі және 

қосалқы болып екіге бөлінеді. 

Негізгі жаттығуларға жататындар: 

а) Қозғалыс сапаларының жалпы және арнайы дамуына арналған жаттығулар. 

б) Допты игерудегі техниканы оқыту және жетілдіру жаттығулары. 

в) Тактикалық әдістерді, комбинацияларды және ойын жүйесін үйрету және 

жетілдіру жаттығулары. 

Қосалқы жаттығуларға жататындар: 

а) Шартты рефлекстің жаңа жүйесінің құрылуына, ағзаның негізгі қозғалыс 

дағдысын іске асыруға арналған жаттығулар. 

б) Қозғалыс дағдысының бөлшектерііне жақын немесе сәйкес арнайы жаттығулар. 

в) Ағзаның функционалды мүмкіншілігінің кеңеюіне жәнек қозғалыс дағдысының 

қалыптасуына септігін тигізетін спорттың басқа түрлерінен алынған жаттығулар. 

Қолданылатын жаттығулардың жалпы көлемін көбейткеннен бір ғана жаттығуды 

қолдану арқылы бірнеше міндетті шешу маңызды. Жаттығудың жекешілдігі 

футболшылардың спорттық шеберлігінің дамуын жылдамдатуға, сондай-ақ тиімділігін 

арттырып, олардың спорттық іс-әрекеттірін ұзартады. 
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Балалар оркестрі жетекшілері оқушыларды үйрете отырып, оларға белгілі бір 

білім және дағдыны игеруге көмектеседі, әрқайсысының шығармашылық қиялдауын, яғни 

қабылдаудың тікелей болуын, ынталылықты, бейнені өзінше беруге ұмтылуды, ән 

айтудағы, ойындағы, бидегі тапқырлықты дамытады. 

Тірек сөздер: Ансамбль,балалар оркестрі, орындаушылық шеберлік ,ұжымдық 

тәрбие, музыка тыңдау, музыкалық психология  
 

Руководители детского оркестра, обучая учащихся, помогают им овладеть 

определенными знаниями и умениями, развивают у каждого творческое воображение, т. 

е. непосредственность восприятия, мотивацию, стремление по-своему передать образ, 

смекалку в пении, игре, танце. 

Ключевые слова: Ансамбль, детский оркестр, исполнительское мастерство, 

коллективное воспитание, слушание музыки, музыкальная психология 
 

The leaders of the children's orchestra, teaching students, help them master certain 

knowledge and skills, develop everyone's creative imagination, i.e. the immediacy of perception, 

motivation, the desire to convey the image in their own way, ingenuity in singing, playing, dancing. 

Keywords:  Ensemble, children's orchestra, performing skills, collective education, 

listening to music, musical psychology 

    

Халқымыздың ғасырлар бойы өмiр сынынан өтiп келген ұрпақ тәрбиесi, 

жинақталған тағлымы музыка арқылы, эстетикалық тәрбие арқылы берiлетiнi дәлелдендi. 

Бұл мәселенiң дұрыс жолға қойылмауы нәтижесiнде жастардың өрескел мiнез-құлыққа 

ұрынуы, тәрбиелiк мәнi төмен жат елдiк туындыларға елiктеушiлiк, рухани 

кедейленушiлiкке әкелiп соқты.  

Сондықтан оқушылардың музыка арқылы эстетикалық мәдениетi жетiлдiру, рухани 

сарайын ашу, халқымыздың рухани байлығын енгiзудi оқу-тәрбие үрдiсiнiң тiрегiне айналдыру, 

яғни қазiргi заманғы талапқа сай эстетикалық тәрбие беру үлгiсiн жасау өзектi мәселе.           

Концерттерде және мектептерде қолданылып жүрген музыка жөнiндегi кiрiспе сөз 

музыкалық қабылдауға тiрек және көмек бола алады.  оқушылары ойлауының нақтылығын, 
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 музыкалық бейнелердiң жалпылығы ескерiлген жағдайларда мұның олар үшiн мәнi ерекше. 

Музыкалық шығарма жөнiнде әңгiмелесу және оны оқушылар түсiнетiндей етiп талдау 

балалар оркестрі жетекшілерінің музыкалық мәдениеттi, бейнелердi және мағыналы 

құралдарды көпшiлiк тiлде, түсiнiктi сипаттау, оқушылардың музыкалық сауаты жөнiндегi 

бiлiмдерiн пайдаланып, шығарманың мелодиялық, ритмдiк, ладтық, динамикалық және 

басқа ерекшелiктерiн байланыстыру біліктілігін талап етедi. Музыкалық сауаттылық 

жөнiндегi бағдарламаға әр түрлi пәндер мен музыкалық iс-әрекет саласына қатысты 

бiлiмдер мынадай бiлiмдер кешенi енедi: композитор, аспаптар, дауыстар, жанрлар, 

құралдар және т.б. Бұл бiлiмдер негiзiнен музыканы шыңдау және ол туралы әңгiмелесу 

процесiнде игерiледi және ойластырылады. [1]       

Музыка жөнiндегi әңгiмелесудiң мүмкiн болатын әр түрлi типтерi мен бақыттарында 

екi сұрақ басшылыққа алынады: не және қалай. Музыка не айтады, не жөнiнде айтады, ол 

мұны қандай құралдармен жүзеге асырады. Бұл жетекшi бағыт шығарманың бейнелiк 

мазмұнын ашуға, оны өмiрдегi құбылыстармен және музыка тiлiнiң сипатымен 

байланыстыруға жәрдемдеседi. 

Қазақтар өздерiнiң ұлттық аспабы домбыра арқылы өз өнерiнiң маржаны болған 

тамаша күйлер шығарды. Бұл күйлер қазақ өнерiнiң социалистiк революцияға дейiн де көп 

тараған түрi едi, бiрақ олар тек социализм тұсында ғана халыққа эстетикалық тәрбие беруге 

шын мәнiсiнде қызмет етiп отыр”, - дейді. 

Халқымыздың алтын қоры болып саналған эпос, лирикалы дастандар, ғасырлар 

бойы халықпен бiрге жасасып жүрген мол қазынамыз. Эпостарда Отанның тәуелсiздiгiн 

сақтау жолындағы қолбасы батырлары, олардың қанатты Тайбурыл сияқты тұлпарлары, 

Құртқа сияқты адал да, ақылды жұбайларының бейнелерi суреттелдi. Лирикалық 

дастандарда махаббаттың ең биiк қасиетi, үлгiлi сезiмдер, гауһардай мөлдiр 

сүйiспеншiлiктер суреттелген. 

Мәдени құндылықтарды жасауда халықтың өзiндiк ерекшелiгi бар. Қазақ халқына 

көшпендiлiк жағдайында табиғат өзгерiстерiне байланысты өте нәзiк байқағыштық тән. Кең 

дала қозғалыс бағытын дұрыс табу, жайылымдардың күйiн анықтау, ауа-райының өзгерiсiн 

алдын-ала болжау, өсiмдiктердiң атын дәл тауып қою, т.с.с. 

Халық әрдайым әсемдiктi iздедi, қолдан жасады және оны өмiрде, тұрмыста, еңбекте 

бекiтуге тырысты. Оны халқымыз үй жиһаздарын жасауынан және оны әсемдiктi сезiнудегi 

тәрбие құралы ретiнде пайдалануынан көруге болады.  

Халықтық эстетикалық тәрбие жүйесiнде лирикалық, тұрмыстық, әдет-ғұрыптық, 

еңбектiк және т.б. әндер мен күйлер ерекше орын алады. 

Қазақ халқының ұлт болып құрылу кезеңiнен бастап музыка мәдениетi қалыптаса 

бастады. Ән мен күйлерде халық өмiрiнiң әр кезеңдегi тiршiлiк тынысы бейнелендi. Халық 

музыкасы шығармашылығы диаторикалық мажор мен минорлық ладтарға негiзделдi. 

Орындаушылық дәстүрдiң түрлерi: домбыра немесе қобыздың сүйемелiмен ән салу, музыкалық 

аспаптарда күй тарту т.б. дамыды. Қазақ музыкасының тарихи даму жолында ұлттық өнердiң 

өшпейтiн классикалық шығармаларын тудырған дарынды күйшi-композиторлар (Құрманғазы, 

Ықылас, Тәттiмбет, Қазанғап, Дәулеткерей т.б.) мен әншi-композиторлар (Бiржан Қожағұлұлы, 

Ақан серi Қорамсаұлы, Жаяу Мұса Байжанұлы, Мұхит Мерәлiұлы) шықты 2.  

Дүниежүзiлiк музыкалық мәдениетке Қазақстан композиторлары – А.Қ.Жұбанов, 

Ғ.А.Жұбанова, Л.Хамиди, С.Мұхамеджанов, Қ.Қожамияров, Е.Рахмадиев, М.Төлебаев, 

орындаушылары – К.Байсеитова, Е.Серкебаев, Б.Төлегенова, Р.Бағланова, зерттеушiлерi – 

А.Жұбанов, А.В.Затаевич, Б.Г.Ерзакович едәуiр үлес қосты. 

Бүгінігі орта білім беретін мектептерде, балалар өнер мектептерінде және  қосымша 

білім мекемелерінде халық аспаптары, үрлемелі, симфониялық сияқты  әртүрлі түрлі 

оркестрлер жұмыс істейді. 

Оркестрмен  жұмыс ұстаз – музыкашының іс- әрекетіндегі ең күрделі бағыттардың 

қатарынан саналады. 
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Мектеп партасында оқушы  тіпті соншалықты дарынды болса да, келешекке қандай 

музыкашы болатындығын күні бұрын болжап білу қиын. Сондықтан біздер, ұстаздар 

оқушылардың мүмкіндіктеріне парасаттылықпен нақты баға бере отырып, олардың 

өнердегі болашақ өмірінде қынжылып ренішті болмай, тек қуанышқа кенелетіндей 

қайсыбір дұрыс жолға бағыттаутауға тиіспіз деп ескертеді С.Сондецкис .  

Балалар оркестрлерінің жетекшілері өз жұмысында музыка сабақтарындағы 

музыкамен шұғылданыстар мен оркестр жұмыстарынның арасындағы мазмұндық  өзара 

байланыстардың орнатылуына аса мән береді. Мысалы музыка сабақтарындағы музыкамен 

шұғылданыстар мен оркестр жұмыстарынның арасындағы мазмұндық  өзара 

байланыстарды орнатуға А.А. Бороздиновтың пікірінше келесілер септігін тигізеді: 

• аспаптық музыкамен шұғылданысты бірінші сыныпқа келгендердің барлығын, 

солардың қатарында мектепке дейін ондай тәжірибесі болмағандарды да музыкалық - 

орындаушылық іс-  әрекетінің осы  түрмен таныстыру үшін 1-ші  сыныптан бастап музыка 

сабақтарына енгізу.  

Қарапайым музыкалық аспаптарды ойынмен қызыққан балалар, бұдан да басқа 

күрделірек аспаптарда, әсіресе мектепте балалар оркестрі болса ойнап, байқап көруге зауқы 

соға бастайды; [3]       

• мектеп оркестрінің жұмыстарында мұғалімнің пайдаланатын, мектептегі балалар 

оркестрінің бағдарламасынан алынған  шығармаларды енгізу; 

• музыка сабақтарында және оркестрлік жұмыстарында сол бір ладтық - 

интонациялық, бірақ әр түрлі өңдемелену дәрежесіндегі кешендерді зерделеу; 

• мектеп оркестрінің жұмыстарына музыка сабақтарында қолданылатын түрлі 

музыкалық іс- әрекет түрлерін және әдістемелік тәсілдерді, соның ішінде  оркестрлік және 

хормен ән айтылытын шығармаларды тыңдау, онда үйретілетін музыкалық материалдарды, 

импровизациялауларды, нота бойынша және есту қабілеті арқылы аспаптарды ойнауды,  

музыкалық - шығармалық тапсырмаларды орындауды, салыстырмалы және абсолютті 

сольмизациялауды, қолдық белгілерін және басқаларын қолдану. 

Көптеген ұстаз - музыкашылар балалар оркестрлеріне қатысушыларды трещетка, 

ысқырықтар, «бересталар», кувиклдарды және қайсыбір басқа — қарапайым музыкалық 

аспаптарды өздеріне жасату, сонымен қатар мектепте халық аспаптық музыка үлгілерін 

қосып алғандағы оркестрлік фонотека құрастыру сияқты әртүрлі музыкалық қызмет 

түрлеріне кірістіру жөнінде ұсыныстар береді. [4]       

1. Балалар оркестрін ұйымдастырудағы озық тәжірибені дәріптеуді өмірмен, 

практикамен байланыстыра жүзеге асыру (оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге 

жұмысты ұйымдастыруда  қоғамның бүгінгі әлеуметтік сұранысын ескеру); 

2. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге жұмыстың ғылымилығы (жетекшілерін 

кәсіби біліктілігін жетілдіру жүйесінің бүгінгі ғылыми жетістіктермен сәйкестілігі); 

3. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге жұмыстың жүйелілігі (жұмыстың мақсат, 

міндеттерін, мазмұнын, формалары мен әдістерін сипаттайтын біртұтас жүйенің болуы); 

4. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге жұмыстың кешенді сипаты (жетекшілерін 

кәсіби біліктілігінің бағыттылығы және оның барлық салаларының өзара байланысы мен 

біртұтастығы); 

5. Жүйелілік, бірізділік, үздіксіздік, сабақтастық, бұқаралық (жетекшілерін оқу жылында 

оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге жұмыс формаларымен қамту, оқушыларға эстетикалық 

тәрбие беруге жұмысты үздіксіз білім беру жүйесінің бір бөлігіне айналдыру); 

Біздің пайымдауымызша, бұл принциптер кәсіби біліктілікті жетілдіру процесінің 

объективті заңдылықтарын суреттейді. 

Ал бүгінгі заман болса бұл жүйенің жаңа да негізгі принциптерін: 

демократияландыру мен ізгілендіруді ұсынып отыр. 

Қазақ музыкасын балалар оркестрі пайдалануға жетекшілерді оқушыларға эстетикалық 

тәрбие беруге даярлауда осы принциптердің қайсысы негіз бола алады дегенге тоқталатын 
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 болсақ, мұндағы басты принциптердің бірі «Қазақстан-2050» Стратегиялық бағдарламасының 

[90] ұстанымдары болуы тиіс. Егемен елдің болашақ азаматын тәрбиелеу балалар оркестрі 

жетекшілерінің балаларға идеялық бағыттылығы арқылы қамтамасыз етіледі.  

Оқушылардың білім, іскерлік, дағдылар көлемін қамтамасыз етумен бірге, қазақ 

музыкасын пайдалануда мақсат етіп қойылған қажетті тәлім-тәрбиелік шараларды жүзеге 

асыру үлкен белсенділік пен өзбеттілікті талап етеді. Қазақ музыкасын түрлі концерттердің 

мазмұнында пайдалану үшін дәстүрлі сабақтың күнделікті жоспарын дайындағанда оларды 

іріктеп, сабақ тақырыбымен байланыстыра білу қажет.  

Балалар оркестрі  жетекшілерінің балаларға оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге 

даярлығының саналылығы мен белсенділігі және өзбеттілігі принципі оқушыларға 

эстетикалық тәрбие беруге даярлықтың екі жақты процесс екендігін көрсетеді. Бұл 

принциптің жүзеге асуы балалар оркестрі  жетекшілерінің балаларға өзбеттілігі негізінде 

оқу-танымдық және шығармашылықты іс-әрекетіне қатысты білім, іскерлік, дағдыларының 

қалыптасуына байланысты. Саналылық осы ретте балалар оркестрі  жетекшілерінің 

балаларға қойылған проблеманың шешуші аспектілерін анықтауға талпынысы мен қажетті 

танымдық дағдыларды меңгеруімен анықталады. Аталған принцип таным процесінде, 

оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге іскерлік, дағдыларды меңгеруде, логикалық және 

оқушыларға эстетикалық тәрбие беруге ойлай білуде ерекше роль атқарады. 

Музыкалық аспаптар балалардың өздеріне жаңа болып келетін интонациялық 

құрылымын жақсырақ сезінуі үшін енгізілген. Сондықтан да, балалар оркестрі жетекшісі 

сол әндердің бірін олардың аспаптық сүйемелдеумен орындауды ұсынады. Аспаптар 

кұрамы ретінде түрлі елдерге дәстүрлі болып келетін бірнеше музыкалық аспаптар 

жиынтығы пайдаланылған. Балалар оркестрі жетекшісі балаларға жаңа тек музыкалық 

материалдар ғана болуын көздегендіктен, сабақта бұрыннан таныс аспаптарды арнайы 

мақсатпен қолданған. Бұл өз кезегінде балалардың назарын соған шоғырландырып 

тоқайластыруға, орындалу үстіндегі муызканың атмоферасына белсенді түрде бойлап 

мүмкіндік береді. 

Балалар оркестрін ұйымдастыруда сан түрлі эстетикалық тәрбиенің әдістері, 

құралдары қолданылады (эстетикалық эстетикалық тәрбиені қалыптастыру әдістері 

эстетикалық іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: үйрету, жаттықтыру, ойын, тапсырма, 

педагогикалық талап, эстетикалық тәрбиедегі ынталандыру әдістері: жарыс, мадақтау, 

жазалау, оған қойылатын талаптар, өзін-өзі байқау және бақылау әдістері. 

Әдістерді балалар оркестрі жетекшісі эстетикалық тәрбиенің мақсатына, мазмұнына 

балалардың жас және дербес ерекшеліктеріне, эстетикалық тәрбиелік деңгейіне қарай 

іріктейді. Әдістер эстетикалық тәрбие мақсатына жетуге, оқушыларды қоғамдағы тәртіп 

ережелерін үйретуге, адамдармен қарым-қатынас жасауға, олардың жақсы тәжірибесін 

алуға көмектеседі. Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты 

эстетикалық тәрбие мақсаты мен мазмұнының өзгеруі әдістер жүйесін жаңартады. Қазіргі 

кезде әдістер жүйесінің ондаған жіктелісі бар, олардың біреулерінің тәжірибелік, ал 

екіншілерінің теориялық маңызы басымырақ. Сипатына қарай топтастырылған 

эстетикалық тәрбие әдістері: сендіру, жаттықтыру, мадақтау және жазалау, іс-әрекетті 

ұйымдастыру, оқушының тәртібіне ықпал ету әдістері. 

Қазіргі заманда қазақ халқының өнеріне деген ынта – ықыласы анағұрлым артты. 

Халық шығармашылығын жаңартып, одан әрі дамыту бүгінгі күннің көкейтесті мәселесі 

болып табылады. Бұл орайда  балалар оркестрі  эстетикалық тәрбие беруі мен қазақ 

халқының музыка өнерінің мәні мен алар орны ерекше. [5]        

Әлемдік өнер мен мәдениеті халқымызға, оның ішінде жеткіншек ұрпаққа 

ұғындырып, беру дегеніміз оған ең алдымен өз халқымыздың тілін, өнерін, мәдениетін, 

тарихын игеру арқылы ұғындыру. Өскелең өмір талабының тұрғысынан қарасақ, 

халқымыздың ғасырлар бойы дамып келе жатқан өнері, ананың нәрестеге, атаның балаға, 

әженің немереге ең асыл мұрадай аманат қалдырған өнер дүниесін сезініп, игеруде, әсіресе 
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балалар  оркестрі жетекшілерінің  эстетикалық тәрбие беру процесінде өзіндік бағалаудың 

жетілдіру мазмұны әлі де болса, атқарылмай жатқан жайлар бар екенін байқауға болады. 

Осының бәрін ескере балалар оркестрі жетекшілерінің қазақ халқының музыкалық –музыка 

өнеріне эстетикалық тәрбие беруін қалыптастыру мақсатында сабақтан тыс жұмыстарда 

олардың ұғым – түсініктерін кеңейту, іскерліктерін жетілдіру жолдары қарастырылды. 
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Бастауыш сыныпта дене шынықтырумен шұғылданудың негізгі мақсаттарының 

бір бағыты, бұлшық еттердің жетілуінің біркелкі және барлық бұлшық еттер бірдей 

деңгейде дамуы болып табылады. Жаттығуларымен шұғылданған кезде  дененің жалпы 

дамуына бақылау жасап отыру керек. Оқушының  дене құрылысының ерекшелігі мен күш-

қуатының қаншалықты дамуына байланысты спорт түрін іріктеп, өзінің әліне қарай 

таңдап алуға бағыт беру маңызды.  

Тірек сөздер: Қоғам, мектеп, дене шынықтыру, дене қасиеттері құндылық, мәдениет 
 

Одной из основных целей занятий физической культурой в начальной школе 

является равномерное и равномерное развитие всех мышц. Занимаясь физическими 

упражнениями, необходимо следить за общим развитием организма. В зависимости от 

того, насколько развит характер и сила телосложения школьника, важно определиться с 

выбором вида спорта и выбрать его по-своему 

Ключевые слова: Общество, школа, физическая культура, физические свойства, 

ценность, культура 
 

One of the main goals of physical education classes in elementary school is the uniform and 

uniform development of all muscles. Doing physical exercises, it is necessary to monitor the overall 

development of the body. Depending on how developed the character and strength of the student's 

physique is, it is important to decide on the choice of a sport and choose it in your own way 

Keywords: Society, school, physical culture, physical properties, value, culture 

 

Мектепке барған күннен бастап оқушы  қоғамдық тәрбиеге араласады. Тәрбие жүйесі үш 

бағыттан тұрады. Бірінші - жанұя тәрбиесі. Екінші – қоғамдық тәрбие. Үшінші - өзін-өзі 

тәрбиелеу. Адам баласының бойындағы қайраты оның күш-қуатынан, шапшаңдығынан, 
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 ептілігінен, т.б. қасиеттердің жиынтығынан тұрады. Міне, осы аталған, адам бойындағы 

қабілеттердің жиынтығының қорытындысы ретінде қайраттылық-қайсарлық қабілеті жетіледі. 

Жалпы, қайратты адам өмірдегі қандай да бір кесздесетін қиыншылықтарды жеңе 

отырып, өзінің деген мақсатына жетеді. Қайратты да қайсарлы адам ештеңеден 

қорықпайды, жасқанбайды, қиыншылыққа мойын ұсынбайды, тек алдыға қойған 

мақсатына жетуді ғана ойлайды. Спортпен шұғылданған кезде қайратты адам тек ғана 

жеңіске ұмтылады, ешқашан қарсыласынан қаймықпайды, ешқандай күшті де 

мойындамайды, алған бетінен қайтпайды.  

Күш – қуат қабілетінің жетілуі. Адамның күші – сырттан түсетін жүктемеге қарсы 

тұруы. Айталық, салмақ көтергенде күш жұмсалады. Денені көтергенде күш жұмсалады. 

Басқа да онша көзге түсе бермейтін ұсақ – түйек жұмыс кезінде де күш жұмсалады. 

Адамның күш – қуаты табиғи жағдайда 8 жастан 18 жасқа дейін жетіліп қалыптасады. 

Жалпы табиғи жағдайда күштің өте тез жетілу кезеңі – 10-11 жас аралығында жүреді. 

Жалпы адамның күш – қуатының жетілуі басқа қабілетке қарағанда өте баяу жүреді. 

Адамның күші, қай жаста болса да бұлшық еттердің жетілуіне байланысты болады. 

Сондықтан, жасөспірімдердің күшін жетілдіру үшін, әсіресе, 13 жастан кейін арнаулы 

бұлшық етті жетілдіретін жаттығулармен шұғылданудың әдісін үйрену керек. 

Жалпы күшті жетілдіру жаттығуларымен шұғылдану негізінен екі бағытта жүреді. 

Біріншісі – үнемі күшті дамытатын жүктеме түсетін жаттығулар. Айталық, батпан көтеру, 

еспандер, резеңке тарту, салмақпен отырып-тұру, т.б. Екіншісі – керіліп-созылып орындайтын 

жалпы дамыту жаттығулары. Кермеде тартылу, етпеттеп жатып қолды бүгіп – жазу, т.б. 

Демек, бой тез өссе бұлшық еттің өсуі баяулайды. Ал бойдың өсуі баяулаған кезде бұл 

еттер толып жетіле бастайды. Сондықтан күшті жетілдіру жаттығуларын орындаған кезде 

міндетті түрде үнемі күш түсетін жаттығуларды орындай бермей, керіліп – созылып тұратын 

жаттығуларды алма – кезек, ауыстырып отырып орындауға болады. Сонда ғана адамның жалпы 

денесінің даму жүйесі дұрыс болады. Бұл дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылданған 

кезде, тек бір бағытта ғана кете бермей, дененің жалпы дамуына бақылау жасап отыру керек. 

Дене шынықтырумен шұғылданудың негізгі мақсаттарының бір бағыты, бұлшық 

еттердің жетілуінің біркелкі және барлық бұлшық еттер бірдей деңгейде дамуы болып 

табылады. Әдетте адамның күнделікті тіршіліктегі бір қалыпты жай қозғалыста болуы 

ағзаның дамуына әсер етпейді. Әсіресе, жасөспірімдердің нақтылы осы кезеңде қол, сан, 

кеуде бұлшық еттері онша дамымайды. Сондықтан да осы аталған мүшелердің бұлшық 

еттерін жетілдіру үшін арнаулы жаттығуларды орындау міндеті қойылады. 

Жасөспірімдердің күш қабілетін жетілдіру үшін төмендегідей жалпы дамыту 

жаттығуларын орындау ұсынылады: 

- гиманстикалық жалпы дамыту жаттығулары; 

- салмақ (батпан, жекпе-жек, әріптесімен жұмыс істеу, т.б.) көтеру; 

- күшті дамытатын қозғалмалы ойындарды (арқан тартыс, ат үстіндегі аударыспақ, 

екі бала біріне – бірі мініп ат үстінде тартысады, күреседі, т.б.) пайдалану; 

- гимнастикалық спорт құралдарына күшті дайындайтын жаттығулар (тартылу, 

өрмелеу, акробатикалық жаттығулар) орындау; 

- акробатикалық жаттығуларды орындау; 

- жаттығуды орындаған кезде дұрыс тыныс алу және дем шығару жүйесін білу; 

- таңертеңгілік бой жазу жаттығуларын үзбей орындау; 

- жаттығудың орындалу жүйесін білу; 

- әрбір жаттығуды орындау үшінжалпы дамыту және арнаулы жаттығулар 

жиынтығы жасалады. 

Жылдамдық қабілетін жетілдіру. Жылдамдық – қоршаған ортаның тигізген әсеріне 

ағзаның өте тез жауап қайтаруы. Яғни, ағзаға белгілі бір құбылыс әсер еткен кезде біздің 

денеміз соншалықты тез жауап қайтарады. Адамның жылдамдық қабілеті – оның қозғалыс 

реакциясының жылдамдығымен анықталады. 
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Адамның бойындағы жылдамдық қасиетін жетілдіру үшін оған дайындық керек. 

Айталық, көлік жүргізушінің алдында адам өміріне қатер төніп тұр дейік. Міне, бұл кезде 

жылдамдықты пайдалану үшін адамға дайындық керек. Реакция жасайтын жылдамдық осы 

кезде қажет. Демек, күнделікті тіршілікте жылдамдықтың өзі емес, оны орындауға кететін 

уақыт аралығы негізге алынады. 

Сондықтан адамның қозғалыс реакциясы күрделі жаттығудан басталып, қарапайым 

жаттығумен аяқталады. Жылдамдықтың қарапайым түрі – күні бұрын белгілі, бірақ 

кенеттен түскен хабарға жауап қайтару. Ал күрделі қозғалыс реакциясына жауап қайтару 

үшін орта әсерінің жағдайын анықтай білу керек. Мәселен, ұшып келген футбол добын 

асықпай тоқтатып алу керек пе? Жоқ, немесе бірден өз әріптесіне нақтылы, яғни, жеткізіп 

беру керек пе? Міне, ойыншы бұл жағдайда қандай жылдамдық таныту керек. Ол үшін 

қарсыласының қалай әсер ететінін білу керек және әріптесіне қарапайым жаттығуларды 

орындауға осындай жылдамдықты анықтау керек. 

Спортпен шұғылданудың негізгі мақсаттарының бір бағыты – адамның жылдамдық 

қабілеттілігі. Адамның жылдамдық қабілетін жетілдіруге арналған жаттығуларға негізінен 

жүгіру мен жоғары қарқынды қозғалыс ойындары жатады. 

Жылдамдық қабілетін жетілдіру үшін берілген қашықтықта белгілі бір деңгейде жүгіруді 

бірнеше рет қайталау талабы қойылады. Себебі, белгілі бір қашықтыққа жүгіргенде оның 

жетістігі тек жүгіріс жылдамдығына ғана емес, күш – қуатына да байланысты. Сондықтан күш – 

қуаты бар адамның жылдамдық қабілеті де тез қалыптасып жетіледі. 

Жасөспірімдердің жылдамдық қабілетін жетілдіру үшін мынадай жалпы дамыту 

жаттығуларын орындау ұсынылады: 

- өте жоғары қарқынмен 50-60 м жотаға жүгіріп шығу, жүгіріп түсу; 

- құмдауыт жолмен 3-5 шақырым қашықтыққа жүгіру; 

- белгіленген уақытта әр түрлі қашықтыққа (100, 200, 400, 800, 1000) жоғары 

қарқынмен, яғни, бар мүмкіншілікпен жүгіріп өту; 

- 100, 200, 400, 800, 1000 м қашықтыққа әріптесімен жарысуды бірнеше рет қайталау. 

Осы көрсетілген қашықтыққа эстафеталық жарыстар өткізу. 

Жалпы, басқа қабілеттермен салыстырғанда адамның жылдамдық қабілеті тез 

қалыптасады. Жылдамдық қасиетті жетілдіру үшін күш түскен кезде ағзаны босаңсыта білу 

керек. Батпан көтерген жағдайда қолдың бұлшық еттерін босаңсыта білу керек. Болмаса, 

ұзақ уақыт доп тепкенде аяққа түскен жүктемені түсіру үшін аяқтың бұлшық еттерін 

босаңсыта білу керек. Сонда ғана күшқуат пен жылдамдық қабілеттілігі бірге дамиды.                                  

Төзімділікке тәрбиелеу. Адамның төзімділік қасиеті – ағзаның ұзақ уақыт бойы шаршамай 

істеу жүйесін жалғастырады. Адамның ең негізгі қасиеті. Себебі, қандай жұмыс істесе де, 

адам баласы дегеніне жету үшін төзімділікпен, шыдамдықпен іс істейді. 

Адамның төзімділік қасиетінің, әсіресе, спортпен шұғылданғанда орны бөлек. 

Адамның бойындағы төзімділік қасиеті өз уақытында қалыптасып жетілмесе, адам баласы 

күнделікті тіршіліктегі мақсатына жете алмайды. Сондықтан адамның төзімділік қабілетін 

мүмкін болғанша жас кезден қалыптастырудың орны бөлек. Әсіресе, қыз балалардікі 9-13 

арасында, ұлдардікі 10-16 жас аралығында қалыптасса, онда болашақ тіршілікке бейімделу 

бағытын дұрыс деп түсіну керек. Ол үшін осы көрсетілген уақыттан бастап арнаулы 

төзімділікті дамытатын жаттығулармен шұғылдану керек. Егер тіршілік күнделікті күйбең 

өмірмен өтетін болса, онда адамның бұл қабілеті дамымай қалуы мүмкін. 

Төзімділікті жетілдіруге арналған жүктеменің (денеге түсетін салмақ күші) сипаты 

мынадай болады: 

- жаттығу кезінде денеге түсетін жүктеменің көлемі шұғылданушының күш-қуатына 

сай болуы тиіс. Шамадан тыс берілген жүктеме ағзаны тез шаршатып, адамның жұмыс істеу 

қабілетін төмендетеді; 

- төзімділікті дамытуға арналған жүктемелерді міндетті түрде мұғалім немесе 

жаттықтырушы белгілеп береді; 



 

84 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 - оқушылардың төзімділік қабілетін дамытуда қозғалмалы ойындардың әсіресе өте 

жоғары. Бірақ қозғалмалы ойындардың мазмұны бірте-бірте күрделене береді;  

- спорттық ойындар қозғалысв белсенділігінің жүйесін дұрыс реттейді, демек 

төзімділікті дамытады. Мысалы, кейбір жағдайларда жасөспірімдер ойынның аяғына дейін 

шыдай алмай, яғни, төзімі жетпей жол ортада ойынды тастап кетеді. Бұл осы студенттің 

төзімділік қабілетінің дұрыс жетілмегендігін көрсетеді. 

Сондықтан, спортпен, яғни, дене шынықтыру жаттығуларының бір түрімен 

шұғылдану барысында, төзімділік қабілетін жетілдіру үшін бірнеше арнаулы 

жаттығуларды орындауға тура келеді.  

Олар «айналмалы жаттығулар» деп аталады. Бірнеше жаттығулар үзбей бірінен 

кейін бірі орындалып жалғаса береді. Сонда шұғылданушы да жаттығуларды орындаудан 

жалықпайды. Айталық, 60 м қашықтықта жүгірді, орнында тұрып ұзындыққа секірді, 

қосшоқпарлы батпанмен бірнеше жаттығуларды қайталады, кермеде тартылды, 

гимнастикалық қабырғаға өрмеледі. Нығыздалған допты басынан асыра артқа қарай 

лақтырды. Осылайша, жүйелі түрде бірнеше жаттығуларды орындау барысында 

шұғылданушы да жалықпайды, төзімділік қабілетін де тез жетілдіреді.  

Әсіресе, 10-11 жас арасында төзімділік қабілетін жетілдіру үшін 200-400 м 

қашықтықты орташа қарқынмен 8-10 рет қайталап, арасында 50-100 м қашықтықты аса 

жоғары қарқынмен жүгіріп өту керек. Мұндай жаттығуларды 3-5 ай бойында үзбей 

орындағанда студент-жастардың спорттық көрсеткіштері мен қоса төзімділік қасиеті де 

жетіледі. Сөйтіп, үлкен спортшы болудың негізін қалайды. 

Демек, балалардың дене құрылысының қалыптасуына қарай орындалатын жаттығу 

түрлері де бірте-бірте күрделене береді. Төзімділікті дамыту жаттығуларын орындаған кезде 

демалу жүйесін дұрыс пайдалана білген абзал. Ұзақ уақыт бойында жаттығуларды орындағанда, 

айталық, жүгірген кезде, спорт ойындарын ойнаған кезде т. б. Негізгі жүктеме адамның өкпесіне 

түседі. Сондықтан жаттығу кезінде дұрыс тыныс алып, дұрыс дем шығару жүйесін білу керек. 

Балалардың негізгі бір ескеретін жағдайы спортпен шұғылдану үшін әркім өзінің 

дене құрылысының ерекшелігі мен күш-қуатының қаншалықты дамуына байланысты спорт 

түрін іріктеп, өзінің әліне қарай таңдап алуыц керек. 

Ептілік қабілетін жетілдіру. «Ептілік» атауы – адамның дене шынықтыру 

жаттығуларымен шұғылданған кездегі буындардың қозғалмалысы. Адамның буындары жұмыс 

істемесе, иілмесе, онда оның ептілік қабілетінен айырылғаны. Ендеше, адамзаттың күнделікті 

тіршіліктегі қозғалысының дұрыс та жүйелі болуы буынның қозғалысына байланысты. 

Спортпен шұғылдануға белгілі бір жаттығудың үйлесімді орындалуы тек ғана оның 

буындарының жүйелі қозғалысына байланысты. Әсіресе, жекпе-жек жаттығуларын 

орындағанда адамның қаншалықты икемді де епті екені бірден байқалады. Мұндай жаттығуда, 

күші жағынан қарсыласымен тең түсетін жағдайда, тек епті спортшы ғана жеңіске жетеді. 

Адам епсіз болса, істелген жұмысынан нәтиже байқалмайды. Әсіресе, қыз баланың 

епсіз, икемсіз болуы тіршілікке деген бейімсіздігін аңғартады. 

Негізінен, адамды ептілікке, икемділікке тәрбиелейтін дене шынықтырудың 

керілмелі-созылмалы жаттығулары. Керілмелі-созылмалы жаттығуларды мүмкіндік 

болғанша үлкен амплитудамен орындалатын тербеліс жаттығулары икемділікті, ептілікті 

тез қалыптастырады. 

Демек, адамның жалпы күнделікті тіршіліктегі қозғалысы оның тірек-қозғалыс 

аппаратының (опорно-двигательный аппарат) жұмыс істеу жүйесіне ғана байланысты. Кім 

де кім тірек-қозғалыс аппараты икемді де епті қозғалатын болса, онда ол адамның спортпен 

шұғылданатынын және өмірге деген бейімділігі бар екенін байқаймыз. 

Қайрат-қайсарлық қабілетті жетілдіру. Адам баласының қайраты үнемі даму-жетілу 

үстінде болады. Бір қалыпты тіршілікте келе жатып, кенеттен болған құбылысқа қарсы тұра 

білу. Мәселен, күресіп жатқан кезде қарсыласың кенеттен күрестің жаңа тәсілін қолданда. 

Бұл жағдайда қарсы тұрып қайраттылық танытпасаң, жеңілесің. 
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Адам баласының қайраты 15 жастан асқаннан кейін аса тез қарқынмен қалыптаса 

бастайды. Себебі, жекпе-жек жаттығуларында қайраты жоқ жасөспірімнің өзінің 

қарсыласынан ұтылып қалуы, оны қалай болған күнде де қайраттандырады. Егер де бозөкпе 

өзінің қарсыласынан үнемі ұтылғанын мойындай берсе, ол адам қайратсыз, мақсатсыз, 

ешқандай жігері жоқ адам екенін мойындатады. Мұндай жасөспірім өмірден әлі талай жапа 

шегеді, тіршілігінде қиыншылығына әлсіздік танытып, қарсы тұра алмайды. Мұндай 

қайратсыз адамдардың өз пікірі болмайды, кім көрінгеннің жетегінде кете береді. 

Сымбат – мүсіннің сыртқы көрінісі, күнделікті дағдыға айналған қозғалысы, жүріс 

мәнері. Өмірде мүсіннің сымбатсызы да, көріксізі де кездеседі. Мүсіннің сымбатты болуы 

денені тік ұстайтын қозғалыс-тірек аппаратының бұлшық еттерінің жетілуіне байланысты. 

Ал, жалпы адамның бұлшық еттері симметриялы түрде барлығы бірдей дамыса, ол адам өте 

сымбатты болады. Мүсіні түзу, көз тартатын ерекшеліктерге бөленеді. Күнделікті 

тіршілікте кім боса да денесінің сымбатты болуына мән береді. Көз тартарлық мүсін болу 

үшін міндетті түрде шынықтыру жаттығуларымен үзбей шұғылдану керек. 
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 дене дамуының, дене және психикалық саулықты нығайту мен салауатты өмір салты 

қағидаларына үйрету жөніндегі футбол ойынының негіздері қарастырылған. 

Тірек сөздер: Жасөспірім, футбол, жылдамдық, психика, қозғалыс, даму 
 

Совершенствование скоростных качеств подростков в процессе их занятий футболом. 

Футбол-это система знаний о физкультурной деятельности, о сохранении физического и 

психического здоровья учащихся. Рассмотрены закономерности двигательной активности, 

основы футбольной игры по физическому развитию, укреплению физического и психического 

здоровья и обучению принципам здорового образа жизни. 

Ключевые слова: подросток, футбол, скорость, психика, движение, развитие 
 

Improving the speed qualities of teenagers in the process of their football lessons. Football 

is a system of knowledge about physical activity, about the preservation of physical and mental 

health of students. The regularities of motor activity, the basics of the football game for physical 

development, strengthening physical and mental health and teaching the principles of a healthy 

lifestyle are considered. 

Keywords: teenager, football, speed, psyche, movement, development 

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жыл өткеннен бері және дене тәрбиесі 

бойынша еліміздің барлығы типтік бағдарламаға көшуіне байланысты жоғары білім беру 

ұйымдарында білімгерлердің кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы жүйесін жетілдірудің 

әртүрлі жолдары ұсынылған болатын. Мектептегі оқушылардың дене тәрбиесі процесінің 

қазіргі даму кезеңінен олардың жеке дене тәрбиелеу мәдениетіне деген талаптарының 

күшею беталысы байқалады. Білім беру ұйымдарындағы өзгерістер, оқушылардың 

қабылдайтын ақпараттық легінің көбеюіне байланысты, оқушылардың дене тәрбиесі 

процесіндегі дәстүрлі әдістемелік тәсілдердің сәйкес келмеуі мен оқушылардың «дене 

тәрбиелеу мәдениетін» қалыптастыру мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарының 

талаптары арасындағы қарама-қайшылықтар жоғары көрсеткішті көрсетті.  

Жалпы білім беру мекемелерінде 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 футбол ойыны түрімен айналысатын мектептерге. 

Кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы теориясының негізін қалаушылардың бірі 

Б.И. Загорский дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесінің қатынастық кестесі мен дене 

шынықтырудың объективті факторларымен байланысын кәрсететін аралас ұғымдар 

ұсынды. Соған сәйкес жұмыста келесі факторлар атап кәрсетілді:  

а) Футбол ойынын ақпаратпен қамтамасыз ету ерекшеліктері;  

ә) Футбол ойынындағы негізгі жаттығу қимылдарының сипаты;  

б) Дене қасеттерін дамытудағы ерекшеліктері.  

Б.И. Загорский футбол ойыны ұғымына берген алғашқы анықтамасында кәсіптік-

қолданбалы дене дайындығына арнайы дене тәрбиесінің бір түрі ретінде оқушының дене 

қабілеттерімен байланысты психикалық қасиеттерін дамытуға, қозғалыс біліктіліктері мен 

дағдыларын қалыптастыруда қолданылады деп баяндаған. В.И. Ильиничтің пікірінше, 

арнайы -қолданбалы дене дайындығы – бұл адамды белгілі бір кәсіптік қызметке дайындау 

үшін дене шынықтыру және спорт құралдарын арнайы бағытта және таңдамалы түрде 

пайдалану. Р.Т. Раевскийдің пікірі бойыншы, футбол ойыны дегеніміз – бұл нақты 

мамандық қызметі үшін аса үлкен маңызға ие жеке тұлғаның сапалары мен қасиеттерін 

қалыптастыру мен жетілдіруді қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің кіші бір жүйесі.  
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«Кәсіптік-қолданбалы дене шынықтыру» ұғымы қолданбалылық көзқарас тұрғысынан 

өзінің тар және кең мағыналы ұғымы арқылы түсіндіріледі. Кең мағынасында футбол ойыны 

таңдаған еңбек қызметіне қатысты  өмірлік тәжірибеде қолдану арқылы көрінетін субъектінің 

әлеуметтік тұрғыдан қалыптасқан дене қабілеттерін дамыту деңгейі деп түсіну керек. Осындай 

қолданбалылықтың негізінде ағзаның функциялық мүмкіндіктерін интеграциялы түрде арттыру 

құралдары ретінде және өмірлік маңызды қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларының бай жеке 

қорын жасау дене шынықтыру факторларын құрайды.  

Дене шынықтырудың «қолданбалылықтың» тар мағынасы дегеніміз – таңдаған 

футбол ойыны сияқты арнайы дайындалу процесіне жарамды белгілі бір факторларды 

практикалық тұрғыдан мақсатты түрде пайдалана білу. 

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. 

Осындай әдістер ішінде футбол жаттығу әдісі маңызды орын алады.  

Қазіргі кезде оқушылардың дене тәрбиесі жүйесінде футбол 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. 

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. Ойын туралы көптеген 

теориялар бар. Солардың бірін алғаш рет жасаған Ф.Врубель. Ол ойын арқылы бала өзін-

өзі кәрсеткісі келеді дейді. М.Лазарус жұмыстан кейін демалу теориясын, Г.Спенсер ойын 

арқылы денедегі артық энергияны шығару, К.Крус тіршілік үшін күреске әзірлеу 

ойындарының, С.Л.Рубинштейн еңбекке дайындайтын ойындарының теорияларын жасады. 

Ойын туралы қазіргі көзқарастар оның көптеген қызметін анықтап отыр. Ол баланың 

қажеттіліктерін, қызығушылықтарын қанағаттандырып, оның өмірге бейімделуін 

жеңілдетеді болмысты тануға көмектеседі. Негізгі қабілетке мінездеме бере отырып, 

секіруді орындау кезінде көптеген мамандар «секіргіш» (прыгучесть) терминін жиі 

қолданады. 1940 жылы В.И. Дьячковтың «жүгіріп келіп, биіктікке секіру» кітабында 

спортшының секіруде жоғарғы кәрсеткішке жетуіне «секіргіштік» қасиет басты рөл 

атқарады. Яғни бұл қасиет секірушінің тұлғасына серпілгіштікке көтерілу әсерін жеткізеді. 

Бірқатар зерттеулер «секіргіштік» - бұл бірыңғай физикалық қабілет екеиін 

анықтайды. Көптеген мамандар ересек спортшылардың бұлшық ет күші «секіргіштік» 
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 компонентке тәуелді деген тұжырымдамаға келді [9]. Бірқатар зерттеулер секіргіштік 

компоненттердің, бұлшық ет жиырылу жылдамдығы мен қимыл координацияларының 

қатынасымен байланыстырады. 

Мектеп оқушыларының жылдамдық-күш қасиетінің жас «ерекшеліктеріндегі 

динамикалық дамуын көптеген зерттеу жұмыстары шет қалдырған жоқ. С.В.Каледин 

зерттеулері мектеп жасындағы балалардың жүгіріп келіп биіктікке секіру көрсеткіштері 

үзілмей өсіп отырады, әсіресе 16-17 аптада жоғарғы деңгейге жететіндігін көрсетеді. 

Жылдамдық-күш қасиетінің жас ерекшелік динамикалық дамуын апықтау үшін, 

түрлі спорт ойындарындағы біраңғай дене қасиеттеріне мінездеме беру арқылы даму 

деңгейлерінің қатынасына зерттеу жүргізу. 

Барлық жас ерекшелік, кезеңдерде статистикалық түрғыда өзгерістерді байқауға 

болады (11-12 жас аралығынан басқа). Осыған байланысты, жасөспірім футболшылардың 

бір орыннан биіктікке секіру кәрсеткіші жылдан-жылға жақсарады. Бірақ жасоспірім 

футболшылардың кейбір жас ерекшелік кезеңдері олардың спортпен шүғылданбайтын 

құрбыларының көрсеткіштеріне ұқсас келеді. Екі топтың да жылдамдық күш қабілеттері 

12-13 жас пен 11-12 жас шамасында өсуін байқауға болады. 

Осыған байланысты біздің алдымыздағы басты міндет, жылдамдық-күш қасиетін 

тәрбиелеудегі әдіс-тәсілдерді дамыту. Яғни 10 жастан 12-13 жасқа дейінгі жасөспірімдерді. 

Оның себебі бұл қасиеттің осы кезеңде қарқынды дамуында. Ғылыми-әдістемелік 

әдебиеттерге сүйене отырып, дәл 12-13 жасқа дейін оқушылардың қимыл функцияларының 

дамитынын білуге болады [16]. Яғни қимыл анализаторларының дамуы, жас ерекшелік 

Заңдылықтарына тәуелді. Ал бұл даму қүбылысы біраз жылдар бойы қалыптасады. Түрлі 

спорт ойындарымен айналысатын балалар мен жасөспірімдердің бұлшық ет күштерінің 

жылдамдығы, жылдамдық-күш қасиетінің дамуы, олардың жыныстық, жастық, таңдаған 

спорт түрі мен жаттығу тәсілдері сияқты негізгі факторлармен байланысы болады. 

Жасөспірім спортшылардың жылдамдық және жылдамдық-күш қасиеттерінің деңгейі орта 

білім алу мектеп қабырғаларындағы дене шынықтыру бағдарламасы бойынша 

айналысатын балалар мен жасөспірімдердің деңгейінен әлдеқайда жоғары. Барлық спорт 

түрлерінде дене қасиеттерінің даму деңгейі әр түрлі. Бұл жағдайды шұғылданушылардың 

таңдаған спорт түріне, жаттығу тәсілдері мен оқу-жаттығу процесінің көлеміндегі 

айырмашылықтармен түсіндіруге болады. Жоғарыда айтылган барлық мағлұматтарга 

сүйене отырып, мынадай шешімдер жасауға болады: 

1. Барлық ғылыми - әдістемелік әдебиеттер мен мамандардың бір ауыздан жасөспірім 

футболшылардың оқу -жаттығу процесінде жылдамдық және жылдамдық-күш дайындықтарын 

жақсарту туралы шешімге келді. Яғни бұл қасиеттерді нақ осы кезеңде тәрбиелеген жөн. 

2. Жасөспірім футболшылар бірыңғай себептермен жылдамдық пен жылдамдық-

күш қабілеттерінің көрсеткіштерімен жеңіл атлетика, баскетбол, волейбол сияқты спорт 

ойындарының спортшыларынан артта қалды. Яғни футбол мен басқа спорт түрлерінің оқу-

жаттығу бағдарламасындағы айырмашылықтары бар. 

З. Тәрбиелік және тәжірбиелік зерттеу жұмыстарында жасөспірім футболшылардың 

жылдамдық және жылдамдық - күш қабілеттерін тәрбиелеу туралы нақты дәлелдер мен 

ұсыныстар берілмеген. Айтылған дене қасиеттерінің пайдалы және тиімді сұрақтары 

саусақпен санарлық. Жасөспірім футболшылардың, яғни 11-12 жас аралығындағы 

жасөспірімдердің жылдық және көпжылдық оқу-жаттығу процесіндегі жылдамдық-күш 

қасиетінің бірқалыптылығын (динамикасын) анықтау. Жасөспірім футболшылардың оқу-

жаттығу процесі мен жарыс кезеңіндегі Жылдамдық - күш жұмысының көлемін анықтау. 

Жаттығуларды қайталау кезінде олардың арасындағы демалыс кезеңін апықтау. 

Жылдамдық және жылдамдық-күш жаттығуларының микроцикл, мезоцикл және 

макроциклдегі жалпы көлемін анықтау.  

4.  Арнайы құрылған зерттеу жұмыстары 4-8 жыл аралығында көптеген авторлар жас 

ерекшелік заңдылықтарына сүйене отырып, жеңіл атлеттер, баскетболшылар, 
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футболшылар мен футболшылардың күш, жылдамдық-күш, жылдамдық қабілетінің өсу 

деңгейін танып білді. Бірақ жасөспірім футболшылардың жылдамдық -күш қасиеті мен оқу-

жаттығу құралдарының жетілуі толық зерттелінбеді. Ал өткізілген зерттеу жұмыстары оқу-

жаттығу процесін ұйымдастырудағы, спортшылардың жылдық цикліндегі жылдамдық пен 

жылдамдық-күш қасиеттерін тиімді анықтауға келмейтіндігін айтып өткен жөн [17]. 

Қорыта айтқанда, әрбір мектеп жасындағы дарынды футболшының техникасын 

жеке қарастыруға аса көңіл бөлу керек екендігі айқындалды, сонымен қатар типтік жекелік 

жыныспен, жаспен, әсіресе ойын амплетудасымен байланысты және «көмекші» жекелік, 

нақты спортшыда көрінеді, жоғары жүйкелік қимыл түрі және денелік қасиетін дамыту 

деңгейі, антрометрикалық ерекшеліктеріне сүйенеді. 
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Современная легкая атлетика, а именно бег на длинные дистанции характеризуется 

исключительной плотностью результатов и предельной мобилизацией бегунов на достижение 

высоких результатов. При одинаковой квалификации, уровне физических качеств, технической 

и тактической подготовке, преимущество имеет бегун с высоким уровнем 

психофизиологической  готовности и соответствующими ей показателями личности. В 

работе были изучены особенности психологического состояния квалифицированных бегунов на 

длинные дистанций в подготовительном, соревновательном и переходном периодах 

тренировочного процесса. Обследовано 20 бегунов на длинные дистанции высокой 

квалификации. Выявлены характерные для каждого вида дистанций особенности изменения 

показателей концентрации внимания. Важную роль в системе контроля квалифицированных 
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 бегунов на длинные дистанции играет 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 длинные дистанции.  

Ключевые слова: спортивная форма, стартовая готовность, предстартовая 

лихорадка, психофизиологическая готовность к соревнованиям, результативность в 

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. 

Keywords: psychological readiness for competitions, performance in sports, volume of 

training loads, training of qualified athletes, informative psychological tests. 

 

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 
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бегунов на средние дистанции тренер 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 длинные 

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 длинные 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 20 бегунов 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 

контролю в процессе подготовки спортсмена. 

Основными составляющими контроля психологической готовности бегунов на 

длинные 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.  
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 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 3000м и 

бегунов на 5000м (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 

3000м 26,7 60 13,3 

5000м 13,3 66,7 20 

10 000м 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 

3000м 6,10±2,16 11,70±2,00 6,40±2,09 12,40±2,24 8,10±1,38 12,80±3,31 

50000м 5,25±1,84 11,00±1,31 6,24±2,25 12,10±2,06 7,10±2,07 11,80±2,42 

10 000м 4,28±2,44 10,90±3,16 5,47±1,12 11,60±1,61 6,30±2,64 11,70±2,07 

 

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 5000м 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 3000м, по сравнению с бегунами на 5000м, 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.  
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У бегунов на 10 000м 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 10 000м (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 10 000м, 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 

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 длинные 

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).  



 

94 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 Таблица 4 
Показатели психофизиологического обследования квалифицированных бегунов на длинные 

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», «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 длинные дистанции. 

Таким образом, на основании проведенных работ можно сделать следующие выводы: 

1. В среднем у квалифицированных бегунов на длинные дистанций состояние 

психологической 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). 
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2. Для квалифицированных бегунов на длинные дистанции характерен рост 

концентрации 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 

тестами 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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Мақалада кіші мектеп оқушыларының дүниетанымын дамытудың функциялары 

мен жас ерекшеліктері қарастырылады. Сондай-ақ, жұмыстың едәуір көлемі 

оқушылардың ғылыми дүниетанымы құрамында экологиялық сананы қалыптастыру 

мәселелерін зерттеуге арналған. 

Тірек сөздер: ғылыми дүниетаным, экологиялық сана, кіші мектеп оқушылары, 

мектеп пәндері 
 

В статье рассматриваются функции и возрастные особенности развития 

мировоззрения младших школьников. Также значительный объем работы отведен на изучение 

вопросов формирования экологического сознания в составе научного мировозрения школьников. 

Ключевые слова: научное мировозрение, экологическое сознание, младшие 

школьники, школьные предметы. 
 

The article discusses the functions and age-related features of the development of the 

worldview of younger schoolchildren. Also, a significant amount of work is devoted to the study 

of the formation of ecological consciousness as part of the scientific worldview of schoolchildren. 

Keywords: scientific worldview, ecological consciousness, primary school students, school 

subjects  

 

Одним из семи приоритетных направлений Стратегии "Казахстан-2050" является 

повышение качества нашей образовательной системы. В нормативном документе сказано, 

что взрослое поколение должно стремиться дать своим детям лучшее образование, ведь 

обучение и воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее нашей Республики [1]. 

Однако, в современных условиях развития одной лишь поголовной грамотности 

населения уже будет недостаточно. Считаем, что коллеги педагоги всех уровней образования 

должны осознанно и с большой долей ответственности выстраивать стратегию и тактику своей 

педагогической деятельности таким образом, чтобы заложить в подрастающем поколении 

любовь в обучению и исследовательские умения в соответствии с концепцией 

непрерывного образования. Другими словами, необходимо формировать в детях научное 

мировоззрение. Первоочередная роль в достижении такой масштабной идеи ложится на плечи 

учителей «без предметной специализации» и воспитателей дошкольных организаций, ведь они 

находятся «у источника», т.е. обучают и воспитывают наших малышей. 

Формирование мировоззрения - длительный и сложный процесс, в ходе которого 

развивается, формируется система личностных установок и убеждений, которые становятся 

руководством к действию индивида. В процессе мировоззрения влияют различные факторы: 

социальная среда, обучение, воспитание, средства массовой информации, политика и т.д. 

Каждый из них по-разному влияет на на развитие мышления у младших школьников. 

Научное мировоззрение является высшей формой общественного сознания. Это 

совокупность философских, экономических и политико-социальных взглядов. 

Совокупность мировоззренческой идеи вытекает из связи природы, общества, развития 

мысли и играет даже если не центральную, то уж точно не периферийную роль в сознании 
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учащихся. Первый взгляд входит в сознание как предположение, и постепенно он 

переходит к истине, вере и становится научным источником причин общественного, 

социального, природного развития.  

Процесс формирования исследовательского подхода детей к разнообразным 

жизненным ситуациям, физическим и природным являниям начинается с усвоения 

элементов мировоззренческого представления, т.е. знания основ образования, науки и 

известных норм поведения, умения их соблюдать. 

Мировоззренческие знания постепенно усваиваются учащимися в соответствии с 

развитием физической и умственной силы, степенью образованности. С начальной школы 

к старшей дополняется, расширяется и углубляется мировоззрение. 

Содержание, глубина мировоззренческих знаний и их интерпретация на каждом 

этапе обучения и воспитания предусмотрены государственными учебными и 

воспитательными программами. Также в научно-методологической литературе 

упоминаются возрастные особенности учащихся в соответствии с программами и их 

способности к усвоению сложного мировоззренческого понятия. Условно это можно 

проранжировать следующим образом: 

a) учащиеся 1-4 классов осваивают начальные основы научных знаний о мире, 

явлениях природы, общественной и политической жизни в республике, за рубежом, о 

взаимодействии человека с природой, о его деятельности в жизни общества. В процессе 

обучения и воспитания формируется представление о жизни народе Казахстана сегодня, о 

жизни наших давних предков, народов всего мира. 

б) научное мировоззрение учащихся 5-9 классов развивается в процессе 

преподавания естественнонаучных, физико-математических и гуманитарных дисциплин. 

Таким образом, формируется их точка зрения. Они приспосабливаются к сегодняшней 

жизни. Понимают значение экологии, экономики, бизнеса, торговли, труда и т.д. и 

начинают избавляться от прежнего иждивенческого положения в семье. Формирование 

жизненных условий учащихся, социальной жизни и нравственности оказывают большое 

влияние на их практическую деятельность. Ведь в этой среде каждый ученик живет и 

приспосабливается к жизни. 

в) расширяется, углубляется круг научных знаний учащихся 10-11 классов о природе и 

обществе, формируется диалектическое мышление, умение аргументированно объяснять 

закономерности развития природы и общества. Они стремятся к более адекватному восприятию 

себя, предъявляют завышенные требования к себе и окружающим, пытаются быть 

справедливыми и честными во всех жизненных делах, т.е. стремятся к поиску истины [2, 157с.]. 

Научное мировоззрение развивается не только в процессе обучения или воспитания. 

Оно формируется и в повседневной жизни, и в семье, и даже в различных спорах. В 

формировании мировоззрения учеников необходимо понимать, что оно также выполняет 

многие общественные функции: 

1. Просветительская деятельность. Мировоззрение просвещает сознание, очищает от 

чуждых социальных, политических взглядов. 

2. Воспитательная деятельность. Освежает взгляд на окружающий мир и укрепляет 

веру индивида в себя. 

3. Развивающая деятельность - расширяет кругозор и эрудированность младших 

школьников. 

4. Организационная деятельность - руководство практической деятельностью детей 

в быту и повседневной жизни. 

5. Прогнозная деятельность. Научное прогнозирование и визуализация своих 

поступков  способствует их реализации в реальной жизни школьника [3,183с.]. 

В результате эффективного использования различных средств, методов и приемов 

учебно-воспитательной работы формируются научные взгляды, убеждения и идеалы 

учащихся. 
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 Элементарная форма научного мировоззрения передается в начальной школе через 

предметы. Система различных дисциплин вкупе со средствами массовой информации и 

чтением литературы является основными средствами формирования мировоззрения. Для 

формирования научного мировоззрения в содержание современных казахстанских 

учебников и учебных пособий заложено множество возможностей, раскрывающих и 

доказывающих законы природы и общества. В процессе знакомства с науками родного 

языка, естествознания, математики младшие школьники осваивают определенный объем 

теоретических и практических знаний. 

Наряду с предметами в начальных классах постепенно усложняются основные 

теории и законы, изложенные в учебниках физики, химии, биологии в старших классах. Эти 

теории и законы раскрывают глубокую связь явлений природы, объясняют закономерности 

взаимосвязи материального и духовного. Естественные, математические науки создают 

систему известных представлений о явлениях и процессах и закономерностях природы. На 

курсах ботаники, общей биологии, учебно-экспериментальных площадках школы 

обучающиеся смогут наблюдать и в полной мере осваивать процесс развития растений. 

В естествознании, в том числе при изучении физики, химии, практика укрепляет у 

учащихся представление о происхождении и развитии мира, мировоззренческие установки, 

убеждения. В физике, астрономии происходит постепенное раскрытие, познание и 

соприкосновение человеческой мысли со Вселенной, что также оказывает огромное 

влияние на нравственное воспитание подрастающего поколения, ведь нравственные 

качества формируются на основе мировоззрения и идейных убеждений человека. Общее 

умственное воспитание тесно связано со всеми сферами воспитания. 

Научное мировоззрение – область знаний достаточно диверсифицированная, и 

состоит из множества сфер. Рассмотрим формирование научного мировоззрения младших 

школьников на примере экологического сознания, важной области, изучающей познание, 

сохранение и охрану природы и окружающей среды. 

Экология (греч. - ойкус, греч. - дом, место обитания) - биологическая наука, 

исследующая среду обитания и соотношение живых организмов. Термин был предложен в 

1866 году немецким биологом Э. Геккелем [4, 96с.]. 

В основе экологии лежит понятие объединения организма и среды и изменения 

организмов в процессе эволюции. Современная экология делится на несколько категорий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Рисунок 1. Экологическое сознание как область научного мировоззрения 

           Примечание – составлено автором 

 

Природа - среда, в которой живет человек. Поэтому человек должен хранить 

природу в чистоте, не загрязнять окружающую среду, максимально бережно использовать 

богатства недров земли. Однако, на сегодняшний день в мире наблюдается совершенно 

противоположенное отношения к «вечным ценностям». Если рассматривать нашу 

республику - Казахстан, то до сих пор остаются открытыми проблемы Аральского моря, 

строительства АЭС на озере Балхаш, последствия Семипалатинского полигона и т.д. Также 

в Казахстане построены различные испытательные полигоны, что увеличивает 

заболеваемость населения. Считаем все это следствием отсутствия научного мировозрения.  
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Мы должны помнить, что нужно беречь природу с самого рождения ребенка. Земля 

- это наша общая планета, наше коммунальное жилище. Поэтому мы должны сохранять 

природу в балансе и равновесии. Для этого необходимо формировать экологическое 

сознание наших младших школьников. Экологическое сознание в составе научного 

мировозрения включает в себя экологические знания, реальные данные, взаимодействие с 

природой, растениями и животными. Функции экологического сознания в составе научного 

мировозрения также значительны, они включают: просветительские, воспитательные, 

развивающие и организационно-пропагандистские мероприятия. 

Экологическое сознание формируется субъектом педагогики, т.е. как обучающим 

так и самим обучаемым. Считаем, что каждый предмет, каждое занятие можно проводить в 

сочетании с экологическим воспитанием. Прекрасная возможность проводить его с 

начальной школы по предметам: мировоззрение, родной язык, история, литература, язык, 

география, физика, биология, химия и др. 

Экологическое сознание следует формировать через специальные занятия, вечера, 

мероприятия, кружковую работу с учениками младших классов. Значительно приобщит к 

природе и врзрастит в детях чувство «экоцентризма» уход за школьным или домашним 

садом, посадка растений, помощь птицам и т.д. Такая деятельность является одним из 

самых эффективных способов формирования экологического сознания учеников и закладки 

«фундамента» для развития в них научного мировозрения [5, 77с.].  

В заключение необходимо отметить, что научное мировоззрение формируется в 

процессе учебно-воспитательного процесса. Главными средствами формирования 

мировоззрения выступают различные школьные дисциплины, средств информации, 

специальная литературы и т.д. В содержании казахстаских учебников и учебных пособий, 

направленных на формирование научного мировоззрения, заложена основа для многих 

возможностей, раскрывающих и доказывающих законы природы и общества. 

Для формирования экологического сознания в составе научного мировозрения, наряду с 

образованием необходимо также со школьной скамьи развивать в малышах «чувство единения 

с природой», чувство ответственности за защиту водных ресурсов, почвы, воздуха, ископаемых 

ресурсов, растений и животных. Мы должны привить это нашим детям 
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Мақалада автор спорттық кешендерге қойылатын гигиеналық талаптарды талдайды. 

Спорт ғимараттары дене шынықтырумен және спортпен айналысатын адамдарға оңтайлы 

жағдай жасайтын белгілі бір гигиеналық талаптарға сай болуы керек. Бұл талаптар 

Денсаулық сақтау министрлігінің тиісті Құрылыс және санитарлық нормалары мен 

ережелерімен, дене шынықтыру, спорт және туризм жөніндегі мемлекеттік комитеттің 

салалық қалыпты-әдістемелік құжаттарымен регламенттеледі. 

Тірек сөздер: спорттық кешен, спорт, гигиеналық талаптар, дене тәрбиесі. 

  

В статье автор анализирует гигиенические требования к спортивным комплексам. 

Спортивные сооружения должны соответствовать определенным гигиеническим 

требованиям, которые создают оптимальные условия для людей, занимающихся 

физической культурой и спортом. Данные требования регламентируются 

соответствующими строительными и санитарными нормами и правилами 

Министерства здравоохранения, отраслевыми нормативно-методическими документами 

государственного комитета по физической культуре, спорту и туризму. 

Ключевые слова: спортивный комплекс, спорт, гигиенические требования, 

физическая культура. 
 

In the article, the author analyzes the hygienic requirements for sports complexes. Sports 

facilities must meet certain hygienic requirements that create optimal conditions for people 

engaged in physical culture and sports. These requirements are regulated by the relevant 

construction and sanitary norms and rules of the Ministry of Health, industry regulatory and 

methodological documents of the State Committee for Physical Culture, Sports and Tourism. 

Keywords: sports complex, sports, hygiene requirements, physical culture. 

 

Спорт құрылыстары өнеркәсіптік кәсіпорындардан және ауаны ластайтын тұрғын 

үй-тұрмыстық объектілерден (өнеркәсіптік кәсіпорындардан, ірі автомагистральдардан, 

үйінділерден) ауаны ластайтын әрбір объект (санитариялық-қорғаныш аймағы) үшін 

белгіленген қашықтықта жел жағынан (жел бағытын ескере отырып) салынады. 

Спорт ғимараттарын салу кезінде құрылыс учаскесін таңдауға, ондағы топырақтың 

сипатын бағалауға ерекше назар аударылады. Топырақтың ластануы оның құрамындағы 

органикалық заттарды өзін-өзі тазарту және минералдандыру қабілетінің жоғалу 

дәрежесінен аспауы керек. Спорт ғимараттарын салудың болжамды учаскесіндегі жер асты 

суларының деңгейі ашық спорт ғимараттарының үстіңгі бетінің 0,7 м немесе олардың ең 

төменгі жиілігі, мысалы, бассейн ваннасы болуы тиіс. 

Спорт ғимараттарын жобалау кезінде болашақ құрылыс аймағының климаттық 

жағдайлары ескеріледі. Оңтүстік аймақтарда жаттығу залдары мен спорт ғимараттарының 

коммуналдық бөлмелері жеке павильондарда жақсы орналастырылған. Бұл спорт 

ғимараттарын жақсы желдетуді қамтамасыз етуге, олардағы ауаның қызып кетуіне жол 

бермеуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы 

Спорт ғимараттарын салу кезінде қолданылатын нақты жеке материалдарды таңдау 

келесі негізгі гигиеналық талаптарға негізделген.  

Олар болуы керек: 
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 адам денсаулығына зиянсыз; 

 жеткілікті берік; 

 жоғары жылу, дыбыс және гидрооқшаулағыш қасиеттері бар; 

 тазалау кезінде ыңғайлы. 

Спорт ғимараттарының көліктік қолжетімділігі. Оларға ыңғайлы кірме жолдар, ал 

қоғамдық көлік аялдамасына дейінгі қашықтық 500 м-ден аспауы тиіс. Спорт ғимараттарын 

көгалдандыру сипаты және жасыл желектер алаңы. Жасыл желектер спорт ғимараттарының 

ауаның ластануын жазда 40-60% - ға, қыста 10-15% - ға төмендетеді, оларды желден 

қорғайды. Гигиеналық нормалар мен ережелерге сәйкес жер учаскесінің периметрі 

бойынша жасыл кеңістіктердің ені кемінде 10 м болуы керек, сонымен қатар жақсы шаң 

өткізбейтін ағаштар мен бұталардың түрлері қолданылады. 

Спорт ғимараттарын бағдарлау. Спорт ғимараттарын салу кезінде олардың Жарық 

жақтарына бағдарлануы міндетті түрде ескеріледі. Спорт ғимараттарының жеке 

бөлмелеріне терезелер арқылы түсетін Күн радиациясының мөлшері осыған байланысты. 

Спорт ғимараттарының терезелерінің оңтүстікке және оңтүстік-шығысқа 

бағытталуы, жабық спорт ғимаратының ұзын осінің шығыстан батысқа немесе солтүстік-

шығыстан оңтүстік-батысқа орналасуы гигиеналық тұрғыдан оңтайлы болып саналады. 

Оңтүстік аудандар үшін спорт ғимараттарының терезелерінің батысқа және оңтүстік-

батысқа бағытталуы гигиеналық тұрғыдан қолайсыз болып саналады, өйткені бұл күннің 

ыстық уақытында бөлмелердің күн сәулесімен қызып кетуіне әкеледі. 

Спорт ғимараттарын жарық жақтары бойынша бағдарлау кезінде тікелей күн 

сәулесінің әсер етуі де ескеріледі. Сондықтан спорттық ойындарға арналған алаңдар, 

сондай-ақ стадионның спорттық ядросы 20°жоғары емес ауытқумен солтүстік-оңтүстік 

бағытта бойлық осьтерді басшылыққа алады. Ядро лақтыру, диск лақтыру, балғамен, найза 

лақтыру орындары солтүстікке, солтүстік-шығысқа немесе шығысқа бағытталған. 

Спорт залдарының, жабық Катоктардың және бассейндер ванналары залдарының 

бүйірлі Жарық ойықтары бір жақты табиғи жарықтандыру кезінде орталық және солтүстік 

аудандарда оңтүстік-шығысқа бағдарланады, ал спорт залдарында Жарық ойықтарын екі 

жағынан орнату кезінде орталық және солтүстік аудандардағы Жарық ойықтарының ең 

үлкен ауданы бар қабырға оңтүстік-шығысқа, оңтүстігінде - солтүстікке бағдарланады. 

Көптеген спорт түрлерінде спортшылардың жаттығу және спорттық белсенділігі 

визуалды анализатордың, әсіресе оның перифериялық буыны - көздің айтарлықтай кернеуімен 

бірге жүреді. Көздің өткір шамадан тыс жұмысы жеткіліксіз немесе иррационалды 

жарықтандыру кезінде пайда болуы мүмкін, бұл арнайы спорттық көрсеткіштердің төмендеуіне 

әкеледі, бұл өз кезегінде спорттық жарақаттың себептерінің бірі болып табылады. 

 Спорт ғимараттарында табиғи және жасанды жарықтандыру қолданылады. Спорт 

ғимараттарын жарықтандыру келесі негізгі гигиеналық талаптарға сай болуы керек, атап 

айтқанда: 

 деңгейі бойынша жеткілікті, біркелкі, жылтырсыз; 

 жасанды жарықтандыру спектрі күндізгі жарыққа жақындауы керек; 

 жасанды жарықтандыру біркелкі, ойланбайтын болуы керек. 

Жарық бірлігі люкс (лк) болып саналады-жарық ағыны 1 люменге (жарық ағынының 

бірлігі) түсетін және біркелкі бөлінетін бетінің 1 м2 жарықтандыруы. Спорт залдары, 

бассейн ванналарының залдары, жабық мұз айдындары, дәрігер кабинеттері, қызметтік үй-

жайлар тікелей табиғи жарықтандырылуы тиіс. 

Спорт ғимаратының табиғи жарықтандырудың нақты деңгейінің негізгі көрсеткіші-

табиғи жарықтандыру коэффициенті (КЕО). 

Табиғи жарықтандыру коэффициенті-бұл спорт ғимаратының белгілі бір нүктедегі 

жарықтандырудың пайызбен көрсетілген сыртқы жарықтандыру деңгейіне қатынасы. 

Спорт ғимараттарын табиғи жарықтандыру. Оның көзі-Күн сәулесі. Спорт 

ғимараттарының табиғи жарықтандыру деңгейі олардың бағдарына, терезелердің 
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 құрылымы мен ауданына, терезе әйнегінің сапасы мен тазалығына байланысты. Спорт 

бөлмесіне күн сәулесінің терең енуін қамтамасыз ететін бөлменің төбесінен терезелердің 

жоғарғы жиегінің оңтайлы биіктігі 15-30 см қашықтық болып саналады.терезе төсеніштері 

бөлменің еденінен 0,75 - 0,9 м төмен болмауы керек. Спорт залдарында терезе ойықтары 

еденнен кемінде 2 м деңгейде терезе алды тақтайлары бар бойлық қабырғаларға 

орналастырылады. Спорт залдарында қабырғалардың біреуінде ғана жанама жарықтандыру 

көзделеді, бұл ретте оның батыс және оңтүстік-батыс бағдарлануына жол берілмейді. 

Гигиеналық тәжірибеде кеңінен қолданылатын спорттық ғимараттардың 

жарықтандыру көрсеткіштерінің бірі - жарық коэффициенті. Бұл терезелердің жалпы 

ауданының спорт ғимаратының еденінің жалпы ауданына қатынасы. Жарық коэффициенті 

бөлшекпен көрсетіледі, оның алымында - терезелердің жалпы ауданы (жақтаусыз және 

терезе жақтауларынсыз) (м2 ), бөлгіште - еденнің жалпы ауданы (м2 ). 

Спорт залдары үшін жарық коэффициенті кемінде 1/6, жүзу бассейндері үшін - 1/5 - 

1/6, киім шешетін бөлмелер, себезгі бөлмелері үшін - 1/10 - 1/11 құрайды. 

Спорт ғимараттарын жасанды жарықтандыру. Ол үшін флуоресцентті лампалар 

қолданылады. Флуоресцентті лампаның қыздыру шамдарымен салыстырғанда келесі 

негізгі артықшылықтары бар: 

 олардың жарық спектрі қыздыру шамдарына қарағанда күн сәулесіне әлдеқайда 

жақын; 

 олар ең" жұмсақ", диффузиялық және біркелкі жарық береді, Жарық бетінде 

көлеңкелер мен жарқырау болмайды; 

 олардың жарықтығы қыздыру лампаларына қарағанда бірнеше есе аз (бұл оларды 

спорттық құрылымдарда шамсыз қолдануға мүмкіндік береді). 

Гигиеналық нормаларға сәйкес спорттық ойындарға арналған жазық құрылыстардағы 

жарық деңгейінің пульсация коэффициенті 15% - дан, теннис пен хоккей - 10% - дан, жеңіл 

атлетика, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау-20% - дан аспауы тиіс. Спорт ғимараттарын 

жарықтандыру көлденең, ал кейбір спорт ғимараттарында және тік жазықтықта бағаланады. 

Спорт залдарын көлденең жарықтандырудың ең төменгі деңгейі бассейндерде (зал едені мен 

бассейн суының бетінде) тиісінше 150 және 50лк кем емес, спорт ареналарында - 1000лк кем 

емес, көрермендерге арналған мінбелерде - 500лк болуы тиіс. 

Әр түрлі спорттық Үй-жайлар үшін олардың функционалды мақсатына және спорт 

түрінің ерекшелігіне және спорттық жаттығулардың сипатына, қатысушылардың жас-

жыныстық функционалды, психофизиологиялық және біліктілік айырмашылықтарына 

сәйкес ауа температурасының гигиеналық нормалары белгіленеді. Жабық спорт 

ғимараттарындағы оңтайлы микроклиматтық жағдайлар жылыту және желдету 

жүйелерінің көмегімен жасалады. Спорт ғимараттарында, әдетте, орталық жылыту (су, бу 

және ауа) қолданылады. Спорт ғимараттарын жылыту жүйесіне қойылатын негізгі 

гигиеналық талаптар. Ол мүмкіндік беруі керек: 

 сыртқы ауа температурасының кез келген ауытқуы кезінде жеке үй-жайларда 

ауаның қажетті біркелкі температурасын ұстап тұру; 

 Ауа ортасының қажетті сапасын сақтау. 

Спорт ғимараттарын жылыту жүйесі олардағы белгілі бір температураны, тіпті осы 

аймақ үшін ең суық ауа райында да қамтамасыз етуі керек. Әр түрлі спорттық ғимараттар 

үшін гигиеналық оңтайлы температураның мәні көрермендердің мүмкін болатын санына 

байланысты. Мысалы, көрермендерге орын болмаған жағдайда спорт залдары үшін 

оңтайлы ауа температурасы 15°С, жабық мұз айдындары үшін - 14°С, жабық тирлердің атыс 

аймағы үшін - 18°С құрайды. 

Сыйымдылығы 800 көрерменге дейінгі спорт залдарында Жылдың суық мезгілінде 

ауа температурасы 18°С және жылдың жылы мезгілінде осы температурадан 3°С жоғары 

болмауы тиіс. Сыйымдылығы 800 көрермен болатын залдарда Жылдың суық мезгілінде 

есептік температура 18°С, жылы мезгілде - 25°С аспайды, киім шешетін бөлмелер мен 
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себезгі бөлмелері, санитариялық тораптар үшін есептік температура - 25°С, дене 

шынықтыру-сауықтыру құрылыстары үшін кемінде 18°С болады. Спорт ғимараттарындағы 

микроклиматтық жағдайлар көбінесе ауаның салыстырмалы ылғалдылығына және 

қозғалғыштығына (қозғалыс жылдамдығына) байланысты. Спорт ғимараттарындағы 

ауаның гигиеналық тұрғыдан оңтайлы салыстырмалы ылғалдылығы Жылдың суық 

мезгілінде 40-45%, жылы мезгілінде - 50-55% құрайды. Спорт ғимараттарында, 

шұғылданушылар орналасқан аймақтарда ауаның қозғалғыштығы 0,3 м/с - тан аспауы 

керек, күрес, үстел теннисі спорт залдарында және жабық мұз айдындарында-0,5 м/с-тан 

аспауы керек. Спорт залдарында жылыту радиаторлары қабырғамен бір жазықтықта 

орналасқан қорғаныс торларымен жабылуы тиіс. 

Бассейндерде ауаны жылытуды қолдану ұсынылады, өйткені жылыту жүйесі 

арқылы берілетін қыздырылған ауа төмен ылғалдылыққа ие және ванна бөлмесіндегі 

ауаның салыстырмалы ылғалдылығын бір уақытта төмендетуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. 

Дене шынықтыру-сауықтыру құрылыстары барлық спорт құрылыстарына 

қойылатын жалпы гигиеналық талаптарға жауап беруі тиіс. Оларды орналастыру орны 

басқа ашық спорт ғимараттарындағыдай гигиеналық талаптарды ескере отырып таңдалады 

(ауаның және топырақтың ластануының негізгі көздерінен қашықтығы, Шу, жасыл 

кеңістіктің болуы және жеткілікті ауданы, ыңғайлы кіру жолдарының болуы). 

Дене шынықтыру-сауықтыру ғимараттарының болашақ құрылысының орны негізгі 

ауаны ластағыштардан (өнеркәсіптік кәсіпорындар, автомагистральдар және т.б.) жел 

жағынан бөлінеді. олардың және өнеркәсіптік объектілердің арасындағы санитарлық аймақ 

кемінде 1000 м болуы тиіс, Дене шынықтыру-сауықтыру құрылыстарында арнайы 

жабдықталған автотұрақтар болуы тиіс. Дене шынықтыру-сауықтыру құрылыстарының 

бірнеше түрі бар. Қатысушылардың қысқа мерзімді тұруына арналған құрылыстардың ең 

көп таралған түрлері - орман екпелері мен жағажайлар. 

Лесопарк. Бұл халықтың қысқа мерзімді белсенді демалуына арналған белгілі бір 

ланшафтық-жоспарлау құрылымы бар абаттандырылған орман. Орман паркінің аумағында 

белсенді (шомылу, спорттық ойындар) және пассивті демалуға арналған учаскелер 

бөлінеді. Белсенді демалыс үшін орман паркінің аумағы бір демалушыға 100 - 130 м2 

есебінен бөлінеді, жалпы ауданы 600-900 м2 . Белсенді және пассивті демалыс аймақтары 

арасындағы қашықтық 280 - 300 м2 кем болмауы тиіс . 

Жағажайлар. Гигиеналық нормалар мен ережелерге сәйкес жағажай бір демалушыға 

жағажай алаңының нормаланған шамасына қарай жабдықталады. Теңіз жағажайларында 

бір демалушыға арналған алаң кемінде 5 м2 , өзен және көл жағажайларында кемінде 8 м2 

болуы керек. Жағажайларға ластанудың түсуіне жол бермеу үшін олар судың негізгі 

ластану көздерінен жоғары, кемелердің айлақтарынан, Ағынды суларды ағызу 

орындарынан едәуір қашықтықта орналасады. 

Мысалы, теңіз жағажайлары порт құрылыстарынан кемінде 1000 м қашықтықта 

орналасқан. Түріне қарамастан жағажайлар белгілі бір функционалдық аймақтарға 

бөлінеді: қызмет көрсету (кіру есігі, киім ілгіштер, кафелер, буфеттер, медициналық 

пункттер, жалға беру пункті); демалыс (жағажайдың саябақ және жағалау бөліктері); 

спорттық (ойын алаңдары бар); балалар; шомылу. Орман саябақтары мен жағажайларда 

санитарлық абаттандырудың жеткілікті деңгейі болуы тиіс. 

Дене шынықтыру-сауықтыру құрылыстарының халық тұратын жерлерден алыстығы 

немесе рұқсат етілуі маңызды гигиеналық мәнге ие. Үйден дене шынықтыру-сауықтыру 

ғимаратына дейінгі жолға кететін уақыт және сабақтың ұзақтығы 1: 6-дан кем болмауы тиіс. 

Қалалар мен қала үлгісіндегі елді мекендердің тұрғындары үшін дене шынықтыру-

сауықтыру құрылыстары шағынаудандық, аудандық, ауданаралық және жалпы қалалық 

болып бөлінеді. 
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 Шағын аудандардағы дене шынықтыру-сауықтыру ғимараттарының қызмет көрсету 

радиусы 400-500 м-ден аспауы керек, олар гимнастика мен жеңіл атлетикаға арналған 

кешенді алаңнан, волейбол, баскетбол, үстел теннисіне арналған алаңнан тұрады. 

Дене шынықтыру және спорт процесінде тиісті гигиеналық нормалар мен талаптарды 

сақтамай, дене шынықтырумен айналысатындардың денсаулығын сақтау және нығайту, 

спорттық жетістіктерді арттыру үшін оңтайлы жағдайларды қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Спортшылардың дайындығын гигиеналық қамтамасыз ету жүйесі денсаулықты 

сақтау мен нығайтуға, спорттық өнімділікті арттыруға, ұзақ өмір сүруді ұзартуға, спорттық 

жарақаттанудың алдын алуға, қиын жағдайларда жаттығулар мен жарыстарда 

спортшылардың тез бейімделуіне ықпал ету. 
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КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНЕН МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
 

Галымбеков Д. Г., көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Алматы облысы, Ескелді ауданы, Ш.Уәлиханов атындаға орта мектеп-гимназиясы 
 

«Көркем еңбек» пәні оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, кеңістік-

образдық ойлауын, рухани-адамгершілік құндылықтарын, қоршаған ортаны эстетикалық, 

эмоционалдық түрде қабылдауларын қалыптастыруға бағытталған. Көркем еңбек 

сабағында оқушылардың оқуға деген қызығушылықтары артып қана қоймай, алған 

білімдерін іс-әрекетте, рухани өмірде, қоғамдық қатынастарда қолдана алады деп 

ойлаймын. Сол себепті де осы көркем еңбек сабағында іске асқан іс-әрекеттердің бәрі 

дерлік тұлғаның барлық қажетті сапаларын қалыптастыруға көмектеседі. 

Тірек сөздер: Функционалдық сауаттылық,жаһандық өзгерістер, табиғи ресурстар 
 

Предмет "Художественный труд" направлен на формирование у учащихся творческих 

способностей, пространственно-образного мышления, духовно-нравственных ценностей, 

эстетического, эмоционального восприятия окружающей среды. Думаю, что на уроках 

художественного труда у учащихся не только повысится интерес к чтению, но и они смогут 

применить полученные знания в деятельности, духовной жизни, общественных отношениях. 

Поэтому практически вся деятельность, осуществляемая на этом уроке художественного 

труда, помогает сформировать все необходимые качества личности. 
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Ключевые слова: функциональная грамотность, глобальные изменения, природные ресурсы 
 

The subject "Artistic work" is aimed at the formation of students' creative abilities, spatial-

imaginative thinking, spiritual and moral values, aesthetic, emotional perception of the 

environment. I think that at the lessons of artistic work, students will not only increase their interest 

in reading, but they will also be able to apply their knowledge in activities, spiritual life, and social 

relations. Therefore, almost all the activities carried out in this lesson of artistic work help to form 

all the necessary personality qualities. 

Keywords: functional literacy, global changes, natural resources 

 

Функционалдық сауаттылық дағдылары неліктен соншалықты маңызды? Әлем бір 

орында тұрмайды, жаһандық өзгерістер болып жатыр. Осы күрделі және тез өзгеретін 

шындықта өзін табу үшін қазіргі білім алушылар қажетті  білім мен дағдыларды игеруі 

керек. Қажетті өзгерістердің себептерін толығырақ қарастырайық. 

1. Экологиядағы өзгерістер: жаһандық жылыну, табиғи ресурстар. 

2. Экономикадағы өзгерістер: ғылыми білім, жаңа технологиялар. 

3. Қаржы саласындағы өзгерістер: жаһандық экономика, құпиялылықты қорғау, 

киберқауіпсіздік. 

4. Әлеуметтік саладағы өзгерістер: көшіп-қону, урбанизация, мәдени, әлеуметтік, 

ұлттық қоғамдастықтың ауысуы. 

Болашақта қандай мамандықтар қажет болатынын, қазіргі заманғы білім алушылар 

өздерінің даму траекториясын құру үшін қандай кәсіби және қолданбалы дағдыларды қажет 

ететінін нақты айту мүмкін емес. Бірақ олардың болашақтағы тұрақсыздық әлеміндегі 

ұстанымын нығайту үшін біз оларды функционалдық сауаттылыққа үйрете аламыз және 

солай етуге тиіспіз. 

Кешегі оқушылар кейде өмірде пәндік білімді қалай қолдануды білмейді. Мектеп 

оларға қиын өмірлік міндеттерді шешуді және шығармашылықпен ойлауды үйреткен жоқ. 

Балаларға басқа деңгейдегі сауаттылыққа қалай көмектесуге болады? 

Функционалдық сауаттылықты дамыту - педагогтар, оқушылар және ата-аналар үшін 

өзекті мәселе. Бұл мәселені бірлесіп шешу керек. Сіз қандай пәнді оқытсаңыз да – 

функционалдық сауаттылықты дамыту бойынша міндеттерді кез келген сабақта шешуге болады. 

Функционалды сауаттылық-бұл адамның сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау және 

оған тез бейімделу және жұмыс істеу қабілеті. Қарапайым сауаттылық  жеке адамның оқу, түсіну, 

қарапайым қысқа мәтіндер құрастыру және қарапайым арифметикалық әрекеттерді орындау 

қабілеті. Функционалдық сауаттылық-бұл белгілі бір мәдени ортада жеке адамның өмірін жүзеге 

асыру үшін ең аз қажет деп саналатын әлеуметтік қатынастар жүйесінде жеке тұлғаның қалыпты 

жұмыс істеуін қамтамасыз ететін білім, дағды деңгейі. (Мысал: банкте шот жасаңыз, сатып 

алынған компьютер туралы нұсқауларды оқып шығыңыз және т. б.). 

Бұл тұжырымдама адамға жеке тұлғаны қалыптастыруға, сондай-ақ қазіргі әлемде 

өмір сүру үшін маңызды және қажетті әлеуметтік қатынастарға көмектесетін әртүрлі 

дағдыларды және білімді қалыптастыруды білдіреді. 

Функционалдық сауаттылық нысандары: 

1. Оқу сауаттылық 

2. Математикалық сауаттылық 

3. Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық 

4. Компьютерлік сауаттылық 

5. Құқықтық сауаттылық 

6. Экономикалық сауаттылық 

7. Экологиялық сауаттылық 

8. Денсаулық мәселелеріндегі сауаттылық 

9. Отбасылық өмір мәселелеріндегі сауаттылық 



 

106 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МЫСАЛДАРЫ 

№1 тапсырма. Шығармашылық жобаны орындау. Жобаны орындау барысында  

білім алушы жаңа өнімді әзірлейді және жасайды. Жобаның дайындық бөлігі мұғалімнің 

басшылығымен жүзеге асырылады және оқушының өзіндік жұмысына біртіндеп ауысады. 

Жоба барысында оқушы дизайн жасайды, модельдейді, талдайды, бағалайды, түзетулер 

жасайды. Тапсырманы орындау үшін қажетті материалдар мен құралдарды, өндірістің 

оңтайлы технологиясын таңдайды, жобаның практикалық бөлігін орындайды және 

жобаның түсіндірме жазбасын жасайды. Қорытындылай келе, дайын өнімді ұсынудың 

нұсқаларын дайындайды. Осының барлығы функционалдық сауаттылық  дағдыларын 

қалыптастырады. 

№2 тапсырма. Бала печенье жегеннен кейін қызыл дақтармен жабыла бастады, 

денеде ісіну пайда болды. Дәрігерлер "жедел аллергиялық реакция"диагнозын қойды. 

Печенье құрамын қарастырыңыз. Сіздің ойыңызша, реакцияны не тудыруы мүмкін? Өз 

жауабыңызды негіздеңіз. 

Құрамы: бидай ұны, қант, пальма майы, ауыз су, жүгері крахмалы, жұмыртқа ұнтағы, 

қопсытқыш (натрий гидрокарбонаты және натрий пирофосфаты), тұз, табиғиға ұқсас 

"ванилин-сүт" хош иістендіргіші, соя лецитині эмульгаторы, құрғақ сүт сарысуы, 

дәрумендер, қышқылдықты реттегіш лимон қышқылы. Консерванттар жоқ. 

Құрамында: бидай, глютен, соя лецитині, жұмыртқа. Күнжіт, жержаңғақ, басқа да 

жаңғақтардың іздері болуы мүмкін. 

№3 тапсырма. Сіз жазда демалыс күнінен кейін саяжайдан оралдыңыз және пәтерде 

электр жоқ екенін білдіңіз. Көршілерден сіз 13 сағат бұрын жарық өшірілгенін білдіңіз. Осы 

уақыт ішінде тоңазытқыш толығымен ериді, ал өнімдер бөлме температурасына ие болды. 

Сөреде: жұмыртқа, ашық сүт пакеті, "Докторская" шұжығы, балық консервілері, ет 

сорпасындағы сорпа, шикі тауық еті болды. Қорапта көкөністер (сәбіз, қияр, қызанақ) болды. 

Бұл өнімдердің қайсысын тастау керек және қайсысын құтқаруға болады? Жауап 

негіздеңіз. 

№4 тапсырма. Кестелерді қолдана отырып, негізгі өнімдердің калориялары мен 

бағаларын есептеп, тағамның энергетикалық құндылығын ескеріп  таңғы ас мәзірін 

жасаңыз және 4 адамға таңғы ас құнын есептеңіз. Әр топтың өзіндік проблемалық жағдайы 

бар. Бір топ бюджетте бар-жоғы 1000 тенге болатын таңғы асты есептейді, екінші топ 

ақшамен шектелмейді, үшінші топ мектеп оқушылары үшін зиянды таңғы асты, төртінші 

топ қосалқы шаруашылық өнімдерін пайдаланатын ауылдан келген отбасы үшін есептейді. 

№5 тапсырма. Балалар бөлмесінің терезесінің дизайнын жасаңыз. 

1. Эскизге сүйене отырып, перделерді тігу үшін қажетті матаның мөлшерін есептеңіз.  

2. Балалар бөлмесінің терезесін безендіруге арналған шығындарды есептеңіз, 

есептеулерде бекіткіштерді ескеріңіз. 

№6 тапсырма. Сүт-бұл сүтқоректілердің өміріндегі алғашқы тағам. Олардың 

денсаулығы үшін олар тұтынатын сүттегі қоректік заттардың аналарының сүтіндегі 

заттармен бірдей болуы маңызды. Төмендегі кестеде үш сүтқоректілердің сүтіндегі негізгі 

заттар көрсетілген: сиыр, қасқыр және адам. Кестеде келтірілген мәліметтер орташа 

есеппен 100 г сүтте қанша май, ақуыз және көмірсулар бар екенін көрсетеді. 

Қасқырлар арасында өсіп, сүтте тамақтанған кішкентай балалар туралы аңыздар мен 

әңгімелер бар. Осындай аңыздардың бірінде ежелгі уақытта Еуропаның ормандарының 

бірінде өскен бала туралы айтылады. 
 

Вещество Сиыр сүті (г) Қасқыр сүті (г) Адам сүті (г) 

Май 3,9 9,6 4,0 

Ақуыз 3,4 9,2 1,4 

Көмірсулар 4,9 3,4 7,0 

Сұрақ: кесте деректерін қолдана отырып, бұл аңыздың шын болуы мүмкін 

екендігінің дәлелде. 
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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 

дене шынықтыру сабағы барлық уақытта мектептегі дене тәрбиесі және тәрбие жүйесіндегі 

басты пән болып қала береді[2]. Дене тәрбиесінің жалпы міндеттерімен қатар 

оның  тәрбиелік, тәлімдік, нұсқаушылық бағыты оқушылардың сабақ барысында және үй 

жағдайында өзіндік шынығуына ықпал етуі де өте маңызды.  

Мектепте оқушыларға дене тәрбиесінен 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-жақты тиімді 

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 бағытта оқушылардың бойындағы ізденушілік, белсенділік, 

жинақылық, шапшаңдық сияқты қасиеттерін дамытуға ұмтылуы тиіс. Жыл бойы ашық 

ауада өткізілген дене жаттығулары ағзаның шынығуы үшін тиімді, шыныққан ағза суық 

тиіп аурудан қорғайды және кез-келген ауруға қарсы тұратын болады.  
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 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 

белсенділігін таныта бастайды. Таза ауадағы дене жаттығулары балаларды қоғамдық пайдалы 

еңбекке тартуға ықпал етеді. Қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастырады[4]. 

Дене тәрбиесі сабағының балалар үшін 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 оқушыларын да қатыстыра өткізген пайдалы. 

Ол балалар өміріне өзгеріс енгізеді, іс-шараға қатысушылардың қызығушылықтарын 

арттырады, эмоциялық күйін жақсартады, байытады, оқушылардың қарым-қатынасын 

қалыптастырады. Жеке тұлға ретінде дамуына оң ықпал етеді. Балалардың белсенділігі мен 

шығармашылық қабілеттерін тануына жағдай туғызады[5]. 

Мектептерде дене тәрбиесі 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 сынып оқушыларына үлгі ретінде жоғарғы сынып оқушыларының 

жаттығу орындау және ойындардағы іс-тәжірбисін шебер пайдалану 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 тәрбиесі сабағында тиімді қолданған жағдайда 

оқушылардың қозғалыс дағдылары қалыптасып, денсаулықтары нығайып, дене қабілеттері 

дамып, жетіледі, пәнге деген қызығушылығы артады[6]. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі баланың жеке 

тұлғасы тәрбиесінің жалпы жүйесінің құрамына кіретін педагогикалық ұйымдастырылған 

процесс ретіндегі дене тәрбиесін құрудың мазмұны мен түрлерін анықтайтын жалпы 

заңдылықтарға бағытталған. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесінің мақсаты  салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастыру, оның  

әр баланың денсаулығын нығайтуға, дене және психикалық дамуы, көңіл-күйінің 

жақсы боуына бағытталуы болып табылады 

Дене тәрбиесінің міндеттері 

Сауықтыру міндеттері: 
өмірді сақтау және денсаулықты 

нығайту (ағзаның барлық мүшелері 

мен жүйелерінің қалдыпты қызмет 

атқаруын қамтамасыз етеді); 

ағза қызметінің жан-жақты дене 

жетілуі; жұмыс қабілетін арттыру 

және шынығу 

Білім беру міндеттері: 

қимыл іскерлігі мен дағдысын 

қалыптастыру; 

дене сапаларын дамыту; 

баланың өз ағзасы, өз 

денсаулығын нығайту әдістері, 

оның өміріндегі дене 

жаттығуларының ролі туралы 

қарапайым білімді меңгеруі 
 

Тәрбиелік міндеттері: 

дене жаттығулары 

сабақтарында қажеттілік 

пен қызығушылықты 

қалыптастыру; 

баланың жан-жақты, 

үйлесімді дамуы (ақыл 

ой, адамгершілік, 

әсемдік, еңбек) 
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Қимылдарға оқыту. Еліміздегі балалар мен жасөспірімдер гигиенасында, 

денешынықтыру тәрбиесінің мақсаты - қандай да бір спорттық нәтижелерге жету емес, 

жоғары деңгейдегі денсаулық көрсеткішіне жету. болып табылады. Бұл мақсат жеке 

адамдармен қатар, жалпы қоғамның мүддесіне де сәйкес келеді. Көпшілік қауым баланың 

чемпион титулына талаптануына тиым сала алмайды, бірақ оны денсаулығына әсер ететін 

қауіптен қорғауға міндетті. 

Көрсетілген мақсатқа жету үшін, денешынықтыру тәрбиесінің міндеттері оның 

жетістіктеріне байланысты біршама өзгертілді және әлі де өзгертілуде. Жастардың 

әлеуметтік іс-әрекеттерге жарамдылығы негізінде жүргізілген есептеулер бойынша бұл 

өзгертулердің тиімділігі өте көптеген факторларға байланысты[7]. 

Дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі міндеттеріне: денсаулықты нығайту, 

функционалдық мүмкіндіктер мен дене бітімі дамуының үйлесімділігін жетілдіру; қимыл-

қозғалыс дағдыларын, бұлшық ет күшін дамыту; жылдамдық, төзімділік, ептіліктің 

негіздерін құрып, жетілдіру; еркіндік пен тәртіп саласын дамыту; гигиеналық дағдыларға 

тәрбиелеу; т.с.с. жатады. 

Дене шынықтыру тәрбиесін салауттандырудың тиімділігін төмендегі жағдайлардан 

көруге болады: организмнің қоршаған ортаның әсеріне төзімділігі артады; өсу мен даму 

процесстерінің жақсаруына жағдай жасайды; жылуреттеуші механизмдер жетіледі; 

организмнің салқын тигеннен пайда болатын ауруларға қарсы төзімділігі жоғарылайды т.б.; 

Адам эволюциясы қимыл-қозғалыс белсенділігімен үзбей байланыста болады. 

Қимыл-қозғалыс тіршіліктің белгісі және организмнің биологиялық қажеттілігін 

қамтамасыз етудің, әлемді танып, білудің құралы. Қимыл-қозғалыс белсенділігі дегеніміз - 

белгілі уақыт аралығындағы дене қозғалыстарының жиынтығы. 

Қазіргі кезде дене шынықтыру тәрбиесінің өсіп келе жатқан жастардың тілегі мен 

мүмкіндіктерін ескеретін, көптеген жаңа түрлері пайда болып жатыр. Бұлар, спорт-тық 

билер, ырғақты гимнастикалар "аэробика", қытай гимнастикасы "ушу" және т.б. Олардың 

көбі, өзінің жаңалығымен, қолайлылығымен арнаулы бөлмелер мен арнаулы құралдарды 

қажет етпейді. Сондықтан дене шынықтыру тәрбиесінің қосымша түріне қатал 

регламентация сақталмаса да болатын сияқты. Олардың негізі еркін таңдау, қолайлылық 

және формалды түрде болмауы керек[8]. 

Балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру тәрбиесінде оқытудың үш тәсілі 

кеңінен қолданылып жүр: қатал регламентация тәсілі, ойындар және жарыстар өткізу. 

Балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру тәрбиесінің әрбір жас топтарына 

және мекемелердің типтеріне қарай бөлінген мемлекеттік бағдарламасы бар. Бағдарламалар 

балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің төменде көрсетілген типтеріне арнап өңделген: 

балалар бақшасы; жалпы білім беретін мектеп; кәсіпттік - техникалық білім беретін мекеме; 

балалар мен жасөспірімдердің спорттық мектебі. 

Санитарлық дәрігер мектеп жасына дейінгі балалардың дене шынықтыру тәрбиесіне 

баға беру үшін төмендегі үлгі бойынша тексеру жүргізеді: 

1. Балалардың жасына, денсаулығына және дайындығына байланысты дене 

шынықтыру тәрбиесінің құралдары мен түрлері; 

2. Дене шынықтыру сабағының бүтіндей және жеке бөлімдерінің ұзақтығы, 

моторлы тығыздығы, сабақ жүргізу жағдайы, құралдары); 

3. Таңертеңгілік гимнастика (реттілігі, орны, жағдайы, киімдері); 

4. Қимыл-қозғалыс ойындары мен көңіл көтеру уақыттары (күн тәртібіндегі уақыты, 

ойынның сипаты, жабдықтары, құралдары); 

5. Балалардың денсаулық жағдайының мәліметі (аурушаңдығы, дене бітімінің дамуы). 

Санитарлық дәрігер, мектептегі дене шынықтыру тәрбиесінің ұйымдастырылуына 

төменде көрсетілген үлгі бойынша гигиеналық баға береді: 

1. Медициналық тексерудің қорытынды жинағы (дұрыс, уақытында өткізілгендігі, 

денсаулық топтары, оның динамикасы); 
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 2. Дене шынықтыру сабағының мазмұны (сабаққа қатынасуы, сабақ босатудың 

себептері, сабақтың ұзақтығы, құрылысы, моторлы тығыздығы); 

3. Дене шынықтыру салауаттандыру шаралары (толықтығы, дұрыстығы, реттілігі, 

сабақ жүргізу жағдайы); 

4. Сыныптан тыс спорттық-қоғамдық жұмыстар (секциялардың және спортпен 

шұғылданатындардың саны, экскурссиялар мен жорықтар, денсаулық және спорт 

күндерінің реттілігі); 

5. Дене шынықтыру сабағының тиімділігі туралы қорытынды және орындау уақыты 

көрсетілген нақты ұсыныстар беру. 

Кәсіптік-техникалық білім беру орындарында жүргізілетін дене шынықтыру 

тәрбиесінің өз ерекшеліктері бар. Мұндағы денешынықтыру тәрбиесінің бағдарламасы 

мектептегіге ұқсас келеді, ерекшелігі - денешынықтыру сабағының кешенді және 

арнайыландырылған деп бөлінуінде. Жасөспірімдердің арнайы спорт мектептеріндегі дене 

шынықтыру тәрбиесінің мақсаты - кәсіпкер спорт шеберлерін даярлау болып саналады. 

Спорттық мектеп - интернаттар, спорттың жеке түрлерінен жоғары спорт шеберлерін 

даярлауға арналған[9]. 

Сондықтан да жаңа ғасыр ұрпақтарының санасына  дене тәрбиесінің  ретін, дене 

жаттығуларының ағза дамуындағы маңызын, қимыл қозғалысы реттілігінің дене дамуы 

үшін маңызы бар екенін ұғындыру педагогика саласы мамадарының бірден бір басты 

мақсаттарының бірі.  

Дене шынықтыру сабақтарының  міндетті пәндердің бірі ретінде   ретті жүргізілетін  

оқу пәні екенін, қимыл белсенділігнің реттілігі ағза дамуындағы маңызды  алғы 

шарттардың бірі екенін  түсіндіру, жеткізу еді мақсатымыз. 
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Шаңғы тебуді үйрену арнайы ережелерді талап етпейді. Жаттығуларды 

қарапайым  жай жүрістен бастаған дұрыс. Егер сіз  шаңғы тебуді үйренем десеңіз, келесі 

бірнеше кеңеске құлақ түру қажет. Мектеп жасындағы оқушыларға шаңғы тебудің 

классикалық қозғалысын үйрету негіздері қарастырылған. 

Тірек сөздер: Шаңғы, тебу, үйрету, жаттығу, мектеп, оқушы, қозғалыс. 
 

Рассмотрены основы обучения школьников классическому движению на лыжах. 

Обучение катанию на лыжах не требует особых правил. Начинать упражнения лучше с 

простого простого хода. Если вы хотите научиться кататься на лыжах, вы должны 

следовать следующим нескольким советам.  

Ключевые слова: лыжи, катание, обучение, тренировка, школа, ученик, движение. 
 

The basics of teaching students classical movement on skis are considered. Learning to ski 

does not require special rules. It is better to start the exercises with a simple simple move. If you 

want to learn how to ski, you should follow the following few tips. 

Keywords: Skiing, skating, training, training, school, student, movement. 
 

Қозғалыс дегеніміз – өмір. Шындығында қозғалыс – ағзаның биологиялық 

қажеттілігі күнделікті өмірде адам әр түрлі қозғалыстарды жасайды, олардың жиынтық 

көлемі қозғалыс белсенділігі деп аталады. Сөйтіп, қозғалыс белсенділігі адам қызметінің 

таптырмайтын факторы бола отырып, тек оңтайлы көлемде және қолайлы күн режимінде 

ғана өсіп келе жатқан организмге сауықтыру әсерін тигізеді. 

Мектеп бағдарламасында оқушылардың шаңғымен қозғалудың негізгі  тәсілдерін 

білуі мен дағдыларын меңгерту, өзіндік жұмыс жасау  дағдыларын, 

теориялық мәліметтерді білуі; жалпы еңбекке қажеттілік пен негізгі физикалық және 

моральдық–ерікті қасиеттерін дамытуды нығайту қарастырылған. Сыныптан сыныпқа 

жоғарылаған сайын оқу нормативтері, оқушылардың физикалық дайындығына талаптар 

жоғарылайды. Олардың өту арақашықтарының үлесі мен уақыты қысқарады. 

Бағдарламада шаңғы дайындығы  бойынша сабақтарды өткізу шаңғымен сыныптан 

тыс жұмыстарды жүргізумен тығыз байланыста қарастырылады. Шаңғымен сауықтыру 

және спорттық-көпшілік ойындар жиі ұйымдастырылып тұруы керек. 

Бүкіл әлемде спорттық шаңғы  тебу түрі қысқы спорт түрінде белгілі болды. Оның 

табиғатпен байланысы  және адамға деген пайдалылығымен адам денесін қалыптастыруға 

үлесі зор. Адам тұлғасының мәдениеті  – бұл оның маңызды, материалдық  және рухани 

құндылықтарды құру мен  тұтынудағы шығармашылық қызметінде қолданатын әдісінің 

жоғарғы даму деңгейі. Адамның  негізгі күш-қуаты тек оның қызметінде, ең алдымен 

еңбек нәтижесінде  көрінеді. Тек қана, еңбек іс-әрекеті  арқылы адам қоғамға өзгеріс енгізе 

алады және өзінің күші мен қабілетін іс-жүзінде көрсете біледі. Мұндай іс-қимылды 

педагогикалық зерттеулерде «мәдени әрекет» деп түсіндіріледі. Дене мәдениеті қоғамдық 

кұбылыс  ретiнде пайда болып, калыптасты және дамыды. Құрылу ерекшелiктерi мен  қызмет 

ету жүйесi жайлы өзiнiң  заңдылыктары бар ғылымның саласы болып  табылады.  

Дене мәдениетінің мәнiн түсiну үшiн алдымен олардың мағыналы мазмұнын 

анықтап алу қажет. Бiрiншiден, дене мәдениеті — адамның денсаулығын  нығайтып, 
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 күш — жiгерiн арттыруға, козғалыс белсендiлiгiн жетiлдiру мақсатында қоғамның 

жасайтын және пайдаланатын рухани, материалдық құндылықтарының  жиынтығы. 

Қалыптасқан өмір салты, еңбек ету мен дене тәрбиесінің жүйесі 

балалар мен жеткіншектердің  күнделікті қозғалыс белсенділігін  өзгертуі, не төмендетуі, 

не оны арттыруы мүмкін. Кіші жастағы балаларда тәуліктік  қозғалыс белсенділігі 

көп жағдайда тұқым қуалаушылық негізде қалыптасатын, биологиялық себептермен 

реттеледі. Үлкен жастағы балаларда әсіресе жеткіншектерде, ол әлеуметтік жағдайлардың 

әсерімен қоғамдық тәрбие беру барысында жекелей қалыптасады. 

Дене тәрбиесі мен спорттың барлық құралдары мен түрлерін дұрыс 

пайдалану арқылы ғана оңтайлы қозғалыс белсенділігіне жетуге болады.  

Мектепке дейінгі мекемелердегі, мектептердегі және КМТ-дегі оқыту мен тәрбиелеу 

бағдарламаларымен қарастырылған  дене дайындығының міндетті түрлері  және үйде 

дербес шұғылдану әрбір  оқушыға қолайлы. 

Шаңғының дамуының адамзат  тарихында өзіндік орны бар. Шаңғы  адамзат үшін 

спорт ретінде емес, қардың бетінде қозғалып жүру үшін керектігімен дамыды. Кейін келе, 

жылдамдықпен жүру үшін шаңғының жаңартылған-дамыған  түрлері дайындала бастады. 

Шаңғы тепкен адам өзін шапшаңдық пен төзімділікке шыңдап қана қоймай, сонымен 

қатар жақсы тынығады.  

Шаңғымен жылжудың дұрыс  техникасы дегеніміз - қимыл жүйесі, олар арқылы 

шаңғышы өз қимылының жоғары жетістігіне жетеді. Басқаша айтқанда, шаңғымен жылжу 

техникасы шаңғышыға белгілі бір нәтижеге жету үшін оның дене күшінің дамуына сәйкес 

келетін мүмкіндігін жүзеге асырауға көмектесуі керек. Алайда егер шаңғышының 

жұмыскерлік қабілеті төмен болса, ең дамыған техника да жоғары спорттық жетістіктерге 

әкелмейді. Және керісінше, егер қимыл әрекеттері жақсы дамыған спортшы дамыған 

техниканы меңгермесе, спорттық жетістіктерге жете алмайды. Бұл техника мен 

спортшының дене бітімінің күш жұмсау қабілетінің өзара байланыстылығымен 

түсіндіріледі. Шаңғымен жылжу техникасының көрсеткіштері табиғилық, нәтижелілік, 

жылдамдық және үнемділік болып табылады. 

Табиғи жүріс - шаңғы тебудің  негізгі қозғалысы. Табиғи жүріспен жүргенде, айталық оң 

аяқ алдыға шықса сол қолмен таяну, сол аяқ  алдыға шықса оң қолмен таяну арқылы шаңғымен 

жүру жалғасады. Жүгіруде осылай орындалады. Шаңғы тебу барысында   трассаның бойында 

жота, еңіс, қия  бет, т.б. кедергілі жерлермен өтуге тура келеді. Сондықтан жылдамдықты 

арттыру үшін өрлеу жерлерде таяқты алма-кезек пайдаланып, итеріліп отыру  керек. 

Жазық жерде әдеттегідей  табиғи жүріспен жүруге болады. 

Оқу орнының арнаулы белгіленген шаңғы тебетін, яғни, сабақ өткізетін алаңы болады. 

Шаңғыны бұрын салынған шаңғы ізімен жүргізіп сабақ өткізеді. 

Шаңғы пайдалану мазмұнына қарай төрт түрге бөлінеді: 
 оқу-үйрену шаңғысы; 
 жарыс жолына шығатын жүгіру шаңғысы; 
 тау шаңғысы; 
 туристік шаңғы. 

Шаңғы тебуді үйренудің қарапайым  тәсілі – екі аяқпен адымдап, алға қарай сырғанау. 

Осы әдіс екі аяққа  салмақты алма-кезек түсіруге негізделген. Адам сол аяқпен адымдағанда таяқ 

ұстаған қолды алға, ал оң аяқпен адымдағанда сол қолды алға қарай  сермейді. Осылайша, алма-

кезек адымдау  кезінде таяқ жерді бір рет  қана тірейді. Бұл әдіс шаңғы ізімен жүргенде де, 

қар енді ғана түскенде де қолданылады. Шаңғы ізімен немесе өрден төмен сырғанағанда, екі 

аяқты қатар қойып, таяқпен қос қолдап, серпе сырғанаған тиімді. Осындай әдісте екпін алу үшін 

бірнеше адым алға жасап, қос қолдап таяқпен серпу керек. Шаңғы тебудің қарапайым әдістерін 

меңгеріп алғаннан кейін, оның күрделі түрлерін серуенге шыққан сайын жетілдіруге болады. 

Шаңғыға алғаш рет тұрғанда,  серуен 3 шақырымнан аспауы тиіс. Әдетте шаңғы тебуді кәсіпке 

айналдырған адам 10 шақырым жүре алады. 
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Бұл спорт түрімен айналысқанда киетін киім-кешекке де көңіл бөлген дұрыс. Ең 

бастысы киетін киім жеңіл, әрі жылы болуы тиіс. Тізеден төмен түймеленетін қысқа шалбар 

мен жүннен тоқылған жылы шұлық кию артық болмайды. Шаңғышының ішкі киімдері де 

жүн матасынан тігіледі. Шаңғы тебудегі ең басты атрибутика ретінде аяқ киімді айтсақ, 

қателеспейтін шығармыз. Шаңғы тебудегі ең ыңғайлы әрі жылы аяқ киім – табаны қатты, 

былғарыдан тігілген етік. Әдетте, аяқ-киімнің өлшемі күнделікті киіп жүрген етіктен кең 

болады. Сондықтан, аяқ-киім таңдауда арнайы кеңесшілердің сөздеріне құлақ түрген жөн. 

Қолға бес саусақты биялай емес, былғары қолғап киген дұрыс. 

Қандай зат болмасын уақыт өте келе тозатын бір қасиеті бар. Шаңғыны дұрыс 

пайдаланып, табанына арнайы май жақса, бұл спорттық бұйымның ескіруін мейлінше 

баяулатады. Ауа райына байланысты жағылатын майдың бірнеше түрі болады. Егер ауа 

райы құбылмалы болып, жерде көбік қар жатса, сарғыш түсті май пайдалану керек. 

Шаңғыны майлаған кезде бірнеше ереже есте сақтаған дұрыс. Біріншіден, шаңғы табаны 

құрғақ әрі таза болуы тиіс; майды шаңғының табанына біркелкі етіп жаққан дұрыс. 

Шаңғымен айналысатын адамның шаңғы баптайтын өз құралдары болады. 5-6 

сыныптарда  екі адымды алма-кезек жүру техникасын үйрету және толық жетілдіру одан 

әрі жалғастырылады. Бір мерзімді жүрулер 5-7 сыныптарда үйретіліп толық жетілдіріледі. 

Жалпы шаңғы тебудің қалай қозғалатындығын, жер бедеріне байланысты қалай сырғанау 

керек екендігі жөнінде, әсіресе, еңіске түсу, өрге шығу, т.б. қозғалыстардың айла-тәсіліне 

жеке тоқталу қажет. Бұл кезде төрт адымды алма-кезек жүру техникасы үйретіле бастайды.  

Шаңғы дайындығы сабағында бір мезгілде жүруді үйрету 5-сыныпта 

адымсыз жүруден басталады. Бір мезгілде адымсыз жүру қозғалу үйлесімдігі жағынан 

біршама қарапайым және оны үйренуде балалар үшін аса қиындық тудырмайды. Негізі бұл 

жүрудің басты қозғалу схемасын   меңгеру қажет. Жүруді үйрену жеткілікті түрде сәтті 

өтеді, өйткені ол үйлесіміділік жағынан өте қарапайым. Бір мезгілде екі адымды жүрудің 

келісімді қозғалысына қол жеткізгеннен кейін, көбіне балалардың аяқ алысының әлсіздігі, 

адамдарының ұзындығы бойынша бірдей еместігі, таяқтарды алға созуда  үйлесімділікті 

бұзуы секілді қателіктеріне назар аударылады. 

Бір мезгілдегі екі адымды жүруді жетілдіре отырып, бір мезгілде бір адымды жүру 

негізгі және шешуші нұсқасы үйретіледі. 

Бір мезгілде бір адымды жүру шаңғымен қозғалу кезіндегі біршама жиі қолданылатын, 

сырғанаудың жоғары жылдамдығын 8 м/с дейін дамытуға  мүмкіндік беретін басты  тәсілі.  Бұл 

жүріс көбіне жазық далада жақсы сырғанау кезінде және  таяқ үшін қатты таяныш кезінде 

қолданылады. Сырғанаудың нашарлау жағдайында оны көлбеу түсуге алмастыруға болады. Өте 

жақсы сырғанау кезінде жоғары білікті шаңғышылар осы жүрісті қолдана отырып, басында 

көлбеу көтерілуден (жазықтықта көтерілуде жоғары жылдамдыққа көшу кезінде) өте алады. Бір 

мезгілде жүрудің циклы бір рет сырғанақ адымынан және  кейін екі шаңғымен де жылжу 

үшін   бір мезгілде таяқпен сермеуден тұрады.  

Бір мезгілде бір адымды жүрістің екі нұсқасы бар. Олардың айырмашылығы қол мен 

аяқтың жұмысында келісушіліктің өзгеруімен байланысты. Негізгі нұсқасы – аяқпен 

серпігенге дейін қолмен таяқты алға шығарады, аяқты алға қарай итергеннен кейін бірден 

қолмен сермеу басталады (екі сермеуді бірінен кейін бірін үзіліссіз жасау керек). Старттық 

нұсқасы –бір мезгілде аяқты итеріп таяқ алға қарай шығады, ал таяқпен итеріп қалу бір 

шаңғымен жылжудан кейін орындалады. Негізгі нұсқасы біршама үнемді (жалпы уақыт 

циклы 0,4 сек артық), өйткені қозғалу жиілігі төмен. 

Қорыта келгенде шаңғы жүрісі техникасын үйретуде негізгі дайындықтарын, 

шаңғыда қозғалудың классикалық тәсілдерін үйрету әдістемесі мен техникасын, сонымен 

қоса, шаңғы дайындығы бойынша сабақтарды ұйымдастыру негіздерін  қарастырдық.   

Классикалық мектеп бағдарламасында балалардың шаңғымен қозғалудың негізгі 

амалдары бойынша білім-білік дағдыларын меңгерту, жеке жұмыстар жүргізу дағдыларын, 

теориялық мәліметтерді айта білулерін, жалпы жұмыс жасау қабілеттерін арттыру және негізгі 
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 физикалық пен моральды-ерікті сапаларын дамыту қарастырылған. 5-6 сыныптарда алма-кезекті 

екі адымды жүрістің техникасын жетілдіру және меңгерту жалғасады, ал 5-7 сыныптарда бір 

мезгілдегі жүріс меңгертіліп, сондай-ақ  көтерілу, төмен түсу, қозғалыстағы бұрылыстар, алма-

кезекті төрт адымды жүрістің амал-тәсілдерін үйрету жалғастырылады. 

Шаңғы дайындығы бойынша оқу бағдарламасын меңгеру нәтижесінде 5-7 сынып 

оқушылары білуі тиіс: 
 Шаңғыда қозғалудың басты тәсілдерін игеру. 
 Маңызды физикалық қасиеттерін дамыту (төзімділігін, күшін, ептілігін және т.б.) 
 Моральды-ерікті сапаларын тәрбиелеу (батылдық, тәртіптілік, қайсарлық және т.б.) 
 Жалпы жұмысқа қабілеттілігін жоғарылату; 
 Балаларды сауықтыру және шынықтыру; 
 Өзіндік жеке сабақтар жүргізуі үшін білім-біліктіліктерін қалыптастыру. 

Ереже бойынша 5-7 сынып оқушылары  классикалық шаңғымен жүрудің 

техникаларын үйренеді және өздерінің меңгерген  дағдыларын жетілдіреді. 

Классикалық  шаңғы жүрісінің негіздері болып  алма-кезекті (екі адымды және төрт 

адымды), бір уақытылы (адымсыз, бір адымды, екі адымды) табылады. 

Шаңғы дайындығы сабағының  міндеттерін табысты  шешу материалдық  базаны, 

жаттығу орнын, оқу құжаттары  мен оқушыларға, ата-аналарға түсіндіру  жұмыстарын 

алды-ала дайындауға байланысты. 

Сондықтан әрбір сабақ алдыңғы  және келесі сабақпен тығыз байланыста өткізіледі, 

ол өзіндік жұмыстың және толықтай оқу жұмысының  бөлігі болып  табылады. 

Шаңғы дайындығы бойынша  сабақтың мазмұны, жүктемесі, оқыту  әдістері және 

физикалық сапаларын  дамыту әрқашан бағдарламалық материалдармен, қойылған 

міндеттермен, балалардың  жасы мен жынысына  сәйкес келуі  керек. 
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Тірек сөздер: Оқушы, дене тәрбиесі, мұғалім, жүйе, ұйымдастыру 
 

Для успешного решения разнообразных задач физического воспитания учащихся 

требуется совместное участие учителей школы, работников внешкольных учреждений и 

родителей. Только в этом случае учащиеся попадают под влияние всех организационных 

форм системы физического воспитания. 

Ключевые слова: ученик, физкультура, учитель, система, организация 
 

The successful solution of various tasks of physical education of students requires the joint 

participation of school teachers, employees of extracurricular institutions and parents. Only in this 

case, students fall under the influence of all organizational forms of the physical education system. 

Keywords: student, physical education, teacher, system, organization 

 

Оқушылардың дене тәрбиесі Қазақстан Республикасының келешек ұрпағын 

жоғарғы дәрежедегі азамат қылып тәрбиелеуге бағытталған. Оқушылардың дене 

тәрбиесімен күнделікті айналысуының маңызы өте зор. Біріншіден: еңбек пен оқу 

пәндерінің интелектуалды және өте жылдам қарқында дамуы, оқу пәндерінде белсенді 

әдістемелерді кеңінен қолданылуы, жылдағы сыныптан сыныпқа өту емтихандарын оқу 

бағдарламасына енгізуде т.б.; Екіншіден: сабақтан тыс уақытта балалардың қозғалыс 

функциясына кедергі келтіретін қосымша сабақ түрлерінің артуы, сыныптағы тәрбие 

шаралары, техникалық және көркемөнер үйірмелерінің белсенді жұмыс істеуі, компютерлік 

ойындар мен теледидар бағдарламаларының жастардың уақыттарын көп алатындығы және 

т.б.; Үшіншіден: техника жетістіктерін тұрмыста көп пайдалану т.б. 

Осындай тіршіліктің негізгі түрі баланың қозғалыс белсенділігінің жетіспеушілігіне 

әкеп соғады: а) дене бітімінің дұрыс дамуын қамтамассыз ететін негізгі бұлшық топтарының 

стстистикалық әлсіздігін туғызады; эмоционалды-психологиялық шаршағыштықты 

арттырады, ақыл-ойдың және физикалық әлсіздіктің пайда болуына ықпал етеді.  

Осының барлығы баланың физикалық дамуына және дене дайындығына кері әсерін 

тигізетіні анық. Бала организмін психо-физиологиялық тұрғыдан дұрыс жолға қою үшін 

әртүрлі шұғылдану түрлерін пайдалана отырып, оқушылардың жалпы және жеке қимыл-

қозғалыс режимін ұлғайту қажет.  

Оқушылардың дене тәрбиесі дұрыс жолға қойылып, мүмкіндігінше нәтижелі жүргізілсе, 

онда бұл шаралар олардың келешек өмірінің дұрыс дамуына үлкен үлес қосатыны анық. Спорт 

мектептерінде, секциялар мен үйірмелерде және басқада спорт мекемелерінде балаларды 

спорттық жаттығуларға баулу, оларды түрлі спорт түрлеріне қызықтыру олардың бос 

уақыттарын тиімді пайдалануға, және түрлі жағымсыз әрекеттерден сақтандырудың негізгі түрі 

болып табылады. Дене тәрбиесін мектептің жалпы оқыту-тәрбиелеу жүйесіне енгізу, баланың 

жанжақты дамуына үлкен көмегін тигізеді (денсаулығына, ақылдылығына, жағымдылығына, 

еңбекқорлығына және эстетикалық тәрбиесіне).  

Мектеп жасындағы дене тәрбиесінің міндеттері 

Қойылған тәрбиелік мақсаттарға толығынан жету үшін, оның жан-жақты 

қарастырылуы қажет. Сондықтан дене тәрбиесінің міндеттеріне сипаттама бере отырып, 

оның тек ерекшеліктерін ғана емес, сонымен қатар оқытып-үйретуднгі алатын орыны мен 

атқаратын қызметтерін де есепке алған жөн. Осыған  байланысты дене тәрбиесінің  

міндеттері  үш категорияға бөлінеді: 

І. Сауықтыру міндеті:  

1) Бала денсаулығының нығайуына және оның жан-жақты дамуына жәрдемдесу: 

дене бітімі мен ңегізгі бұлшық топтарының дұрыс қалыптастыру, барлық орган жүйелерінің 

ойдағыдай және өз уақтысында дамып жетілуін, нерв жүйесінің қатайуын және зат алмасу 

процессінің белсенді болуын қамтамассыз ету; 
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 2) Оқушының өз жас шағына сай келетін тиімді дене жұмыскерлігімен жарақтандыру; 

3) Бала денсаулығының нығайуына кедергі келтіретін табиғаттың қолайсыз 

фактроларына организмнің қарсы тұру қасиеттерін дамыту. 

ІІ. Білім беру міндеті:  

1) Күнделікті өмірде және жұмыс бабында қолданылатын іс-қимыдарына үйрету 

(жүру, жүгіру, лақтыру, өрмелеу, сырғанау, жүкті көтеру және оны тасымалдау т.б.) және 

әскери-қолданбалы мінездегі іс-әрекеттерге баулу (түрлі кедергілерден өту, шаңғымен 

жүгіру, жүзудің қолданбалы түрлерімен машықтану, жеке сайыс түрлерімен айналысу  т.б.). 

2) Спорттық жаттығулардың айла-тәсілдерін білу арқылы қозғалыс әрекеттерінің 

сапасын байыту (көбейту). 

3) Өмірге қауіпті жағыдайларда сонымен бірге жаңа қимыл әрекеттерін үйрену 

кезінде өз денесінің іс-қимылдарын бағындыра білу қасиеттерін арттыру. 

4) Білім қабылдай білу жүйесін қалыптастыру және осы қалыптасқан қасиеттердің 

арқасында көптеген биіктерге қол жеткізу (жалпы білім алу мәдениетін көтеру, дене 

шынықтырудың алуан түрлерін саналы түрде меңгеруді қамтамассыз ету т.б.). 

ІІІ. Тәрбиелік міндеті:  

1. Оқушылардың жалпы тәрбиесінде дене тәрбиесі тәсілдерін қолдана отырып, оларды 

біртұтас жағымды, ақылды, еңбекқор және эстетикалық тәрбиелі азамат қылып тәрбиелеу. 

2. Оқушыларды даярлаудағы дене тәрбиесінің жалпы міндеттерін оқыту-тәрбиелеу 

жүйесінде шешуде, олардың жас ерекшеліктерін, оқулық материялдарың мазмұнын және 

оқыту-тәрбиелеу кезеңдерін алдыңғы жолға қойған жөн. 

Мектеп жасындағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары 
Оқушылардың сан-алуан дене тәрбиесі міндеттерін ойдағыдай шешу үшін мектеп 

мұғалімдерінің, мектептен тыс мекеме жұмысшыларының және ата-аналарының бірігіп ат 

салысуын талап етеді. Осы жағыдайда ғана оқушылар дене тәрбиесі жүйесінің барлық 

ұйымдастырылу формаларының ықпалына енеді. 

Бұл жүйенің барлық салалары ортақ, бір міндетті шешуге бағытталған. Дегенмен 

олардың әрқайсысының өзіндік міндеттері мен ұйымдастырылу негіздері бар. Дене 

тәрбиесін ұйымдастыру жұйесінің салаларын мыналар құрайды: 

1. Әр сыныпта аптасына үш рет, сабақ түрінде өткізілетін – сыныптағы сабақ жүйесі; 

2. Ұзартылған күн режиміндегі денсаулықты нығайту шаралары – сабаққа дейінгі 

гимнастика, дене тәрбиесі үзілістері мен дене тәрбиесі минуткалары, үлкен  үзілістегі  дене  

шынықтыру  жаттығулары; 

3. Ұзартылған күн режиміндегі күнделікті жасалатын – жалпы дамыту жаттығулары; 

4. Сыныптан тыс жұмыстар, оларға қоса 1-ші - 5-ші сыныптарда өткізілетін 

спортттық үйірмелеріндегі сабақтар, ауыруларына байланысты арнайы медициналық 

топтарға көшірілген балалармен өткізілетін дене тәрбиесі сабақтары, жалпы дене 

дайындығы топтары, спорттың әр түрлерінен жүргізілетін секциялар, спорттық жарыстар, 

слёттар және саяхаттарға шығу.Бұл жүйе, мектептен тыс мекемелердегі дене тәрбиесін 

ұйымдастыру формаларымен толықтырылады:  

Жасөспірімдер спорт мектептерінде, оқушылар үйінде, тұрғылықты жер 

үйірмелерінде өткізілетін тұрақты шынығу сабақтары және спорттық жарыстар; 

Жазғы және қысқы сауықтыру лагерьлер өміріндегі қарастырылған жалпы 

сауықтыру шаралары (таңертеңгілік гимнастика, күнделікті шомылу, қозғалыс ойындары, 

саяхаттарға шығу т.б.); 

Спорт және саяхат базаларының, сондайақ мәдени демалыс парктерінің өміріндегі 

бұқаралық ойындар, конкурстар, көңіл көтерулер, серуендеулер және саяхаттар. 

Балалардың жанұядағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары мыналар:  

Күн режиміндегі дене тәрбиесі шаралары (таңертеңгілік гимнастика, дене тәрбиесі 

минуткалары, шынығу шаралары); 
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Дене тәрбиесі мен спорттың шынығу жүйесіндегі жаттығулармен өз бетінше 

айналысу, дене тәрбиесі сабақтарында берілген үй тапсырмаларын орындау;  

Демалыс және каникул күндерінде, үлкендердің қатысумен, немесе оларсыз 

серуендеулер мен саяхаттарға шығу, спорттық көңіл көтерулер ұйымдастыру, спорттық 

көркем өнер ойындарын ойнау; 

Жергілікті жерлерде өткізілетін спорттық жарыстарға жанұя болып қатынасу. 

Осы дене тәрбиесінің ұйымдастырылу формаларының барлығы міндеттілігі 

сынынан  «мідетті түрдегі» және «ерікті» болып бөлінеді.  

Бұл формалар оқуды ұйымдастыру және тәрбиелеу тұрғысынан «сабақтағы» немесе 

«сабақтан тыс» болып екіге бөлінеді: 

1. Сабақтағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формасының негізін құрайтындар 

(мектептегі дене тәрбиесі сабағы және спорттық секциялар) мыналар:  

а) жоғарғы дәрежедегі педагог-жетекшілер;  

ә) оқу бағдарламасына сай, мақсаты мен міндеті педагогикалық көзқарастан 

шешімін табатын сабақтың мазмұны;  

б) сабақ негізінің нақты құрылымы және шектелген уақыт көлемі;  істелген жұмысқа 

міндетті түрде баға беру;  

в) белгіленген кесте бойынша тұрақты түрде сабақтарды өткізу. 

Айналысушылар құрамының жасшақтары мен спорттық дайындық деңгейі шамамен 

біркелкі болғаны жөн. Осы аталған талаптардың барлығы орындалған жағыдайда, тұрақты 

өткізілетін сабақтар формалары ұтымды және тиімді болатыны анық. 

Сабақтан тыс ұйымдастырылу формалары дене тәрбиесі сабағына қойылған талаптардың 

барлығын қамти алмайды. Мысалы, саяхаттарға шыққанда педагогтар жетекшілік еткенімен, 

олардың тікелей қатынасы шамалығана, өйткені өткізілетін жарыстарға шектелген уақыт 

қойылмайды, шұғылданушылардың құрамы тұрақты емес, және т.б. 

Осы аталған ұйымдастыру формаларының ішінен дене тәрбиесі пәнінің негізі ретінде 

сыныптағы тене тәрбиесі сабағын ерекше атау керек. Оның дене тәрбиесі жүйесіндегі жетекші 

орынды алатындығы келесі жағыдайлармен баяндалады: а) дене жаттығуларымен бұқаралық 

түрде шұғылдануды қамтамассыз ететін, сабақтың әр бала үшін мінднттілігі; ә) дене тәрбиесі 

міндеттерінің барлық кешендік сұрақтарын ұйымдық бірлестікте шешу мүмкіндігі; б) 

оқушының жеке тұлғасына және оның организміне жоспарланып, бағытталған және жан-

жақты педагогикалық әсер етуді қамтамассыз етуі; дене тәрбиесі мұғалімінің барлық 

заңдылықтары барынша іс жүзіне асыруы; толық меңгерген жағыдайда, оқушының денсаулық 

деңгейі мен дене дамуын білімділігі мен тәрбиелілігін қамтамассыз ететін, тығыз және ғылыми 

негізделген оқу материалының мазмұны.Оқушылардың қозғалыс белсенділігінің деңгейінің 

басқада дене тәрбиесінің ұйымдастыру формалары, өзінің тәсілдері мен әдістерінің жан-

жақтылығымен толықтырады. 

Мектеп жасындағы дене тәрбиесінің бағдарламасы 

Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі, жасөспірімдердің жалпы 

мәдениетін қалыптастырудың, сондайақ оқушыларға тәрбие беру жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылады. 

«Дене тәрбиесі» оқу пәні ретінде, үлгідегі жалпы білім беретін мектептерде міндетті 

түрде оқылып, оқу бағдарламаларында қарастырылады және бүткіл оқу кезеңі ішінде 

аптасына кем дегенде үш сағат көлемінде міндетті пәндердің оқу кестесіне енгізіледі. 

Тиісті мүмкіндіктері бар мектептерде ата-аналардың, қамқоршылардың, 

демеушілердің және қаржыландырудың басқада көздерінің қаржылары есебінен дене 

тәрбиесі сабақтары мен қосымша сабақтар санын 4-5 сағатқа дейін көбейтуге болады.  

Дене тәрбиесінің ңегізгі үш міндетін шешу үшін оның мазмұнының кешенділігі және 

жүйелілігі болуы шарт. 
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Баяндама патриоттық тәрбиенің теориялық және практикалық негіздері 

оқушыларының негіздері оқушылардың көркем шығармашылықтары арқылы қарастырылған 

Тірек сөздер: патриоттық тәрбие, көркем еңбек, оқушылардың шығармашылығы. 
 

В докладе расмотрены теоретические и практические основы патриотического 

воспитания через художественное творчество учащихся 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, художетсвенный труд, творчество 

учащихся.  
 

The report considers the theoretical and practical foundations of patriotic education 

through the artistic creativity of the pupils 

Key words: patriotic education, artistic work, creativity of students. 

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического 

воспитания. Поэтому при формировании личности необходимо сочетать гражданскую, 

правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести именно современная 

школа и каждый учитель сегодняшних учащихся. 

Сегодня патриотизм является важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальной, но и духовно-нравственной, идеологической, культурно-исторический, 

военно- патриотической и других аспектов.  
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За основу патриотического воспитания необходимо взять воспитание гражданских 

качеств, таких как: способность к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью; понимание ценностей семьи и семейных отношений; уважение к истории и 

традициям своего народ, государства, любовь к Родине и готовность ее защищать.  

Патриотическое воспитание - основа в системе воспитания. Воспитание 

патриотизма-это неустанная работа по созданию у учащихся гордости за свою Родину и 

свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. 

В плане работы по развитию художественного творчества направленному на  

патриотическое воспитание необходимо включать мероприятия, посвященные важным 

датам  Республики Казахстан: День Конституции, День Независимости, День 

Государственных символов РК, День Победы, День Защитника Отечества, посещение 

музеев, возложение цветов Вечному Огню и мемориальным памятникам погибшим воинам 

(изготовление тематических поделок 2D и 3D моделей из различных материалов). 

Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания школьников. 

Патриотическое воспитание учащихся осуществляется на уроках художественного труда 

через участие в мероприятиях различных уровней: 

 акции; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 экскурсии; 

 работа с ветеранами, пожилыми людьми и т.д. 

Задачи учителей:  

- Пробудить, как можно раньше, в растущем человеке (ученике) любовь к родной земле; 

- Формировать черты характера, которые помогут стать человеком и гражданином общества; 

- Воспитать любовь и уважение к родному дому, родной улице, городу; 

- Чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к действующей 

армии, гордость за мужество воинов 

Трепетная любовь к Родине, умение дорожить отечеством – вот то, без чего человек 

не может считать себя личностью. Педагогический опыт показал, что патриотизм можно 

привить только через личные чувства и примеры.  

Гражданский патриотизм включает в себя: 

 привязанность; 

 сочуствие; 

 ответственность; 

 желание и учение трудиться на благо общества;  

 беречь и уважать богатство родины; 

 эстетические чувства, связанные с любовью к родному городу, родной природе; 

 развивать интерес к доступным учащимся являнием общественной жизни; 

В настоящее время большее значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к патриотическому воспитанию. Необходимо учитывать, что 

воспитывать любовь к родине, родному краю – значит связывать воспитательную работу с 

социальной жизнью, которая окружает ребенка.  

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 

повседневной жизни и на уроках художественного труда в том числе. Не маловажно 

формировать  у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и 

живой природы, помогать им, сделать себя неотъемлемой частью малой родины. 

Становление художественного сознания учащихся, развитие их способности к эстетическим 

переживаниям - актуальнейшая задача сегодняшнего дня. Патриотизм и гражданственность - это 

не слова, а действия на уроках художественного труда при изучении различных тем. 
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 Эффективным методом реализации целей патриотического воспитания является 

проведение школьных мероприятий. Подобные мероприятия мобилизируют творческие 

способности учащихся, позволяет им улучшиться в истории и понять глубинную суть 

известных исторических дат и праздников, уходящих своими корнями в глубокую 

древность, приближаться к национальной культуре.  

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, художественного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие и реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно 

модельной, музыкальной). Творческий патриотизм необходимо воспитывать с детьми, как 

и любое другое чувство он обретается самостоятельно и переживается индивидуально.  

Как учитель художественного труда выполняю роль в организации системной, 

личностно-ориентированной деятельности по освоению историко – культурного наследия. 

1. Вызывать интерес к познанию родных мест, к ремеслам и промыслам парадов, 

содействовать формированию патриотических чувств. 

2. Предоставить учащимся возможность совершать маленькие «открытия», 

привлекая их к участию в работе по какой-либо теме или знакомому объекту. 

Историческая память – это уникальный пантеон национальной идентичности. Она 

содержит представления и знания об исторических событиях исключительной важности, 

судьбоносных поворотах в жизни общества, наследие выдающихся представителей культуры, 

науки, политики и т.д. Историческая память воспроизводит непрерывность и преемственность 

развития социума, его бытия, поддерживая, таким образом, «связь времен» и поколений. 

Каналы формирования исторической памяти многообразны – семья, система 

образования, средства массовой информации, художественная литература, телевидение, 

Интернет и т.д. На восприятие исторического прошлого оказывают влияние официальные, 

полуофициальные, литературные и мн.др. трактовки событий и фактов вплоть до 

обыденных и бытовых их оценок. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы историческая 

информация подавалась не дозированно, а систематически, без излишней эмоциональности 

и пристрастности. Исторические факты не должны заменяться версиями, предположениями 

и тем более фальсификациями. 

Поэтому очевидна актуальность и жизненная необходимость формирования 

объединяющего казахстанское общество концепта отечественной истории и национальной 

памяти. Объективное понимание, адекватная интерпретация и уважение к историческому 

прошлому будет способствовать формированию национальной идентичности и 

самосознания, сохранению нашего национального кода. 

Возможности художественного образования в воспитании патриотизма личности. 

Используя принцип историзма, мы рассматриваем художественное образование и 

патриотическое воспитание личности с позиций цивилизационного подхода. «Этот подход 

способствует выработке целостного концептуального взгляда на природу единства и 

многообразия историко-педагогического процесса, созвучного реалиям современности, 

когда человечество движется к мировой цивилизации при сохранении национально-

регионального своеобразия...»  

Рассматривая структуру художественного образования, выделяет следующее: сеть 

школьных предметов, кружков, факультативов, студий, частных и государственных клубов, 

центров эстетического воспитания. Система художественного образования, по мнению 

автора, представляет собой установление гибких диалектических взаимосвязей между 

характером художественной деятельности и способностями людей, между различными 

процессами и свойствами личности. Подсистемой художественного образования является 

учебно-воспитательный процесс школы, внеклассная деятельность школьников, 

художественно-эстетическое воздействие средств массовой коммуникаций.  

https://melimde.com/1-kogda-i-pochemu-v-filosofii-poyavilase-problema-bitiya.html
https://melimde.com/nomer-uroka-1-tema-uroka-svedeniya-iz-folekloristiki.html
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Народное искусство как часть культуры в художественном образовательном 

пространстве. Выявлены отличительные признаки народного искусства как типа 

художественного творчества; формы бытования и развития народного искусства, 

раскрывающие место и роль народного искусства в современной культуре; национальное и 

аспекты всеобщего; всенародного в содержании народного искусства. 

Практика этнохудожественного образования дает интересный опыт использования 

народного искусства в воспитании детей и молодежи.  

Многими исследователями отмечается важная роль художественного образования, 

которое выполняет исключительную роль в сохранении и развитии национальной 

культуры, традиции в процессе этнической самоидентификации и интеграции личности в 

культуру национальную. Подчеркиваю, что именно это способствует возникновению 

патриотизма как чувства принадлежности к своему этносу. 

Прикосновение к великой культуре, как мировой, так и национальной выражается, 

прежде всего, в постижении (изучении, понимании, истинном толковании смыслов, 

заключенных в народном искусстве, воплощении в проекте). Постижение – это 

деятельность по созданию аналогов и творческих работ на основе глубокого изучения 

символики, композиции, смыслов, цвета, материала народного искусства.  

Востребованность квестов объясняется тем, что они сочетают в себе все полезные 

свойства отдельных игр: загадки на логику и смекалку, физическую активность, азарт и умение 

работать в команде. Более того, это фактически возможность почувствовать себя героем. 

Участников квеста ждут необычные задачи и неожиданные повороты, в каждом из 

которых их будет сопровождать ведущий квеста.  

Задача ведущего не только обеспечить включение каждого ребенка в активную 

программу, но и помочь команде, если у нее возникнут сложности с прохождением задания. 

В этом учебном году, на уроках художественного труда 5, 6 классов, для раскрытия тем 

раздела визуального искусства использовала экскурсии – квест, как образовательное средство 

направляющиеся на патриотическое воспитание. В начале урока ознакомление учащихся с 

историей Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева Республики Казахстан.  

Провела с учащимися онлайн-экскурсию по залам Государственного музея.  

Для раскрытия темы «Шедевры классического искусства. Творчество казахстанских 

художников» применила экскурсию-квест, на квест-экскурсиях нет гидов в традиционном 

представлении, а знания усваиваются в процессе увлекательных загадок.  

Участники-учащиеся получают возможность пройти испытание, взглянуть на себя 

по-новому и получить бесценный опыт. 

На квест-экскурсии дети решают логические задачи, занимаются поиском 

информации, учатся работать с информационными ресурсами, находить полезную 

информацию и применять ее, конечной целью квест-экскурсии является запоминание и 

усвоение увиденного и услышанного на экскурсии. Основой квеста являются эмоции его 

участника. Участник должен не просто поучаствовать в экскурсии, но и получить заряд 

энергии и новых эмоций, которые благоприятно влияют на процесс запоминания 

материала, так как увеличивается вовлеченность участников. Более того, во время 

прохождения квеста ребенок решает задачи и испытывает позитивные эмоции совместно с 

другими детьми – это дает ему позитивные воспоминания от работы в команде.  

Задачи ведущего - не только обеспечить включение каждого ребенка в активную 

программу, но и помочь команде, если у нее возникнут сложности с прохождением задания. 

Таким образом учащиеся в ходе квест-экскурсии постарались описать идеи и темы, 

отраженные в работе великих казахстанских художников, ремесленников, дизайнеров используя 

предметную терминологию, а также описывать методы и подходы (техники), использованные 

для создания собственной работы и работы других (художники, ремесленники, дизайнеры), с 

применением предметной терминологии. Как ведущий экскурсии-квеста обратила особое 

внимание учащихся на картину Абильхана Кастеева «Турксиб» (1969г.).  
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 Это полотно творец создал по своим воспоминаниям: в 1927 году он был на 

строительстве железнодорожной магистрали Турксиб. Эта важнейшая дорога соединила 

Сибирь и Среднюю Азию и положила начало новой эпохи в жизни казахов. 

Автор показывает радость, связанную с первым, пышущим белым паром, паровозом. 

Техническое чудо восхищает всадников на лошадях и верблюдах, празднично одетых женщин, 

стариков и детишек. Даже такое обыденное событие казахи способны превратить в праздник. 

Мы проживаем на станции Коксу Коксуского района теперь уже Жетысуской 

области. Через нашу станцию проходит железнодорожная магистраль Турксиб, 

строительство которой в своей картине изобразил великий художник, основоположник 

живописи Казахастана А. Кастеев. 

И примечательно и то, что в прошлом веке на станции Айнабулак был забит «Золотой» 

костыль при стыковке Транс-Сибирской магистрали, также был на месте стыковки рельсов на 

станции Огыз-Корган, переименованный по этому поводу в Айнабулак.  

В строительстве железной дороги Турксиба принимали участие непосредственно 

коренные жители нашего района, внуки которых работают в настоящее время на железных 

дорогах РК и являются третьим поколением трудовых династиях железнодорожников. Это 

династии семьи Байшапановых, Байтулаковых, Абдельдиновых и многих других семей.  

Таким образом, на уроке художественного труда можно и нужно в целях 

нравственно-патриотического воспитания молодежи (учащихся) связать историю родного 

края, историческую память народа, привить учащимся на наглядном примере любовь к 

родной земле, уважение к предкам, проживавшим и трудившимся на этой земле, 

значимость их вклада в нашу огромную Республику Казахстан. 
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Музыкадағы оқыту мен патриоттыққа тәрбиелеу үрдесіндегі  басты мақсат әрбір  

жас адамды қоғамның тірегі, рухани бай мәдениетті, эстетикалық талғамы зор, өз 

отанының елжанды азаматы етіп тәрбиелеу . 

Қазақтың музыкалық шығармашылық құралдары арқылы оқушыларды 

патриоттыққа тәрбиелеу. 

Тірек сөздер: патриот, патриотизм, ұлтық патриотизм, музыка, патриоттық 

тәрбие, музыкалық білім. 
 

Главная цель в процессе музыкального обучения и патриотического воспитания 

воспитание каждого молодого человека как достояние общества, духовно богатой 

культурой, обладающего большим эстетическим вкусом, гражданина своейрРодины. 

Патриотическое воспитание учащихся средствами казахского музыкального 

творчества. 

Ключевые слова: патриот, патриотизм,национальный патриотизм, 

патриотическое воспитание,музыкальное образование. 
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The main goal in the process of musical education and patriotic education is to educate 

every young person as a pillar of society, spiritually rich culture, possessing great aesthetic taste, 

a citizen of his homeland. 

Patriotic education of students by means of  Kazakh musical creativity. 

Keywords: patriot, patriotism, national patriotism, patriotic education, musical education. 

 

Қазіргі заманғы қоғамдағы түбегейлі өзгерістер, тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 

идеологиясы мен  жаңа саясат  парадигмасы мектептер  мен оқу  орындарында  білім  беру 

процестерін қайта қарауда иновациялық жолды  іздестірудегі  туындайтын  қайшылықтарды 

оны  жеңу жолдарын табуды, білім мазмұнын  құруға  жаңа концептуальді тұрғыдан және 

жеткіншек ұрпақты тәрбиелеудегі тәрбиенің рөлін көтеруді талап ететіні күмәнсіз. Осы салада 

ғылыми-педагогикалық зерттеулердің талдауы «Патриоттық тәрбие» немесе «патриотизм 

тәрбиесі» ұғымдарының трактовкасын көп зерттеушілер тұтас комплексті екі педагогикалық 

ұғымының бірлесе дамуында зерттеп білуде деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді, бірақ 

та «Патриоттық тәрбие технологиясы» интегративтік тереңдетіп оқып-үйрену мақсатында 

бірнеше ғылыми «Тәрбие», «Потриотизм», «Патриоттық тәрбие және патриоттық тәрбие 

технологиясы» философиялық, психологиялық,  педагогикалық, музыка-педагогикалық  

ғылымдар  тұрғысынан  қарастырылды. 

Мектеп оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеу педагогикалық проблема ретінде  

бүгінгі таңда көп ұлттық жаһандану процестерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық 

реформалардың жалпы әлемдік шарттары  негізінде Қазақстанда жаңа тәрбиелеу, білім  

беру  жағдайы  қалыптасып оған біздің еліміздің аумағында  тұрып  жатқан халықтардың  

мәдениетінің ұлттық ерекшелігінің санағы, білім беру және тәрбиелеу құрамының 

этнизациясын күшейту сипаты тән. 

Қазақстанда білім беруді дамыту мен оқушы жастарды тәрбиелеудің 

тұжырымдамалық негіздері  алға қойған патриотизмге тәрбиелеу міндеттерін  шешу  мектеп 

жұмысын жаңа сатыға көтеруді, білімдерді терең меңгеру ғана емес, оқушылардың 

эстетикалық  мәдениеті  деңгейін  арттыруды  қамтамасыз етуді талап етеді.    

Музыка өнерінің  функциясы  көпжақты.  Бұл  функциялардың  бәрі  өзара  тығыз  

байланысты, музыка  тіпті  тек  таза  қолданбалы  немесе  көңіл  көтерушілік  рөл  атқарған  

жағдайда да,  ол  тындаушыларын  тәрбиелейді,  олардың  рухани  дүниесін  

қалыптастырады  және  өзгертеді, - деп  атап  көрсетеді А.Н.Сохор. 

Айтылып өткендей,  патриотизм-адам  тұлғасының,  оның  рухани  дүниесі  мен  тіршілік  

әрекетінің  барлық  жақтарымен  байланыстағы маңызды,  түпкілікті  қасиеттерінің  бірі.  

Патриотизмде  тұлғаның  дүние  танымдық  жетілуі,  адамгершілік  сенімділігі,  құндылық  

бағыт-бағдары,  оның  өмірлік  көзқарасы,  тәжірибелік  мінез-құлқы  көрсетіледі. Сондай-ақ,  

өнер  адамға  жан-жақты  әсер  ете  алатын  қасиеті  болғандықтан, ол  оған  барлық  осы  

аспектілерді,  патриоттық  сана,  сезім  және  әрекетті  қалыптастыруға  қабілетті. 

Музыка  патриотизм идеясын  ерекше  айқындылықпен,  жарқындылықпен  білдіруге  

қабілетті.  Адамның  сезіміне  әсер  ететін  нәрсенің  бәрі: туған  табиғат  көрінісі,  халық  

әндері  мен  күйлері,  тарихи  және  қазіргі  заман  көріністері    музыкалық  шығармада  

өзінің  көрінісін  табады.  Музыка  өнерінің  табиғаты  әсер  беретін,  музыка  арқылы  

патриоттық  тәрбие  берудің  өзіндік  ерекшеліктерін  атап  айту  қажет.  Музыка  қоғамдық  

сананың  бір  түрі  бола  тұра,  шынайы  өмірді  көрсете  отырып,  адамның  ішкі  жан-

дүниесінің эмоционалдық  тұрғыда  әсер  етуде  мүмкіндігі  бар. 

Қазақстандық  патриотизмге  тәрбиелеу  көпқырлы  процесс.Қазақстанның  музыкалық  

шығармашылығы  құралдары  арқылы  жастарды  патриоттыққа  тәрбиелеуді  зерттеуге  

қызығушылықтың  артуы  музыкалық  өнердің  қоғамдық  сананың  формасы  ретінде  оқушылар  

ішкі  әлеміне  терең  эмоциональдық  әсер  етуге  мүмкіндіктері  мен  байланысты.  Бұл  бағытта  

А.О.Апраксина,  Ю.БАлиев,  В.К.Белебородова,  Д.Б.Кабалевскийдің  еңбектері  жас  ұрпақты  

музыкалық-эстетикалық  тәрбиесіне  үлкен  септігін  тигізгендігін  ерекше  атауға  болады. 
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 Қазақтың ақын-жыраулары  Асан қайғы, Ақтамберді жырау,  Бұқар  жырау, Шал  

ақын, Махамбет  Өтемісұлы,  патриоттық  қасиеттерді  жас  ұрпақтың  бойында оларды  

тәрбиелеу туралы көзқарастарын терме-жырлар арқылы толғаған. Өз еліне, халқына, оның 

тарихына, салт-дәстүріне, мәдениетіне деген сүйіспеншілік, Отан сезімінің нағыз үлгісін 

оларды жастар бойында  тәрбиелеу мәселелерін қазақтың белгілі ағартушы педагогтары 

Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, 

Х.Досмұхамедов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов және т.б. өмірлік – шығармашылық 

қызметіне көрсеткен  еңбектерін де аса көңіл бөлген. 

Халық қаһарманы, белгілі жазушы, қоғам қайраткері Б.Момышұлының 

шығармаларында патриоттық тәрбие мәселелері кеңінен көрініс тапқан. 

Қазақтың қара жеріне кіндік қандары тамған қас батырларымыз Б.Момышұлы: 

«Ұлттық рух пен ұлттық патриотизм – бұл ұлттың ішіндегі жеке адамның асыл белгісі мен 

қасиеті», деп Отанға деген сүйіспеншілік оның әрбір азаматының жүрегінен туындауы 

керек деп жеткізсе, Ұлы Отан Соғысының шегіне жете беріп, қаһармандықпен қаза тапқан 

Баубек Бұлқышев: «Адал адам Отанын сүйеді. Адал, ақ жүрекке Отан анасындай. Отанның 

дегенін істеу-қуаныш, мақтаныш. Отанға деген махабатты бізде өлшеуге болмайды», деп 

жүректің пәктілігі ғана Отанды анасындай қастерлеуге тәрбиелейтінін айтады. 

Қазіргі заманғы  педагогикалық  ғылымда,  адамзаттың  дамуы  туралы  педагогикалық  

ойдың  көптеген  ғасырлық  іргетасымен  қаланған  «тәрбие»  категориясы туралы  өте  белгілі  

көзқарас  қалыптасты.   ІХ  ғасырдың  20-30  жылдары  педагогтар  В.А.Сухомолинский,  

А.С.Макаренко,  А.В.Луначарский,  «жаңа  адам»  үйлесімді   дамыған   проблемасы   мен  

тәжірибесін  оқып  зерттеді.  А.С.Макаренко  ұжымдағы  тәрбие  теориясын  жасап,  іс  жүзіне  

асырды.  Осы   жөнінде  ол  Ұжымды  тұлға  эгоизмі  мен  жанасатын  барлық  нүктелерде  қорғай  

отырып,  ұжым  мұнымен  әрбір  тұлғаны  да  қорғайды  және  оның  дамуына  ең  қолайлы  

жағдайларды  қамтамасыз  етеді  талаптары  тәрбиелеуші  болып  табылады. 

«Балаға музыка арқылы патриоттық тәрбие беру» 

В.А. Сухомлинский   «Музыкалық   тәрбие – музыкантты тәрбиелеу емес, ең 

алдымен адамды тәрбиелеу»  -  деп тегін айтпаған.  Біз балалардың қабілетін дамыта 

отырып, өзіндік дамуға даяр, өзін таныта алатын және өзі үшін де,қоғам үшін де бар 

мүмкіндігін пайдаланатын шығармашыл, құзіретті тұлғаны тәрбиелеуге  міндеттіміз. 

Музыка дегеніміз – бұл керемет,  ештеңемен де ауыстырылмайтын білім беру 

құралы. Физилогиялық  кемістігі  жоқ   балалардың   барлығы дыбыстарды ести алады.  

Сондықтан оларға музыканы түсінуге, сезінуге үйретуге болады. 

Тәрбиеге  кешенді  қарауды  А.В.Луначарский  тұлғаның  жан-жақты  даму  қажеттілігіне  

негіздеді,  адам-өзара  аралас, бірақ бөлек  тұрғысынан  қарастырыла  алады.  Бір   жағынан  бұл  

ақыл  мен  идеяларды  сіңіріп,  адам  неге  ұмтылатынын  көрсетеді:  бұл  сезім,  ой  тудырып  

фактілер  мен  идеяларды  адамда  ынталандыратын  және  оның  жүріс-тұрысын  бағыттаушы  

күш,  содан  соң  техника  яғни,  білгірлік,  білім  басшылыққа  алып  белгілі  нәтижелерге  жету. 

Тәрбие  қоғам  мүддесі  және  оның  даму  деңгейіне  сәйкес  жүзеге  асырылады,  

басқаша  айтқанда,  тәрбие  бұл  жеткіншек  ұрпақты  өмірге  дайындау,  балалар мен  

жастарды  және  ересектерді  өмір  сүру  жағдайына  бейімдеу  мен  осы  жағдайларды  

жетілдіру.  Бұл  жөнінде  В.А.Селиванов  былай  деп  атап  көрсетті:  «Тәрбие  табиғаты  

жағынан  әлеуметтік  құбылыс  болып  табылады,  оған  барлық  әлеуметтік  экономикалық  

және  саяси  құрылымдар  қамтылған:  тәрбие  өмір  үшін,  оны  жалғастыру  үшін  

ұйымдастырылады,  ал  өмір  педагогтандырылады».  Ал  Н.И.Болдыревтің  пікірі  бойынша  

«Тәрбие-бұл  бүкіл   бір  процесс.   Адамда  мақсатты  тұлға  тәрбиеленеді.  Әуелі  музыкалық  

қабілеттерді  қалыптастырып,  сонан  соң  дене  тәрбиесіне  өтуге  болмайды.  Мұның  бәрі  

бір  мезгілде  жасалады.  Тұлға  бөлшектеніп  емес,  бүтіндей   дамиды».   

Жаһандану  өркендеу  дағдарысы  кезінде  жас  ұрпақтың  рухани  адамгершілік  және  

оны  өз  бетінше  өмір  сүруге  дайындау  мәселелерін  қазіргі  қазақ   қоғамының  ұғынуы  

тұлғаның  өз  мақсатына  адамгершілік,  азаматтық  патриоттық  қасиеттерін  жетілдіру  
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бойынша  қоғам  сұраныстарының  алдын-алу  сияқтылар  кіретін  тәрбиелеу  

технологиясының  осындай  үлгілерін  құрайтын  инновациялық  тәсілдер  үшін  мүмкіндік  

береді.  Біз  іздеген  «патриоттық  тәрбие»  ұғымы  бірнеше  жүзжылдықтарда  түрлі  

өзгерістерді басынан  өткізе  отырып,  алдыңғы  ғалымдардың  әрбір  қоғамның  жетекші  

өкілдерімен,  соның  ішінде  қазақстандық  ғалымдардың  да  ойларымен  толыға  отырып  

тұлғаның  қалыптасуындағы  маңызды  қасиетт  болып  табылатын  халық  игілігіндегі   

потриоттық,  жоғары  адамгершілік, адалдық  сезімдерін  өз  бойына  жинаған. 

Бұл  ұсынылған  «патриоттық  тәрбиенің»  құрылымдық  бөлімдік  үлгісі,  біз  бөліп  

көрсеткен  белгілер  мен  көрсеткіштер  оқушылардың  ішкі  өзін-өзі  алға  ілгерілеу  және  бағыт  

алу  процецесіне  белсенді  қатысуын  қамтамасыз  ете  отырып,  оны  тәжірибе  жүзінде  іске  

асуына  бағыттайды.  Мәселе  өте  күрделі  болғандықтан,  оның   көптеген  салаларын  қамтып  

шығу  мүмкін  емес  және  ол  қазақтың  музыкалық  шығармашылық  құралдары  арқылы  

оқушыларды    патриоттыққа тәрбиелеу  мәселесін  әрі  жетілдіруді  қажет  етеді. 

Отаншылдық патриотизм – бұл елдікті, мемлекеттілікті саналы түрде сезіну. 

Мәселен, кез келген адамның өзі туып-өскен жеріне бауыр басуы, ана тілін толық меңгеріп, 

оған құрметпен қарауы, өз Отанының мүддесін ойлау, туған жеріне деген адалдық, өз елінің 

саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени саладағы жетістіктерін мақтан ету, өз Отанының 

бостандығы мен Тәуелсіздігін қорғау, ата-бабаларың мен Отанының тарихына құрметпен 

қарау, сондай-ақ, өзіңнің табанақы, маңдай теріңді туған еліңнің гүлденуіне арнау – 

бұлардың да қазақстандық патриотизм деген ұғымның ішіне сияды.  

Әскери патриоттық тәрбие – жас өренді Отанды қорғауға ұдайы әзір болуға моральдық 

және дене бітімі жағынан даярлау болып табылады. Әрбір жасөспірім жасынан «Қазақстан – 

менің Отаным», «Ол мен үшін жауапты болғаны сияқты мен де ол үшін жауаптымын» - деген 

қарапайым ойды меңгеруі керек. Әскери-патриоттық тәрбие – жас өренді Отанды қорғауға ұдайы 

әзір болуға моральдық және дене бітімі жағынан даярлау болып табылады.   

Еліміздің болашағы – жас ұрпақты тәрбиелеуде бесік-отбасы, ата-ана тәрбиесі болса, 

екінші бесік-білім беру мекемесі. Мектепке дейіңгі кезеңдегі тәрбие- адам қалыптасуының 

алғашқы баспалдағы. Заман талабына лайық тәрбие мен білім беру жұмысын кешенді 

ұйымдастыру жаңа технологияларды, идеялар мен шығармашылық, инновациялық 

жаңашылдықты қажет етеді.мектепке дейіңгі ұйымда берілетін тәрбие – барлық тәрбиенің 

бастамасы, әрі жан-жақты тәрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. 

Балалардың азаматтық тұлғасы мен отаншылдық асқақ сезімдері білім мен тәрбие 

барысында қалыптасады. Яғни, жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу маңызды да 

жауапты істердің бері. Ел тізгінің берік ұстай білетін ұрпақ тәрбиелеу әр отбасының және 

мектепке дейіңгі ұйымның негізгі міндеттерінің бірі. 

Балаларға патриоттық тәрбие күнделікті ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті, ертеңгіліктер, 

іс-шаралар арқылы беріліп отырады. Нәтижесінде озін, ағайын-туысын, достарын, рәміздерін 

құрметтейтін, тілін білетін елін, жерін сүйетін, жауапкершілікті сезінетін тұлға қалыптасады.  

Кішкентай балаларымыз Елтаңба мен Туымызды біліп, Әнұранымызды жатқа 

шырқап тұрса әуенін құлағына құйып өссе, сөз жоқ, олардың Отаншыл, еліне қамқор, батыл 

да қайратты, қайырымды болып өсетіні даусыз. Балалардың шығармашылық жұмыстары 

да өз нәтижесін беретіні белгілі. 
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Жеңіл атлетика – бұл дене жаттығуларының біріккен түрі болып саналады. 

Балалар мен жас өспірімдердің қозғалыс қаблеттері олардың марфофункциялық 

негіздерімен тығыз байланысты. Оқушы жасөспірімдердің дамулары үздіксіз үрдіс және 

мектеп оқушыларының өсуіне негізгі жүгіру, секіру сияқты ден жаттығулары әсер етеді.  

Тірек сөздер: Жасөспірім, дене тәрбиесі, жеңіл атлетика,жаттығулар 
 

Легкая атлетика считается комбинированной формой физических упражнений. 

Двигательные способности детей и подростков тесно связаны с их морфофункциональными 

основами. Развитие школьников-подростков является непрерывной тенденцией и на рост 

школьников оказывают влияние такие физические упражнения, как основной бег, прыжки. 

Ключевые слова: Подросток, физическая культура, легкая атлетика, упражнения. 
 

Athletics is considered a combined form of physical exercise. The motor abilities of 

children and adolescents are closely related to their marphofunctional foundations. The 

development of adolescent schoolchildren is a continuous trend and the growth of schoolchildren 

is influenced by such physical exercises as basic running, jumping. 

Keywords: Teenager, physical education, athletics, exercises. 

 

Жеңіл атлетика – бұл дене жаттығуларының біріккен түрі болып саналады. 

Спорттық жүру, жүгіру, секіру, көпсайыс. Жеңіл атлетика онымен қатар ғылыми 

дәлелденген  сала болып саналады. Өзінің даму тарихы, ілімі, техникасы, тактикасы, үйрету 

әдістемесі және жаттығулары бар сала. 

Балалар мен жас өспірімдердің қозғалыс қаблеттері олардың марфофункциялық 

негіздерімен тығыз байланысты. Оқушы жас өспірімдердің дамулары үздіксіз, бірақ бәрінде 

бірдей емес. Әрине, мектеп оқушыларының өсуіне негізгі жүгіру, секіру сиякты ден 

жаттығулары әсер етеді.  

Мектеп оқушыларының дамуын үш кезеңге бөлуге болады. 

1. Төменгі жас: 6-10 жас 

2. Орта жас: 11-14 жас  

3. Үлкен жас: 15-17 жас   

Төменгі жас балалардың өсуі интенсивті бір қалыпты болады. Сонымен қатар бұл кезеңде 

өзгнрістер болуы мүмкін. Бір жылда 1 см, салмағы 1,3 кг өседі. Осы кезеңде ұлдар мен 

қыздардың өсулері бірдей болады және қаңқалары нық түгел еттеніп болуына көп уақыт бар.  

Орта мектеп кезеңінде жасөспірімде морофофункцияналдық, жыныстық өзгерістер пайда 

болады. Бұл кезеңнің соңына қарай бойдың, салмақтың тез өсуі байқалады. Ұлдарға қарағанда 

қыздардың жыныстық өзгеруі және бойларының тез өсуі болады. Осы кезеңде қыз балаларда 

секіру, тартылу жаттығуларын орындағанда көптеген қиындықтар кездеседі. Бұл кезде бір 

бағытта дене жаттығуларын істеу дене қасиеттерінің бір бағытта дамуына және омыртқа 

жотасының дұрыс күтуге, яғни жаттығу кезінде денелерін дұрыс игере білуге үйрету керек.  

Үлкен мектеп жасы кезеңі бірдей даму кезеңі болып табылады. Бірақ, қыздарға 

қарағанда ұлдар тез өсу, дамиды. Осы кезеңде жыныстық жағынан толықтай жетіледі. 17-

18 жастағы ұлдарда бұлшық ет ағзасының қырық бес пайызы құрайды, бұл ұлдардың 

жетілгендігін байқатады. Ал қыздарда бұл кезеңде жамбас, бөксе, бұлшық еттері сомданып, 
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кейбір жаттығуларды жасауда қиыншылықтар туғызады. Бұл жаста қыздардың жаттығу 

жасаудан қиыншылықтар кездеседі. Жоғарғы мектеп жасында өмірді тану, өмірдегі 

қатынастарды сезіне спортпен шұғылдана да айқын байқалып тұрады.  

Мектеп табалдырығын аттаған бірінші сынып мектеппен қалай танысса, дене 

шынықтыру сабағы солай таныстырылуы керек. Ал мектептегі жалпы дене шынықтыру, 

яғни сауықтыру денсаулығының басқа пәндермен салыстырғанда өзіндік ерекшеліктері 

бар. Оқушылылар спорт залға арнайы спорттық киіммен ғана шынығуы тиіс, бұл оларға 

қойылатын басты талап.  Дене жағынан жетілдіру бұл ең алдымен адамның тұла бойын 

сапасының жоғары сатысы. Олардың ішіндегі ең маңыздысы, күші төзімділігі, 

шапшаңдылығы, штрақтығы болып табылады. Дене тұлғасы жақсы дамып, жетілген адам 

жеңіл жүгіре береді, тез жүгіреді, шаңғымен жүгіреді, т.б.  

Оқушылардың дене тәрбиесін үйымдастыруда мұғалімдер оқушының организімін және 

нерв системаларының функциялары жайлы деректерге сенеді. Дене тәрбиесі педагогикалық 

процесс. Ол адамның дене тәрбиесі туралы білімін қалыптастырады, барлық шақта оқушы 

неғұрлым қарқынды дамиды. Бұл дамуға барынша көмек жасау мектептің маңызды міндеті. 

Мектеп оқушыларының оқу күні режиміндегі дене шынықтыру шаралары.  

Ертеңгі гигиеналық жаттығу және сабаққа деген гимнастика 7-10 жастағы балалар 

10-11 сыныпқа созылғанан кейін бала организмнің функциясы төмендейді. Жүру, қызу 

бәсеңдейді, қан қысымы төмендейді. Сондықтан ертеңгілік гимнастика жасау керек. Суық 

сумен жуыну, т.б. ертеңгілік дене шынықтыру қимылдары балаларды ұйымшылдыққа және 

тәрбиеләкке тәрбиелейді, дененің қимылдарын жасау отбасынан бастау керек. 

Мектепке дейінгі кезең дене шынықтыру жасау әдетін қалыптастырудың маңызды 

шартты режимі болып табылады. Уақытында ұйықтау, ұйқыдан тұру, гимнастика жасаудың 

маңызы зор таза ауада өтуі керек. Ол сабаққа 15-20 минут қалғанда басталады, 3-ші, 4-ші 

сыныптарда 8-12 минут.  

Дене шынықтыру минуттігі оқушының ынтасы мен белсенділігін арттырады және оны 

оқу материялын меңгеру ықпал етеді. 1-2 сыныптарда дене шынықтыру 3-4 рет, 3-4 сыныптарда  

2-3 рет өтеді. қзақтығы 15 минут, оған 3 жаттығу енгізіледі. Бой жазу аяқ жаттығуы, тұла бойы 

жаттығуы, қол жаттығуы. Дене шынықтыру минуттегі балалар алдында желдеткіштер ашылады, 

барлақ оқу құралдары жинастырылады, балалар бір-біріне бөгет жасамайды. 

Қандайда болмасын, дене жүктемесі – склероздық өзгерістерді болдырмайды. Дене 

жаттығулары абалалардың  психикасына да үлкен әсерін тигізетіні өмір тәжірибесінен 

белгілі. Баланың  психикасы жақсарғаннан кейін, оның жүйке жүйесінің күш жігері артады. 

Ішкі сілкініс (эндокринная железа) бездерінің жақсы жұмыс істеуіне мүмкіншілік 

тудырады. Бала ағзасына жағымды эмоциялық құбылыстардың болуына әсер етеді. Дене 

шынықтырумен айналысуды бастайтындар үшін, көптеген әр түрлі дене шынықтыру 

жаттығуларының мол жиынтығының арасындағы ең бірінші орынға шығаратындары: 

сауықтыру жүріс, жүріспен алмастырып тұратын жүгіру, аэробика, шейпинг, жүзу, туризм, 

ерік, гимнастика және тыныс алу жаттығулары. 

Балалардың бұлшық еттері жыл сайын бір қалыпты және тұрақты түрде өсіп 

отырады. Алайда, әр түрлі бұлшық ет топтары күштің жыл сайынғы өсуі бір қалыпты 

болмайды. дене жаттығуларының әскрімен тоғыз жастан бастап денені тік ұстайтын 

бұлшық еттердің күші елеулі түрде артады да, саусақ бұлшық еттерінің күші біршама 

тежеледі. Бұлшық еттер күшінің үдемелі түрде өсуі қыз балаларда 11-12 жаста, ал ер 

балаларда біршама кейінірек – 12-14 жас аралығында басталады. 

Балаларда күш қаблетін жетілдіретін жаттыулар негізінен жүйклі түрде орындалып 

отыруы қажет. Күш  қаблетін жетілдіру кезінде денеге түсетін күш қате көп болмауы керек. 

Бұл адамның жалпы өсуін кідіртеді. 

Күшті арттыратын жаттығулар адамның шапшаңдық, күштілік, төзімділік қасиет-

қаблеттерін дамытудың негізі болғандықтан, мұндай жаттығуларды үздіксіз және 

жеткілікті мөлшерде орвндап отыру керек. 
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 Күш қаблетін жетілдіру үшін жаттығулардың төмендегідей түрлерін орындау кереек: 

а) кермеге тартылу, биікке өрмелеу, аяқты көтеру, еденге немее гимнастикалық 

орындыққа етпетінен жатып, қолды бүгіп, жазу жаттығуларын орындау керек; 

ә) басқа ауыр салмақтар көтеру, серіппелі спорт құрылғымен, батпан көтеру жаттығуы. 

Төзімділік қаблетін етілдіру үшін бірінші кезекте күрделеу жаттығулар 

пайдаланылады. Бұлар аласа кермеге тартылу, гимнастикалық қабырғаға және орындыққа 

қолды тіреп, бірнеше рет бүгіп-жазу, онша ауыр емес заттарды көтеру. 

Жылдамдық қаблетін жетілдіру үшін ең бірінші қозғалыс шапшаңдығын арттыруға 

арналған жаттығулар пайдалынылады. Қозғалыс шапшаңдығын дамытуда қайталау тәсілі 

қолданылады. Әрбір келесі қимыл-әрекет бұрын көрсетілген шапшаңдықты арттыру 

міндетін алға қоюы керек.   

Баланың денесінің өсіп-жетілуі ата-аналардың көпшілігі дені сау дененің берік 

болып өсуін қалайды. Олардың көпшілігі балалардың оқудағы үлгерім  көбінесе олардың 

денсаулығына байланысты екенін біледі. Сондықтан көптеген отбасыларында балалардың 

денсаулығына аса мән беріледі, бірақ ол көбінесе жүйесіз жүргізіледі. Мектептегі 

жұмыспен нашар байланыстырылады. Баланың отбасындағы дене тәрбиесіне дұрыс бағыт 

беру мұғалімнің борышы. Ата-аналарға оқудың балалардан күш-қуатын жұмсауды талап 

ететін организмнің шаруашылығын дәлелдеу маңызды 
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ЖАТТЫҒУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЖАРАҚАТТАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ 
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І. Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада автор жаттығу кезеңіндегі жарақаттардың себептері және түрлерін 

талдайды. Спорттық медицина саласының дамуына үлес қосу, жарақаттардың 

болуының алдын алу, спортшылардың жарақаттарын сапалы әрі жылдам емдеу жолдары 

бойынша жұмыс жасау керек, өйткені дене тәрбиесінің рөлі әр адамның денесінің 

үйлесімді дамуынан тұрады. 

Тірек сөздер: жаттығу кезеңіндегі жарақаттар, спорт, жарақаттардың 

себептері денсаулық, дене тәрбиесі. 
  
В статье автор анализирует причины и виды травм на тренировочном этапе. 

Необходимо вносить вклад в развитие отрасли спортивной медицины, работать над 

профилактикой травматизма, над качественным и быстрым лечением травм 
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спортсменов, так как роль физической культуры заключается в гармоничном развитии 

организма каждого человека. 

Ключевые слова: травмы в тренировочный период, спорт, причины травм 

здоровье, физическая культура. 
 

In the article, the author analyzes the causes and types of injuries at the training stage. It 

is necessary to contribute to the development of the sports medicine industry, to work on injury 

prevention, on high-quality and rapid treatment of athletes' injuries, since the role of physical 

culture is in the harmonious development of each person's body. 

Keywords: injuries during the training period, sports, causes of injuries, health, physical culture. 

 

Спорттық жарақаттанудың алдын алудың тиімді бағдарламаларын іске асыру 

спортшылардың жақсы денсаулық жағдайын сақтауға, спорттық ұзақ өмір сүруін ұлғайтуға 

және жекелеген адамдардың, спорттық қауымдастықтардың, Денсаулық сақтау жүйесінің 

және жалпы бүкіл қоғамның спорттық жарақаттарды емдеуге және спортшыларды кейіннен 

оңалтуға арналған шығыстарын қысқартуға мүмкіндік береді. Ең айқын 

артықшылықтардың бірі-спортшылардың тиімділігін арттыру мүмкіндігі. Бұл артықшылық 

жаттықтырушыларды спортшыларда жарақаттанудың алдын алу стратегиясын қолдануға 

ынталандыру құралы ретінде өте маңызды. Өйткені, жетістікке жету ықтималдығы, 

мысалы, ойын спортында, жарыстарға қатысу үшін командаға іріктеу кезінде барлық үздік 

ойыншылардың болуына тікелей байланысты.  

Зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы 

Ақпараттық, сараптамалық, проблемалық материалдарды талдау негізінде ғылыми 

еңбектің мақсаты мен міндетіне сай жүргізілді. Сонымен қатар, тақырыпты ашу барысында 

спортшылармен сауалнама, сұхбат жіне жеке тақырыптарда зерттеу жүргізілді.  

Жаттығу кезіндегі жарақаттану бойынша ғылыми-әдістемелік әдебиеттер деректерін 

талдау және қорыту. 

3. Бақылау педагогикалық сынақтары.  

4. Зерттеу нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу әдістері. 

Зерттеудің нақты міндеттері мен әдістері спорт пен жаттығу кезіндегі 

жарақаттанудың теориясы мен әдістемесі бойынша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

талдау нәтижесінде анықталды. Әдеби дереккөздерді талдау жаттығу кезіндегі жарақаттану 

бәсекелестік белсенділігі мен оқу-жаттығу процесін зерттеудің негізгі тәсілдерін анықтады. 

Спорттық-педагогикалық тәжірибені жалпылау және оқу процесін жоспарлаудың 

бағдарламалық және нормативтік құжаттарының мазмұнын талдау оқу процесінің бағытын, 

жасына және дайындық кезеңіне байланысты әр түрлі дайындық түрлеріне бөлінетін 

уақыттың арақатынасын зерттеуге мүмкіндік берді. 

Жаттығу кезіндегі жарақаттануды бақылау салыстырмалы талдау жүргізу және 

жаттығу мен бәсекелестік іс-әрекеттің сапасын жақсарту резервтерін анықтау үшін қажетті 

объективті сандық параметрлерді алу үшін жүргізілді. 

Әр түрлі спорт саласында жаттығулардың сапасы мен мөлшерден тыс жүктеме 

берілуіне қарай түрлі жарақатқа ұшырап жатады.  

Жарақаттар – бұл адам ұлпалары мен органдарының зақымдануы, сыртқы себептерден 

аяқ-қолдың сынуы мен буынның шығуынан (1-суретте көрсетілген), жұмсақ ұлпаның 

жаралануы мен дененiң сыдырылуынан, органдардың зақымдануынан және көптеген басқа 

жәйттердiң әсерiнен ұлпалар мен органдар тұтастығы мен қызметiнiң бұзылуы. 

Мына жағдайларда жарақат алу мүмкін: 

–  Өндірісте (өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында) жарақаттану; 

–  Көлікте (автомобиль, темір жол, су көлігі, әуе көлігі) жарақаттану; 

–  Көшеде жарақаттану (адамдардың көшеде құлап қалуынан, құлаған заттардың 

соғуынан, т. б. зақымдану); 
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 Тұрмыстық жарақаттану (тұрмыста кездейсоқ себептерден зақымдану: баспалдақтан 

құлау, түрмыстағы қолданылатын заттардан зақым алу, т.б. Немесе төбелес, кісі 

өлтірушілік, өзін-өзі өлтірушілік және т.б. Кезінде қасақана жасалатын зақымдар). 

Спортпен айналысқан кездегі спорт жарақаттары. Спортшылардың жарақаттануы 

кезінде көрсететін медициналық қызметтердің түрлері: 

1. Далалық хирургия; 

2. Далалық терапия; 

3. эпидемиология; 

4.  гигиена;       

Жарақаттанудың әрбір түрінің өз ерекшеліктері болады, олар оқиғалардың мән-

жайларына ғана емес, келтірілген зақымдардың сипатына да байланысты. Мәселен, 

өндірісте жарақаттанғанда — жаралану, көшеде — сынық, спортта - соғып алу мен сіңірдің 

созылуы сияқты түрлері жайттар  көбірек орын алады.  

Кез-келген жарақат бiр орындағы ұлпалардың бұзылуымен қатар ағзада белгiлi бiр 

жалпы өзгерiстердi тудыруы мүмкін. Бұл құбылыстар орталық жүйке жүйесiнiң тiтiркенуiнен, 

қан кетуiнен, өмiрлiк маңызды органдардың зақымдалуынан, уланудан пайда болады. Қатты 

сырқырататын және қан көп кеткен ауқымды зақымдану кезiнде сырқаттың жалпы жағдайы 

өте тез нашарлайды. Ашық зақымдалу, немесе жара, кiлегейлi қабықша мен терi 

жамылғысының тұтастығының бұзылуы - бұл сыртқы жара, ал iшкi жара қан кетумен 

сипатталады. 

Енді спортшылар жарақаттарына тоқталсақ. Жыл сайын жаттығулар кезінде 

көптеген кәсіби және әуесқой спортшылар жарақат алып жатады. Оның ішінде соғып алу, 

тайып кету және сіңір созылуы жиі кездеседі, сонымен қатар ісіну мен қанды ісіктер жүреді. 

Жалпы әрбір спортқа тән кәсіби аурулары болады. Мәселен, балуандар қолдарын 

ауыртып алады, сіңірлері созылып кетеді. Футболшылар тізелерін, тобықтарын жиі 

жарақаттайды. Футболшыларға көбіне мениск (тізедегі шеміршектің зақымдануы) деген 

ауру тән. Боксшылар қатты соққыдан мидың шайқалуына ұшырайды. Ауыр соққыдан қан 

ұйып қалады да, мойын омыртқасына зақым келеді. Бұдан келіп, бас ішіндегі қан 

қысымының көтерілуі пайда болады.  

Спорттық жарақаттардың себебіне қарай эндогендік (ішкі) және экзогендік (сыртқы) 

деп қарастырамыз. Эндогендік зақымдар спортшының өз кінәсінен болады, яғни дұрыс 

емес әдіс қолдану, артық күш салу немесе мұқият болмау салдарынан болады. Ал экзогендік 

зақымдар сыртқы жағдайлар әсерінен, мысалы, құлау, бұзылған жаттығу құрылысы немесе 

ауа райы жағдайының бұзылуынаң әсерінен болады. 

Егер адам бiр мезгiлде 2 немесе одан да көп жарықшақпен немесе ұсақ заттармен 

зақымданғанда ондай жараларды бiрнеше жарақат дейдi. Бұндай жағдай үлкен 

медициналық тексерілісті қажет етеді. 

Зардап шеккен спортшының жарақатын асқындырмай, оған әртүрлi медициналық 

көмек шараларын дұрыс көрсетiп,оның өмiрiн сақтап қалуға iс-әрекет жасайды. Сондықтан 

да жарақаттанған адамның өмiрi мен патологиялық процестердiң одан арғы салдары 

көбiнесе апат болған жердегi алғашқы көмектiң көрсетiлген уақыты мен оның сапасына 

тығыз байланысты. 

 Жарақат алған жағдайда микробтар жаралаушы затпен бiрге жараға түседi. Киiм 

бөлiктерi, ағаш, жердегi  және ауадағы заттар жараға жанасса, оларда үлкен көлемде 

микробтар болады. Сол себепті алғашқы көмек кезінде гигиенаны да ескерген жөн. 

Жарақаттар, микробпен зақымдалса, бұл ауру жараға инфекция түсуден пайда 

болады. Инфекция түскен жара бiрнеше сағат немесе күннен кейiн, бетi жабылып, жиектерi 

iсiнiп, қоршалған терiсi қызарады, жарада ауру бiлiнедi. Жарақат алған жағдайда инфекция 

түсудің алдын алып медициналық мекемеге жеткізілуі қажет, дереу алдын алмаған 

жағдайда спортшының спортқа деген қабілетіне зардабы тиюі мүмкін. 
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Сондай-ақ спортта жаттығударды дұрыс пайдалану, дененің дұрыс қалыптасуына 

ықпалы жоғары екендігін ескерген жөн. Артық жүктеменің алдын алумау бұл – созылмалы 

зақымға әкелуі мүмкін. Жаттығу бастар алдында қыздырыну жаттығулары мен стречинг, 

жаттығу құралын тексеру міндетті.  

Егер жаттығу түрі мен көлемін өз мүмкіндіктеріңізге сай дұрыс есептесеңіз, спортта 

көптеген жарақаттардың алдын алуға болады.  

Спорттық жарақат деп спортпен шұғылдану процесінде тіндердің шамадан тыс 

функционалды шамадан тыс жүктелуінен болатын өзгерістерді түсіну керек. Шамадан тыс 

кернеу, айналу, иілу және т.б. тіндік құрылымның өзгеруіне әкеледі, нәтижесінде 

функционалды элементтердің дегенерациясы пайда болады. 

Жарақат түрлері. 

Ауыр жарақаттар-бұл денсаулықтың айқын бұзылуын тудыратын және 30 күннен 

асатын оқу және спорттық қабілеттерін жоғалтуға әкелетін жарақаттар. 

Орташа жарақаттар-бұл 10-нан 30 күнге дейін спорттық мүгедектікке әкелетін 

ағзадағы айқын өзгерістері бар жарақаттар. 

Жеңіл жарақаттар-бұл денеде айтарлықтай бұзылулар тудырмайтын және жалпы 

және спорттық мүгедектіктің жоғалуына әкелмейтін жарақаттар (абразиялар, абразиялар, 

Үстірт жаралар, жеңіл көгеру, созылу). 

Бастапқы. Мұндай зақым кенеттен пайда болады. Мұның себебі механикалық әсер, 

абайсыздық және т. б. болуы мүмкін. 

Туындаған артық салмақ түсу. Спорттық шынтақ жарақаттары (теннис), иық (жүзу, 

допты лақтыру, лақтыру), төменгі аяқ (жүгіру), тізе және омыртқа (гимнастика, ауыр 

атлетика, күрес, футбол). 

Қайтадан. Жарақаттан кейін спортшы толық қалпына келтірілмеген жағдайда, 

жүктеме тек өлім орнына ғана емес, сонымен бірге дененің жарақаттанған бөлігінің 

әлсіздігі мен әлсіздігін өтеу үшін бүкіл денеге түседі, осылайша дененің басқа бөлігінде 

жарақат алу қаупі артады. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. 

Баланың өмір салты оның отбасында қалыптасады. Ата-аналардың міндеті-

балаларына дене шынықтыруды өз үлгісімен үйрету: таңертеңгі гимнастика, таза ауада 

спорттық ойындар, қыста шаңғы тебу, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық нормаларды 

сақтау. Мұның бәрі баланың салауатты өмір салтына деген ынтасын арттыруға ықпал етеді. 

Спорт спортшының денсаулық мәдениетін арттыруға, оның өмір салтын жақсартуға және 

жас ағзаның тиімді дамуына жағдай жасауға арналған. Оқушылардың спорттық 

жарақаттарының алдын алу үшін ата-аналар жаттығу өткізілетін күні өз баласының 

денсаулық жағдайын білуі, оны осы спорт түріне сәйкес келетін спорттық киіммен және аяқ 

киіммен қамтамасыз етуі тиіс. 

Жаттығуда санитарлық-гигиеналық нормаларды қамтамасыз ету үшін ата-аналар өз 

баласына сабақ аяқталғаннан кейін оның мінез-құлқы туралы еске салуы қажет: міндетті 

түрде спорттық нысанды шешіп алу (суық тиюді болдырмау үшін), шұлық пен аяқ киімді 

ауыстыру (жөргектің бөртпесі мен аяқтарының қажалып қалуының алдын алу мақсатында). 

Ата-аналар баласына спортпен шұғылдану кезінде ерекше мұқият және тәртіпті 

болуын, жаттықтырушының барлық командалары мен қауіпсіздік ережелерін дәл 

орындағанын ескертуі керек. Баланың күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру және оның 

сақталуын ата-аналардың бақылауы спортшының жұмысын жақсартады және спорттық 

жарақат алу қаупін азайтады. 

Спортшының артық салмағы, сондай-ақ дене салмағының болмауы метаболизмнің 

бұзылуына, бұлшықет атрофиясына әкелуі мүмкін, бұл жарақаттануға ықпал етеді. 

Дұрыс тамақтану, ыңғайлы спорттық киім мен аяқ киім, тұрақты дене шынықтыру 

сабақтары, күннің қатты режимімен үйлесіп, спорттық жарақаттанудың сенімді алдын-алу 

құралы болып табылады. 



 

132 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 Балалардың дене тәрбиесі тек маңызды емес: бұл оның жеке басын дамытудың 

маңызды құралы. Ата-аналар спортшыларда салауатты өмір салтының құндылығы туралы 

түсініктің қалыптасуына ықпал етуі, дене белсенділігі мен жеке гигиенаны сақтаудың 

пайдалылығы, орындылығы туралы ұғымды дамытуы тиіс. 

Мұның бәрі жас спортшылардың дененің өмірлік маңызды қасиеттерін, қозғалыс 

қабілеттерін, төзімділікті, күшті, жылдамдықты, икемділікті, ептілікті, қимылдарды 

үйлестіруді жұмылдыруға ықпал етеді. Ерік күші, энергия,өзін-өзі ұстау, өзіне және өзіне 

деген сенімділік сияқты қасиеттерді дамыту. 

Мектепте сабақ басталғанға дейінгі гимнастика. Сабақ басталардың дәл алдында барлық 

сыныптың оқушылары бірнеше дене шынықтыру жаттығулары орындалады, бұл олардың 

сабақта жұмысқа қызу кірісіп кетуіне және бүкіл оқу күні бойы жұмысқа қабілеттілігін  жақсы 

сақтауға көмектеседі. Мектепте сабақ басталғанға дейінгі гимнастика барлық оқушылар үшін 

міндетті. Өзге, өзіне ғана тән, арнайы міндетті болғандықтан оны үйдегі таңертеңгі 

гимнастикамен ауыстыруға болмайды. Егер ауа-райы мен ауаның температурасы мүмкіндік 

берсе (10 0 С-тан төмен болса), сабақ алдындағы гимнастиканы мектеп  жанындағы аулада 

өткізген жақсы; егер мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда, оны өткізетін бөлмелер (зал, 

коридор, класс) өте жақсы желдетілген болуы керек. Дене шынықтыру минуттары мен үзілістер. 

Мектептегі оқу жұмысы балалар мен жас өспірімдерді бірте-бірте шаршауға және оларды зейіні 

мен жұмысқа қабілеттілігінің әлсіреуіне алып келеді. Егер осындай шаршау кезінде оқушыларды 

аз уақытта әрекеттің басқа түріне ауыстыра қойса, олардың жұмысқа қабілеттілігі тез қалпына 

келеді. Осы мақсатпен сабақ арасында, сондай-ақ сабақтың өзінде де оқушылар бірнеше дене 

жаттығуларын орындайтын дене шынықтыру минуттарын немесе үзілістерін енгізу ұсынылады. 

Дене шынықтыру минуттары I-IVсынып оқушыларымен тікелей сабақ үстінде, көпшілік 

оқушылардың шаршауының алғашқы белгісі көріне бастаған кезде, жүзеге асырылады. 

Ұзақтығы 1-2 минутқа созылатын дене шынықтыру минуттық кешеніне кеуде, қол және аяқ 

бұлшық еттеріне жұмыс істететін 3 жаттығу енгізіледі. Сыныптағы жаттығуларды оқушылар 

партада отырып немесе оның жанында түрегеп тұрып орындайды. V-ХI сынып оқушыларымен 

ұзақтығы едәуір  (5-6 минут), әрі жаттығуларының саны да көп (7-8) шынықтыру үзілістерін 

өткізген дұрысырақ болады. V-ХI сынып оқушылары дене шынықтыру үзілісі үшінші немесе 

төртінші сабақтың ортасы немесе соңында өткізіледі. 

Қорытындылай келе, жаттықтырушыларының бақылауымен жүзеге асырылатын аз 

шығынды және қолдануға оңай оңалту бағдарламасын енгізу арқасында әуесқой футбол 

клубтарында қайта жарақат алу қаупінің төмендегенін атап өткен жөн. Эксперименттік 

топтың командаларының құрамына кіретін жарақат алған спортшылар ойынға оралғаннан 

кейінгі бірінші аптаның ішінде өте аз қайталанатын жарақаттарды тіркеді, бұл сынақтан 

өткен бағдарламаны қолдану нәтижесінде олар бәсекелестік қызметке мерзімінен бұрын 

оралу салдарынан туындаған көптеген қайталанатын жарақаттардан аулақ болғандығын 

көрсетеді. Әуесқой футбол командаларын медициналық қамтамасыз етудің төмен деңгейіне 

байланысты ұсынылған оңалту бағдарламасы жаттықтырушыларға функционалды 

оңалтуды қолдану барысында қол жеткізілген прогресті бағалауға және жарақат алған 

спортшыларды ойынға қайтару туралы шешім қабылдауға көмектесуге арналған. Осы 

зерттеуді жүргізу кезінде алынған нәтижелер әуесқой футболда және төменгі деңгейде 

ойнайтын кәсіби командалар үшін осы оңалту бағдарламасын ұсынуға мүмкіндік береді. 
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Сыныптaн  тыс уaқыттa дене тәрбиесі және спорт жұмыстaрын ұйымдaстыру 

aрқылы оқушылaрдың денсaулықтaрын нығaйтуғa, тaңдaп aлғaн спорт түрлерінен 

қaбілеттіліктерін дaмытуғa, хaлықaрaлық aренaдa спорт түрлерінен хaлқының, Отaнынының 

нaмысын қорғaйтын  мықты ұл, қыздaр өсіруге, дене тәрбиесі мен спорт бaғытындa белсенді 

оқушылaр дaйындaуғa, жaлпы білім беретін мектептерге көпшілік спорт бaғытындa көмек 

беруге, спортты нaсихaттaудa  көп жетістіктерге қол жеткізуге болaды. 

Тірек сөздер: Дене тәрбиесі, спорт, қaбілет, денсaулық, тиімді уaқыт  
 

Через оргaнизaцию физкультурно-спортивной рaботы во внеклaссное время, 

способствует укреплению здоровья учaщихся, рaзвитию способностей к избрaнным видaм 

спортa, воспитaнию крепких мaльчиков и девочек, зaщищaющих честь нaродa, Родины нa 

междунaродной aрене, подготовке aктивных учaщихся по нaпрaвлению физической 

культуры и спортa, содействию общеобрaзовaтельным школaм в мaссовом спортивном 

нaпрaвлении, содействует популяризaции спортa возможнa достaвкa 

Ключевые словa: Физическaя культурa, спорт, способности, здоровье, эффективное 

время 
 

Through the organization of physical culture and sports work in extracurricular time, promotes 

the health of students, the development of abilities for selected sports, the education of strong boys and 

girls defending the honor of the people, the Motherland in the international arena, the preparation of 

active students in the direction of physical culture and sports, assistance to secondary schools in the mass 

sports direction, promotes the popularization of sports delivery is possible 

Keywords: Physical education, sports, abilities, health, effective time 

 

Қaзіргі тaңдa қоғaмның сaлaуaттылығы мaңызды сипaтқa ие. «Дені сaудың – тәні 

сaу» және әр aдaм өз денсaулығының кепілі. Республикaның экономикaлық мaқсaттaрымен 

қaтaр хaлықтың әл-aуқaтын aрттыру, денсaулығын нығaйту, aдaмдaрдың дене шынықтыру 

және спортпен жүйелі шұғылдaнуынa жaғдaй жaсaу aрқылы денсaулығы мықты ұрпaқ 

тәрбиелеу мaқсaттaры қойылғaн. Сондықтaн өскелең ұрпaққa сaлaуaтты өмір сaлтының 

қaғидaлaрын құлaққa сіңіре берсе, олaрды сол жолғa тәрбиелейтін іс-әрекеттерді бaсты 

нaзaрдa ұстaсa, берер нәтижесі де оңды болaры aнық. Өйткені қaй қоғaмғa болсын дені сaу, 

жігерлі де ширaқ, білімді де сaлaуaтты ұрпaқ, жaн-жaқты шыныққaн aзaмaт қaжет. Aл дені 

сaу, ширaқ тa шыныққaн ұрпaқ тәрбиелеудің бір ұшығы әрбір мектептегі дене тәрбиесі пәні 
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 мұғaлімінің қолындa екені сөзсіз. Ұрпaқ денінің сaулығы - ұлaн aсыр бaйлық, тек оны 

сaқтaу үшін жүйелі де жоспaрлы жұмыс жүргізе білу қaжет. Себебі дүниежүзілік денсaулық 

сaқтaу ұжымдaрының деректеріне сүйенер болсaқ, денсaулыққa әсер ететін фaкторлaрдың 

50-60 пaйызы aдaмның өмір тіршілігіне, 20 пaйызы тұқым қуaлaушылыққa, 20 пaйызы 

сыртқы ортaның жaғдaйынa, 8-10 пaйызы дәрігерлік көмектің деңгейіне бaйлaнысты екен. 

Сыныптaн  тыс уaқыттa дене тәрбиесі және спорт жұмыстaрын ұйымдaстыру aрқылы 

оқушылaрдың денсaулықтaрын нығaйтуғa, тaңдaп aлғaн спорт түрлерінен қaбілеттіліктерін 

дaмытуғa, хaлықaрaлық aренaдa спорт түрлерінен хaлқының, Отaнынының нaмысын 

қорғaйтын  мықты ұл, қыздaр өсіруге, дене тәрбиесі мен спорт бaғытындa белсенді 

оқушылaр дaйындaуғa, жaлпы білім беретін мектептерге көпшілік спорт бaғытындa көмек 

беруге, спортты нaсихaттaудa  көп жетістіктерге қол жеткізуге болaды. 

Aл спортпен шұғылдaнуды тек сaбaқ процесінде ғaнa жүзеге aсырып қaнa қоймaй, 

сыныптaн тыс мезгілде де іске aсыру дене тәрбиесі пәні мұғaлімінің міндеті деп білемін. 

Дене тәрбиесі бойыншa сыныптaн тыс жұмыстaрдың мaқсaты - бaлaның 

денсaулығын нығaйтуғa көмектесу; aғзaны шынықтыру, оқушылaрдың жaн-жaқты өсіп 

жетілуіне, дене шынықтырудық оқу бaғдaрлaмaсын ойдaғыдaй меңгеруге көмектесу; 

бaлaлaрды дене шынықтыру және спортпен үнемі шұғылдaнуғa әдеттендіру; қозғaлыс 

дaғдысын тәрбиелеу болып тaбылaды. Дене шынықтыру пәні бойыншa сыныптaн тыс 

шaрaлaрды ұйымдaстыруды төмендегі бaғыттaр бойыншa жүргізуге болaды: 

Бұл бaғыттaрдың бaрлығы дa оқушының спортқa деген қызығушылығын оятaтын 

шaрaлaр ғaнa емес, олaрдың сaнa-сезіміне әсер етумен қaтaр, денсaулығынa ықпaлы зор 

дүниелер болуғa тиіс.Сондықтaн дене тәрбиесі пәні мұғaлімі осы ұстaнымды өзіне бaсты 

мaқсaт етіп aлуы тиіс деп есептеймін. 

Aл осы жоғaрыдa aйтылғaн бaғыттaрдың қaмтитын шaрaлaр: Спорттық секциялaр: 

волейбол, бaскетбол, футбол, дойбы, шaхмaт, ұлттық қозғaлмaлы ойындaр, тоғызқұмaлaқ т.б. 

Aулa клубтaры жұмысы: спaртaкиaдaлaр, турнирлер, спорттық түрлі сaйыстaр т.б. 

Туризм: түрлі сaяхaттaр. 

Көпшілік мәдени шaрaлaр: ұлттық ойындaр сaйысы, отбaсылық спорттық сaйыстaр, 

дене шынықтыру және спорт мейрaмдaры. 

Сыныптaн тыс жұмыс ұғымы – мәні кең және бірмaғынaлы емес, оғaн мaзмұны, 

қызметі, өткізу әдістемесі, бaсқaру әдістері және формaлaры бойыншa әртүрлі болaды. 

 Мектептің сaлaуaттылық сaясaтының  құрaмдaс бөлігі болып тaбылaтын сыныптaн 

тыс жұмыс оқыту мен тәрбиелеудің жaлпы мaқсaты – бaлaның өмірге және қоғaмғa қaжет 

әлеуметтік тәжрибені игеріп aлуынa және қоғaм қaбылдaғaн құндылықтaр жүйесін 

қaлыптaстыруғa бaғыттaлғaн. Оқушылaрды жүйелі түрде дене жaттығулaрынa үйретудің 

тиімді жолдaрының бірі - олaрдың өз еркімен дaйындaлуы. Отбaсындa өз еркімен 

орындaлaтын дене тәрбиесінің бір түрі -тaңертеңгілік гигиенaлық-бой сергіту жaттығуы. 

Ол aдaмның дене құрылысының ұйқыдaн соңғы тіршілік қызметіне тез aрaлaсуынa  әсерін 

тигізіп қaнa қоймaй, aдaмды сергек жүруге және  көңіл-күйін көтеруге көмегін тигізеді. 

Тaңертеңгілік бой сергіту жнттығуы тұлғaны дұрыс қaлыптaстыруғa әсер ете 

отырып,тыныс aлуды жaқсaртaды, қaн aйнaлу жүйесі қызметін күшейтеді, зaт aлмaсуғa 

көмектеседі, оқушылaрдың зеректігін, мaқсaтқa жету ұмтылысын қaлыптaстырaды, aқыл-

ой қызметін aрттырaды. Ертеңгілік бой сергіту жaттығулaры оқушылaрды тәртіптілік пен 

бейімділікке, өзіне деген сенімділік пен белсенді қызмет aтқaруғa тәрбиелейді. 

Топтық сaбaқтaрды өткізудің әр түрлілігі. Оқушылaр контингентінің, жaстaрының, 

дене шынықтыруғa қызығушылығының, дене дaйындығының бірыңғaй еместігі сыныптaн 

тыс сaбaқтaрды бірнеше түрде ұйымдaстыру қaжеттілігіне негіз болaды. 

Көпшілік дене шынықтыру шaрaлaры. Ұйымдaстырылуының тиімділігі, 

қaтысушылaр іс-әрекетінде қaтaл шектелудің болмaуы, жеке ерекшеліктер мен сезімнің кең 

көрініс беру мүмкіндігі әр түрлі жaстaғы оқушылaрдың көпшілік дене шынықтыру 

шaрaлaрынa қaтынaсуынa жaғдaй жaсaйды. 
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Туристік жорықтaр сaуықтыру, білімділік және тәрбиелік міндеттер жиынтығын 

шешуге мүмкіндік тудырaды: дене қaбілеттерін aнықтaу, шынығуды қaлыптaстыру, өздері 

өткізетін жорықтaрды ұйымдaстыру және олaрды өткізу үшін қолдaнбaлы білім-

дaғдылaрды қaлыптaстыру. Осы міндеттерді шешу тaбиғaттың жaрaтылыс күшін және 

қозғaлудың белсенді тәсілдерін кең пaйдaлaнумен, қaтынaсушылaр үшін белгіленген 

ережелерге бaғыну, жорық қиындықтaрын жеңу қaжеттілігімен және туғaн өлкенің 

тaрихымен тaнысуғa деген жорықтың тaқырыптық бaғыттылығымен қaмтaмaсыз етіледі. 

Жaрыс оқу-тәрбие ісінің бөлінбейтін бір бөлігі болып тaбылaды. Дене шынықтыру 

мейрaмдaры – бұл дене шынықтыруды нaсихaттaуғa жәрдемдесетін, көңіл көтеру және 

жетістіктерді көрсету сипaтындaғы көп көрермендерді қaмтитын шaрa. Олaрдың еңбaсты 

міндеттері – мектеп ұжымының тaбыстaрын көрсету, белгілі кезеңдегі жұмыс 

қорытындысын шығaру. Мейрaмдaр, әдетте ел өміріндегі, хaлықaрaлық спорттық, мектеп 

ұжымының өміріндегі aсa мaңызды оқиғaлaрғa, елеулі, мaңызды күндерге aрнaлaды. 

Дене тәрбиесі, спорт мaмaндaры оқушылaрымен ол жұмыстaрды жүргізіп, бaлaның 

күнделікті  қозғaлыс белсенділігі 14 сaғaттaн кем болмaуынa ұмтылaды. Бұдaн шығaтын 

қорытынды, aдaм денсaулығын сaқтaудың негізгі бaғыты сaлaуaтты өмір сaлтын ұстaудa, 

соның ішінде дене шынықтырумен жүйелі aйнaлысудa жaтқaндығын aнық бaйқaуғa 

болaтындығы.Сол себепті мектептегі оқушының денсaулығын сaқтaу мен 

қaлыптaстырудың бaсты мaқсaты тұлғaның психологиялық және дене қимыл әрекетінің 

мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескеріп, сaлaуaтты өмір сaлтын қaлыптaстыруғa бaулу 

және спортпен жүйелі түрде шұғылдaнуғa дaғдылaндыру болып тaбылaды.  Сондықтaн 

сaбaқтaн тыс уaқыттa жүргізілетін спорттық сaуықтыру шaрaлaры бaлaлaрдың 

денсaулықтaрын жaқсaртудa қосaтын үлесі өте зор. 
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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  
 

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 

Keywords: Sport, fencing, perseverance, willpower culture 

 

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. 
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Алдыға қойылған мақсатты шешу үшін соған сай қажетті кезеңдерді өту 

жаттықтырушымен спортшының еңбегі. Әрдайын 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 тәсңлдерін 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 қолданады; 

6. Қарсыластың ерік күшін төмендететін жаттығуларды уйрену қажет, шабуыл 

іүстінде түрлу-түрлі қимылдармен жаттығуларды уйрену, , қарсы шабуылды, щабуыл 

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; 
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 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: 

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 проәесс психологиялық жағынан қарастырылады, 

нәтижесінде спортшының ерік күштері тәрбиеленіп, өз белгілері көоіне бастайды. 

Жеке спортшының дәрісінде, оған қоса әріптеспен жатыққандаең 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, қашан егер ол 

қатты если оно не сопровождается чрезмерно психикалық күштенуден, көбінесе бұл мәселе 

спортшы алдында қойылған тапсырманың және спортшының мүмкіндігіне сай еместігінен. 

Әрбір жеңісті сәт, әрбір істелген қателіксоған сай эмоциоалды 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 ерңк күші болуы қажет [3]. 

Ерік қасиетін тәрбиелеуде маңызды рөл ретінде, спортшының өзі болуы қажет, оның 

осы проәестегі 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: 
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а) Ең алдымен өзін-өзі ұстауы қажет, спортшының істегім келеді дегені емес, қажет 

заттарды істеуі; 

б) Үнемі жан-жақты жетілу қажет, барлығыг 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 ерің қасиеттерін 

дамытуда (мақсаткерлік, табандылықжәне батылдық, қайсарлық, жәгерлілікжәне дербестік, 

байсалдылық және сабырлылық) осыған орай қзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасы 

құрастырыладыжәне 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-

жарақғыжылу беруді қиындатады және жоғары тер ағуына ықпал етеді. 
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Тәрбие адамның жан-жақты дамуына бағытталады. Тәрбие үдерісі кезінде білім 

меңгерілді, еңбекке дайындық жүргізілді, көзқарасы қалыптасады. Рухани тәрбие 
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 патриотизм интернационализм, еңбекке, жалпы тәртіптік, өзара көмекке саналы 

көзқарасты ұсынады. Рухани тәрбие мемлекеттік идеология отбасында, мектепке дейінгі 

мекемелерде, мектептерде, еңбек және басқа да ұжымдарда жүзеге 

асады. Сондықтан әскери-патриоттық тәрбиелілік - қоғам үшін адамға қажетті 

қасиеттер, оның қалыптасуы оқу үдерісінің ең маңызды міндеттерінің бірі болуы тиіс. 

 Тірек сөздер: Мемлекет, рухани тәрбие, әскери патриоттық тәрбие, жасөспірім, 

нәтиже  
 

Образование ориентировано на всестороннее развитие человека. В процессе обучения 

приобретаются знания, готовится работа, формируются установки. Духовное воспитание 

предлагает патриотизм, интернационализм, сознательное отношение к труду, общую 

дисциплину, взаимовыручку. Духовное воспитание осуществляется в семье государственной 

идеологии, дошкольных учреждениях, школах, трудовых и других коллективах. Поэтому военно-

патриотическое воспитание является необходимым для общества качеством человека, его 

формирование должно быть одной из важнейших задач воспитательного процесса. 

Ключевые слова: Государство, духовное воспитание, военно-патриотическое 

воспитание,  результат 
 

Education is focused on the all-round development of a person. In the process of learning, 

knowledge is acquired, work is prepared, attitudes are formed. Spiritual education offers patriotism, 

internationalism, a conscious attitude to work, general discipline, and mutual assistance. Spiritual 

education is carried out in the family of state ideology, preschool institutions, schools, labor and other 

collectives. Therefore, military-patriotic education is a human quality necessary for society, its formation 

should be one of the most important tasks of the educational process. 

Keywords: State, spiritual education, military-patriotic education, adolescence, results 

 

Біздің Отанымызды қорғау ісі - Қазақстан Республикасы барлық халықтарының ісі. 

«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері және қорғаныс туралы» заңында Отанды қорғау 

мен Республикасы Қарулы Күштері Күштерінде қызмет ету ҚР азаматының мемлекет және 

халық алдындағы Конституциялық міндеті және борышы болып табылатыны нұсқалған. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 124 бабында ҚР  аумақтық тұтастығын  және 

тәуелсіздігін  қорғауды  оның Қарулы Күштері жүзеге асырады  деп атап көрсетілген. 

Тәрбие адамның жан-жақты дамуына бағытталады.  Өмір өзінің барлық салаларына, 

соның ішінде адамның, әсіресе жас адамның тәрбиесіне түбегейлі өзгертулерді енгізуді 

талап етеді. Тәрбие ұғымы әрекет еткен өткен күндерімізді алып қарасақ. Оған жеке 

тұлғаның дене және рухани дамуының жүйелі және мақсаттық үдерісінің мәні енді. Тәрбие 

үдерісі кезінде білім меңгерілді, еңбекке дайындық жүргізілді, көзқарасы қалыптасады. 

Рухани тәрбие патриотизм интернационализм, еңбекке, жалпы тәртіптік, өзара 

көмекке  саналы көзқарасты ұсынады.  Рухани тәрбие мемлекеттік идеология отбасында, 

мектепке дейінгі мекемелерде, мектептерде, еңбек және басқа да ұжымдарда жүзеге 

асады. Сондықтан әскери-патриоттық тәрбиелілік - қоғам үшін адамға қажетті қасиеттер, 

оның қалыптасуы  оқу үдерісінің ең маңызды міндеттерінің бірі болуы тиіс. Дегенмен 

мектептегі жұмыс тәжірибесін бақылау мұғалімдердің көпшілік бөлігінің жеке тұлғада 

аталған қабілетті қалыптастыруда оқыту пәндерінің қызметі туралы мәліметінің нашар 

екенін көрсетеді.  Осының  салдарынан әскери-патриоттық деректер оқу үдерісінде тиісті 

жүйесіз, оқушылардың жас ерекшелігі мен Отанды қорғауға олардың дайындығын 

қалыптастыру мүмкіндігін ескермей  қолданылады. 

Оқу үдерісінде танымдық қызметтің пассивті үлгілері басым, бейбітшілік пен соғыс 

мәселесі жөніндегі теориялық конференцияларды, лекцияларды, семнарларды өткізудің, 

оқушылардың өзбетімен, шығармашылық жұмысын ұйымдастырудың орнына дайын 

білімді тікелей хабарлау әдістерімен айналысады. 
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Әскери-патриоттық тәрбиеде оқу үдерісінің қызметін толықтай жүзеге 

асыруды  қамтамасыз ету үшін одан шығатын әдіснамалық ұстанымды белгілеу қажет. 

Мектептегі оқу үдерісі жетекші, дамытушы қызметті атқарады, болашақ Отан 

қорғаушының қалыптасуына басты әсер етеді. Бірақ бұл үдеріске әскери патриоттық тәрбие  

мазмұнының жекелеген компоненттерін енгізу аз. Отанды қорғауға дайындықтың барлық 

компоненттерінің жағдайына оның тұтастай  белсенді, әрекетті әсер етуі маңызды. 

Оқу үдерісі өз қызметін адам қызметінің негізгі түрлерін бейнелеу кезінде жүзеге 

асырады. Оқушылардың әскери-патриоттық тәрбиесіне ықпал етуші оқытудың 

маңызды қызметі соғысқа қарағанда бейбітшіліктің  артықшылығына сенушілікті, оларда 

дүниетанымының  қалыптасуынан құралады. 

Тез әсерленгіш факторы көп рөл атқарады, өйткені сенушілік білім мен Отанға деген 

сүйіспеншіліктің, уайымының бірлігі. Білімнің терең ғылыми мазмұны мен тез 

әсерленгіштігімен қатар, оның қоғамдық пайдалы бағыттылығының болуы маңызды. 

Бұның негізінде  Отанды қорғауға өте кең, әлеуметтік  ұмтылысы туындайды. 

Оқушылардың Отанды қорғаудың жалпы ғылыми негіздерін меңгеруді қамтамасыз 

ететін  білім жүйесімен қарулануы – табанды  және батыл Отан қорғаушыларын оқыту 

үдерісінің ең маңызды қызметтерінің бірі. Түрлі ғылымдар ұғымының жиынтығын білдіре 

отырып, олар Отанды  қорғау жөніндегі ілімнің ғылыми негізін құрайды. Оқу үдерісінде 

оқушылардың әскери-патриоттық тәрбие мазмұнының негізін  Отанды қорғау жөніндегі 

ілім, ғылыми заңдар және тәрбие түсінігі, сондай-ақ әскери қызметтің негізгі қағидаларын 

ашатын арнайы пәндер құрайды. Әскери патриоттық тәрбие оқу-тәрбие үдерісінің барлық 

үдерісінде жүзеге асырылуы қажет. Оқушылардың Әскери патриоттық тәрбие оқу 

үдерісінің бірі Жердегі бейбітшілікті қорғау бойынша  қажетті 

олардың  іскерліктің  қалыптасуында. 

Оқу үдерісінде оқушылардың бойында  әсери сарбаздарының, еңбек және соғыс 

қаһармандарының, Отанды қорғауға дайындығын көрсеткен адамдардың  әрекеттері мен 

қылықтарына  жағымды әсер тудыруы керек. Оқу үдерісі өз қызметін орындау үшін  таза 

ақпараттық, академиялық  оқыту аз. Оның  өндірістік еңбекпен, қоғам дамуымен, 

техникалық шығармашылықпен, спорт түрлерімен  тығыз байланысы  қажет. 

Отанды  қорғау – конститутциялық қасиетті борышты  орындауға оқушылардың 

дайындығын қалыптастыру бойынша жұмыс жүйесінің ғылыми негізі осы жүйеге енетін 

компоненттердің құрамын, оның құрылысын және   әскери-патриоттық тәрбие  үдерісіндегі 

қызметін анықтауды талап етеді. 

Жүйенің бірінші құраушысы  мақсат пен міндетті қою болып табылады. Жеке мақсаттар 

күтелетін нәтиже ретінде жобалануы тиіс және қоғам тапсырған  жалпы мақсаттарына сай келуі 

керек.  Мұғалім сабақ мақсатын анықтап, оны жүзеге асыру  құралдарын  іріктейді. Ең алдымен 

оның мазмұнына көңіл бөледі.  Оқу үдерісінде  оқушылардың бойында Отанды қорғауға 

дайындық  қалыптастыру жөніндегі  қызметті  тиімді жүзеге асыру   үшін  әр оқу 

пәнінің  мазмұнында, сабақтар жүйесінде және  нақты сабақтарда дүниетанымдық мұраттар, 

білім, іскерлік пен дағдылар орын алуы керек. 

Әсіресе   әдебиет, музыка, кино, сурет,  шығармашылық  жұмыстың сан алуан 

түрлері оқушылардың  сезімдеріне   әсер етеді. Сондықтан  оқу үдерісінде  атақты 

суретшілердің туындылары; шағын музыкалық шығармалардың, азаматтық және  Ұлы 

Отан соғысы әндерінің  грампластинкадағы және магнитофон лентасындағы жазбалары, 

зерделетін оқиға  қатысушылардың  естеліктері, іздестіру қызметінің 

материалдары  қолданған жөн. Барлық осы құндылықтардың оқушылардың санасы мен 

сезіміне «енуі»   сабақта  шығарамашылық ахуал туғызу, өз жадын адамзат жасаған барлық 

байлықтармен» байытуға ұмтылу болып табылады. 

Білім беру мазмұнының мүмкіндігін жүзеге асыру сабақтың жоспарланған 

материалын жүзеге асыруға  бағытталған  оқытушы мен оқушының  қызметіне,  оқыту мен 

тәрбиенің  әдістеріне байланысты. 
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Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 Дербес, ересек өмірге енердің алдында әр бозбаланың алдында қандай мамандықты 

таңдау керектігі жөнінде мәселе тұрады. Өз тілегі мен қабілеттерін айқын 

сезінген  кейбіреулері колледж, кейбіреулері жоғары оқу орындарының  есігін ашады, 

кейбіреулері мектептен кейін бірден  зауыт пен фабрикаларға жұмысқа кетеді, кейбіреулері 

шаруа қожалықтарының  жұмысына тартылады. Жас адамдардың арасында  өз өмірін 

әскери қызметке арнағысы келетіндер де аз емес. 

Жыл сайын мыңдаған сарбаздар мен сержанттар, матростар мен старшиналар, 

мектеп пен колледж  түлектері офицер мамандығын таңдап, жоғарғы әскери оқу 

орындарына оқуға түседі. Осы бозбалалардың көбі үшін  алғашқы емтихандар маңызды 

сынақ, мектеп бағдарламасын терең және жан-жақты меңгерген және әскери оқу орыны 

туралы түсінігі бар  бозбалалар  емтихандарды табысты тапсырады. 

Сондықтан мектептегі АӘД оқытушылары жоғарғы әскери оқу орындарына түсу 

үшін оқушыларды іріктеуде  ерекше көңіл бөлуі тиіс. 

Әскери-патриоттық тәрбиеде оқу үдерісінің қызметін толықтай жүзеге 

асыруды  қамтамасыз ету үшін одан шығатын әдіснамалық ұстанымды белгілеу қажет. 

Мектептегі оқу үдерісі жетекші, дамытушы қызметті атқарады, болашақ Отан 

қорғаушының қалыптасуына басты әсер етеді. Бірақ бұл үдеріске пән мазмұнының 

жекелеген компоненттерін енгізу аз. Отанды қорғауға дайындықтың барлық 

компоненттерінің жағдайына оның тұтастай  белсенді, әрекетті әсер етуі маңызды. 

Оқу үдерісі өз қызметін адам қызметінің негізгі түрлерін бейнелеу кезінде жүзеге 

асырады. Оқушылардың әскери-патриоттық тәрбиесіне ықпал етуші оқытудың 

маңызды  қызметі соғысқа қарағанда бейбітшіліктің  артықшылығына сенушілікті, оларда 

дүниетанымының  қалыптасуынан құралады. 

Жаңа Қазақстан мемелекет ретінде өзінің қорғаныс қабілетін ұстап тұруды маңызды 

мемелекеттік қызметтер деп есептейді. Біздің мақсатымыз-Қазақстанның аумақтық 

тұтастығын  және тәуелсіздігін қорғайтын азаматтар дайындау.  Президент  Қазақстан 

Республикасының жаңа тарихи жағдайларды есепке алып әскери құрылыс көзқарасты 

дамытады, барлық мемлекеттермен бейбітшілік саясатын жүргізеді, әскери шабуылдардан 

қорғану үшін қажетті жетімділік деңгейінде мемлекеттің қорғаныс қабілеттілігін ұстауға 

барлық мүмкіндікті жасайды. 
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Жасөспірімдер мен балаларды әр түрлі спортқа баулып, жаттықтыру барысында 

арнайы әдіс тәсілдерді қолдану бойынша негізгі бардарламалардың жиынтығын қолдану. 

Тірек сөздер: Жасөспірім, бала, спорт, жаттықтыру, әдіс, тәсіл, қолдану 
 

Использование комплекса основных программ по использованию специальных 

методов в обучении и приобщении подростков и детей к различным видам спорта. 

Ключевые слова: подросток, ребенок, спорт, тренировка, метод, подход, применение 
 

The use of a set of basic programs for the use of special methods in teaching and 

introducing adolescents and children to various sports. 

Keywords: teenager, child, sport, training, method, approach, application 

 

Алғашқы спорттағы әдістеме бағдарламасымен оқытуды құрастырған 

С.В.Малиновский. Онымен құрастырылған жан-жақты бақылау бағдарламасы, жас 

спортшылардың спорт ойындарына деген қызығушылығын арттырды. Осындай 

бағдарламалар көптеген бөлімдерден тұрды және әрқайсысының қиындық деңгейлері де 

болды. Қиындық деңгейлері материал көлемін анықтауға мүмкіндік берді. Құрастырған 

жұмыстардың бағдарлама принциптерін спортта оқытуды қолдану негізі Ю.В. 

Верхошанскийдің еңбегіне жатады. Оның негізгі әдістемелік құрылымына келісе отырып 

бағдарламаның мазмұнын жаттығу үрдісімен сәйкестіре отырып спортшының мақсатты 

дайындығын анықтауда рационалдық қалыппенен жаттығу жүктемесін ұйымдастыру нақты 

уақытты пайдалану қажет. Ю.В. Верхошанский  жаттығу ұйымдастыруды бағдарлама 

мақсатына көшіруді ұсынады. Бұл принцип бәрінен бұрын мақсатты тапсырманың дайындық 

кезеңінде және жарыс барысында іске асырылады. Жаттығу үрдісі арнаулы тапсырма 

мақсатымен ұйымдастырылып спорттық нәтижелердің деңгейінің жоғарлауын айғақтайды. 

Жаттығу бағдарламасы басқару құрамының тапсырысын шешетін және 

спортшының максимальды дәрежеде жетілуімен қалыптасуын функционалдық ағза 

жүйесінің жалпы пайдалы нәтижесі.[24,25,26] 

Спортшының жеке мақсаттағы жетілу жүйесі және организм функциясы, дене 

жаттығуының арнайы ұйымдастыру себебі, жаттығу әдістемесінің спорт жаттығуларына 

қатысуы спорт бағдарламасының себеп тергеуімен байланысты. Көп жақты берілген жүйе 

жаттығу заңдылықтарының белгілі қимылдарына шек қою, спортшының мақсатымен 

қабілетін анықтауды қиындатады, сонымен қатар спортшының шешім қабылдау жетістігін 

төмендетеді. Сондықтан жарыс маусымында спорт ойындарындағы кәсіптік деңгейді 

ерекше атаған дұрыс. Басқа спорт түрлерімен салыстырғанда бұл жердегі талап 50-70 

жарысқа жыл бойына қатысуы қажет екенін айтады. Сонымен қатар жарыс кезеңі жылына 

6-9 айға созылуы қажет.[45] 

Спорт ойындарындағы барлық жағдайларды есептей отырып, көптеген спорт түрлеріне 

жылдық цикл дайындығында үйреншікті қалпына өзгертулер мен өзгерістер енгізіп отыру қажет. 

Дайындық кезеңдерінің орнына, бұл жерде үш кезең орын алуы тиіс ары қарай. 

Бұл әр уақытта жылдық циклдің ішкі мезоциклін өзіне тартады «жинақталған және 

оны іске асыру» барлық төрт фазадағы спорт қалыбының шыңдалу үйлесімі (буындау, 

орнықтылығын салыстыру, сүйрінтілігін көрсету және ептеген жоғалтулар). Сонымен қатар 
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 мезоцикл дайындығында жылдық салмақтың толқындалып қалуын сақтау назарға алуы 

қажет. Кезең құрамына: өтпелі, жалпы және арнайы дайындық, жарыс алдындағы және 

жарыс уақытында. 

Жоспарланған нәтижеге жету үшін міндетті түрде алға қойылған талаптар әр кезең 

дайындықтарына сәйкестендірілуі қажет. Спорт ойындарында дайындық концепциясы 

төмендегі блоктарға сай қолданылуы керек.  

1. Ойын машығы (оның техника тактикалық мінездемесі). 

2. Ойын моделі (және модель аралығы) ойын моделі (басталуы және аяқталуы). 

3. Дайындық үрдісінің жалпы принципімен құрылымы. 

4. Дайындық моделінің аралығы, әдістеме және қалыбын ұйымдастыруды қамти 

отырып жүйені іске асыру. 

5. Дене тәрбиесінің тактикасын және психикалық дайындығының техникалық 

мазмұны. 

6. Басқару және бақылау әдістемесі және көрнекілік құралы. 

Жаттығу салмағының қосындысы жағымды және жағымсыз нәтижелер көрсетуі мүмкін, 

егер жеке қалыптасу ресурсы жоғарыланған жағдайда.  Қалыптасу ресурсы іске асыру 

барысы 20 апта көлемінде уақыт алады. Сондықтан жаттығудың рационалды ұйымдастыру 

жүйесі цикл құрылысының жаттығуын арттырады. Жылдық цикл, үлкен кезең (мезоцикл) және 

микроцикл жүйелерінің бірлігін бағдарламалық жаттығуда құрастырады. 

Спорт ойындарындағы күрделі жоспарлау дайындығының үрдісі жоспарлау 

тенденциясының бағдарламасына ұсынады. Барлық қомақты жаттығу құралдарын 

пайдалана отырып іріктеу жұмысын жалға қою. Мысалы неміс мамандары жылдық циклді 

құрастырған кезде гандболды 43 бөлігін пайдаланған кезде 6 буынға бөледі. Осындай 

бастау хоккейшілердің жаттығу сабағында құрастырылған. Жеке дене тәрбиесі 

жаттығулары немесе педагогикалық тапсырмалардың біріккен белгісі элемент базасының 

бағдарламасынан іріктеліп алынады. Жаттығу тапсырмасының картасы (КТ) шифрмен 

толтырылады қосымша жедел жоспардың схемасы сызылады. Соңынан осы тапсырманың 

негізгі жаттығуы КТ кіргізледі. Төменгі жоспар графикасына салмақтың жинақталған 

көлемі ұсынылады. (В.С Келлердің формуласы). Бұл салмақтың нақты қалыптасуын, 

интенсивтігін және көлемін тура есепке алуға мүмкіндік береді. 

Хоккей бағдарламасында жаттығу және жарыс салмақтары – бұл жаттығу үрдісінің 

қалыптасуы. Жарыс жүйесінің спортшыға көмек моделін айғақтайды. Бағдарламада принципі 

негізін қалаушы болып қозғалысын қамтамасыз ету критериесінің нәтижесінің мәліметі.  

Жаттығу үрдісінің бағдарламасы мына себептерге арқа сүйейді:  

1) қозғалыс – тактикалық қызметінің спецификасы;  

2) календарлық жарыстардың негіздері;  

3) заңды үрдіс қалыптасуының жаттығу организміне тиетін салмағы;  

4) олардың және қасиеттері, динамикалық қозғалысының білімділігін арттыру (өсу 

екпіні мінез және уақыт тоқталуымен байланысты);  

5) дене тәрбиесі және техника – тактикалық дайындық  бір – бірімен міндетті түрде 

байланысты. 

Соңғы жылдарда өткізілген зерттеулердің нәтижесіне үңілсек, дайындық жүйесінің 

спорт ойындарындағы жетілдірілуі спорт дайындығының бағдарламасы мен сапа 

жоғарылығы сәйкес. Бір мақсаттағы жарыс кезеңінің бөлінуі календарлық серияның 

тураралық мезоцикліне бағылынады. Тураралық мезоциклді дұрыс қолдану жоғары 

деңгейдегі арнаулы дайындықты және спорттық ойын  қалыбын ұзақ болатын жарыс 

кезеңдерінің жылдық цикл дайындығын міндеттейді. 

Сараптау әдебиеттерінің қорытындысына қарасақ арнаулы дене тәрбиесі дайындығы 

жас немесе тәжірибелі футболшылар болса да, негізгі дәрежесі спортшының 

жылдамдығымен күйіне қарай анықталады. Сонымен қатар организмнің қалыптасуынада, 

ойын ережесінің қызметін арттырады. 
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Бүгінгі таңдағы футбол жетістігі жаттығуды ұйымдастырудағы бағдарлама 

принципіне көшу. Мақсатты бағдарлама принципі жетілдірілген салмақты және 

кезеңдермен айшықтайды. Кезеңдердің құрылымымен мазмұнына үңісек көптеген 

себептерден кеңес алуымызға тура келеді, осы және басқада мақсатты жүйелерге төмендегі 

мысалдарды келтіруге болады. 

- кездесу арасындағы екі жауапкершілік демалыс аралығы; 

- көздеген мақсатқа жету үшін жаттығудың үздііз қалыпты жалғасуына ерік беру; 

- жан – жақты ттығу қозғаысы нақты сапалы жүйенің техника – тактикалық және 

дене тәрбиесі дайындығының әр жолдамаларымен сәйкестендірілуі; 

- көрнекі құралдар және дене тәрбиесі әдістемсі дайындықтарының сәйкестендірілуі. 

Футболшылардың бағдарламалық дайындық дәрежісі практикант – тренерлерімен 

зерттелген. Соңғы қорытындыға келгенде жоғарыда аталған авторлар жаттығу 

бағдарламасының біртегі оқыту моделі футболшылардың дайындық деңгейін көтерілуіне 

кері әсері тиетінін айғақтайды. Жарыс кезеңінде 12 – ден 16 күнге дейінгі созылған 

дайындық уақыт дене тәрбиесі сапасы және техника – тактикалық футболшылардың 

мүмкіндігі практика жүзінде ешқандай өзгеріс әкелмейді, егер әр түрлі көрнекі құралдармен 

жаттығуларға қосқан үлес бір қалыптан болған жағдайда (33,3%). Футболшы жаттығуы 

бірқалыпты жолдамадағы салмақ әсерінің параметрі анықталса, дайындық кезеңдерінің 

жалғасуы әртүрлі байланыста сақталады. 

Дене тәрбиесі дайындығының құрылымы футболшыларының техника – тактикалық 

көрсеткіші кезең уақытында зор туралаңға ұшырады. Қозғалыс сапасы деңгейінің 

төмендеуі әр 40 – 50 күнде көрсетіліп отырады. Осының өзі жоспарлаған дайындық тек 

жеке кезеңдер ғана арналғанын айтады. Жылдық жоспар жаттығуы негізінде жалпы 

педагогикалық көрсеткішті ғана мазмұндайды. 

Спортшылардың бір шеңбердегі дайындық бағдарламасы спорт ойындарына 

мамандандырушылардың проблемалары жаттығу үрдісінің өнертабу экономикасы, сонымен 

қатар көп жағдайлардың интенсификациялық дайындығы сынақ жағдайына баламаланған, 

спорттық ойын түрлері,  іштерінен төмендегілерді сұрыптап шығаруға болады:  

- Салмақ жүктемелерді толассыз қолдану, көпшілік кезеңдер дайындығында 

арнаулы төзімділік, дайындық және жарыс кезеңдерінде: мұндай нұсқа да, жаттығу бірден 

арнаулы мінез көрсетеді және қолайлы жағдайда  қалыптасу  мүмкіндігін  жарыс кезеңінде 

бойына жинай алады.  

- Кезекті іске асыру «нұсқа қарама-қайшылығы» және «біріктірген» әдістер күшті 

организм қалыптылығын меңгеру, бірқалыпты, бірыңғайлы салмақты (спортшының ерекше 

қасиеті бір нәрсеге тез үйреніп қайталауы, басқа да ешқандай өзгеріссіз бір жүйеде сақталып 

қалуы). Сонымен қатар жаңа жүйеге арнаулы жаттығуларды үздік жүргізе білуінде.   

- жеткілікті үлкен жаттығу жұмысын арнаулы көлемде орындау, аралас 

жұмыстарды, дене мүшелерінің энергия қабылдауын қамтамасыз ету, анаэробна 

гликометкалық жолдауға көшу базасының тамырын құруға икемделу. 

- Жаттығу күндерінде микроциклды сабақтардың әртүрлі жолдарын қамтамасыз ету, 

функционалдық және интенсивтік үрдістердің қалыптасуын байланыстыру. 

- Негізінде микроциклді дұрыс мақсатта жоспарлап шапшаңдықпен жылдамдықтың 

жетілуіне жолданған мүмкіндіктерді жаттығуға жиі кіргізіп отыру, спринтерлік мінездің 

сабақ дайындығының жартысы, үрдісінде күш дайындығының, жұмсақтың және босаңсу 

жаттығуларын қолдану. 

Бұл жерде әдістеме тәрбиесінің негізгі талабы балалар, жасөспірімдер спортына 

жан-жақты әсер ету, осы бөлімнің соңында айта кететін жайт дене тәрбиесі сапасымен және 

құрылымын түсіну бірліктерінің жоқтығы дене тәрбиесі және спорт проблемаларының 

жағдайын анықтауды айту керек.   
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Бокспен айналысу процесінде жаттығу жүктемелерінің ықпалымен тірек-қимыл 

аппараты нығаяды, әртүрлі қозғалыстық  қасиеттер мен дағдылар дамиды, әсіресе 

қимылдың жылдамдығы, күші, дәлдігі және үйлесімі, соның салдарынан барлық өмірлік 

маңызы бар қызметтер жанданады.  

Тірек сөздер: Спорт, техника, қимыл-қозғалыс, үйрету  
 

В процессе занятий боксом под влиянием тренировочных нагрузок укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, развиваются различные двигательные качества и навыки, 

особенно быстрота, сила, точность и координация движений, вследствие чего 

активизируются все жизненно важные функции. 

Ключевые слова: Спорт, техника, движения, обучение 
 

In the process of boxing, under the influence of training loads, the musculoskeletal system 

is strengthened, various motor qualities and skills are developed, especially speed, strength, 

accuracy and coordination of movements, as a result of which all vital functions are activated.   

Keywords: Sports, techniques, movements, training 

 

Адам ағзасын сыртқы ортамен тығыз өзара байланыста және өзара негізделуде өмір 

сүретін бір тұтастық ретінде қарастыратын заманауи ғылымның нгізгі қағидасы. Бұл 

жағдайдың тұрақтылығы адамның барлық ағзалары өзара тығыз байланысты және ұдайы 

бір-бірімен өзара әрекеттесуден болады және өзін-өзі реттейтін күрделі жүйе болып 

табылатындығымен түсіндіріледі. Ағзаның бір тұтастық ретіндегі қызметі адам 

психикасының өзара әрекеттесуінен қоршаған ортаның сан алуан жағдайындағы, соның 

ішінде спорттық әрекеттің жағдайындағы  оның қимыл және вегативтік қызметтерінен 

тұрады. Жоғарыда аталған құрылымдардан алынған сигналдар жиыналып  сезімталдықтың 

ерекше түрін түзеді - проприорецепцияны. Аданның санасында бұл ақпарат көрінбесе де, 

ол ақпаратты арқасында мида уақыттың әрбір ағымдық кезеңінде оның көптеген 

бұлшықеттері мен буындары қандай күйде тұрғандығы туралы түсінік болады.  Бұл ақпарат 

схеманы, немесе бейнені, үлгіні қалыптастырады. Ешқандай интегралдық түзілім болмаса 

адам бір-де бір қимылды жоспарлай және жүзеге асыра алмас еді. Дене схемасы – кез-
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келген қозғалыстық бағдарламаны жүзеге асырудың бастапқы негіздемесі. Оны жоспарлау, 

құру, орындау қозғалыс жүйесінің іс-әрекетімен тығыз байланысты.  

Бокстың техникасы шабуыл мен қорғаныс тәсілдерінің жиынтығы ретінде 

қарастырылады, ол тәсілдер күрестің жағдайларына және спортшының мүмкіндіктеріне 

байланысты пайдалынылады. 

Қозғалыс жүйесіндегі ақпараттың негізгі легі үлкен жартышар қабатының - 

қозғалыстарды ерікті басқарудың негізгі орталығының қозғалыстық зонасынан 

периферилерге бағытталады, яғни, бұлшықеттерге және тірек-қимыл аппаратының 

қимылды жүзеге асыратын басқа да органдарына.   

Дененің кеңістіктегі және қозғалыстағы орнының жүйкелік реттелуіне жауап беретін 

құрылымдар орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөліктерінде болады – жұлыннан бастап 

үлкен жарты шар қабығына дейін. Олардың орналсауынан эволюция процесінде қозғалыс 

қызметтерінің біртіндеп жетілгендігін көрсететін айшықты иерархия байқалады. 

Қозғалыс қызметінің негізгі екі түрі болады: қалып-күйді ұстап тұру және қимыл. 

Күнделікті қозғалыс белсенділікте оларды оларды бөлу қиын-ақ. Қалып-күйді ұстап 

тұрмастан қозғалу қозғалыссыз қалып-күйді ұстап тұру сияқты қиын.  

Жоғары қозғалыстық орталықтар бас миында орналасқан және қозғалыстардың түзілуі 

мен реттелуін қамтамасыз етеді. Қалып-күйді ұстап тұру және оларды мақсатты қимылдармен 

үйлестіруге бағытталған қозғалыс актілері негізінен ми діңінің құрылымдарымен жүзеге асады, 

сонымен қатар мақсатты қимылдардың өздері жоғары жүйке орталықтарының қатысуын талап 

етеді. Қатасты мотивациялық орталықтар мен қабаттың ассоциативті зоналарының қозуымен 

байланысты іс-әрекетке ниет білдіру іс-әрекеттің бағдарламасын қалыптастырады. Бұл 

бағдарламаның түзілуі қозғалыс қабатына таламус ядралары арқылы әсер ететін базальды 

ганглилер мен мишықтардың қатысуымен жүзеге асады. 

Анықтамалар мен ұғымдардың осы қатарын жалғастыруға да болады, алайда, 

жоғары айтылғандардан белігіл болғандай, «техника» дегеніміз спортшылардың бокта 

қозғалыстық қимылдарды орындауға қозғалыстық дайындығының интегралдық 

көрсеткіші. Бұл жағдайдың тұрақтылығы адамның барлық ағзалары өзара тығыз 

байланысты және ұдайы бір-бірімен өзара әрекеттесуден болады және өзін-өзі реттейтін 

күрделі жүйе болып табылатындығымен түсіндіріледі. Ағзаның бір тұтастық ретіндегі 

қызметі адам психикасының өзара әрекеттесуінен қоршаған ортаның сан алуан 

жағдайындағы, соның ішінде спорттық әрекеттің жағдайындағы  оның қимыл және 

вегативтік қызметтерінен тұрады. Сонымен, дененің статистикалық бейнесі онтогенезде 

жетілген және нақтыланған туа біткен механизмдерге негізделген ми іш байланыстарды 

білдіреді. Белгілі-бір іс-әрекеттерді орындағанда адам дененің орналасуын өзгертеді, ал 

жаңа қозғалыстық дағдыларға үйрене келе, ол дененің жаңа кеңістіктік модельдерін 

қалыптастырады және олар дененің динамикалық бейнесінің негізін құрайды. 

Динамикалық бейнемен салыстырғанда, дененің стистикалық бейнесі нақты уақыт кезеңі 

мен белгілі-бір жағдайлар үшін ғана маңызы бар, кезеңдер мен жағдайлар өзгергенде ол да 

жаңаша өзгереді.  Динамикалық бейне дененің, бұлшықеттердің, буындардың және 

бестибульярлық аппараттың  сезімтал элементтерінен ағымдық элементтеріне құралады. 

Физикалық дайындықтың өзіне тән мазмұны күш және жылдамдық қабілеттерін, 

төзімділік пен икемділікке тәрбиелеуден тұрады.  Тұтасымен алғанда, спорттық дайындықтың 

осы тұсы басқа тұстарына қарағанда ағзаның форфофункционалдық қасиеттеріне ықпал ете 

отырып, оның дамуына бағытталатын физикалық жүктемелермен сипатталады. Физикалық 

дайындық осы тұрғыда спорттық жаттықтырудың негізгі мазмұнын құрайды». 

Дененің қалып-күйі адам денесінің буындарының ауырлау өрісіне бағдарлануының 

нәтижесінде түзетін бұрыштар мәндерінің жиынтығымен анықталады. Қалып-күйдің 

механизмдері екі құраушыдан қалыптасады: дене мен аяқтардың белгілі-бір күйін тіркеу және 

дене бөліктерін сыртқы коордианаталарғ қатысты бағдарлау тепе-теңдікті ұсатап тұру. Дененің 

бастапқы қалып-күйі келесі болатын қимылдарға кейбір шектеулер қояды. Қалып-күйді 
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 басқарудың төмсенгі механизмдеріне арқа, мойын ұстаным және басқа да рефлекстер жатады, 

жоғары механизмдерге – «лене схемаларын» қалыптастыру механизмдері жатады.   

«Дене схемасы» терминімен адамның өз денесінің тыныштықта және қозғалыс 

кезіндегі, кеңістіктік координаттар мен дененің жеке бөліктерінің өзара-қарым қатынасы 

кезіндегі сезімалдығының жалпылану жүйесін белгілейді.  Мидфң әрбір жарты шары үшін 

дененің  жалпы «картасын» әдетте «гомункулюс» түрінде көрсетеді. Қабықтың бетінде 

топтогрфиялық таралған бүкіл дененің сезімталдығы бірігу арқылы дененің ірі бөліктерінің 

тұтастай функционалдық бөліктері қалыптасатын негізді құрайды. 

Адамның қозғалыс белсенділігі геніне негізделген және тірі жанның өмір жағдайы мен 

тіршілік ету ортасына биологиялық бейімделуінің фундаменталды қасиеттерімен байланысты.   

Бокспен айналысу процесінде жаттығу жүктемелерінің ықпалымен тірек-қимыл 

аппараты нығаяды, әртүрлі қозғалыстық  қасиеттер мен дағдылар дамиды, әсіресе 

қимылдың жылдамдығы, күші, дәлдігі және үйлеімі, соның салдарынан барлық өмірлік 

маңызы бар қызметтер жанданады.  

Қозғалыстық және психикалық қызметтердің дамуына, моральдық және еріктік 

қасиеттерді дамыту мен жетілдіруге бокспен айналысудың оң әсері боксты спорттың бір 

түрі ғана емес, дене тәрбиесінің мықты құралы және тұлғаны дамыту мен жетілдірудің 

жүйесі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.  

Заманауи тәжірибе көрсетіп отырғандай, боксшылардың жылдамдық және 

жылдамдық-күштік қасиеттерін қатар дамытуға негізделген қимылдардың рационалды 

техникасын ерте кезеңдерде –ақ (алдын-ала даярлау мен бастауыш спорттық мамандандыру 

кезеңі) қалыптастыру керек. Бұл жаттықтырудың жалпы педагогикалық доктринасын 

спорттың таңдаулы түріне дербес даярлау бағытына көшумен тікелей байланысты. 

Адамның қимыл-қозғалыс белсенділігінің диапазоны өте кең  - дөрекі қол жұмысына 

немесе бүкіл дененің кеңістікте қозғалуы үшін қажетті бұлшықеттік үйлесімділіктен, 

микроскоптың астында орындалатын операциялар кезіндегі саусақтардың нәзік қимылына 

дейін. Қозғалыстық белсенділіктің барлық түрінің белсенділігін ақпараттың екі легінің 

қозғалысы негізінде қамтамасыз етуге болады. Бір лек периферилерден бастау алады: 

бұлшықеттерде болатын сезімтал элементтерде  (рецепторларда), буынның қаптарында, 

сіңір органдарында . Жұлынның артты мүйіздері арқылы бұл сигналдар жұлынмен жоғары 

барады және одан ары қарай бас миының әртүрлі бөлімдеріне барады.  

Жоғарыда аталған құрылымдардан алынған сигналдар жиыналып сезімталдықтың 

ерекше түрін түзеді - проприорецепцияны. Аданның санасында бұл ақпарат көрінбесе де, 

ол ақпаратты арқасында мида уақыттың әрбір ағымдық кезеңінде оның көптеген 

бұлшықеттері мен буындары қандай күйде тұрғандығы туралы түсінік болады.  Бұл ақпарат 

схеманы, немесе бейнені, үлгіні қалыптастырады. Ешқандай интегралдық түзілім болмаса 

адам бір-де бір қимылды жоспарлай және жүзеге асыра алмас еді.  Дене схемасы – кез-

келген қозғалыстық бағдарламаны жүзеге асырудың бастапқы негіздемесі. Оны жоспарлау, 

құру, орындау қозғалыс жүйесінің іс-әрекетімен тығыз байланысты.  

Қозғалыс жүйесіндегі ақпараттың негізгі легі үлкен жартышар қабатының - 

қозғалыстарды ерікті басқарудың негізгі орталығының қозғалыстық зонасынан периферилерге 

бағытталады, яғни, бұлшықеттерге және тірек-қимыл аппаратының қимылды жүзеге асыратын 

басқа да органдарына.   

Дененің кеңістіктегі және қозғалыстағы орнының жүйкелік реттелуіне жауап беретін 

құрылымдар орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөліктерінде болады – жұлыннан бастап 

үлкен жарты шар қабығына дейін. Олардың орналсауынан эволюция процесінде қозғалыс 

қызметтерінің біртіндеп жетілгендігін көрсететін айшықты иерархия байқалады. 

Қозғалыс қызметінің негізгі екі түрі болады:  қалып-күйді ұстап тұру және қимыл. 

Күнделікті қозғалыс белсенділікте оларды оларды бөлу қиын-ақ. Қалып-күйді ұстап 

тұрмастан қозғалу қозғалыссыз қалып-күйді ұстап тұру сияқты қиын. Қалып-күйлер мен 

қозғалыстардың жүйкелік реттелуіне жауап беретін құрылымдар орталық жүйке жүйесінің 
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әртүрлі бөліктерінде болады – жұлыннан бастап үлкен жарты шар қабығына дейін. 

Олардың орналсауынан эволюция процесінде қозғалыс қызметтерінің біртіндеп 

жетілгендігін көрсететін айшықты иерархия байқалады.  

Қорыта келгенде, спортшылардың қабілеттерінің даму деңгейі көптеген факторларға 

байланысты болады, және ол фактиорлардың көпшілігі  генетикалық жағынан беріледі 

(жүйке процестерінің қозғалыстығы, әртүрлі бұолшықеттік талшықтардың қатынасы), ал 

кейбіреуі (бұлшықет ішілік және бұлшықетаралық үйлесімнің тиімділігі, қимыл 

техникасының жетілуі, еріктік қасиетердің күштің, үйлестіру қабілеттерінің, икемділіктің 

даму дәрежесі) жаттықтыру процесінде дамытылады. Жаттығу тым ұзақ болмауы керек, 

өйткені жаттықтыру жаттығуын орындау жылдамдығы соңына қарай бәсеңдейді. Егер 

жаттығуды берілген темпте орындаудың мүмкіндігі жоқ болса, онда жаттығудың пайдасы 

төмендей бастайды. Әдетте жаттығулар 3-5 минуттан артық орындалмауы керек, содан 

кейін үзіліс жасап, созылуға арналған жаттығуларды орындау керек. Боксшылардың 

қозғалыс техникасын  дамыту кезінде шеңберлік жаттығу әдісін пайдалануңа кеңес береді.  
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 Тірек сөздер: Отансуйгіштік, қосымша білім, тәрбие 
 

В данной статье рассматриваются сущность и содержание патриотического 

воспитания в эффективной организации внеурочной деятельности детей. По этому 

вопросу расматирвается  разработанный проект «Руханият». Приведя конкретные 

примеры о реальных работах, проведенных на базе дома школьников «Жас Улан» 

Ключевые слова: Патриотизм, дополнительное образование,воспитание  
 

This article discusses the essence and content of patriotic education in the effective 

organization of extracurricular activities of children. On this issue, the developed project 

"Rukhaniyat" is being considered. Having given specific examples of real work carried out on the 

basis of the schoolchildren's home "Zhas Ulan" 

Key words: Patriotism, additional education, upbringing 

 

Жаһандану жағдайында ұрпақтың тәрбие мен білім көздерін қалыптастыруда, бағдар 

беруде басты бағыт – патриоттық тәрбие беру. Ол – жасөспірімнің кез келген қиындықтар 

мен кедергілерді еңсеретін рухани негізі болумен қатар, елдік пен қоғамдағы тұлға 

тұғырының нық болу кепілі. Жұмысты жүргізудің жүйелі түрде жүзеге асуы, әрине, 

патриоттық тәрбиенің заманауи ғылыми мәселелерін айқындап алудан тұратыны сөзсіз. 

Ғылыми негіздемелер патриоттық тәрбие беру тұжырымдамасы, оның нақты бағыттағы 

мақсат-міндеттерін айқындаудан басталады. Патриоттық тәрбие, ең алдымен, әдебиет пен 

мәдениет негіздерінен, елдікті тану мен тәуелсіздік тарихын зерттеуден тұратыны шындық. 

Тәрбие процесін ұйымдастыру қабілеттілік, жас ерекшелігі, ғылымилық, кешенділік және 

интегративтілік, даралау, еріктілік, теория мен тәжірибенің байланысы, нәтижелілік, 

тұтастық  сонымен қатар - бала мен ересек адамның ой-бағалау теңдігі мен табиғатты ұғыну 

тәрбиесі т.с.с. принциптерге негізделеді. Бұл бағытта «Жас ұлан» оқушылар үйі патриоттық 

тәрбиенің ғылыми-педагогикалық және әдістемелік негіздерін жан-жақты ізденіспен 

қарастырып, жұмыс бағыттарының барлық үйірме жұмыстарында қамтылуын көздейді. 

«Руханият» авторлық жобасын жасап, бекітті. Өйткені, ұлттық және жалпыадамзаттық 

құндылықтар негізінде тұлғаны қалыптастыру және дамыту, оның кәсіби дамуы үшін 

қажетті жағдайлар жасау негізгі түйіні болып табылады. 

Жобаны тек мектеп деңгейінде қалдырып қана қоймай аудандық, облыстық және 

республикалық деңгейде жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Қазіргі жаһандану мен 

әлеуметтік экономикалық жағдайда тәрбиелеудің өзекті ұстанымы оқушының жеке 

танымдық мүмкіндіктері мен қабілеттерін ескере отырып, патриот яғни елжанды тұлға 

ретінде дамуына жағдай жасау болып табылады. Қосымша білім беру жүйесінде жас 

ұрпақты патриоттық рухта  тәрбиелеу мәселелерін үздіксіз жүзеге асыру кезінде 

оқушылардың бос уақытын ұтымды пайдалану ғана емес, сонымен қатар баланың 

шығармашылық тұлғасын анықтау, өзін-өзі ашу, жетілдіру, жүзеге асыру қажеттілігі 

туындайды. Бұл міндетті шешу мақсатында «Кадет» сыныбын, «Жас сарбаз», «Өлкетану» 

үйірмесін енгіздік. Ол баланың әскери-патриоттық тәрбиесін шешуде ерекше орын алады: 

баланы тәртіп пен реттілікке үйретумен қатар, ерлік пен елдік тарихын терең меңгертеді.  

 «Жас ұлан» оқушылар үйінің патриоттық тәрбие беру кеңістігі ауқымды: 

патриоттық рухта тәрбиелеудің ең динамикалық және дамушы құрамды бөлігі – 

елжандылық пен рухани құндылықтар негізінде бүгінгі күннің өзекті мәселелерін зерттей 

отырып тәрбиелеу. Ол стандартты жүйеге қарағанда оқушылардың ерекше ашық және еркін 

дамуын қалыптастырады. Талдау барысында анықталғандай білім беру бағдарламалары 

тұлғалық, танымдық, коммуникативтік және әлеуметтік дамытудың тәрбиелік негізгі 

міндеттер жүйесі арқылы іске асырылатыны айқындалды. Оқытудың мазмұны оқу 

процесінде қалыптасатын іс-әрекет тәсілдерімен, көркемдік шығармашылықпен араласу 

формаларымен байланыста болады. 
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Оқушылар үйінде патриоттық тәрбие мен білімнің, өмірдің өзара байланыс жүйесі 

туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға жағдай жасалады. «Руханият» жобасында 

көрсетілгендей, балалардың білімі мен тәрбиесін, өмірлік тәжірибесін, ұлт тарихындағы әдеби, 

мәдени құндылықтар негізінде, қоршаған ортадағы нақты жағдаяттарға негіздей ұйымдастыру 

жолға қойылды. Мекемедегі оқу-тәрбие бағдарламаларының ерекшелігі білім алушылардың 

көркем-эстетикалық, мәдени-шығармашылық қабілеттерін, ерекше ойлауын, шығармашылық 

даралығын патриоттық тәрбие бағдарымен дамытуға бағытталды. Оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамын, әншілік-бишілік өнер білігін, 

музыкалық, көркем-қолданбалы өнер дағдыларын сіңіру, білім алушының аспапта музыка 

ойнау мәдениетін тәрбиелеу, мәдени құндылықтарды, дәстүрлерді, халық 

шығармашылығының озық үлгілерін меңгеру арқылы елге, елдіктің асыл мұрасына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелейді. Ол үшін біздің оқытушылар қосымша білім берудің әдістемелік, 

авторлық бағдарламаларын әзірлейді. Біз қазақ халқының тәрбие, білім мұраларын, өнерін 

насихаттау арқылы музыкалық-тәрбиелік білім беру бойынша міндеттерді шеше отырып, 

оқушыларды патриотизмге, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеуге бағытталған бос 

уақытты тиімді пайдалануға арналған көптеген іс-шаралар ұйымдастырып өткіземіз. 

«Жас ұлан» оқушылар үйінде өнер ұжымдары құрылған. Репертуарында - қазақ 

композиторларының шығармалары, халық әндері мен күйлері бар. Халық әні, үздік 

туындыларды насихаттау, оқушының елжандылық негіздерін қалыптастыратын түрлі 

байқаулар ауданның дәстүріне айналды. Халық өнерін насихаттау мақсатында аудан және 

облыс бойынша түрлі шараларға қатысып, суреттердің, қолданбалы өнердің көркем 

көрмелерін ұйымдастыру жұмыстары үздіксіз жүргізіледі. Тәрбие құралдары – өнеге, сөз, 

кітап, іс-әрекет және табиғи адами қатынастар арқылы тұлға бойына мәдени-рухани 

құндылықтар сіңіріліп, отаншыл тұлға тәрбиесі жүзеге асырылады.  

Оқушылардың бойында патриоттық құндылықтар мен идеалдарды қалыптастыру үшін 

қосымша білім беру педагогіне қойылатын басты талап – әрбір баламен оның рухани дамуы 

мен тәрбиесіне әсер ететіндей жағдайда тығыз қатынас орната білу. Оқу-тәрбие жұмысының 

нәтижесі мен тиімділігі  жасөспірімнің мәдени құндылықтар мен  әлеуметтік тәжірибеден алған 

білімі мен білігін жаңа міндеттерді шешуі мен талаптар қоя білуі арқылы, өзіндік 

шығармашылық жұмысқа дайындығы және зерделі белсенділігі арқылы анықталады. 

Тұлғаның рухани, шығармашылық, күшті әлеуетін қалыптастыру, баланың өзін өзі 

тәрбиелуі, өзін өзі дамытуы үшін жағдайлар жасалды. Отбасы тәрбиесінің маңызы мен 

оқушы, педагог және ата-ана бірлестігінің өнімді қызметі жолға қойылды. 

Өнер мектебіндегі қосымша білім беру педагогінің қызметін бағалаудың негізгі 

өлшемдері  ретінде олардың сабақты педагогикада қалыптасқан дағдыларға емес топтағы 

балалардың қажеттіліктеріне, ерекшеліктеріне қарай ұйымдастыру талаптары қойылды 

және ұйымдық ішкі бақылау қызметі арқылы жолға қойылды.  

Оқушы мен педагог арасындағы қарым-қатынасты өзара сыйластыққа, 

ынтымақтастыққа, сенімге негіздеу көзделді. Мектептегі психологиялық ахуал баланың ар-

намысын, ерік жігерін, өзін-өзі қорғай алу қабілеттерін дамытуға ықпал етуіне назар аударылды.  

Осы ретте мектеп оқушылары арасынан 200 оқушымен  жүргізілген бақылау-саралау 

жұмыстарының қорытындысы олардың сабаққа, қоғамдық қызметке көзқарастарының, ортадағы 

қарым-қатынас деңгейлерінің жоғарылығын, өздерін бағалау деңгейлерінің дұрыс екенін көрсетті. 

Қазіргі уақытта патриоттық тәрбие берудің жұмыстары нақты жолға қойылған. 

Патриоттық тәрбие беру жүйесі әзірленіп, бекітілді. Ол шара мынадай кезеңдерді қамтиды: 

1. Кәсіптік білім беруге бағыттау барысында оқушыны кәсіби ақпарат, кәсіби 

насихат және кәсіби бағдар беру жұмыстарымен қамту «Мен өз еліме қызмет етемін!» 

ұстанымымен жүзеге асырылады.  

2. Оқушылардың қандай да бір үйірмені таңдауы, мамандыққа қызығушылығы мен 

қабілетін анықтау барысында өз елінің құндылықтары мен тәуелсіздік құндылықтарын 

зерделеуге бағытталған әңгіме, тест, диагностика жүргізіледі. 
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 3. Оқушылар бойында борыш, жауапкершілік, кәсіби ар-намысы мен қадір-қасиетін 

қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік-кәсіптік бейімделу және елжандылық, өз Отанын 

сүю тәрбиесін дамытатын шараларды ұйымдастыру белсенділігін дамыту, оны жүзеге 

асыруға мүмкіндік беру. 

Оқушылар үйінің тәрбие жұмысының мазмұнында қоғамдық құндылықтар, баланың 

өмірі мен денсаулығы, даму қабілеті ескерілді. Ұлтжандылық, Отанға, өз халқының мәдениетіне, 

салт-дәстүріне деген сүйіспеншілік, Азаматтық сана, өзінің құқығы мен міндеттеріне 

жауапкершілікпен қарау, Әлем мәдениетінің озық үлгілерін оқып-үйрену, қазақтың салт-

дәстүрлері мен ұлттық мәдениет ерекшеліктерін насихаттау назарға алынады. 

Патриоттық тәрбиенің жүзеге асырылу барысында оның мазмұны, диагностикалау 

әдістері, оның өлшемдері, көрсеткіштерін сараптай білу аса маңызды. Тәрбие жүйесі 

мынадай интегративті әдістер арқылы жүзеге асырылды: тәжірибелік-зерттеу 

конференциялары, баспа қызметі, мерекелік шаралар, жарыстар, патриоттық рухтағы (ән, 

би байқаулары, шығармашылық туындылар т.т.) фестиваль, экспедиция, жаз 

маусымындағы шаралар, спектакль, шоу-бағдарламалар, клуб күні, тренинг, концерт, ойын, 

тәжірибе, жиын т.б. Патриоттық тәрбие үдерісін ұйымдастыруда оқушының жеке 

танымдық мүмкіндіктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке тұлға ретінде дамуына, 

кәсіптік бағдар алуына тиімді жағдайлар жасауда тұлғаның қабілеттілігі, жас ерекшелігі, 

кешенділік және интегративтілік, даралау, еріктілік, теория мен тәжірибенің байланысы, 

нәтижелілік, тұтастық ұстанымдары басшылыққа алынды. 

Төмендегідей бағытта патриоттық тәрбие беру жұмысының түрлері мен әдістерінің 

дәстүрлі шеңбері анықталды:  

- елжандылық рухын қалыптастыратын туристік-өлкетану мақсатында ұйымдас-

тырылған экскурсиялар, байқаулар;  

- мерекелік, есептік концерттер көтеретін патриоттық тәрбие мәселелері;  

- әр түрлі жобалар ( «Ұлы дала мұрасы», «Туған өлкеммен мақтанамын!», «Жамбыл 

жауһарлары» т.т) байқаулар мен фестивальдер, оған қатыса отырып, тіпті кіші жастағы 

балалардың ортаға бейімделуі, ересектермен қарым-қатынасын дамыту алаңдары және т.б. 

Мәдени құндылықтарды, дәстүрлерді, халық шығармашылығының озық үлгілерін 

және ұлы даланың ерлік шежіресін меңгеру арқылы жас өркенді елге, жерге деген деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу – ұжым алдындағы басым міндет. Міне елжанды тұлғаның 

басты өлшемі – тәрбие беру болсақ, оның тұлға ретінде қалыптасуының идеялық бағыты 

патриоттық рухта тәрбиелеудің кешенділігінде бола бермек. 
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Дәл қазіргі уақытта дамыта оқыту ескі әдістемелер шеңберінде іске асырылып 

жүр, дегенмен де, олардың дидактикалық бағыттары түбегейлі өзгеріске ұшырады.  Бұл 

өзгерістердің мәні мынада: оқыту әдістері білімді дайын түрінде оқытушыдан 

студентке беруге емес, студенттің білімді оқытушының басшылығына сүйене отырып 

өзі тауып алуына бағытталған. Оқытушылардың шығармашылық ізденістері оқытудың 

дамытушылық (функциясын) міндетті қызметін күшейте түсуге көмектесетін  әдістер 

мен  тәсілдерді қарастырып, жинақтау желісіне арналады. Дамыта оқытудың мәні 

зерттеу арқылы шешілетін келелі мәселелер жағдайында студенттің  дербес өз бетінше  

ойлау, дұрыс шешімін табу; оны жүзеге асыру – оқу үрдісінің  барлық жақтарын қамтуға 

мүмкіндік беретін дамыта оқытудың жиынтық (құрамды) әдіс-тәсілдерін жасап 

шығаруды талап етеді. Мақалада осы мәселелер қысқаша баяндалған. 

Тірек сөздер: кредиттік оқыту технологиясы жағдайы, болашақ музыка мұғалімі, 

дамыта оқыту кешені, өздік жұмыс,  
 

В настоящее время развитие образования осуществляется по старой методологии, 

но их дидактические направления коренным образом изменились. Суть этих изменений не 

заключается в том, что методы обучения и знание  преподаватель передавал студенту, а 

студент опираясь на руководство преподавателя должен находить знание сам. 

Творческие исследования учителей посвящены сети сбора, в которых рассматриваются 

методы и подходы, которые помогают укрепить функцию обучения. Суть передового 

обучения состоит в том, чтобы самостоятельно мыслить самостоятельно, находить 

правильное решение в контексте решения проблем; его реализация - требует разработки 

всеобъемлющего (комплексного) подхода к обучению в области развития, который будет 

охватывать все аспекты учебного процесса. В статье излагаются эти вопросы. 

Ключевые слова: технология кредитных обучения, будущий учитель музыки, 

комплекс развивающего обучения, самостоятельная работа студентов 
 

Currently, the development of education is carried out according to the old methodology, 

but their didactic directions have radically changed. The essence of these changes is not that the 

teaching methods and knowledge were passed on by the teacher to the student, and the student, 

relying on the guidance of the teacher, should find knowledge himself. Creative research by 

teachers is dedicated to the collection network, which examines methods and approaches that help 

strengthen the learning function. The essence of advanced learning is to think independently, to 

find the right solution in the context of problem solving; its implementation requires the 

development of a comprehensive (integrated) approach to learning in the field of development, 

which will cover all aspects of the educational process. The article outlines these issues. 

Keywords: technology of credit training, future music teacher, complex of developing 

training, independent work of students 

 

Кредиттік білім беру технологиясы жағдайындағы мақсаттары мен міндеттерін 

жүзеге асыру, бұл жүйе, әрине, оқытудың алға басу, жақсару (прогрессивтік) сипат алғанын  

көрсетеді, бұрынғы қалыптасқан «қолдаушы оқыту» деп аталып  кеткен оқулық жүйе 
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 үрдісін түбегейлі өзгертуді талап етеді. Жаңа  жүйенің негізгі мақсаты көзқарас, жаңа 

пікірдегі бір түрден  тараған адамдар тобын (генерациясын) қалыптастыру  идеясын 

(ойларын) көздейді.  «Қолдаушы оқыту» негізінде дамыта оқытып жатқан жаңартушы  

инновациялық оқыту жүйесіне  жол беруге міндетті, ол оқытушы мен студенттің 

басыбайлылылқтан  азат етілуіне, жұмыста алдын алу, сондай–ақ оқытудың әдістемелері 

мен жолдарын таңдауда барынша еркін болуларына мүмкіндік береді. 

Жоғарыда көрсетілген мақсаттар мен міндеттерді шешу жоғарғы мектеп  

педагогикасынан жаңа  шығармашылық көзқарастар мен қатынастарды  талап етеді, қазіргі 

кезең педагогикасы мен психологиясының ең басты  жетістігі дамыта оқыту  жайындағы 

көзқарас  жүйесі (концепциясы) болып табылады. Дамыта оқыту және даму концепциясы  

бүгінде де  өзекті  болып  есептеледі және  педагогикалық ғылым мен тәжірибеде жаңа 

пайда болған өзекті мәселеге  айналып отыр.  

Оқу мен дамудың бірлестігі дамыта оқыту жағдайында – бұл қазіргі  кезең  

педагогикасындағы негізгі жай – қағида, демек  музыкалық педагогикада да басты міндет 

дамыту, яғни студенттің негізгі музыкалық қабілеттерін өте жоғары деңгейге дейін дамыту, 

оның дағдыларын, шеберлігін, білімін және  ой - өрісін кеңейту.  

Болашақ музыка мұғалімін жоғары оқу жүйесінде дайындап шығаруда бұл  мәселе 

өте өткір  қойылады. Мектептегі болашақ қызметі үшін ең қажетті шеберліктің  бірі – ол 

музыкалық аспапта ойнауды және  орындаушылық өнерді  ойдағыдай игеріп шығу. Зерттеу 

тақырыбымыздың   көкейкестілігі туралы айтқан  кезде біз бұл  мәселені кеңес  өкіметі  

кезінде-ақ ХХ ғасырдың  екінші жартысынан бастап оқыту мәселесінің қанағаттанғысыз 

екенін айтқан пікірлер  естіле  бастағанын, бұл жағдай қоғамда алаңдаушылық туғызғанын 

еске сала  кетуіміз керек.  

Ғалымдар және мәдениет қайраткерлерінің (академик М.А.Лаврентьев, А.Д.Александров 

(математика), Д.И.Блохинцев (физик), музыканттар–Д.Б.Кабалевский, М.Л.Ростропович, 

Л.А.Мазель, А.А.Баренбойм және басқа көптеген) мінбеде сөйлеген сөздері  мен айтқан 

пікірлерінің қызыл жіп болып созылған негізгі желісі – совет  мектебі өмірге  бейімделген, өз 

бетінше жұмыс істеуге шамасы келетін, дербес өз бетінше ойлауға қабілетті мамандар  

дайындауға тырысуы қажет деген ойлар еді. Оқушыларды өз бетінше  білім алуға үйрету үшін 

қажетті дағдылар мен шеберліктер, іскерліктер мәселелерін алға тартты. 

Академик Д.И.Блохинцевтің жазуы бойынша жоғары оқу орнында студенттерден 

дербестік пен өзбетіншеліктің  ең аз  талап етілетіні, оның есесіне оларды өте «көп» 

оқытатыны айтылады. Оқу орнынан фаршпен толтырылған балыққа ұқсас дайын 

білімдермен нығыздалған адамдар шығатынын мысал етіп, мұндай  мамандар тым алысқа 

кете алмайтынына меңзейді: «...балықтың немен толтырылғанына әртүрлі қарауға болады, 

бірақ оның енді жүзе алмайтыны ешқандай талас туғызбайды» [1,80]. 

Ғалым – музыкант Л.А.Мазельдің де айтқан пікірінің мәні осыған ұқсас деуге 

болады. «Біз үнемі өзіміздің  студенттеріміздің ой – пікірлерінің, баға беруінің анық, әрі 

кесімді  болуын, өз бетінше жұмыс жасай білу дағдыларын дамыту  керек екенін айтамыз, 

ал іс жүзінде біз оларға  қайткен күнде де қамқор болуға тырысамыз, бағыт беру және 

бақылау емес, дәл сол баяғы қамқор болу, қорғаштау» [2,5б]. 

«Мектептің өмірмен байланысын нығайту туралы Заң» қабылдануына байланысты 

еліміз терең өзгерістер жолына бет бұрды. Жаңашыл педагогтардың толқынды 

қозғалыстары қарқынды айқындала бастады» (солардың ішінде композитор–педагог 

Д.Б.Кабалевский де болды) [3.78]. Олар оқу үрдісін қайта құра отырып, сабақтағы 

оқушылардың  шығармашылық дербестігі мен өз бетіншелік белсенді қатысуының 

жолдарын қарастырды. Мұндай бағыт (тенденция) педагогикалық ғылымның белсенділігін 

арттырды, өзіндік жұмыстың теориясы мен практикасының әдістемелерін жасауға 

итермеледі. Ғалымдар мен педагогтардың осы мәселе жөніндегі пікірлері бір жерден 

шықты: өзіндік жұмыс  жасау дағдылары табиғаттан оқушыларға берілмеген, оларды 

оқушылардың  бойына тәрбиелеу арқылы дарыту әрі дамыту қажет. Бұл оқушылардың 
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ойлау қабілетінің дамуымен байланысты. Ойлауды дамыту– түрлі фактілерді жалпылау, 

сараптау, өз пікірлерін айта білу, қорытындылау, оларды нақтылы мысалдармен растау, 

дәлелдеу, себеп-салдарын анықтап, олардың байланысын ашып беру. Әсіресе, арнайы 

ақылға салып ойлану арқылы жасалатын іс-әрекетерге  үлкен мән беріледі. Олар теориялық 

білімдерді, іскерліктерді саналы түрде игеруге және  тәжірибие жүзінде қолдана білуге 

қажетті дағдылар (П.Галперин, Д.Эльконин және басқалардың зерттеулері) [4].  

Қазіргі кезеңде бізде түсіндіре оқыту жүйесі басым болып отыр. Соған қарамастан 

бұл жүйенің де кемшілігін айту керек. Оқыту - өзгермейтін кешендер негізінде бір орында 

қатып қала алмайды. Өйткені өзгерген өмір жаңа әрі жоғары  талаптар қояды. Қазіргі кезең 

жағдайында, яғни  бір адамға қажетті білім мөлшері күрт және тез өсіп отырған кезде, басты 

назарды  белгілі білім жинағын игерумен шектеліп қалу мүмкін емес.  Сондықтан, білімді 

үнемі өз бетінше толықтырып отыру дағдысын өз бойында  сіңіру маңызды.  

Дәл қазіргі уақытта дамыта оқыту ескі әдістемелер шеңберінде іске асырылып жүр, 

дегенмен де, олардың дидактикалық бағыттары түбегейлі өзгеріске ұшырады.  Бұл 

өзгерістердің мәні мынада: оқыту әдістері білімді дайын түрінде оқытушыдан студентке 

беруге емес, студенттің білімді оқытушының басшылығына сүйене отырып өзі тауып 

алуына бағытталған. Оқытушылардың шығармашылық ізденістері оқытудың 

дамытушылық (функциясын) міндетті қызметін күшейте түсуге көмектесетін  әдістер мен  

тәсілдерді қарастырып, жинақтау желісіне арналады. Дамыта оқытудың мәні зерттеу 

арқылы шешілетін келелі мәселелер жағдайында студенттің  дербес өз бетінше  ойлау, 

дұрыс шешімін табу; оны жүзеге асыру – оқу үрдісінің  барлық жақтарын қамтуға мүмкіндік 

беретін дамыта оқытудың жиынтық (құрамды) әдіс-тәсілдерін жасап шығаруды талап етеді. 

(Бұл туралы келесі тарауда айтылатын болады) 

Көпжылдық тәжірибе және оларды оқу үрдісіне енгізіп анықтау арқылы  

мақұлдануы болашақ музыка мұғалімінің кәсіби дамуы үшін бұрынғы дәстүрлік 

әдістемелерден айтарлықтай артықшылығы айқындалды. 

Шығармашылық үрдіске белсенді ойшыл педагогтар мен қатар олардың 

студенттерінің белгілі бөлігі де қатысады, олар да музыкалық аспапта ойнаудың неғұрлым 

жасампаз әдістемесін жасап шығару ісіне өз шама – шарқына қарай үлес қосады.  

Дамыта оқыту кешені музыкалық-педагогикалық білім беруде бүгінгі күн туғызған 

өте тың жаңалық емес. Шығармашылықпен  жұмыс жасаған бұрынғы  көптеген атақты 

педагогтар  оқу  - үрдісін осы кешен негізінде  ұйымдастыратын болған. «...студенттердің 

алдына барынша ойланып әрі ішкі сезімдерінен толғана отырып шешілетін міндеттер 

(тапсырмалар) қою қажет деп санады»[5,251]. 

Әрине, бұл арада, оқыту үрдісінің іс-әрекеттерінде ең жоғарғы дамытушылық нәтижелер 

беретін музыкалық дидактикалық кешендер   қарастырып отырған кешен үшін шын мәнінде  

қайнар бұлақ ретінде  шығармашылық дербестік пен өз бетіншелік мәселесін  туындатады.  

Көрнекті ғалым – педагог Г.М.Цыпин  жетілдіріп құрастырған төрт негізгі 

музыкалық-дидактикалық  кешенді атап өту керек, оларды тұтас алғанда жоғары оқу 

орнындағы музыка аспабында ойнауды оқыту үрдісінде дамыта оқытудың айтарлықтай 

берік ірге тасын қалай алады деп айтуға болады [6,143]. 

1.Оқыту-педагогикалық жұмыста пайдаланатын  дүниелердің (материалдардың) 

мөлшерін көбейту,  музыкалық шығармалар есебінен репертуардың ауқымын кеңейту, 

музыкалық шығармалардың сандық көбеюі  арқылы студенттер көп нәрсені игереді. 

2. Оқуға арналған материалдардың белгілі бөлігін жылдамдата өтіп шығу, қысқа мерзім 

ішінде  қажетті орындаушылық шеберлікті игеруге бағыт сілтеу, осылайша  оқулық 

ақпараттарды, білімдік  мәліметтерді тезірек қабылдап, оқушының кәсіби ой-өрісін кеңейту. 

3-ші кешен сабақтың мазмұнын  қамтиды.  

Сабақтың теориялық біліктілік жағын  неғұрлым музыкалық        орындаушылықпен 

байланыстыра толықтыру, сондай-ақ, музыкалық- теориялық және тарихи-музыкалық  

мәліметтердің  ауқымы кең әрі  жан-жақты болуын қарастыру. 
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 4-ші кешен енжар, ырықсыздық тәсілдерден мүлдем алыстап, студенттердің 

шығармашылық дербестігі мен өз бетіншелігін, музыкант – студенттің шығармашылық ынтасын 

барынша толыққанды айқындап әрі жетілдіре  түсетін  әдіс-тәсілдерді талап етеді. Мұнда  

музыкалық  ой-өріс қасиеттеріне қол жеткізу тек қана дербестік, өз бетінше қуатты ой еңбегінің 

желісі арқылы болмақ. Бұл кешен маңыздылығы жағынан алдыңғы  үшеуінен асып түседі. 

Музыкадағы оқытуды шын мәнінде дамыту сипатында жүргізуге және кредиттік 

жүйенің міндеттері мен мақсаттарына толық жауап беретін ең басты  кешендер, міне осындай. 

Оларды тәжірибиеде жүзеге асыру оқытудың  мазмұнына байланысты,  ол алдыңғы  қатарға 

оқу  үрдісінде  де, оқудан тыс уақытта да жұмыстың белгілі түрлері мен жолдарын, оқытудың 

әдістері мен тәсілдерін алға тартады, атап айтқанда оқушының шығармашылық дербестігі мен 

өз бетіншелігін. Дамыта оқыту бұрынғы  барлық  кезеңдерде  дұрыс деп есептелген, ал біздің 

қазіргі уақытта өмірдің бұлтартпайтын қажеттілігіне айналды. Қазақстан мектептерінде жүріп 

жатқан білім беруді жетілдіру, қайта құру және жаңартудың  сара жолынан  музыкалық – 

педагогикалық білім беру  саласы да шет қала алмайды.  

Ғылыми - әдістемелік жұмыстармен  айналысып жүрген педагог – музыканттардың 

бұдан арғы ізденістері дамыта оқытудың кешендерін шешуге қол жеткізуі немесе  соған 

жақындатуы тиіс. Бұл мәселенің шешілуі нағыз кәсіби машықтанған мамандарды 

даярлаудың алдынан шығатын қозғаушы  күші, себебі болуға тиіс. Осы жайттардың бәрі  

Г.Г.Нейгауздің  айтқан  шындық сөздерін растай түседі. «Ең соңында біздер-педагогтар 

оқушыға қажет болмай  қалуымыз керек, оған өз бетінше ойлауды, әдіс-тәсілдерді, өзіндік  

танымдылықты және мақсатқа жете білу  іскерлігі сияқты қасиеттерді бойына егу яғни 

оларды кемеліне  келтіру, осы табалдырықтың ар жағында шеберлігі басталады» [7].  

Егер қазіргі кездегі жетістіктер туралы айтатын болсақ,  музыкалық  педагогикада 

істелгендер аз емес. Дамыта оқыту концепциясы  кеңінен жариялыққа ие болды, оның 

негізгі кешендері айқындалды, болашақ музыкант- мұғалімдерді даярлаудағы дербестік пен 

өз бетіншеліктің кешенін ары қарай  зерттеудің жолдары  мен бағыттары жобаланды.  Бірақ, 

тәжірибенің көрсетуінен әлі күнге бұрынғы жүйенің өміршеңдігін байқап жүрміз. Көп 

жағдайларда педагогтар оқытудың ескі дәстүрлі әдістерінен бас тартқысы келмейді, 

студенттің  дербестігі мен өз бетіншелігіне қажетті дәрежеде мән бермейді.  

Жоғарыда атап кеткен  жұмыстың бағыттары теориялық және практикалық 

жақтарынан да өте маңызды, алайда, болашақ музыка пәні мұғалімдерінің аудиториядан 

тыс жұмыстар үрдісіндегі шығармашылық дербестігі мен өз бетіншелігі кешеніне  арналған 

арнайы зерттеулерді біздер кездестіре алмадық. 

Mузыкалық педагогикада оқыту және дамытудың  өзара  байланысы  әрдайым өзекті 

мәселе болып келген, әлі де солай  және ол музыкалық-педагогикалық ғылымда  дидактика  

және  психологиялық заңдылықтарына  бағынады яғни оқыту өзімен бірге дамытуды да 

ерте жүреді. Музыкалық аспапта  (фортепиано) ойнау үрдісі студенттің  музыкалық  және 

жалпы дамуына үдемелі әрі қарқынды  түрде  ықпал етуі үшін  оқыту – музыкалық ойлау 

және ақыл – ой  өрісін кеңейту,  шығармашылық  ынталылықты, ең бастысы, 

шығармашылық дербестік пен өз бетіншелікті дамытуға бағытталуы тиіс. 
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Саналық және белсенділік принциптері ауыр атлетикада  саналы қарым-қатынас 

пен тұрақты қызығушылықтарды қалыптастыруды назарда ұстайды. Бұл денсаулықты 

нығайту, дене бітіміне өзгерту жасау, жоғары спорттық жетістіктерге жету сияқты 

белгілі уәждерді қамтамасыздандыру. Қарапайым себеп ретінде дене тәрбиесі сабағында 

жақсы баға алу мен белсенді демалу қарастырылады. Оқу жаттығу жұмыстарына 

нақты тұлғалық уәж қалыптастыру және тұрақты қызығушылықтарын арттыру. 

Тірек сөздер: Жасөспірім, жылдамдық арттыру, қозғалыс әрекеті, дербес қимыл 
 

Принципы осознанности и активности акцентируют внимание на формировании 

сознательного общения и устойчивых интересов в тяжелой атлетике. Это обеспечение 

определенных мотиваций, таких как укрепление здоровья, изменение осанки, достижение 

высоких спортивных результатов. В качестве простой причины считается получение хорошей 

оценки и активный отдых на уроках физкультуры. Формирование четкой личностной 

мотивации и повышение устойчивого интереса к учебной тренировочной работе.     

Ключевые слова: Подростковый возраст, повышение скорости, двигательная 

деятельность, самостоятельные движения 
 

The principles of mindfulness and activity focus on the formation of conscious 

communication and sustainable interests in weightlifting. This is the provision of certain 

motivations, such as strengthening health, changing posture, achieving high sports results. As a 

simple reason, getting a good grade and active recreation in physical education classes is 

considered. Formation of clear personal motivation and increase of sustained interest in 

educational training work.  

Keywords: Adolescence, speed increase, motor activity, independent movements 

 

Саналық және белсенділік принциптері ауыр атлетикада  саналы қарым-қатынас пен 

тұрақты қызығушылықтарды қалыптастыруды назарда ұстайды. Бұл денсаулықты нығайту, 

дене бітіміне өзгерту жасау, жоғары спорттық жетістіктерге жету сияқты белгілі уәждерді 

қамтамасыздандыру. Қарапайым себеп ретінде дене тәрбиесі сабағында жақсы баға алу мен 

белсенді демалу қарастырылады. Оқу жаттығу жұмыстарына нақты тұлғалық уәж 

қалыптастыру және тұрақты қызығушылықтарын арттыру. 

Көрнекілік принципі: Көрнекілік-қимыл-қозғалысты меңгерудің алғы-шарттары. 

Оқу-жаттығу барысында ең бастысы-қимыл-қозғалыстың жеке элементтерін оны орындау 

алдында, оның негізгі мазмұнымен танысу тиіс. 

Тікелей көрнекілік дегеніміз- бұл қимыл-қозғалыс тапсырмасын оқытушының өзі 

немесе алдын-ала дайындалған студенттің көрсетуі. Тапсырманы қосымша оқулықтар, 

техникалық құралдар, әр түрлі заттарды ұқсастыру әдіс-тәсілдеріментолықтыруға болады. 
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 Жаттығу тапсырмасы дененің барлық сезім мүшелерін қабылдай алады. Кейбір 

спорттық қимыл қозғалыстарда ырғақ маңызды рөл атқарады. Бұл орайда «көрнекілік» 

ұғымы есту, көру қабілетін қамтиды. 

Қол жетерлік принципі. Бұл принцип оқушылардың жас ерекшеліктері мен 

жыныстық ерекшеліктері, дайындық деңгейі, физикалық және психикалық жекелей икем 

айырмашылықтарын қатаң ескерілуін міндеттейді. Қол жетерлік- шамадан тыс қиындықтар 

болжайды. Сабақ барысындағы үйренуші – енжар субъект емес, белсенді қатысушы тұлға. 

Үйренушінің күш-жігерін жұмылдырудағы мүмкіншілік қиындықтарының толық 

үйлесімділігі қолжетерліктің оңтайлы өлшем білдіреді. Оқу-жаттығу тапсырмаларын 

анықтау барысында әрбір үйренушінің жеке амал-тәсілдерінің мүмкіншіліктерін ескереді. 

Жүйелік принципі бұл ең алдымен сабақ уақтылығы және жүктеме мен демалудың 

тиімді алмасуы. Сабақ уақтылығы жүктеме мен демалудың тиімді алмасуын болжайды. 

Әрбір жүктеме төрт кезеңнен тұрады: энергияның жұмсалынуы, бұрынғы қалпына келтіру, 

бұрынғы қалпына қайта келу. Сондықтан дене тәрбиесі сабағы екі күн қатарынан қойылуға 

болмайды. «Дене тәрбиесі» сабағы сабақ кестесіне, бағдарлама талаптарына сай уақтылы 

қатысуын талап етеді. Бір ескеретіні жаттығу сабағынан кейін шамадан тыс үзіліс болса, 

көрсетілген эффект анағұрлым төмендейді.     

Дене тәрбиесіндегі қайталану факторы басқа тәрбие түрлеріне қарағанда үлкен 

мөлшерде білінеді. Бұл ептілік пен дағдыларға ие болу, бекітуден ерекше заңдылықтар 

және организімнің функциясы мен түрлерінің жоғарғы деңгейге жетілдірумен түсіндіріледі.  

Динамикалық принципі немесе біртіндеп талапты көтеру принципі, бұрынғы 

жаттығуларға қарағанда қиындау жаттығуларды беруден тұрады. Бұл қимыл-қозғалыс 

тапсырмаларының біртіндеп қиындауы, мөлшердің үлкеюі және жүктеменің қарқынды 

болуын білдіреді. 

Динамикалық принципті жүзеге асыру кезінде оқу материалын уақтылы жақалау 

тиіс, жүктеме қарқындылығы мен мөлшерін арттыруды алдын-ала ескеру.  

Тапсырмаларды дер кезінде жаңаламасаң, ептілік пен дағдыны жаңа әрі қиын 

қимыл-қозғалыстың координациялық негіздерін меңгере алу мүмкін емес. 

1.  Дене шынықтыру тәрбиесінің әдіс-тәсілдері. 

Дене тәрбиесі құралдарына физикалық жаттығулар, табиғи ортаның денсаулықты 

нығайту және гигиеналық факторлар жатады. 

Физикалық жаттығулар-бұл дене шынықтыру тәрбиесінің мақсаттарына сәйкес 

келетін қимыл-қозғалысы. Егер спорттық жаттығу мақсаттарында жүгіру қолданылса, бұл 

табиғи қимыл қозғалыс тиімді түрлерін қамтиды. 

Табиғи факторлар, күн радиациясы, ауа және су ортасы адам баласының 

денсаулығын нығайтуға, шынықтыруға және жұмыс қабілеттілігін арттыруға қызмет етеді. 

Дене шынықтыру тәрбиесінің процессінде денсаулықты нығайту екі бағытта жүзеге 

асырылады.  

1.  Физикалық жаттығулардың жағдайын арттырады.  

2.  Арнайы мөлшердегі процедураларын ұйымдастыру, шынықтыру мен үйлесе отырып.  

Физикалық жаттығулар табиғи шынықтыру факторларымен үйлесе отырып, 

организмнің келеңсіз ықпалдарға қарсы тұруын арттырады. 

Регламент жаттығуларының әдісі мынаны алдын-ала ескереді: қимыл-қозғалыстың 

алдын-ала жасалынған нақты бағдарламасы. Мүмкіндігінше жүктемені нақты мөлшерлеу 

және жаттығудың барысында оның динамикасын басқару. Орын және демалу 

ұзақтылығының ара қашықтығын нақты нормалау. 

Үйренушілердің қимыл-қозғалысын басқаруды жеңілдететін сыртқы жағдайларды 

жасау немесе қолдану. Қиындатылған немесе жеңілдетілген жағдайларда қимыл қозғалыс 

әрекетін кешенді жетілдіруде, ептілік, дұрыс бағдар беру, жылдамдық, тапқырлық сияқты 

қасиеттер мен икемділіктерді дамытуда ойын методы қолданылады. 
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Жарыс методы элементарды түрде берімді және жасауға берілген сынақ-бақылау 

жұмыстары немесе ресми спроттық жарыстар ретінде қолданылады. 

Жарыс әдісінің негізгі белгісі-үйренушілердің күштерін біріншілікке салыстыру 

жоғары нәтижеге жетуге бәсекелестік жағдай тұрғызу.  

Ауызша және сенсорлық әдістер сөздің және сезімдік ақпараттардың кең қолданылуын 

ескереді. Сөз арқылы керекті білімді арттыру, тапсырмаларды беру, оқушылардың оған деген 

қарым-қатынасын қалыптастыру тапсырмалардың орындалуының барысын басқару, 

үйренушілердің жетістіктерін бағалау мен талдау, тәртібін түзеуге болады.  

Қимыл қозғалыстарды аппаратуралық құрылғылар көмегімен қайта жасау үшін 

қолданылатын сайлау- сенсорлы дем – лау жалпы сенсорлық әдіс тізімінде төмендегілер 

берілуі мүмкін: қимыл- қозғалыс жаттығуларын әр түрлі нұсқада орындауда бұлшық ет 

түйсіктері ескеріледі., бұл қимыл қозғалыстың алдын –ала сезінуге бағытталған әдіс. 

Дұрыс бағдар беру әдісі: заттарды дұрыс бағдарлай білу жаттығуларына кіріспе. 

Ағымдағы  сенсорлық бағдарламалар және үздік болу әдәсі мұнда арнайы кері 

байланысы бар электронды аппаратура қолданылады. 

Қимыл – қозғалыстың оқыту кезеңдері. Қимыл – қозғалыстың оқыту 

кезеңдері.Қимыл – қозғалысты оқыту барысында ең алдымен белгілі міндеттерді қоя 

отырып, айқын мүлтіксіз дәрежеге жету үшін біліктілік дағды, білімді санасына жеткізу 

керек. «Қимыл – қозғалыс ептілігі» және «қимыл қозғалыс дағдысы» туралы  негізгі 

түсініктерді анықтайды. Қимыл – қозғалыс ептілігі ол қимыл техникасына ие болу дәрежесі, 

соның нәтижесінде  құрамдық операциялардың назары шоғырланып артты. 

Қимыл қозғалыс ептілігі  дағдыға айналып, үйлестіруші механизмдері біртіндеп 

игеріліп, бірнеше рет қайталау барысында дағдылы қимыл – қозғалыс айналады. 

Қимыл – қозғалыс дағдысы –ол қимыл техникасына ие болу дәрежесі, соның 

нәтижесінде қимыл – қозғалысты әрекеттері дағдылы сенімді түрде ерекшеленеді. 

Берік қимыл қозғалыс дағдысы бірнеше жыл бойы сақталады. 

Классикалық үлгі: суда түзу немесе велосипед тебуді үйренсең бұл қиын қимыл – 

қозғалыс дағдысы.  

Физикалық қасиеттерге тәрбиелеу. 

Физикалық қасиеттер деп организмнің функциялық қасиеттерін айтады, олар 

адамның қимыл – қозғалыс мүмкіншіліктерін алдын – ала белгілейді. 

Отындық спорттық теориясында бес физикалық қасиеттерді ажыратылады: күш, 

шапшандық, шыдамдылық, икемділік, ептілік. 

Қимыл – қозғалыс әрекеттерінің дайындығы организмнің функциялық жүйелерінің 

мүмкіншіліктерінен айқындалады. Күш қуат тәрбиесі. Күш қуат немесе күш- қуат 

қабілеттілігі деп адам қабілеттілігін сыртқы кедергілердін жеңіп шығу немесе бұлшық 

еттерді ширату. 

Шапшандылық тәрбиесі. Шапшандылық дегеніміз ол адамның функционалдық 

қасиеттер кешені қимыл –қозғалыстың жылдамдылығы мен шапшанығын анықтау 

артықшылығы және қозғаушы реакциялары. Сонымен қатар қимыл- қозғалыс 

шапшаңдығын жүру жылдамдылығымен ауыстыруға болмайды. Спорт теориясында 

шапшаңдық термині қазіргі кезде «жылдамдылық қабілеттілігі» деген ұғым қоданылады. 

Күрделі жеңіл қимыл- қозғалыс рекциялардың шапшаңдығы.ъ 

Жеңіл рекция бір кенеттен пайда болатын дабылға  алдын – ала белгілі бір қимыл 

қозғалысқа берілетін жауап әрбір жаттығудың өзіндік әдістемесі болады, олар есту, көру 

қабілеттерін арттырады. Күрделі реакция әр түрлі болады және бұл рекция қимыл 

қозғалысға объектісіне бағытталған. Бұл реакцияда ең маңыздысы үлкен жылдамдықпен 

қозғалатын заттарды көріп отыру. Ол үшін объектінің біртіндеп жылдамдығын арттыратын 

жаттығулар қолданылады. 

Ол төмендегі үш талапқа сай орындалады. 

1. жаттығу техникасы үйретушінің шап шаңдағына сай орындалуы тиіс. 
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 2. жаттығу дәрежесін меңгеру өте жоғары болғандықтан, күшті қабілеттілікке емес, 

орындалу жылдамыдығына бағытталады. 

3. жаттығу уақыты орындалу соңында болғандықтан нәтижесінде төменделуі тиіс. 

Шыдамдылық – ол балдырғандыққа қарсы тұратын қабілет. Жалпы шыдамдылық – 

арнайы шыдамдылыққа арналған тәрбие негізі. Организм жүйесінің оның ішінде тыныс 

алу, жүрек- қан тамырларының жұмысына нәтижелі әсер береді. 

Ептілік – ол тез, нақты орынды мақсаттарға жете алатын қабілеттілік. 

Ептілік арқылы жаңа қимыл – қозғалысты меңгеруге, оларды басқаруға, сабақ 

барысында қолдануға болады. 

Икемділік – қимыл қозғалысты үлкен шеберлікпен көрсете алатын 

қабілеттілік.Икемділік – жас ерекшелігімен үнемі орындалатын жаттығулар мен 

байланысты. Спорттың әр алуан түрлері икемділік қасиеттеріне әсер береді. Икемділік 

динамикалық (қимыл - қозғалыста), белсенді  (өз күшінің арқасында) және пассивті. 

Дене шынықтыру тәрбиесінің барысында жеке тұлғаның психикалық қасиеттері мен 

ерекшеліктері. 

Дене шынықтыру тәрбиесінің барысында жеке тұлғаның психикалық қасиеттерді 

спорттық жаттығулар өмірлік жағдайларда, ойын түрлері арқылы қалыптастыруға болады. 

Күнделікті спортта кездесетін қиындықтардан.  Мысалы болдыру, қарқынын жеңу үшін 

спорттық жаттығулармен айналысу керек сен өзіңе сенімді бола аласын. 

Жалпы физикалық дайындық тұлғаның физикалық дамуының үйлесімділігіне  

бағытталған қимыл – қозғалыс қасиеттерінің процессі. 

ЖФД әр түрлі спорт түрінде жоғары жетістіктерге жету үшін арналған арнайы 

дайындық, функционалдық мүмкіншіліктерді арттыру. 

ЖФД мынадай мақсаттар қойылған: 

1. Бұлшық еттерінің күш- қуатын арттыру, дене бітімінің үйлесімділігі. 

2. Жалпы қабілеттерін арттыру, әр түрлі қимыл қозғалыстардың шапшаңдығын дамыту. 

3. Буын бұлшық ширақтығы мен иілгіштігін арттыру. 

4. Жеңіл және күрделі қимылдарды үйрену, әр түрлі спорттық қимыл 

іс- әрекеттерде ептілікті жақсарту. 

Қимыл – қозғалыстарды ешбір кедергісіз жасауға машықтану. 

5. Арнайы физикалық дайындық. 

6. Арнайы физикалық дайындық бағыттары әр түрлі, бірақ барлық түрлерін негізгі 

екі кезеңғе топтастыруға болады: 

7. спорттық дайындық 

8. кәсіптік – қолданбалы дайындық 

Спорттық дайындық спортшының спорттық жетістіктерге жетуге арналған әдістері 

құралдары, білініп дамыту. 

Спортшының дайындық құрылымына техникалық физикалық және тактикалық 

элементтер кіреді. 

Техникалық дайындық арқылы спортшының спорттық бір түрімен айналысатыны 

байқалады. 

Техникалық дайындық құрылымында базалық және қосымша қимыл – қозғалыстар 

базалық қимыл – қозғалыстарға спорттың бір түрінің техникалық жабдықталуының 

негіздері жатады. 

Базалық қимыл – қозғалыстарды спортшы міндетті түрде меңгеруі тиіс. 

Физикалық дайындық-организмнің функциялық жүйесінің мүмкіншіліктері. Бір 

деңгейде дамуы белгілі бір спорт түрінең жетістігіне байланысты. 

Спортшының тактикалық дайындығы оның қаншалықты спорттық тактиканы 

меңгергеніне байланысты. (мысалы: техникалық қабылдау,) түрлері (Қорғаныс 

шабылдаушы,) қарсы шабылдаушы формасы (жекелей, топтық, командалы). 
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Бұлшық еттің босаңсу жағдайын аңғаруға жеке бұлшық ет топтарының еркін босаңсуын 

үйретуге, босаңсудың арнайы жаттығуларды қолдануға болады. Бұл контрасттық жаттығулар 

болуы мүмкін.  Бұл жағдайларда жалпы ережелер сақталады. Босаңсуға арналған бір реттік 

жаттығу орындау, бұлшық еттің қатаюы мен тыныс алуды байланыстыру. 

Жалпы дененің құрысын ширатудың мақсаты организмніңнегізгі жүйелерінің 

функцияларын, тыныс алу және жүрек қан- тамырларының соғуын қарқындату. Бұлшық ет 

негізгі топтарына арналып гимнастикалық жаттығулар және баяу жүгіру қоладынылады. 

Арнайы дененің құрысын ширату организмді нақты бір тапсырмаларды орындауға 

дайындайды, арнайы даярлық жаттығулар арқылы қимыл- қозғалысты ширатады.Күрделі 

бөлімінде әр текті жаттығулар қолданылады, олар арнайы 

дененің құрысын ширатуға бағытталады. Күрделі негізгі бөлімнің өткізу қиындығы 

әртекті жаттығулардың орындалу ережесін анықтау керек. Негізгі бөлімде ең бастысы 

жасалатын жаттығулардың техникасын меңгеріп алу керек. 

Физикалық қасиеттерді дамыту барысында рет – ретімен жоспарлау тиіс: қимыл- 

қозғалыс шапшаңдыгының жаттығулары, күш – қуатты, сабақ соңында шыдамдылықты 

арттыру. 

Оқушыларға алдыларындағы жетістіктерді жеткізе білу, оларды жақын және 

түсінікті қылып жеткізу- жаттықтырушының маңызды ұйымдастырушылық еңбегі. 

Жаттықтырушының мектептің педагогтың ұжымы және ата- аналарымен сонымен қатар 

жас өспірімдердің қатысуымен жұмыс жүргізу олардың өнегелі тұлға және болашақ азамат 

болуына септігін тигізеді. 
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Дарынды оқушылардың қабілетін анықтауда дене шынықтыру аспектілерін тиімді 

пайдалану олардың келешек өмірінің дұрыс дамуына үлкен үлес қосатыны анық. Дене 

шынықтырумен жүйелі айналысу баланың денсаулығына, ақылдылығына, 

жағымдылығына, еңбекқорлығына және эстетикалық тәрбиесіне сонымен қатар 

жанжақты дамуына  үлкен көмегін тигізеді. 

Тірек сөздер: Дарынды оқушы, дене тәрбиесі, жүйе, даму   
 

Очевидно, что эффективное использование аспектов физической культуры в 

определении способностей одаренных учащихся вносит большой вклад в правильное 

развитие их будущей жизни. Систематические занятия физической культурой 

способствуют здоровью, интеллекту, позитиву, трудолюбию и эстетическому 

воспитанию ребенка, а также всестороннему развитию. 

Ключевые слова: Одаренный ученик, физическая культура, система, развитие 
 

It is obvious that the effective use of aspects of physical culture in determining the abilities 

of gifted students makes a great contribution to the proper development of their future life. 

Systematic physical education promotes health, intelligence, positivity, hard work and aesthetic 

education of the child, as well as comprehensive development 

Keywords: Gifted student, physical education, system, development 

 

Мектептегі  дене тәрбиесі Қазақстан Республикасының келешек ұрпағын жоғарғы 

дәрежедегі азамат қылып тәрбиелеуге бағытталған. 

Оқушылардың дене тәрбиесімен күнделікті айналысуының маңызы өте зор. 

Біріншіден: еңбек пен оқу пәндерінің интелектуалды және өте жылдам қарқында дамуы, 

оқу пәндерінде белсенді әдістемелерді кеңінен қолданылуы. Екіншіден: сабақтан тыс 

уақытта балалардың қозғалыс функциясына кедергі келтіретін қосымша сабақ түрлерінің 

артуы, сыныптағы тәрбие шаралары, техникалық және көркемөнер үйірмелерінің белсенді 

жұмыс істеуі. Үшіншіден: техника жетістіктерін тұрмыста көп пайдалану. 

Осындай тіршіліктің негізгі түрі баланың қозғалыс белсенділігінің жетіспеушілігіне әкеп 

соғады: а) дене бітімінің дұрыс дамуын қамтамассыз ететін негізгі бұлшық топтарының 

стстистикалық әлсіздігін туғызады; ә) эмоционалды-психологиялық шаршағыштықты 

арттырады, ақыл-ойдың және физикалық әлсіздіктің пайда болуына ықпал етеді.  

Осының барлығы баланың физикалық дамуына және дене дайындығына кері әсерін 

тигізетіні анық. Бала организмін психо-физиологиялық тұрғыдан дұрыс жолға қою үшін 

әртүрлі шұғылдану түрлерін пайдалана отырып, оқушылардың жалпы және жеке қимыл-

қозғалыс режимін ұлғайту қажет.  

 Спорт мектептерінде, секциялар мен үйірмелерде және басқада спорт 

мекемелерінде балаларды спорттық жаттығуларға баулу, оларды түрлі спорт түрлеріне 

қызықтыру олардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға, және түрлі жағымсыз 

әрекеттерден сақтандырудың негізгі түрі болып табылады.  

Қойылған тәрбиелік мақсаттарға толығынан жету үшін, оның жан-жақты 

қарастырылуы қажет. Сондықтан дене тәрбиесінің міндеттеріне сипаттама бере отырып, 
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оның тек ерекшеліктерін ғана емес, сонымен қатар оқытып-үйретуднгі алатын орыны мен 

атқаратын қызметтерін де есепке алған жөн. Осыған  байланысты дене тәрбиесінің  

міндеттері  үш категорияға бөлінеді: 

І. Сауықтыру міндеті.  Бала денсаулығының нығайуына және оның жан-жақты 

дамуына жәрдемдесу: дене бітімі мен ңегізгі бұлшық топтарының дұрыс қалыптастыру, 

барлық орган жүйелерінің ойдағыдай және өз уақтысында дамып жетілуін, нерв жүйесінің 

қатайуын және зат алмасу процессінің белсенді болуын қамтамассыз ету; 

Оқушының өз жас шағына сай келетін тиімді дене жұмыскерлігімен жарақтандыру; 

Бала денсаулығының нығайуына кедергі келтіретін табиғаттың қолайсыз 

фактроларына организмнің қарсы тұру қасиеттерін дамыту. 

ІІ. Білім беру міндеті.  Күнделікті өмірде және жұмыс бабында қолданылатын іс-

қимыдарына үйрету (жүру, жүгіру, лақтыру, өрмелеу, сырғанау, жүкті көтеру және оны 

тасымалдау және әскери-қолданбалы мінездегі іс-әрекеттерге баулу (түрлі кедергілерден 

өту, шаңғымен жүгіру, жүзудің қолданбалы түрлерімен машықтану, жеке сайыс түрлерімен 

айналысу). 

Спорттық жаттығулардың айла-тәсілдерін білу арқылы қозғалыс әрекеттерінің 

сапасын байыту (көбейту). 

Өмірге қауіпті жағыдайларда сонымен бірге жаңа қимыл әрекеттерін үйрену кезінде 

өз денесінің іс-қимылдарын бағындыра білу қасиеттерін арттыру. 

 Білім қабылдай білу жүйесін қалыптастыру және осы қалыптасқан қасиеттердің 

арқасында көптеген биіктерге қол жеткізу (жалпы білім алу мәдениетін көтеру, дене 

шынықтырудың алуан түрлерін саналы түрде меңгеруді қамтамассыз ету т.б.). 

ІІІ. Тәрбиелік міндеті. Оқушылардың жалпы тәрбиесінде дене тәрбиесі тәсілдерін 

қолдана отырып, оларды біртұтас жағымды, ақылды, еңбекқор және эстетикалық тәрбиелі 

азамат қылып тәрбиелеу. 

Оқушыларды даярлаудағы дене тәрбиесінің жалпы міндеттерін оқыту-тәрбиелеу 

жүйесінде шешуде, олардың жас ерекшеліктерін, оқулық материялдарың мазмұнын және 

оқыту-тәрбиелеу кезеңдерін алдыңғы жолға қойған жөн. 

Оқушылардың сан-алуан дене тәрбиесі міндеттерін ойдағыдай шешу үшін мектеп 

мұғалімдерінің, мектептен тыс мекеме жұмысшыларының және ата-аналарының бірігіп ат 

салысуын талап етеді. Осы жағыдайда ғана оқушылар дене тәрбиесі жүйесінің барлық 

ұйымдастырылу формаларының ықпалына енеді. 

Бұл жүйенің барлық салалары ортақ, бір міндетті шешуге бағытталған. Дегенмен 

олардың әрқайсысының өзіндік міндеттері мен ұйымдастырылу негіздері бар. Дене 

тәрбиесін ұйымдастыру жұйесінің салаларын мыналар құрайды: 

Әр сыныпта аптасына үш рет, сабақ түрінде өткізілетін – сыныптағы сабақ жүйесі; 

Ұзартылған күн режиміндегі денсаулықты нығайту шаралары – сабаққа дейінгі 

гимнастика,дене тәрбиесі дұілістері мен дене тәрбиесі минуткалары, үлкен  үзілістегі  дене  

шынықтыру  жаттығулары; 

Ұзартылған күн режиміндегі күнделікті жасалатын – жалпы дамыту жаттығулары; 

Сыныптан тыс жұмыстар, оларға қоса 1-ші - 5-ші сыныптарда өткізілетін спортттық 

үйірмелеріндегі сабақтар, ауыруларына байланысты арнайы медициналық топтарға 

көшірілген балалармен өткізілетін дене тәрбиесі сабақтары, жалпы дене дайындығы 

топтары, спорттың әр түрлерінен жүргізілетін секциялар, спорттық жарыстар, слёттар және 

саяхаттарға шығу. Бұл жүйе, мектептен тыс мекемелердегі дене тәрбиесін ұйымдастыру 

формаларымен толықтырылады:  

Жасөспірімдер спорт мектептерінде, оқушылар үйінде, тұрғылықты жер 

үйірмелерінде өткізілетін тұрақты шынығу сабақтары және спорттық жарыстар; 

Жазғы және қысқы сауықтыру лагерьлер өміріндегі қарастырылған жалпы 

сауықтыру шаралары (таңертеңгілік гимнастика, күнделікті шомылу, қозғалыс ойындары, 

саяхаттарға шығу); 
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 Спорт және саяхат базаларының, сондайақ мәдени демалыс парктерінің өміріндегі 

бұқаралық ойындар, конкурстар, көңіл көтерулер, серуендеулер және саяхаттар. 

Балалардың жанұядағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары мыналар:  

Күн режиміндегі дене тәрбиесі шаралары (таңертеңгілік гимнастика, дене тәрбиесі 

минуткалары, шынығу шаралары); 

Дене тәрбиесі мен спорттың шынығу жүйесіндегі жаттығулармен өз бетінше 

айналысу, дене тәрбиесі сабақтарында берілген үй тапсырмаларын орындау;  

Демалыс және каникул күндерінде, үлкендердің қатысумен, немесе оларсыз 

серуендеулер мен саяхаттарға шығу, спорттық көңіл көтерулер ұйымдастыру, спорттық 

көркем өнер ойындарын ойнау; 

Жергілікті жерлерде өткізілетін спорттық жарыстарға жанұя болып қатынасу. 

Осы дене тәрбиесінің ұйымдастырылу формаларының барлығы міндеттілігі 

сынынан  «мідетті түрдегі» және «ерікті» болып бөлінеді.  

Бұл формалар оқуды ұйымдастыру және тәрбиелеу тұрғысынан «сабақтағы» немесе 

«сабақтан тыс» болып екіге бөлінеді: 

1. Сабақтағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формасының негізін құрайтындар 

(мектептегі дене тәрбиесі сабағы және спорттық секциялар) мыналар: а) жоғарғы 

дәрежедегі педагог-жетекшілер; ә) оқу бағдарламасына сай, мақсаты мен міндеті 

педагогикалық көзқарастан шешімін табатын сабақтың мазмұны; сабақ негізінің нақты 

құрылымы және шектелген уақыт көлемі;  істелген жұмысқа міндетті түрде баға беру; 

белгіленген кесте бойынша тұрақты түрде сабақтарды өткізу. 

Айналысушылар құрамының жасшақтары мен спорттық дайындық деңгейі шамамен 

біркелкі болғаны жөн. 

Осы аталған талаптардың барлығы орындалған жағыдайда, тұрақты өткізілетін 

сабақтар формалары ұтымды және тиімді болатыны анық. 

2. Сабақтан тыс ұйымдастырылу формалары дене тәрбиесі сабағына қойылған 

талаптардың барлығын қамти алмайды. Мысалы, саяхаттарға шыққанда педагогтар жетекшілік 

еткенімен, олардың тікелей қатынасы шамалығана, өйткені өткізілетін жарыстарға шектелген 

уақыт қойылмайды, шұғылданушылардың құрамы тұрақты емес, және т.б. 

Осы аталған ұйымдастыру формаларының ішінен дене тәрбиесі пәнінің негізі ретінде 

сыныптағы тене тәрбиесі сабағын ерекше атау керек. Оның дене тәрбиесі жүйесіндегі 

жетекші орынды алатындығы келесі жағыдайлармен баяндалады: а) дене жаттығуларымен 

бұқаралық түрде шұғылдануды қамтамассыз ететін, сабақтың әр бала үшін мінднттілігі; ә) 

дене тәрбиесі міндеттерінің барлық кешендік сұрақтарын ұйымдық бірлестікте шешу 

мүмкіндігі; б) оқушының жеке тұлғасына және оның организміне жоспарланып, бағытталған 

және жан-жақты педагогикалық әсер етуді қамтамассыз етуі; дене тәрбиесі мұғалімінің 

барлық заңдылықтары барынша іс жүзіне асыруы; толық меңгерген жағыдайда, оқушының 

денсаулық деңгейі мен дене дамуын білімділігі мен тәрбиелілігін қамтамассыз ететін, тығыз 

және ғылыми негізделген оқу материалының мазмұны. Оқушылардың қозғалыс 

белсенділігінің деңгейінің басқада дене тәрбиесінің ұйымдастыру формалары, өзінің 

тәсілдері мен әдістерінің жан-жақтылығымен толықтырады. 

Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі, жасөспірімдердің жалпы 

мәдениетін қалыптастырудың, сондайақ оқушыларға тәрбие беру жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылады. 

«Дене тәрбиесі» оқу пәні ретінде, үлгідегі жалпы білім беретін мектептерде міндетті 

түрде оқылып, оқу бағдарламаларында қарастырылады және бүткіл оқу кезеңі ішінде 

аптасына кем дегенде үш сағат көлемінде міндетті пәндердің оқу кестесіне енгізіледі. 

Тиісті мүмкіндіктері бар мектептерде ата-аналардың, қамқоршылардың, 

демеушілердің және қаржыландырудың басқада көздерінің қаржылары есебінен дене 

тәрбиесі сабақтары мен қосымша сабақтар санын 4-5 сағатқа дейін көбейтуге болады.  
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Дене тәрбиесінің ңегізгі үш міндетін шешу үшін оның мазмұнының кешенділігі және 

жүйелілігі болуы шарт. Оқушылардың дене тәрбиесі дұрыс жолға қойылып, мүмкіндігінше 

нәтижелі жүргізілсе, онда бұл шаралар олардың келешек өмірінің дұрыс дамуына үлкен 

үлес қосатыны анық. Спорт мектептерінде, секциялар мен үйірмелерде және басқада спорт 

мекемелерінде балаларды спорттық жаттығуларға баулу, оларды түрлі спорт түрлеріне 

қызықтыру олардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға, және түрлі жағымсыз 

әрекеттерден сақтандырудың негізгі түрі болып табылады. Дене тәрбиесін мектептің жалпы 

оқыту-тәрбиелеу жүйесіне енгізу, баланың жанжақты дамуына, яғни,денсаулығына, 

ақылдылығына, жағымдылығына, еңбекқорлығына және эстетикалық тәрбиесіне  үлкен 

көмегін тигізеді.  
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«Пәнаралық негізінде мектептегі патриоттық тәрбиенің жастарды қарулы 

күштер қатарына дайындаудағы маңызы» тақырыбына жазылған баяндамада жас 

ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы тәрбие беру қай кезде де өзектілігін жоғалтқан емес 

және қазір де солай екендігіне баса назар аударылады. Ата-бабаларымыз жас өренді елін, 

жерін сүюге үндеп, ұлттық салт-дәстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан-ды. Сол рухани 

үндеу бүгінгі күнге жеткізді.  

Тірек сөздер: Отансүйгіштік, елжандылық, төзімділік, шыдамдылық, қайсарлық, 

күштілік, ептілік, тапқырлық.   
 

В докладе на тему "Значение патриотического воспитания в школе на 

междисциплинарной основе в подготовке молодежи к вооруженным силам" 
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«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    
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 акцентируется внимание на том, что сознательное воспитание молодого поколения с 

качественным образованием никогда не теряло своей актуальности и сейчас. Наши предки 

призывали любить свою страну, свою землю, приобщать к национальным традициям и 

обычаям. Это же духовное обращение возвестило и сегодня. 

Ключевые слова: патриотизм, самоотверженность, выносливость, 

решительность, сила, ловкость, смекалка. 
 

The report on "The importance of patriotic education at school on an interdisciplinary 

basis in the preparation of young people for the armed forces" focuses on the fact that conscious 

education of the younger generation with a quality education has never lost its relevance and now. 

Our ancestors called to love their country, their land, to introduce the national traditions and 

customs. The same spiritual appeal is proclaimed today. 

Key words: patriotism, selflessness, endurance, stamina, determination, strength, agility, wit. 

 

Кең байтақ қазақ жерін қорғап қалуда қолына найзасын ұстаған Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Суан Бағай, т.б. ерен ерліктері бар батыр 

бабаларымыз бүгінгі ұрпақтарға өшпес өнеге. Бабалар аманатына адал болу, қасиетті жерін 

қорғау бүгінгі ұрпақ алдындағы азаматтық борыш. Міне, елімізде тәуелсіздік туы желбірегеніне 

30 жылдан асты. Ғасылар бойы армандаған тәуелсіздік тізгіні жас ұрпақтарда. Қай заманда 

болсын есті де ерлі Отан қорғайтын ұрпақ тәрбиелеу адамзаттың асыл парызы. 

Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы тәрбие беру қай кезде де өзектілігін 

жоғалтқан емес және қазір де солай. Ата-бабаларымыз жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, 

ұлттық салт-дәстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан-ды. Сол рухани үндеу бүгінгі күнге 

жеткізді. Жаңа ғасырлардың белесінде өзінің отыз жылдан астам тарихына табан тіреген 

Қазақ елінің патриоттарының мекеніне айналуы өзгеге үлгі, өзімізге медеу. Оның үстіне 

нарық қыспағына түскен бір жағынан сананы тұрмыс билеп, екіншіден жаһандық 

сапырылыс үстемдік құрып тұрғанда өскелең ұрпақ патриотизмді қалай түсінеді?  Осы 

аталған сапырылыстар білім алушыларға рухани да, мәдени де теріс әсер етті. Ол аз болса, 

қазіргі жастар арасында нашақорлық, ішімдік ішу, темекі тарту сияқты теріс қылықтар тым 

көбейіп барады. Әскер қатарына өз борышын өтеуге шақырылатын кейбір жастар өте 

сылбыр болып келеді. Әлі де болса жастарды елжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу 

үшін, бос уақыттарын мәнді де мәнерлі өткізуге көңіл бөлуі керек. 

"Отан - от басынан басталады" демекші, Отан сүйгіш жастарды тәрбиелеу мектеп 

қабырғасынан басталады. Мектептегі патриоттық тәрбиенің мақсаты: жастардың бойына, өз 

халқына, Отанына деген сүйіспеншілік қасиеттерін қалыптастыру. Қандай да болсын 

қиындыққа қажымай, қайсар ұлдар тәрбиелеу, сан қилы әскери тәсілдерді жетік меңгерту-

патриоттық тәрбиенің бір бөлігі.Әскери қызмет негіздерін үйрету кезінде, жастарды 

тәрбиелеудің басты мәселесі- өз-өзіне деген сенімділік. Келмеске кеткен Кеңес Одағында  

Ауған жерінде қантөгіс соғысында өздерінің қайсарлық, соғыс шеберлігін, ерліктерін, 

батырлықтарын көрсеткен. Тағы да тарихи деректерге сүйенсек, 1986 жылғы жастардың 

Кеңестер Одағындағы демократиялык қозғалыстардың көшбасшысы болған "Желтоқсан 

жаңғырығының" жастарды тәрбиелеуде мәні зор. Ерлік кашан да елдік болуы керек. Қазіргі 

кезеңде еліміздің қорғаныс қабілетін нығайту -аса маңызды міндеттің біріне айналды.     Өзін-

өзі қорғай алмайтын мемлекет тәуелсіздігін сақтап қала алмайды. Конституцияда “Қазақстан 

Республикасын корғау - оның әрбір азаматының қасиетті борышы және парызы” деп 

жазылғандай, жастардың алдына қойған азаматтық міндеті. Бүгінгі әскери істің компьютрленуі 

және ғылыми өсуі, жан-жақты дамуы, қазіргі жастардан жоғарғы қырандылықты талап етеді. 

Жастардың бойына Отанды қорғау, әскери антқа адал болу, әскери істі жетік меңгеретін 

жауынгер болу үшін өзі сезініп, мойындап, саналы түрде қалыптасу керек. 

Осы қасиеггер жастардың бойына қалыптасу үшін, мына мектептегі әскери-

патриоттық тәрбие жүйесін ұсынып отырмын. 
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Бұл жүйе үш бөлімнен түрады: 

- саяси-моральдық психологиялық даярлық; 

- әскери-техникалық даярлық; 

- спорттық және дене шынықтыру даярлығы; 

Енді, осы үш бөлімнің әркайсысына жеке-жеке тоқталсақ, негізіне алынған пәнарлық 

байланыспен сыныптан тыс жұмыстар. Әр бөлім жастардың бойына ерекше бір қасиеттер 

калыптастырады. Осы үш бөлім де бір-бірімен тығыз байланысты. 

Саяси-моральдық психологиялык даярлыктың негізі - жастарды Отанды 

қорғауға, оның кауіпсіздігі үшін кез келген жаудың килігуіне карулы түрде тойтарыс 

беруге, әскери антты бұзбай, бұйрықтарды бұлжытпай орындау. Өзінің білімін терең 

дамытып, үнемі ізденіс үстінде болу. Парыз, міндет, борыш, абырой, отансүйгіштік, 

елжандылык, кырандылық, ерлік, батырлык және Отан үшін, ел үшін қауіп-қатерге бас 

тігуге даяр болудағы психологиялық қасиеттер қаралады. “Отан - оттан да ыстық” демекші, 

бұл қасиеттер жастардың бойына гуманитарлық сабақтармен қалыптасады. Әдебиет, 

Қазақстан тарих, география, құқық, психология, өзін-өзі тану т.б. сабақтар арқылы жастарға 

өзінің туған өлкесінің байлығын, тарихы және дәстүрін жеткізу. Өзіндік “Мен” деген 

сезімділігін сезіну. Негізге алынатын шаралар - пән үйірмелерінің жұмыстары мен сабақ. 

Әскери тақырыпта шығармалар, эссе жазу, кештер, кездесулер өткізу т.б. шаралар. Әрине, 

оқытудың негізгі формасы сабақ. Сабақ аркылы қажетті ілімдік білім беру. Ауыз 

әдебиеттерінен аңыз әңгімеде, эпостық жырлармен паш еткен халық қаһармандары туралы 

мәлімет беру. Жауды тұмсығынан түйрей жыққан қайтпас қайсар, даңкы жер жарған 

Бөгенбай батырдың, қазақ жерін жаулап алуды көздеген шапқыншыларға үш жүздің басын 

қосқан іскер дипломат, шебер ұйымдастырушы, батыр қолбасшы Абылай ханның, Бөкей 

ордасын дүр сілкіндірген, өз дүбірімен Орынбор шегарашыларын аяғынан тік тұрғызған 

айбарлы батыр Исатай Тайманұлының және де елі үшін, Отаны үшін ат үстінде найза ұстап, 

жерін жаудан қорғаған, халқына қалқан болған батыр бабалар жолын жалғастыру - 

бойымыздағы бойтұмар. Олардың өшпес өнегесін жастардың бойына жеткізу - зор міндет. 

Қазіргі таңда Ұлы Отан соғысының ардагерлері, Ауған жерінде өздерінің 

интернационалдық борышын өтеген азаматтар, Желтоқсан оқиғасының қайраткерлері - 

күні бүгінге дейін арамызда. Олармен мектепте кездесулер, кештер өткізіп отыру жастарға 

үлкен әсер қалдырып, патриоттық сезімдерін оятады.  

Қазақ халқының көңілі - байтак жері секілді кең, малы мығырған даласы - құт 

кетпеген бай өлке. Оның кең алқапты даласында көмір, мұнай, алтын, мыс бір сөзбен 

айтқанда, Менделеев кестесінің талай элементтері бар. “Тіл-тәрбие құралы" демекші, казақ 

тілінің мәртебесін қастерлеп меңгерудің өзі - патриотизм. 

“Ана тілің -арың бұл, 

Ұятың боп тұр бетте. 

Өзге тілдің бәрін біл, 

Өз тіліңді құрметте” - деп, Қадыр Мырза Әлі ағамыз жырлағандай, ана тіліне, еліне 

құрмет еткен азамат - халқының ұлы, оның нағыз перзенті. 

Келесі бір шешім күттірмей іске асыратын бөлім әскери-техникалық даярлық. 

Бұған әскери шеберлік, өз ісінің маманы, ғылыми-техникалық прогрессияның дамуына 

өкшелесіп жүруі. Қазіргі ұстанып отырған саясаттан хабардар болу. Әскери білім мен 

әскери техникалар туралы ілімдер алуы қаралады. Мектептен тыс техникалық үйірмелер, 

робототехника үйірмелері, "Ашык есік" әскери бөлімшелерге саяхат- жастардың әскери 

техникалық қаруларға деген кызығушылығын арттырады. Жастарды кәсіптік мамандықты 

меңгеруге, техникалық өнерге баулитын атқыштар клубы “Жас мерген”, байланысшылар 

клубы “Жас радист", ит үйрететін үйірмелер “Жас із кесуші", “Жас техниктер“ клубтарын 

қайта жаңғыртып ұйымдастырса үлкен маңызды іс-шара болар еді. Әскери бөлімшелермен 

байланыс жасап, тіршілік тынысымен танысу, әскери Қарулы Күштері тақырыптарында 

конференцияларға қатысып, әскери кинофильмдерді көріп талқылау, қабырға газеттерін 
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 шығару сияқты маңызды тәрбиелік мәні зор. Жаппай зақымдайтын қарулар (ядролық, 

химиялық, бактериологиялық)  және оның зақымдауыш факторларын анықтау, 

зақымдалған аймактарға барлау жұмыстарын жүргізу. Зардапталған адамдарга алғашқы 

дәрігерлік жәрдем көрсету әдістерін үйретуде химия, биология пәндерін қажет етеді. 

Әскерде нысананы көздегенде немесе есептегенде математикалық нақтылық өте керек. 

Өзінің елі мен жерін қастерлеп оны шексіз сүю үшін аянбай еңбек етіп, өзін-өзі әскер 

қатарына дайындау - бұл нағыз патриоттық қасиет. 

Патриоттық тәрбиенің келесі бөлімін спорттық және дене шынықтыру даярлығы 

құрайды.“Белдескеннің белін қайыстыр, тізескеннің тізесін бүктір" деген атам қазактың 

дуалы аузынан шыққан ұлағатты сөзі ұрпаққа үлгі-өнеге. Бұл елін-жерін қорғайтын ұл 

өсіргенде ертеңге өсиет, атадан балаға жалғасқан қасиетті қағида сияқты. Ауыл балалары 

қашанда шымыр келеді емес пе? Себебі, олар ат құлағында ойнап, қол еңбегінде шыңдалып 

өседі. Батырлық жасау үшін білек пен жүрек керек. Жаз бойы Көксу өзенінен бір 

шықпайтын балалар тау суымен әбден шыныққан.“Шыныксаң - шымыр боласың,, демекші, 

дені сау бала ертеңгі дені сау келешекті құрайды. Дене тәрбиесінің негізі- сергек пен 

сымбаттылық болумен қоса жастардың бойына шыдамдылык, төзімділік, ептілік, күштілік 

деген қабілеттерді қалыптастырады. Спорттық үйірмелер, әскери спорттық жарыстар 

сиякты іс-шаралар Отанды қорғау үшін шымыр болуға ықпал етеді. 

Жастарды заман талабына сай тәрбиелеуде аса маңызды роль атқаратын тетіктің бірі 

- алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағы, оқу-далалық жиындар, 

патриоттық клуб жұмысы.  Әскер туралы мағлұматтар алу - жауынгердің міндеті, парызы, 

Отанды қорғау, әскери ант, ерлік деген жауынгерлік қасиеттерді бойына сіңіреді.Бұған 

әскери шеберлік, өз ісінің маманы, ғылыми- техникалық прогрессияның дамуына 

өкшелесіп жүруі. Қазіргі ұстанып отырған саясаттан хабардар болу. 
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"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. Бала 

әрекеттерінің мазмұнын және оның өсіп - даму заңдарын білуге сүйене отырып, оқу - тәрбие 

жұмысын ғылыми тұрғыдан ұйымдастырып, оны дұрыс жолға қоюға болады. 

Оқушыларға патриоттық тәрбие беру барысындағы жетістіктер мен кемшіліктерді 

саралап, одан сабақ алып, жинақтаған тәжірибелік жұмысымдағы келтірілген әрекеттерді  

бұдан да тиімді етіп пайдаланасыздар деген  ойдамын.  

Нағыз ер-азаматты Отанын сүюге, жерін қорғап, еліне пана болуға, тілі мен дінін 

сақтауға тәрбиелейтін мектеп және отбасы тәрбиесі.Осы жүйені қорытындылайтын "Жас 

ұлан" әскери - спорттық ойын.Әр пән мұғалімі өз сабағында балаға бүге-шүгесін терең 

жеткізіп отырса, онда нағыз рухы биік азамат тәрбиелеп шығатынымызға зор сенім бар. 
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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 

 

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев өзінің 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа 

жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында балалардың 

спорттық және шығармашылық әлеуетін дамытуға ерекше назар аударды.  

Президентіміздің Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар 

жоспарында Мәдениет және спорт министрлігінің алдына халықты, оның ішінде ең 

алдымен балаларды дене шынықтырумен және бұқаралық спортпен айналысуға белсенді 

тарту, сондай-ақ спорт секцияларын ашу және балалар үйірмелерінің қызметін қалпына 

келтіру міндеті қойылды[1]. 

Жоғары білім беру мен педагогикалық кадрларды дайындау мәселелеріне қатысты 

ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді талдау ХХІ ғасырдың басында ескі классикалық 

жүйені алмастыруға келе жатқан білім берудің жаңа жүйесінің қалыптасуы байқалады деп 

есептеуге негіз болып отыр. Үйретудің классикалық жүйесін салушы деп, «Ұлы 
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 дидактиканы» ( 1638 ж.) жазған чехтың гуманист-педагогы Я.А. Каменскийді есептейді[2]. 

Ол осы еңбекте ақпараттарды қабылдауды, есте сақтауды және алынған мәліметтерді 

бақылауды біріктіретін үйрету әдістемесін қисынды түрде негіздеді. Бұл жүйедегі ең 

бастысы – барлығын да есте сақтау керек. Қазақстандағы білім берудің қазіргі жүйесі іс 

жүзінде «Ұлы  дидактиканың» негізгі белгілерін сақтаған, бұл оқушылардың ұзақ уақыт 

есте сақтау (мектепте алған ақпарат-мәліметтерді) қабілетін тексеру есебіндегі Бірыңғай 

Ұлттық тестілеудің енгізілуімен дәлелденіп отыр. 

Біз дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарды дайындауды білім берудің жаңа 

жүйесінің технологиясы бойынша жүргізу керек деген пікірді ұстанамыз. 

А.В.Морозовтың[3] пікірі бойынша «жаңа педагогикалық жүйе адам баласына ортақ 

тұжырымдаманың сыртқа шығатын нұсқасын білдіреді», студент мінез-құлқының бастауы 

– оның өзі, оның пайымдауының белсенділігі. Осы белсенділік студенттің өмірлік дұрыс 

мақсаттарды табуына көмектеседі. 

В.А. Сластенин, Л.С.  Подымованың[4] пікірлері бойынша қазіргі білім беру жүйесі 

үшін студенттерде ықпалдылықты (ізденісті қабілеттерді) және инновациялық (жаңарған) 

әрекеттерді дамыту өте маңызды. Ықпалдылық пен инновациялық әрекеттер оқытушының 

үлгісін (манерін) қайталау мен еліктеу арқылы дами бастайды. Жаңа педагогикалық жүйе 

классикалықтан едәуір айырмашылығы бар және адамның білім арқылы дамуы жөніндегі 

төмендегідей ұғымдардан тұрады. 

Білім беру жүйелерінің сипаттамасы. 
 

Классикалық жүйе Жаңа, классикалық емес жүйе 

Білім берудің негізгі міндеті: өсіп келе жатқан 

жас ұрпақты даярлау 

Білім берудің негізгі міндеті: жеке адамның өзін-өзі 

көрсетуі мен өз тағдырын өзі шешу жағдайларын 

қамтамасыз ету 

Адам – қарапайым жүйе Адам – күрделі жүйе 

Өткеннен білім алу   Болашақтан білім алу(«есте сақтау мектебі») 

Білім алу  – студентке білімнің, іскерліктің, 

дағдылардың белгілі үлгісін беру («үлгі тұту») 

Білім алу  – пәндік әлеуметтік және рухани мәдениет 

әлеміне өзін белсенді түрде  кірістіре отырып, адамның 

әлемдік өнегені өз бойына жинақтауы 

Студент – үйренетін педагогикалық әсер ету 

нысаны  

Студент – үйренуші,танымдық қызметтің нысаны 

Ұстаз бен үйренушінің субъектілік-объектілік, 

монологиялық қатынасы 

Ұстаз бен үйренушінің сұхбат жасайтын  субъектілік-

объектілік, қатынасы 

Үйренушінің «жауап қайтару», қайталау 

қызметі 

Үйренушінің белсенді, ізденісті қызметі  

  

Біз дайындаған әдіс бойынша іріктеліп алынған, ең білікті сарапшы-мамандармен 

сауалнама жүргізу нәтижесінде, дене шынықтыру кадрларын дайындаумен шұғылданатын 

ЖОО-ның қазіргі оқытушылары ие болуы тиіс жеке ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік берді. 

Дене тәрбиесі кадрларын дайындаумен шұғылданатын ЖОО-ы оқытушыларының 

игеруі тиіс (мәнділік ретімен) жеке тұлғалық ерекше белгілері 
 

Қазіргі ЖОО-дағы оқытушылардың жеке ерекшеліктері (мәнділігінің ретімен) 

кәсібилік және біліктілік 

өзін жетілдіруге ұмтылу 

іс-әрекеттердегі, ойлаудағы дербестік пен тәуелсіздік 

майталмандық, дарындылық 

білімге құштарлық 

дарындылық қасиеттері 
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өзгешелігі, ойлаудың оралымдылығы  

ой-өрісі және білгірлігі 

ептілігі, тапқырлығы және зейінділігі 

ойлап тапқыштығы 

болашаққа сенімі, әзіл-оспақты түсіне білуі 

маман-сарапшылардың пікірлерінің келісілген белгілері:  W=0,185;    Х2  = 22,18;  P < 0,05  

 

Үлгіні қайталау біртіндеп, нағыз шығармашылыққа алып келетін, өз жанынан да 

қосылатын ізденісті еліктеуге айналады. Сөйтіп, мына суретте көрсетілгендей 

педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді кең көлемде меңгеру, жеке адамға тән 

инновациялық (жаңарған) қызметке қабілетті, болашақ мамандардың ықпал ететін 

(ізденісті) қабілеттерін тәрбиелеу дене шынықтыру және спорт бойынша мамандарды 

дайындауда жеке тұлғаны әлеуметтендіру Тұжырымдамасының Үлгісін (моделін) құрайды.  

 

 

 
Оқытушының жаңалықты енгізу жөніндегі дайындығы, егер ЖОО-дағы білім берудің 

бүкіл барысы жеке адамға бағытталған болса және оқытушылар инновациялық қызметтің 

жетістігін анықтайтын қасиеттердің жиынтығына ие болған жағдайда ғана ақталуы мүмкін[41]. 

Осымен бірге, мына кестеден ХХІ ғасырда пайда болатын білім берудегі үрдісті де 

(бет алысты) есепке алу қажет. 

Педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру  

Ұйымдастырушылық 

қабілеті 

Әртістік шеберлікті меңгеруі 

Дидакти-калық 

шеберлігімен 

Тыңдай білу 

шеберлігі 

Жеке ерекшеліктері тән болып келетін  инновациялық қызметке 

қабілетті болашақ мамандардың ықпал ету (ізденісті қабілеттерін 

тәрбиелеу)   

Дербестік, 

тәуелсіздік 

Ептілік, тапқырлық 

 Біліктілік 

Ойлап тапқыштығы 

Кең білімділігі 

Дарындылығы 

Білімге құштарлығы Өзгешелігі, 

ойлаудың 

оралымдылығы 

Болашаққа сенімі 

Спортпен шұғылдану және  теориялық дайындық арқылы жеке адамның әлеуметтік 

санасын тәрбиелеу  

Қарым-қатынас 

жасау дағдылары 

Педагоги-калық тәсілді 

меңгеруі 

Кәсібилік 
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 А.В.Вербицкийдің ХХI ғасырдағы білім беру үрдісі [5] 
 

1. Мектеп, ЖОО және болашақ өндірістік қызмет арасындағы сабақтастықты қарастыратын, 

үздіксіз білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі есебіндегі білімнің әр деңгейін саналы түсіну.  

2. Үйренушілердің дербес қызметін кең пайдаланумен, ғылыми ізденістің, келелі мәселелердің 

бөліктерін қоса үйретудің белсенді әдістері мен түрлеріне ақпараттық түрден ауысу.  

3. Оқу-тәрбие барысын ұйымдастырудың шектелген, бақылайтын,  алгоритмделген 

тәсілдерінен және осы процесті басқарудан дамытатын, белсенді ететін, жеделдететін, 

ойындық тәсілдерге ауысу. Бұл үйренушілердің ізденісті, дербес қызметін ұйымдастыруды 

қарастырады. 

4. Студент пен ұстаздың бірлесе әрекет етуін ұйымдастыру; «оқытушының үйрететін 

қызметінен» «студенттің міндетті қызметіне» басымдық берілетін бірлескен қызмет. 

 

Білім берудің аталған үрдісі әлемдік қауымдастықтың білім беру жұмысын 

(ЮНЕСКО) реформалаудың «Демократия мақсаттарындағы жаңарту, дамыту 

мақсатындағы білім берудің» жалпы бағыттарымен сәйкес келеді (1990): Осы бағыттарға: 

жалпы ғаламшарлық жаҺандану, білімді гуманизациялау, мәдениеттануды әлеуметтендіру 

және үйретудің мазмұнына экологияны енгізу, білім беру технологиясына пәнаралық 

ықпалдастықты енгізу, білімнің үздіксіз берілетіндігі, оның дамытатын және азаматтық 

функциялары жатқызылған. 

Алайда, әлемдік дамудың бет алысын ескере отырып, дене шынықтыру кадрларын 

даярлауды қоса, білім берудің жаңа технологиясына ауысу ықпалды және инновациялық 

қызметке себептерді қалыптастырғанда ғана мүмкін болмақ. Тұрақты, орнықты себептер 

міндеттерді шешуде қиындықтарға тап болған адамға, уақыт өте келе, біріншіні көзден таса 

етпей, өз қызметін өзге міндеттерге қосуға мүмкіндік береді. Инновациялық қызметке 

орнықты себепті қалыптпастыру ұстаздың жұмысын ынталандыратын, жағымды 

жағдайларда ғана мүмкін болады. Басты себепке қызығушылығы, жеке өзінің өсуі, 

қатыстылық сезімі жатады. Жағымды жағдайлар болып табылатындар: қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету (сынның болмауы), қызметкерлерді моральдық тұрғыдан қолдау, ЖОО-ы 

басшылығы тарапынан моральдық және материалдық ынталандырудың болуы.  
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Дене тәрбиесі дегеніміз мақсатты бағыттағы, айқын ұйымдастырылған және 

жоспарлы түрде іске асырылып отыратын жүйе. Бұл жүйе спорт және дене тәрбиесінде  

жасөспірімдерді тәрбиелеу саласында әр түрлі қалыпта ұрпақтың салауатты өмір 

салтын сақтап отырып жетілдіруін дамытады. Спорттың түрі өте көп, солардың 

қатарында әскери-қолданбалы қызмет, баланың балғын денесінің құрыштай шынығып 

қалыптасуына әсерін тигізіп сонымен қатар баланың ақылымен еңбек ету қабілетінің 

жан-жақты дамуына зор әсерін тигізетін өнер. 

Тірек сөздер: Дене тәрбиесі, спорт, мәдениет, қабілет, даму   
 

Физическая культура-это целенаправленная, четко организованная и планомерно 

реализуемая система. Эта система развивает совершенствование в области спорта и 

физического воспитания подростков, поддерживая здоровый образ жизни в различных 

формах. Видов спорта очень много, в том числе военно-прикладная деятельность, которая 

влияет на формирование здорового тела ребенка, а также оказывает огромное влияние на 

всестороннее развитие умственной работоспособности ребенка 

Ключевые слова: Физическая культура, спорт, культура, способности, развитие 
 

Physical education is a system of purposeful, clearly organized and planned 

implementation. This system develops in the field of education of teenagers in sports and physical 

education, while maintaining a healthy lifestyle of generations in various forms. There are a lot of 

sports, including military-applied activities, which have a huge impact on the formation of a fresh 

body, as well as on the comprehensive development of the child's mental abilities 

Keywords: Physical Culture, Sports, Culture, abilities, development  

 

Мемлекет басшысының жыл сайынғы Халыққа Жолдауында «Салауатты өмір 

салтын ынталандыру әрқайсымыздың дене тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс 

тамақтануымызға, есірткелерді, темекі мен ішімдікті тұтынуды қойып, тазалық пен 

санитария шараларынсақтауымызға бағытталған. Біздің стратегиямыз азаматтарымызды 

салауатты өмір салтына әзірлеуден басталады. Салауатты өмір салты мен дұрыс 

тамақтануды, тазалық пен санитария ережелерін насихаттайтын пәрменді ақпараттық іс-

шаралар жүргізілуі қажет» - деп атап көрсетілген. Өнеркісібі дамыған елдерде ішімдікті 

пайдалунышылар мен темекі тартушылардың саны кеми түсуде, өйткені кәсіпкерлік – 

денсаулығы мықты жандардың үлесі. Өмір салтын теріс әдеттерден спортқа көшіру тиімді 

жолдардың бірі болып табылады» - деп атап айтылған.  

Дене тәрбиесі дегеніміз мақсатты бағыттағы, айқын ұйымдастырылған және 

жоспарлы түрде іске асырылып отыратын жүйе. Бұл жүйе спорт және дене тәрбиесінде  

жасөспірімдерді тәрбиелеу саласында әр түрлі қалыпта ұрпақтың салауатты өмір салтын 

сақтап отырып жетілдіруін дамытады. Спорттың түрі өте көп, солардың қатарында әскери-

қолданбалы қызмет, баланың балғын денесінің құрыштай шынығып қалыптасуына әсерін 

тигізіп сонымен қатар баланың ақылымен еңбек ету қабілетінің жан-жақты дамуына зор 

әсерін тигізетін өнер. Жалпы білім беретін мектептердің қазіргі уақыттағы мақсаттан 

шығатын нәтижеге қарасты мәселелер төмендегідей: денсаулықты шынықтыру, шынығу, 

еңбек бейімділігін арттыру, өнегелілігін, жиі дене шынықтыру жаттығуларын орындау 

денсаулықтың дұрыс сақталып қалыптасуына бар ықпалын тигізеді.  

mailto:nazgul@mail.ru
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 Жалпы денсаулықтың мықты болуы соның гигиеналық тазалығын сақтау үздіксіз 

жаттығу мен таза қандылық балалардың салауатты өмір салтын сақтап өсуіне, сонымен 

қатар отан сүйгіштігіне, еңбекте, оқуда, өнерде, білімде, ғылымда да өз әсерін тигізіп 

жеткіншектерді саналы өз отанының адал да, таза жанды азаматы болып өсуіне зор 

ықпалын тигізеді. Тек спорт жаттығуындағы білімін ғана көтеріп қоймай, медицинада, 

балалардың эстетикалық тәрбиесінің қалыптасуына ықпал жасай отырып, өзін қоршаған 

ортаның ғажайып әдемілігін тани білуіне жол сілтеу керек. Сонда ғана өсіп келе жатқан жас 

жеткіншек спорттың тек қана оның балғын денесінің шынығып қалыптасуына емес, 

миының толығып, ақылымен жан-жақты жетілуін түсінеді. Қозғалыс тәжірибесіндегі оқу 

және үйрену, сол үйренген өнерін оның оқиғаларда іс жүзінде қолдана білуі керек.  

Гимнастикалық және жеңіл атлетикалық жаттығулар балалардың балғын денесінің сұлу 

болып өсуіне зор әсерін тигізеді. Сонымен қатар баланың спорттық дамуын әр түрлі ойындармен 

жарыс кезеңдерінде ерекшеліктері айқындала бастайды. Дене тәрбиесі және спорт сабақтары 

балалардың ересек кезеңіндегі жыныс қатынасының да дамуына зор әсерін тигізеді.  

Дене тәрбиесінің кейбір өмірдегі қарама-қайшылықтары да болады. Баланың 

тумасынан өмірге деген ынтасы пысықтығы өмірдегі жылпыңдығы бар жеткіншек мектепте 

не болмаса отбасындағы ортаға қарай марғау тартып енжарлыққа салынса оның жасына 

жетпей шау тартып немесе денесі ауырлап, жүрісі баяу бола бастаса осының өзі нервтік 

психикасына, жүрек соғысының өзгеруіне әкеліп соғады. Осының салдары яғни 

жалқаулықтың күнделікті байқалуы әр түрлі ауруларға әкеліп соғады. Бұның өмірдегі 

қарама-қайшылықтары сол еңбекке деген енжарлық, әлсіздік, нерв жүйесінің жұқаруы тіпті 

инфарктіге әкеп соқтыруы мүмкін.  

Байланысты қарама-қайшылық кертартпа істің бірі – ол кейбір адамдардың өзіндік 

істері. Жалпы спорттағы орташа жағдай мен дене тәрбиесі саласындағы мақсат денсаулық 

жетістігінің  құралы, бұл мүмкіндік демалыс кезеңдерінде, елмен араласу барысында, бір 

жағынан кейбір бапкерлердің тым талпынуымен болса екінші жағынан ата-аналардың 

қатаң талабы. Бұл мансапқорлықтың нәтижесі баланы өз нормасынан артық жаттықтырып, 

зорықтырып жіберуі жасөспірім дене қабілетінің бірқалыпты дамуына кері әсерін тигізеді. 

Кейбір ата-аналар балаларының спортпен шұғылдануын қуаттап отырса, кейбірі тіпті 

баланың табиғи бейімділігі болмаса да, мәжбүрлеуге дейін барады. Осы баламнан атақты 

спортшы шықса екен деген мақсатта балаларын зорлап оқыту егерде баланың ынтасы 

болмаса, басқа мәжбүрлеу де, баланың байыпты қалыптасуына кері әсерін тигізеді.  

Осындай кертартпа қылықтардан зардап шекпес үшін педагог-бапкерлер (тренер) жас 

спортшының техникалық сонымен қатар физикалық қалыптасуын қадағалап, отыруы қажет, 

сонымен қатар баланың бойындағы ерекше қасиеттерді дұрыс бағаламай атақ үшін артық 

жаттығуларды мерзімінен тыс артық қолданса, ол да баланың дене тәрбиесінің бірқалыпты 

дамуына кері әсерін тигізеді. Осындай ортаға түскен баланың рухани дамуы төмендейді. 

Қарама-қайшылық және жағымсыз жақтарының бағыттары балалардың жалпы барлық 

дене тәрбиесі жүйесін меңгеруге әкеп соқтырады. Физикалық дене тәрбиесінің негізгі механизмі 

болып саналатын дене тәрбиесі және спорт қабілеті, бұл қызметтің үрдістегі байланысының 

негізі рухани қатынастың пайда болуында. Дене тәрбиесі және спорт дайындығында бұлшық 

еттер қатаяды, сүйектер бекиді, қан жүйелерінің айналысы, қысымы артады, физикалық қасиеті 

қайралады, моральдық-психологиясының қалыптасуы артады. Бұған мінездің кейбір 

жақтарының бекуі артады, мысалы, өз денесінің тәрбиесі, оның салқынқандылығымен 

қызбалыққа салынбай өзін ұстай білуі, еңбексүйгіштігі және өз мінезінің салмақтылығын ұстай 

білуі, бұл адамдардың бір-бірімен қатынасу жүйесі, жақсы ұйымдастырылған дене тәрбиесі және 

спорт қызметі, өнегелік сапасын өрістету тәрбиесі: ұжымдық, эгоизмге, жекешелікке қарсы 

шығушылық, жанкестілік, бірін-бірі құтқару, байыптылық пен салмақтылық жеңісте де, 

жеңілісте де лайықты тұлға бола білу. Араласу адамдардың рухани сұранымын 

қанағаттандырады. Жолдастарының тәжірибесін үйренеді, көпшілік қошеметіне ие болады, 

сонымен қатар балалардың бос уақытын қалай өткізуге септігін тигізеді.  
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Дене тәрбиесі және спорт саласында адамдардың бір-бірімен қатынасуы балалармен 

жұмыс істеуді педагогикалық стимулы болып табылады. Балалардың әрекеті физикалық 

күшінің дамуы оның осы мамандыққа қызығуының негізгі стимулы болып табылады, 

денсаулықты сақтау, біреуге не өзі жүрген ортаға пайдалы болу, демократиялық қоғамның 

мүшесі болу, адамдарға жан-жақты көмек көрсету, осының бәрі дене тәрбиесі мен спорттан 

алған тәжірибесінің нәтижесі болу керек. Осындай стимулдердің арқасында балалардың 

табиғи дамуы, әрекетке ұмтылуы, жеңіл белсенділігі өте жоғары дәрежеде іске асырылады. 

Осының қоғамдық маңызы бар дене тәрбиесі ғана спорт қалыбы. Дене тәрбиесі саласында 

балалардың сабақ өту кезеңінде бойларына күш қосылғанын сезетіндей, олардың сергек 

жүруін сезінетіндей қалыпта болуы шарт. Балалар өздерінің эстетикалық ляззатының 

ақырындап дамып келе жатқанын сезінуі қажет сонымен қатар дене шынықтыру сабағының 

балаларға жүргізер пайдасының зор екекнін ұға білуі және дене шынықтыру сабағынан 

алған әсерінен рахат алуының нәтижесі болу керек. Дене сұлулығының рахат алуы сонымен 

қатар сұлулықты түсініп тани білуінің артуы керек. Дене шынықтыру және спорт қызметі 

балалардың адам болып қалыптасу ына да, зор әсер тигізеді, мансапқорлық та пайда 

болады, жолдастарының арасында танымал болу қасиеті де пайда болады.  

Осындай кертартпа қылықтардан зардап шекпес үшін педагог-бапкерлер (тренер) жас 

спортшының техникалық сонымен қатар физикалық қалыптасуын қадағалап, отыруы қажет, 

сонымен қатар баланың бойындағы ерекше қасиеттерді дұрыс бағаламай атақ үшін артық 

жаттығуларды мерзімінен тыс артық қолданса, ол да баланың дене тәрбиесінің бірқалыпты 

дамуына кері әсерін тигізеді. Осындай ортаға түскен баланың рухани дамуы төмендейді. 

Дене тәрбиесі және спорт саласында адамдардың бір-бірімен қатынасуы балалармен 

жұмыс істеуді педагогикалық стимулы болып табылады. Балалардың әрекеті физикалық 

күшінің дамуы оның осы мамандыққа қызығуының негізгі стимулы болып табылады, 

денсаулықты сақтау, біреуге не өзі жүрген ортаға пайдалы болу, демократиялық қоғамның 

мүшесі болу, адамдарға жан-жақты көмек көрсету, осының бәрі дене тәрбиесі мен спорттан 

алған тәжірибесінің нәтижесі болу керек. Осындай стимулдердің арқасында балалардың 

табиғи дамуы, әрекетке ұмтылуы, жеңіл белсенділігі өте жоғары дәрежеде іске асырылады. 

Осының қоғамдық маңызы бар дене тәрбиесі ғана спорт қалыбы. Дене тәрбиесі саласында 

балалардың сабақ өту кезеңінде бойларына күш қосылғанын сезетіндей, олардың сергек 

жүруін сезінетіндей қалыпта болуы шарт. Балалар өздерінің эстетикалық ляззатының 

ақырындап дамып келе жатқанын сезінуі қажет сонымен қатар дене шынықтыру сабағының 

балаларға жүргізер пайдасының зор екекнін ұға білуі және дене шынықтыру сабағынан 

алған әсерінен рахат алуының нәтижесі болу керек. Дене сұлулығының рахат алуы сонымен 

қатар сұлулықты түсініп тани білуінің артуы керек.  

Дене шынықтыру және спорт қызметі балалардың адам болып қалыптасуына зор 

әсер тигізеді, мансапқорлық та пайда болады, жолдастарының арасында танымал болу 

қасиеті де пайда болады.  
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ӘOЖ 378.1  
 

ФУНКЦИOНAЛДЫҚ CAУAТТЫЛЫҚТЫ ҚAЛЫПТACТЫPУ CТУДEНТТEPДІҢ 

OҚУ-ТAНЫМДЫҚ ҚҰЗЫPEТТІЛІГІН ДAМЫТУДЫҢ НEГІЗІ PEТІНДE 
 

Имaшeвa A. 

І.Жaнcүгіpoв aтындaғы Жeтіcу унивepcитeті, Тaлдықopғaн қ. 
 

E-mail: jiaida@mail.ru 

 

Бoлaшaқ мұғaлімдepдің oқу - тaнымдық құзыpeттілігін oдaн әpі дaмыту үшін нeгіз 

peтіндe cтудeнттepдің функциoнaлдық caуaттылығын қaлыптacтыpу қaжeттілігі 

нeгіздeлгeн. Aдaмның функциoнaлдық caуaттылық кoмпoнeнттepін игepуінің 

хpoнoлoгиялық шeкapacының кeңeюінeн кeйін функциoнaлдық caуaттылық шeгі үнeмі 

жoғapылaуғa бeйім. Қaзіpгі уaқыттa жoғapы oқу opны cтудeнттepінің құзыpeттілігін 

дaмытуғa ықпaл eтeтін функциoнaлдық caуaттылықты қaлыптacтыpу мәceлecі 

пeдaгoгикaлық ғылым мeн пpaктикaдa әлі шeшімін тaппaды. 

Құзыpeттілікті қaлыптacтыpу білім бepу мaзмұны apқылы жүзeгe acыpылaды. 

Нәтижecіндe oқушының қaбілeттepі дaмып, күндeлікті өміpдe нaқты мәceлeлepді – 

тұpмыcтық, өндіpіcтік жәнe әлeумeттік мәceлeлepді шeшугe мүмкіндіктepі пaйдa 

бoлaды. Білім бepу құзыpeттіліктepі білім aлушының функциoнaлдық caуaттылығының 

кoмпoнeнттepін қaмтиды, біpaқ oлapмeн ғaнa шeктeлмeйді. 

Тірек cөздep: caуaттылық, функциoнaлдық caуaттылық, oқу-тaнымдық 

құзыpeттілік, құзыpeттілік 
 

Oбocнoвaнa нeoбхoдимocть фopмиpoвaния функциoнaльнoй гpaмoтнocти 

cтудeнтoв кaк ocнoвы для дaльнeйшeгo paзвития учeбнo - пoзнaвaтeльнoй 

кoмпeтeнтнocти будущих учитeлeй. Пocлe pacшиpeния хpoнoлoгичecких гpaниц уcвoeния 

чeлoвeкoм кoмпoнeнтoв функциoнaльнoй гpaмoтнocти пopoг функциoнaльнoй 

гpaмoтнocти имeeт тeндeнцию к пocтoяннoму пoвышeнию. В нacтoящee вpeмя пpoблeмa 

фopмиpoвaния функциoнaльнoй гpaмoтнocти, cпocoбcтвующeй paзвитию кoмпeтeнций 

cтудeнтoв вузa, eщe нe peшeнa в пeдaгoгичecкoй нaукe и пpaктикe. 

Фopмиpoвaниe кoмпeтeнций ocущecтвляeтcя чepeз coдepжaниe oбpaзoвaния. В 

peзультaтe paзвивaютcя cпocoбнocти учaщeгocя, пoявляютcя вoзмoжнocти для peшeния 

кoнкpeтных зaдaч в пoвceднeвнoй жизни – бытoвых, пpoизвoдcтвeнных и coциaльных. 

Oбpaзoвaтeльныe кoмпeтeнции включaют, нo нe oгpaничивaютcя кoмпoнeнтaми 

функциoнaльнoй гpaмoтнocти oбучaющeгocя. 

Ключeвыe cлoвa: гpaмoтнocть, функциoнaльнaя гpaмoтнocть, учeбнo-

пoзнaвaтeльнaя кoмпeтeнтнocть, кoмпeтeнтнocть 
 

The necessity of forming functional literacy of students as a basis for further development 

of educational and cognitive competence of future teachers is substantiated. After expanding the 

chronological boundaries of human assimilation of functional literacy components, the threshold 
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of functional literacy tends to constantly increase. Currently, the problem of the formation of 

functional literacy, contributing to the development of competencies of university students, has not 

yet been solved in pedagogical science and practice. 

The formation of competencies is carried out through the content of education. As a result, 

the student's abilities develop, opportunities appear for solving specific tasks in everyday life – 

domestic, industrial and social. Educational competencies include, but are not limited to, the 

components of a student's functional literacy. 

Key words:  literacy, functional literacy, educational and cognitive competence, competence. 

 

Қaзіpгі қoғaмғa пocтиндуcтpиaлды әлeмдe бoлып жaтқaн өзгepіcтepгe тeз бeйімдeлe 

aлaтын aдaмдap қaжeт. Қaзіpгі уaқыттa aқпapaттық қoғaмдaғы oбъeктивті тapихи зaң 

aдaмның білім дeңгeйінe қoйылaтын тaлaптapдың зaңды түpдe apтуы бoлып тaбылaды. 

Жaңa жaғдaйлapдa тeхникaлық ЖOO - дa oқу пpoцecі "өміp бoйы білім 

бepу"тұжыpымдaмacын іcкe acыpуғa ықпaл eтeтін құзыpeттepді дaмытуғa бaғыттaлуы тиіc. 

Кeз-кeлгeн құзыpeттілікті дaмытудың міндeтті шapты aдaмның функциoнaлдық 

caуaттылықтың бeлгілі біp дeңгeйінің бacтaпқы бoлуы бoлып тaбылaды. Aдaмның 

функциoнaлдық caуaттылық кoмпoнeнттepін игepуінің хpoнoлoгиялық шeкapacының 

кeңeюінeн кeйін функциoнaлдық caуaттылық шeгі үнeмі жoғapылaуғa бeйім. Қaзіpгі 

уaқыттa жoғapы oқу opны cтудeнттepінің құзыpeттілігін дaмытуғa ықпaл eтeтін 

функциoнaлдық caуaттылықты қaлыптacтыpу мәceлecі пeдaгoгикaлық ғылым мeн 

пpaктикaдa әлі шeшімін тaппaды. 

Функциoнaлдық caуaттылық хaлықтың жәнe жaлпы қaзіpгі мeмлeкeттің әл-

aуқaтымeн бaйлaныcты әлeумeттік-экoнoмикaлық құбылыc бoлып тaбылaды [1]. ХХ 

ғacыpдың opтacынaн бacтaп функциoнaлдық caуaттылық пpoблeмacы хaлықapaлық 

ұйымдapдың нaзapынa түcкeні зaңды, 1990 жылды ЮНECКO Хaлықapaлық caуaттылық 

жылы дeп жapиялaды, БҰҰ 2003-2012 жылдapды ocы ұғымды кeңінeн түcіндіpудe 

caуaттылықтың oн жылдығы дeп жapиялaды. Бұл мәceлeні aлғaш peт oн жылдықтың 

пpoблeмacы peтіндe aнықтaғaн БҰҰ-ның нeгізгі тұжыpымдaмaлық epeжeлepінe cәйкec, 

caуaттылықтың төмeндігі қoғaмның мүмкіндігін aлып тacтaйды, oлapдың әлeуeтін 

шeктeйді, caяcи жәнe экoнoмикaлық бeлceнділікті aзaйтaды. Әлeмдe білім бepу 

нәтижeлepін тәуeлcіз хaлықapaлық бaғaлaуды жүpгізeтін біpнeшe бeдeлді хaлықapaлық 

ұйымдap бap, oлapғa Хaлықapaлық cтудeнттік бaғaлaу бoйыншa Экoнoмикaлық 

ынтымaқтacтық, білім жeтіcтіктepін бaғaлaудың хaлықapaлық қaуымдacтығы, 

caуaттылыққa Хaлықapaлық шoлу, caуaттылық пeн өміpгe қaжeтті дaғдылapғa шoлу cияқты 

құpылымдap кіpeді, яғни "Oқу кeзіндeгі caуaттылықты хaлықapaлық зepттeудeгі Пpoгpecc" 

бaғдapлaмacы. Жoғapыдa aтaлғaн бapлық ұйымдap өз зepттeулepіндe дaмушы 

экoнoмикaлық apттa қaлғaн eлдepдe eмec, дaмығaн қaзіpгі әлeмдe caуaттылықтың 

төмeндігінeн туындaғaн пpoблeмaлapды aтaп өтті [2]. 

Epeceктep caуaттылығынa Хaлықapaлық шoлу зepттeулepінің нәтижeлepі хaлықтың 

20% - дaн acтaмы (eл тұpғындapының бecтeн біp бөлігі) шoлуғa қaтыcқaн 20 eлдің ішіндe 

eң бaй, экoнoмикaлық тұpғыдaн тұpaқты жәнe eң oзық eлдep тeк қapaпaйым caуaттылық 

дaғдылapынa иe бoлды. Coнымeн біpгe, зepттeу бapыcындa epeceк тұpғындapдың бacқa 20% 

caуaттылық дaғдылapы экoнoмикaлық ынтымaқтacтық жәнe дaму ұйымы aзaмaттapдың ocы 

қoғaмдap мeн oлapдың экoнoмикaлapының өміpінe тoлық қaтыcуы үшін қaжeт дeп 

caнaйтын дeңгeйдeн төмeн eкeндігі aнықтaлды [2]. Хaлықapaлық cтaтиcтикa көpceткeндeй, 

әp ұлт, әp мeмлeкeт кeдeй eлдepдeн бacтaп тeхнoлoгиялық дaмығaн жәнe экoнoмикaлық 

қуaтты мeмлeкeттepгe дeйінгі өз хaлқының caуaттылығы пpoблeмacынa aлaңдaйды. 

Caуaттылық туpaлы қaзіpгі зaмaнғы зepттeулep мeн идeялap eдәуіp кeңeйді, coндықтaн 

қaзіp caуaттылық тaлдaудың әpтүpлі дeңгeйлepін, aбcтpaкция дeңгeйлepін, cимвoлдapмeн 

күpдeлі oйындapды, тeopиялық білімдepді жәнe oқу мeн жaзудың қapaпaйым дaғдылapынaн тыc 

бacқa дaғдылapды қoлдaну қaбілeтімeн бaйлaныcты. Пocтиндуcтpиaлды қoғaмдaғы 
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 caуaттылықты түcіну қapaпaйым cұpaққa жaуaп бoлa aлмaйды: "Бұл aдaм oқи жәнe жaзa aлa мa?", 

caуaттылық тұжыpымдaмacы өтe күpдeлі бoлды жәнe oл caуaттылықтың жeкe жәнe Ұлттық әл-

aуқaтпeн қaлaй бaйлaныcты eкeнін көpceтeді. Caуaттылық қaзіpгі қoғaм өміpінің мaңызды 

бөлігінe, өміpдің бapлық acпeктілepін бaйлaныcтыpaтын жәнe қaзіpгі әлeмдe өміp cүpeтін aдaмғa 

aйнaлды. Қapaпaйым тілмeн aйтқaндa, caуaттылық-бұл өз идeялapын жeткізу жәнe aдaмдapғa 

әcep eту мүмкіндігі [3]. Aлaйдa, caуaттылық өміpдің көптeгeн бacқa caлaлapындa мaңызды pөл 

aтқapaды. Caуaттылық білім бepу мүмкіндіктepінe қoл жeтімділікті қaмтaмacыз eтeді, жaқcы 

жұмыc тaбуғa жәнe жoғapы қapжылық нәтижeлepгe қoл жeткізугe мүмкіндік бepeді [3, 4]. 

БҰҰ тұжыpымдaмacынa cәйкec қaзіpгі қoғaмдaғы caуaттылыққa қoл жeткізу oның нeгізгі 

дaғдылapын игepудeн гөpі көп нәpceні білдіpeді. Нeгізгі дaғдылap oдaн әpі дaмудың aлғышapты 

бoлып тaбылaды, aл кeлecі міндeт-жeкe aдaмдap өміp cүpу жaғдaйындa мүмкіндігіншe aзaмaттap, 

aтa-aнaлap, қoғaм мүшeлepі жәнe қызмeткepлep peтіндe тoлық жәнe тиімді жұмыc іcтeй 

aлaтындығынa кeпілдік бepу. Бұл функциoнaлдық caуaттылық туpaлы, нeгізгі қapaпaйым 

caуaттылықтaн aйыpмaшылығы, қapaпaйым oқу мeн жaзу қaбілeтінeн acып түceтін өміp cүpу 

дaғдылapы туpaлы, қaзіpгі өміpдің тaлaптapын opындaу үшін aдaмдap үйpeнуі кepeк нәpce. 

Қaзіpгі пeдaгoгикaлық зepттeулepдe "функциoнaлдық caуaттылық" ұғымы 

құзыpeттілік тәcіл aяcындa қapacтыpылaды, oның нeгізіндe қaзіpгі уaқыттa opыc білімін 

жaңғыpту жүзeгe acыpылудa. 

Құзыpeттілікті қaлыптacтыpу білім бepу мaзмұны apқылы жүзeгe acыpылaды. 

Нәтижecіндe oқушының қaбілeттepі дaмып, күндeлікті өміpдe нaқты мәceлeлepді – 

тұpмыcтық, өндіpіcтік жәнe әлeумeттік мәceлeлepді шeшугe мүмкіндіктepі пaйдa бoлaды. 

A.В.Хутopcкoй aтaп өткeндeй, білім бepу құзыpeттіліктepі білім aлушының функциoнaлдық 

caуaттылығының кoмпoнeнттepін қaмтиды, біpaқ oлapмeн ғaнa шeктeлмeйді [5]. 

Қaзіpгі білім бepу жaғдaйындaғы құзыpeттілік пeн құзыpeттілікті зepттeумeн 

aйнaлыcaтын ғaлымдapдың тeopиялық жәнe пpaктикaлық жұмыcтapын тaлдaу ЖOO cтудeнтінің 

функциoнaлдық caуaттылығын қapacтыpу кoнтeкcіндe пәндік, пәнapaлық, интeгpaтивті білімнің, 

дaғдылapдың жәнe функциoнaлдық мәceлeлepді шeшу тәcілдepінің жиынтығын білдіpeтін 

қaзіpгі зaмaнғы кәcіптік білім бepудің қaжeтті құpaмдac бөлігі бoлып тaбылaтын білім дeңгeйі 

peтіндe, білім aлушылap aқпapaтты қaбылдaу, түpлeндіpу, типтік oқу жәнe кәcіби міндeттepді 

шeшу, coндaй-aқ қoғaммeн өзapa әpeкeттecу пpoцecтepімeн бaйлaныcты іc-әpeкeт пpoцecіндe 

қoлдaнaтын функциoнaлды caуaттылықтың құpaмдac бөліктepі көбінece oқу тaнымдық, 

кoммуникaтивті жәнe әлeумeттік (әлeумeттік eңбeк) құзыpeттіліктің құpaмдac бөлігі peтіндe 

қapacтыpылaды дeгeн қopытындығa кeлeміз (кecтe. 1). 

1 кecтe 
Құзыpeттілік құpылымындaғы cтудeнттepдің функциoнaлдық caуaттылығы 

 

Құзыpeттілік түpі Функциoнaлдық caуaттылық кoмпoнeнттepі 

1 2 

Oқу-тaнымдық 

құзыpeттілік 

- oқу-тaнымдық қызмeткe мaқcaт қoю, жocпapлaу, тaлдaу, peфлeкcия, өзін-өзі 

бaғaлaуды ұйымдacтыpa білу, oқи білу 

- өнімді қызмeттің типтік дaғдылapын мeңгepу: тікeлeй шындықтaн білім aлу, 

cтaндapтты жaғдaйлapдa іc-әpeкeт тәcілдepін мeңгepу  

- фaктілepді aлыпcaтapлықтaн aжыpaтa білу, өлшeу дaғдылapын мeңгepу, 

тaнымның ықтимaлды, cтaтиcтикaлық жәнe өзгe әдіcтepін пaйдaлaну 

- тaлдaу, cинтeздeу, caлыcтыpу, жүйeлeу, жaлпылaу, бoлжaу, іc-әpeкeт 

нәтижecінің aлғa қoйылғaн мaқcaтпeн apaқaтынacы cияқты зияткepлік жәнe aқыл-

oй іc-әpeкeттepін дaмытудың бeлгілі біp дeңгeйі 

Кoммуникaтивті 

құзыpeттілік 

- бacқa aдaмдapмeн өзapa әpeкeттecу қaбілeті  

- өзін ұcынa білу, хaт, caуaлнaмa, өтініш жaзу, cұpaқ қoю, пікіpтaлac жүpгізу  

- жұмыc нәтижeлepін көпшілік aлдындa білдіpe білу (oның ішіндe 

"пpeзeнтaцияның" cүйeмeлдeуімeн), өз cөздepінің мaғынacын бacқaлapғa түcінікті 

eту (cөйлeу дaғдылapы)  

- жaзбaшa aқпapaтпeн жұмыc іcтeй білу, aқпapaтты oқу жәнe тaлдaу, түpлі 

мәтіндepді жaзу 
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Әлeумeттік 

құзыpeттілік 

(әлeумeттік-eңбeк 

құзыpeттілігі) 

- мәлімдeмeлepдің opындылығы, жaзбaшa cөйлeудeгі қиындықтapдың бoлмaуы, 

aқпapaтты түcіндіpудің өзгepмeлілігі  

- aнa жәнe шeт тілдepіндe aуызшa жәнe жaзбaшa түpдe қapым-қaтынac жacaу  

- қapым-қaтынacтaғы нopмaлap мeн шeктeулepді білу, қapым-қaтынac 

caлacындaғы әдeт-ғұpыптapды, дәcтүpлepді, этикeтті білу, әдeптілікті caқтaу, 

тәpбиeлeу  

- eңбeк жәнe aзaмaттық қapым-қaтынac этикacы 

- eңбeк нapығындaғы мінeз-құлықты қaмтитын экoнoмикaлық көpініcтep  

- әpтүpлі әлeумeттік opтaғa тән кoммуникaтивті құpaлдapдa бaғдapлaу  

-әлeумeттік-eңбeк caлacындaғы білім мeн тәжіpибe (тұтынушының, caтып 

aлушының, клиeнттің, өндіpушінің құқықтapы 

- әлeумeттік бeлceнділік жәнe функциoнaлдық caуaттылық дaғдылapы 

- aқпapaтты қaбылдaу, caқтaу, өңдeу, тapaту жәнe қaйтa құpу (кітaпхaнa 

кaтaлoгтapы, Aқпapaттық жүйeлep, Интepнeт, элeктpoндық пoштa)  

- жүйeлік пәнapaлық, құpылымдық білімгe, көптeгeн көп дeңгeйлі дaғдылapғa 

нeгіздeлгeн, oлapды пpaктикaдa қoлдaну үшін өзін-өзі peттeйтін, мыcaлы, 

жoбaлaу, диaгнocтикaлaу, зepттeу, eceптeу, жoбaлaу дaғдылapынa нeгіздeлгeн 

қызмeт кoмпoнeнті. 

 

"Функциoнaлдық caуaттылық" жәнe "құзыpeттілік" дeгeн өзapa бaйлaныcты eкі ұғымды 

қapacтыpa oтыpып, зepттeушілep apacындa жoғapы oқу opны cтудeнттepінің функциoнaлдық 

caуaттылығын қaлыптacтыpу пpoцecіндe қaндaй құзіpeттілік жeтeкші (нeгізгі) бoлуы мүмкін 

eкeндігі туpaлы кoнceнcуc жoқ дeп қopытынды жacaуғa бoлaды, біpaқ қapacтыpылғaн 

құзыpeттіліктің әpқaйcыcындa функциoнaлдық caуaттылықтың бeлгілі біp кoмпoнeнттepі бap 

eкeні aнық. Бұл peттe құзыpeттіліктің әpтүpлі түpлepіндe функциoнaлдық caуaттылықтың ұқcac 

кoмпoнeнттepінің бoлуы cияқты фaктіні epeкшe aтaп өту қaжeт [6]. 

Дeмeк, құзыpeттілік тәcіл aяcындa унивepcитeт cтудeнттepінің функциoнaлдық 

caуaттылығы құзыpeттіліктің үш нeгізгі түpінің үйлecімінe нeгіздeлгeн жәнe oны oқу-

тaнымдық, кoммуникaтивті жәнe әлeумeттік құзыpeттілік шeңбepлepінің қиылыcындa 

opнaлacқaн нeгізгі кoмпoнeнт жәнe жoғapыдa aтaлғaн құзіpeттіліктepдің әpқaйcыcындa 

өзіндік мaзмұны бap oпция кoмпoнeнті түpіндe ұcынуғa бoлaды. 

Жoғapы oқу opны cтудeнттepінің функциoнaлдық caуaттылығы құзыpeттілікті oдaн 

әpі дaмыту үшін нeгіз peтіндe қapacтыpылaды, "функциoнaлдық caуaттылықтың бeлгілі біp 

дeңгeйінің бoлуы дaмушы құзыpeттіліктің білім бaзacын aйқындaйды" [7]. 

Пeдaгoгикaлық зepттeу aяcындa тeхникaлық унивepcитeт cтудeнттepінің білім бepу 

құзыpeттілігі apacындa функциoнaлды caуaттылық мaңызды бoлып тaбылaтын жәнe 

мaкcимaлды бacтaпқы білім бepу мүмкіндігін бepeтін құзыpeттілік түpін aнықтaу қaжeт. 

Cтудeнт пoзицияcындaғы өзгepіcтepдің тaлдaуын ecкepу қaжeт (Н. К. Cepгeeв, Н. М. 

Бopыткo, Ф. У. Бaзaeвaның зepттeулepі), aтaп aйтқaндa: oқу пpoцecіндe кәcіби дaйындықты 

дaмытудa төpт фaзa бөлінeді: ЖOO-дa oқу пpoцecінe бeйімдeлу (1-2 ceмecтp), oқушылық 

(3-5 ceмecтp), мaмaндыққa бaғдapлaу (6-7 ceмecтp) жәнe кәcіби өзін-өзі aнықтaу (8-10 

ceмecтp). Бұл кeзeңдepді ceмecтpгe "бaйлaныcтыpу" oқу мaтepиaлының мaзмұнын жәнe oқу 

іc-әpeкeтінің түpлepін бөлугe бaйлaныcты, бұл көбінece oқушының тиіcті пoзицияcын 

бoлжaйды; oлap көптeгeн cтудeнттep үшін, oлapдың кәcіби тұлғaлық өзін - өзі жүзeгe acыpу 

caтыcынa нeмece бacқa фaктopлapғa қapaмacтaн жapaмды [8].  

Eгжeй-тeгжeйлі қapaу кeзіндe бeйімдeлу кeзeңі біpінші куpc cтудeнті кәcіби жұмыc 

peтіндe бeлгілі біp қызмeтті тaңдaп, өз тaңдaуынa әлі дe ceнімcіздік тaнытaтындығымeн 

cипaттaлaды. Кәcіби қызығушылықтың өзі унивepcитeткe түcкeннeн кeйін біpдeн apттa 

қaлaды, eгep жaңaдaн кeлгeн cтудeнт oқуды ұйымдacтыpудың epeкшe фopмaлapынa (дәpіc, 

ceминap нeмece пpaктикaлық жұмыc), oқу іc - әpeкeтінің түpлepінe (Өзін-өзі дaяpлaу 

қaжeттілігі, кoнcпeкт, біpыңғaй oқулықтapдың бoлмaуы жәнe т. б.), бaқылaу (куpcтық 

жұмыc, кoллoквиум, cынaқ, ceмecтpлік eмтихaн), oқытушылapмeн жәнe cтудeнттepмeн 

қapым-қaтынac (caлыcтыpмaлы түpдe "бaқылaуcыздық", caбaққa қaтыcу жәнe 

тaпcыpмaлapды opындaу epкіндігі жәнe т.б.). 
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 Шәкіpттік кeзeң cтудeнттің мaмaндық тaңдaудaн жәнe oның poмaнтикaлық 

apмaндapынaн кәcіби дaйындыққa coңғы aуыcуымeн cипaттaлaды. Көптeгeн cтудeнттep 

үшін бұл пәндік дaйындық пәндepінe көбіpeк көңіл бөлумeн, oлapды игepудe жeтіcтіккe 

жeтугe дeгeн ұмтылыcпeн бaйлaныcты. Coнымeн қaтap, бұл ұмтылыc көбінece жaлпы білім 

бepу жәнe гумaнитapлық пәндepгe нeмқұpaйдылықпeн көpінeді [8]. 

Унивepcитeт cтудeнттepінің жapaтылыcтaну пәндepді өту бapыcындaғы  oқу 

пpoцecінe хpoнoлoгиялық тұpғыдaн бeйімдeлу жәнe oқу кeзeңдepімeн cәйкec кeлeді, oлap 

үшін cтудeнттep oқу-тaнымдық іc-әpeкeттің cубъeктілepі peтіндe кeздeceтін пpoблeмaлap 

мaңызды бoлып тaбылaды. 

Жoғapы oқу opнының төмeнгі куpc cтудeнттepінің бeйімдeлу жaғдaйының 

epeкшeлігі И. A. Вapлaмoвa:"cтудeнттep жoғapы oқу opнының oқу пpoцecінe қaтыca 

oтыpып, кәcіби іc-әpeкeткe тaп бoлмaйды, өйткeні oлapдың нeгізгі қызмeті мeктeптeгі 

cияқты oқу-тaнымдық іc-әpeкeт бoлып қaлa бepeді" [9]. 

Құзыpeттілік бeлceнді cипaтқa иe, aл cтудeнттік жacтaғы нeгізгі қызмeт oқытудың 

біpінші кeзeңіндe oқу-тaнымдық іc-әpeкeт жәнe oқытудың eкінші кeзeңіндe қызмeттің 

нopмaтивтік жүйecін игepугe бaғыттaлғaн oқу жәнe кәcіби іc-әpeкeт бoлуы кepeк. Дeмeк, 

гумaнитapлық пәндepді oқу пpoцecіндe функциoнaлдық caуaттылықты қaлыптacтыpу ЖOO 

cтудeнттepінің oқу - тaнымдық құзыpeттілігін дaмыту үшін нeгіз бoлып тaбылaды. 

Oқу - тaнымдық іc-әpeкeтіндe cтудeнт-бoлaшaқ мaмaн oның кәcіби қaлыптacуынa 

ықпaл eтeтін, мaмaндық aлу құpaлы peтіндe әpeкeт eтeтін ocындaй дaғдылapды игepуі жәнe 

жeтілдіpуі кepeк. 

Oқу кeзeңіндeгі oқу іc-әpeкeтінің cәттілігі бoлaшaқтa мaмaнның кәcіби қызмeтінің 

тиімділігін aнықтaйды, coндықтaн Өміpдe өзін-өзі жүзeгe acыpудың жoғapы дeңгeйінe қoл 

жeткізeді [10], дeмeк, oқу-тaнымдық құзыpeттілікті дaмытудың нeгізі peтіндe 

функциoнaлдық caуaттылықты қaлыптacтыpу қaзіpгі уaқыттa жoғapы білім бepудің өзeкті 

мәceлeлepінің біpінe aйнaлудa. 

Ocылaйшa, қaзіpгі жaғдaйдa функциoнaлдық caуaттылық кoмпoнeнттepін игepу пpoцecі 

өміp бoйы дepлік жaлғacудa. "Функциoнaлдық caуaттылық" ұғымы пeдaгoгикaлық ғылымдa 

қapacтыpылып oтыpғaн мәceлeнің мaңыздылығын aнықтaйтын құзыpeттілік тәcіл aяcындa 

қapacтыpылaды. Cтудeнттepдің функциoнaлдық caуaттылығын қaлыптacтыpу бoлaшaқ 

инжeнepлepдің oқу-тaнымдық құзыpeттілігін oдaн әpі дaмыту үшін нeгіз бoлып тaбылaды [6]. 
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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. 

Ключевые слова: Спорт, достижения, методика, риск, травматизм 
 

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. 

Keywords: 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, 
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 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 спортсменами соответствующие     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 рекомен-

дует 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 



 

183 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
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 

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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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. 

Keywords: 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. 

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 
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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 всестороннего 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 действий 

применяется 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 

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. 
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 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;  

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 
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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. Лчебно-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. 

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. 
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Жылдамдылық деген белгілі уақыт бірлігі ішінде жылдам қозғалыс әрекеті. 

Жылдамдық үш түрде пайда болады. Қарапайым және күрделі қозғалыс жауабының 

жылдамдығы. Қимыл жылдамдығы, жиілігі. Жылдамдық дегеніміз – адамның белгілі бір 

уақыт  аралығында  кеңістікте жылдам қозғалған әрекеті.  

Тірек сөздер: Жасөспірім, жылдамдық арттыру, қозғалыс әрекеті, дербес қимыл 
 

Скорость - это быстрое движение в течение определенной единицы времени. 

Скорость появляется в трех видах. Скорость простого и сложного ответа движения. 

Скорость движения, частота. Скорость - это быстро движущаяся деятельность 

человека в пространстве в течение определенного периода времени. 

Ключевые слова: Подростковый возраст, повышение скорости, двигательная 

деятельность, самостоятельные движения 
 

Speed is rapid movement within a certain unit of time. Speed appears in three forms. The 

speed of a simple and complex movement response. Speed of movement, frequency. Speed is a 

rapidly moving human activity in space over a period of time. 

Keywords: Adolescence, speed increase, motor activity, independent movements 

 

Жылдамдылық деген белгілі уақыт бірлігі ішінде жылдам қозғалыс әрекеті. Жылдамдық 

үш түрде пайда болады. Қарапайым және күрделі қозғалыс жауабының жылдамдығы. Қимыл 

жылдамдығы, жиілігі. Жылдамдық дегеніміз-адамның белгілі бір уақыт  аралығында  кеңістікте 

жылдам қозғалған әрекеті.  Жылдамдық үш түрде пайда болады: 

1. Қарапайым және күрделі қозғалыс әрекеті жылдамдығы. 

2. Дербес қимыл жылдамдығы. 

3. Қимыл жиілігі. 

Қарапайым қозғалыс жылдамдығы дегеніміз-алдын ала белгілі қозғалыспен, бірақ 

кенеттен берілетін дыбысқа жауап (спортшының дыбыс берілген кезде белгілі қозғалыс әрекетін 

тез орындауы). Қарапайым қозғалыс жылдамдығы қандай да бір қоздырғышқа кері жауап 

қайтару уақытымен бағаланады. Қоздырғыштар-жаттықтырушының, төрешінің дауысы,  сөрелік 

тапаншаның атылуы, шапалақтың  соғылу дыбысы, жарықтың жарқ етуі, төрешінің жалау  
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ұстаған қолын сермеуі және т.б. Мысалы, 100 м жүгірудегі сөрелік тапаншаның атылуы немесе 

төрешінің дауыстаған бұйрығы бойынша жүгіре жөнелу. Қарапайым көру – қозғалыс  

жылдамдығының ұзақтығы спортшыларда орташа 0,10-0,20 секөндтан, спортпен 

жаттықпайтындарда 0,15-0,25 секөндтан көбірек уақытта болады. Берілген дыбысқа жауап 

спортшыларда 0,05-16 секөндқа дейін, жай адамдарда 0,20-0,35 секөндтан көбірек уақыт 

мөлшерінде болады. Қарапайым қозғалыс жылдамдығын тәрбиелеу  әдістемесі екі кезеңге 

бөлінеді де, әр кезеңде өзіне тән дене тәрбиесі әдістері қолданылады. Дене тәрбиесі мұғалімі, 

спорт түрлерінің жаттықтырушылары, сауықтыру дене тәрбиесімен, қолданбалы дене 

тәрбиесімен айналысатын мамандар,  спорт  нұсқаушылары дене қасиеттерін дамыту, тәрбиелеу 

амалдарын, әдістерін, әдістемелерін, әдістемелерді жас ерекшеліктеріне байланыстыруды  жақсы 

білуі, іс-тәжірибеде қолдана білуі керек. 

Бірінші кезеңде көп тараған әдістер мыналар: 

Қайталау әдісі. Кенеттен болған дауысқа көп рет, әрбір ретте тезірек сезіну 

мүмкіншілігін жақсарту. Мысалы: төменгі сөреден дыбыс бойынша тез жүгіріп шығу, әр 

түрлі дене қалпында тұрып, отырып, жатып, сол қалыптан жаттықтырушы берген дыбыс 

бойынша тез сезіне жүгіріп шығу және т.б. 

Ойын әдісі. Әр түрлі қозғалмалы  ойындар. Спорттық ойындар (баскетбол,  үстел 

теннисі, волейбол, бадминтон т.б.) ойнау немесе ойын элементтерін қолдану. 

Жарыс әдісі. Дене тәрбиесі мұғалімі мен жаттықтырушының басқаруымен жарыс, 

бәсеке  түрінде берілетін әр түрлі эстафеталық сипаттағы жаттығулар. 

Екінші кезеңде «сенсомоторлық» әдістеме қолданылады. Бұл әдістеме спортшының 

жылдам қозғалысы және сол жылдам қозғалған әрекетке жұмсаған аз уақыт аралығын 

айыра білу қабілеттілігіне негізделген. Іс жүзінде ол былай орындалады: спортшы 

жаттықтырушының жылдамдық уақыты туралы хабарын ала отырып сөрелік дыбысты өте 

тез сезуге тырысады. Сонан соң келесі жаттығу кезеңінде ол сезіну жылдамдығын өзі 

бағалайды, жаттықтырушы  содан кейін ғана уақыт ұзақтығын хабарлайды. Спортшы мен 

бапкердің уақыт ұзақтығын бағалауы бірдей болған кезде, жаттығушыға алдын  ала  

келісілген жылдамдықты сезіну  тапсырмасы беріледі. Ақырында  спортшыда уақытты дәл 

қабылдау қабілеттілігі қалыптасады, ол сезіну жылдамдығының жақсаруын тездетеді. 

Күрделі қозғалыс жылдамдығы дегеніміз -белгілі, белгісіз қоздырғыштарды сезіну,  

көру, жауап қайтару уақыты. 

Күрделі қозғалыс жылдамдығы көбінесе спорт ойындарында, жеке сайыс түрлерінде 

кездеседі. Бұл спорт  түрлерінде қозғалып келе жатқан  жанды, жансыз затты (доп, 

қарсылас, семсер, жұдырық т.с.с.) сезіну және бірнеше мүмкіндіктен бір  дұрыс әрекетті 

тауып, тез қолдану міндеті тұрады. Мысалы, қақпаға доп соғылғанда қақпашының алдында 

төрт міндет тұрады:  допты көру, бағытын және ұшу жылдамдығын бағалау, әрекет 

жоспарын құру, оны орындауға кірісу. Күрделі қозғалыс жылдамдығы уақыты қарапайымға 

қарағанда ұзағырақ 0,25-0,80 секөндқа  созылады. 

Күрделі қозғалыс жылдамдығын дамыту үшін берілетін жаттығулар біртіндеп 

қарапайымнан күрделілендіре орындалады (мысалы, бокста қарсыласты соғу  

жылдамдығын арттыру, футболда ойын алаңының көлемін кішірейту, жеке сайыста  

қашықтықты азайту, жазу блоктары бар тренажерлік қондырғыларды пайдалану т.б.). 

Күрделі қозғалыс жылдамдығын жетілдіруге ойын және жарыс әдістері қолданылады. 

Негізгі қолданылатыны – қайталау әдісі. Кенеттен пайда болатын дыбысты сезу, 

басында бір (мысалы, бокстағы оң қолмен соғатын соққы) сонан соң екі, үш, төрт және с.с. 

(серия) соққылар жасау. 

Дербес қимылдау жылдамдығы  (семсерлесудегі түйреу, футболдағы доп тебу, 

баскетболдағы доп лақтырулар және т.б.) спорт  ойындарында, жеке сайыста  нақты бір 

бұлшық ет жұмысы  жаттығулары кезінде пайда болады да, қозғалыс жылдамдығымен қатар  

тәрбиеленеді. 
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 Дербес қимыл жылдамдығын тәрбиелеу үшін әр түрлі бұлшық ет топтарына 

арналған жылдамдықпен орындалатын  нақты бір жаттығулар (еңкею, сермеу, секіру, түйреу 

т.с.с.) қолданылады. Бұл жаттығулар жалпы дамытатын жаттығулар кешеніне кіргізіліп, 

сабақтың кіріспе бөлімінде орындалады. 

Циклді сипаттағы жаттығуларда  қимыл жиілігі жылдамдығы пайда болады (мысалы, 

10 секөндта орнында тұрып жүгірудегі өте көп қадам саны). Қимыл жиілігін  тәрбиелеу 

үшін өте жоғары шапшаңдықпен орындауға болатын жаттығулар пайдаланылады  (мысалы, 

10 секөнд бойы жүгіру). Бұл жағдайда қимыл жиілігін дамыту үшін, аз қашықтыққа қатты 

(жылдамдық қашықтықтың аяғына дейін бәсеңдемеуі керек) жүгіру қажет. 

Жылдамдық жаттығулары аздаған мөлшерде сабақтың негізгі бөлімінде, орталық 

жүйке жүйесі қалыпты жағдайда тұрған кезде беріледі. Қимыл жиілігі жылдамдығын 

дамыту үшін қайталау, өзгермелі орындау, ойын, жарыс әдістері қолданылады. Жарыс 

әдісіндегі жоғарғы сезім, қоздыру күші жылдамдық мүмкіншіліктерінің пайда болуына 

жақсы жағдай тудырады. Жоғары шекте жылдамдық жаттығуларын көп рет  қайталау 

жаттығушыны  шаршатып «шаршау кедергісін» тудырады, ол оқушылардың жылдамдық 

мүмкіншілігінің өсуіне бөгеу болады. Бұл кедергіні болдырмау үшін арнайы жылдамдықты  

қалыптастыратын жаттығулар қолданылады. Мысалы,олар: таудан еңіске жүгіру, бір 

нәрсеге тіркеле жүгіру, жеңіл снарядтарды лақтыру т.б. 

Жылдамдық мүмкіншіліктерін дамыту жағдайына қолайлы жас қыздарда – 11-12 

жас, жасөспірім ұл   балаларда – 12-13 жас. 

Бастауыш мектеп жасындағы оқушыларда негізінен қарапайым қозғалыс 

жылдамдығы,  дербес қимыл жылдамдығы жақсы дамиды. Сондықтан да оларға  аз уақытта 

тез жылжып, орын  ауыстыратын жергілікті  қимылдары бар әр түрлі жаттығулар беріледі. 

Бұл қысқа немесе ұзын  секіртпелермен жаттығулар (айналып тұрған  секіртпе ішіне жүгіре 

кіру, секіру, жүгіре шығу), эстафеталар, қозғалмалы ойындар, доп лақтыру, оны қағып алу 

жаттығулары т.б. 

Орта мектеп жасында  күш жылдамдығы жаттығуларын көп жасатудың маңызы зор. 

Олар: әр түрлі секірулер, көп ретте жоғары секірулер, өзгермелі үдемелі жаттығулар, қысқа 

қашықтыққа  шапшаң жүгіру (30-60 м) жаттығулары т.с.с. 

Жоғары сынып оқушыларына мұндай жаттығулар күрделілендірілген түрде беріледі, 

өз жылдамдығы, күш жылдамдығы және төзімділік жылдамдығын дамыту 

жаттығуларының саны көбейеді. (100, 200 м жүгірулер т.б.) Жылдамдықты дамытатын 

қозғалмалы және спорттық ойындар ойналады. Балаларға жылдамдық жаттығуларын 

бұлшық етті  босаңсытатын жаттығулармен араластыра орындату керек. Мысалы, жорғалай 

жүгіру, аяқты, қолды сілку, қолды жоғары көтеріп, буын-буындарды бөле босаңсытып төмен 

еңкею сияқты және т.б. жаттығулар). Дене тәрбиесі мұғалімі мен жаттықтырушы өзінің іс-

тәжірибе жұмыстарында жылдамдық мүмкіншілігі қысқа қашықтықтарға жүгіруде ғана 

емес, күш жылдамдығы қасиетінің даму деңгейіне де байланысты екенін ескеруге тиісті. 

Күрделі қозғалыс жылдамдығы көбінесе спорт ойындарында, жеке сайыс түрлерінде 

кездеседі. Бұл спорт  түрлерінде қозғалып келе жатқан  жанды, жансыз затты (доп, 

қарсылас, семсер, жұдырық т.с.с.) сезіну және бірнеше мүмкіндіктен бір  дұрыс әрекетті 

тауып, тез қолдану міндеті тұрады. Мысалы, қақпаға доп соғылғанда қақпашының алдында 

төрт міндет тұрады:  допты көру, бағытын және ұшу жылдамдығын бағалау, әрекет 

жоспарын құру, оны орындауға кірісу. Күрделі қозғалыс жылдамдығы уақыты қарапайымға 

қарағанда ұзағырақ 0,25-0,80 секөндқа  созылады.  

Күрделі қозғалыс жылдамдығын дамыту үшін берілетін жаттығулар біртіндеп 

қарапайымнан күрделілендіре орындалады (мысалы, бокста қарсыласты соғу  

жылдамдығын арттыру, футболда ойын алаңының көлемін кішірейту, жеке сайыста  

қашықтықты азайту, жазу блоктары бар тренажерлік қондырғыларды пайдалану т.б.). 

Күрделі қозғалыс жылдамдығын жетілдіруге ойын және жарыс әдістері қолданылады. 
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Негізгі қолданылатыны – қайталау әдісі. Кенеттен пайда болатын дыбысты сезу, 

басында бір (мысалы, бокстағы оң қолмен соғатын соққы) сонан соң екі, үш, төрт және с.с. 

(серия) соққылар жасау. 

Дербес қимылдау жылдамдығы спорт ойындарында, жеке сайыста нақты бір бұлшық ет 

жұмысы  жаттығулары кезінде пайда болады да, қозғалыс жылдамдығымен қатар  тәрбиеленеді. 

Дербес қимыл жылдамдығын тәрбиелеу үшін әр түрлі бұлшық ет топтарына арналған 

жылдамдықпен орындалатын  нақты бір жаттығулар қолданылады. Бұл жаттығулар жалпы 

дамытатын жаттығулар кешеніне кіргізіліп, сабақтың кіріспе бөлімінде орындалады. 

Жасөспірімдірдің жылдамдығын арттыру белгілі бір уақытта жоғары нәтижелерге 

жету қажеттілігінің есебімен құрылады. Жылдамдық  ағзаның үдемелі нәтижеге жетуіне 

оңтайлы дайындығы ретінде сол адамдар үшін физиологиялық қимыл жүйелері 

қызметтерінің даму деңгейін қамтамасыз етуге себепші болады. 
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Футболшылардың қозғалыс тәрбиесіне (әр түрлі жаста) арналған дене 

дайындықтары және дәрежесіне көптеген жұмыстар арналды, бірақ та, осылардың 

барлығы да, алаң ойындарының өткізілуімен шектеледі де, жаттығу жарыстарында 

қақпашылар аз зерттеліп толық сарапталмауы қарастырылмаған.  

Тірек сөздер: Футболшы, қозғалыс, дене дайындықтары, дәреже, қақпашы 
 

Большое количество работ было посвящено двигательному воспитанию футболистов 

(разного возраста), но все они ограничиваются проведением полевых игр, в тренировочных 

соревнованиях не предусмотрено исследованной и полной экспертизы вратарей. 

Ключевые слова: футболист, движение, физическая подготовка, степень, вратарь 
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 A large number of works were devoted to the motor education of football players (of 

different ages), but all of them are limited to field games, training competitions do not provide for 

a researched and complete examination of goalkeepers 

Keywords: football player, movement, physical fitness, degree, goalkeeper 

 

Бүгінгі таңда спорт резервін дайындаудағы бірнеше зерттеулер барысында көптеген 

жан-жақты зерттеулер жасалды, адам қабілетінің және қозғалыс қызметінің бейімділігі 

заңдылық заңдылық антогенезиясының өзгерістері спортшылардың дәрежесінің өсуімен 

пайда болады. Спорт ойындарымен үздіксіз шұғылдану, соның ішінде футболмен айналысу 

жағымды әсерін тигізеді, отандық және шетелдік (ғалымдардың) мамандардың зерттеуінде 

ғылыми түрде дәлелденген.  

Алынған нәтижелерді толықтыра келе тұрақтандыруға болады, футбол сабағының 

жиі өткізілуі табиғи өсуге дем береді. Спортпен шұғылданбайтын жасөспірімнің 

жылдамдық деңгейі төмендейді, төзімділігі, жылдамдығы (шапшаңдығы) қозғалыстың бір 

– бірімен байланысты дамуы бұзылады, екпіні бәсеңдейді, ал жасөспірімдердің спорт 

ойындарымен шұғылдануы тұрақты жетістікке әкелуіне мүмкіндік жасайды. 

Дене тәрбиесін дайындаудағы келесі мәселені сараптауда, біз айғақтаймыз, бәрінен 

бұрын өсу динамикасындағы дене сапасы, сонымен қатар әр түрлі әдістермен құралдардың 

құрылымын оңтайлы қолдана білу. Организмнің құрылымымен өсу кезеңін тән сапасымен 

әдістеме тәрбиесінің маңызды талабы – жан – жақты әсер ету, организмнің өсу мүмкіндігіне 

сәйкес келетін әсер ететін факторлардың маңызды кезеңінің өсіп жетілуі келтірілген факт 

күмән келтірмейді. 

Балалар мен жасөспірімдердің қозғалыс қабілетінің өсуі табиғи жағдайда басым 

тәрбиесі дене шынықтыру және спорт. Өсу динамикасының физикалық сапасы футболда 

ертеден мамандардың көңіл қойған нысаны. Бұл келесі мәселе. Осыған бірнеше өңделген 

келесі мәселелерді бөлуге болады: 

- негізгі қозғалыс қабілеттің динамикалық өсуі. 

- әр түрлі жастағы ойыншыларға дене тәрбиесі дай ындығына қарай бақылау 

нормативін өңдеу.   

- дене тәрбиесі дайындығының мінездік моделін өңдеу.  

Жас футболшыларды дайындауда бір жағдайда жас шамасы 13 – 15 басқа жағдайда 

14 – 16 жас шамасы мінез картинасын талдауда шапшаң-күш қабілеттеріне төмендегілердің 

А.П. Лоптез және А.А.Сучилин - бұл жас 12 – 15 мамандардың айтуынша жас шамалары 

көрсетілген 13 – 16 жас аралығы 10 – 15 жас және 12 – 14 жас . 

Осыған орай белгіленеді футболшылардың көп жылғы дайындықтары 11 жастан 14 

жас аралығына келеді, яғни 51,4 % барлық өсу қарқыны. Бірақта екпіні жылда әртүрлі 

болғандықтан төмендегідей көрсеткіші 11 жастан 12 жас – 9,5%, 12 жастан 13 жас – 4,0% 

және 13 жастан 14 жас 37,9 %. 

Осындай жағдаймен жас футболшылардың шапшаң күш – сапасы кең мол шеңберде 

анықталады, дұрыс мақсатта өте қолайлы жағдайда дамуы жасымен санасуы мүмкін. 10 – 

16 жас, одан әрі диапозон – 13 – 14 жас.  

Жас футболшылардың жылдамдығына 7 жастан 12 жасқа дейін, 14 жастан 15 жасқа 

дейін сонымен қатар 12 жастан 15 жасқа дейін мамандардың санауы.  

Футболшылардың кешенді шапшаңдық сапасы жүгіруден максималды жылдамдықта 30 

– 40 метр. Салыстырмалы жетістіктерді бірлестіре отырып қарағанда 7 жаста бұл көрсеткіш 11 

жастағы футболшылар үшін жүгірудегі шапшаңдық қысқа үзікте 3 метр құрайды 91,2 %, 6 метр-

87,7 %, 9метр – 89,1%, 12 метр – 88,9%, 15 метр – 81,0% және 30 метр – 80,6%. 

Жас футболшылардың динамикалық жылдамдығы басқа қозғалыс сапарларына 

қарағанда бүгінгі уақытқа дейін аз ақылы келеді. Сонымен қатар жас заңдылығы сәйкес 

жылдамдықтың артуы басқа қозғалыс сапаларындай көптеген жылдардың үрдісінде 

футболшылардың спорт шеберлігі қалыптасады. 
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Жаттығудың әсерімен ептіліктің шыңдалуы 8-9 жас мөлшеріндегі жеткіншектерге 

жақсы пайдасын тигізеді, әрине төменгі деңгейде. Ал 14-15 жас аралығында көрсеткіш 

нашарлайды және жоғарыда қарағанда төменгі деңгейде қалыптасады. 

Жас футболшылдардың қозғалыс қызметінің өсу негізін зерттеудің нәтижесі былай 

деп көрсетеді, 9-12 жас аралығындағы жеткіншектердің қозғалысын үйлестіруде едәуір 

жақсару байқалады. 13-15 жас аралығында қозғалыс бейімділігінің жетістіктері жайлы, 

қолайлы жағдайда қалыптасады, анағұрлым міндетті мүмкіндіктің өсуі ЦНК құрады, осы 

кезеңде қозғалыс бейімділігі жоғары деңгейде дамиды. Бұл жағдайда әртүрлі болжамдар 

айтылады, футболшылардың жасының келуіне қарай тек жылдамдық сапасы емес сонымен 

қатар үйлестіру құрылымын да жоғалтады. 

13-14 жас аралығындағы жасөспірімдердің жылдамдық дамуы сенситивтік кезең 

сапасына тән. Теория  сұрақтарынан белгілі көпшілік көрсеткіштер өсу кезеңіндегі жоғары 

деңгейдегі жемісті еңбектің нәтижесі 11 жастан 12-13 жас аралығындағы уақыт дұрыс 

бағытта даму деп есептеледі.  

Осындай жағдайда айтарымыз, жас футболшылардың дене сапасының динамикасы 

сенситивтің кезең шекарасының екіге айырылуына себеп болады. 

А.П. Золоторевтің докторлық диссертациясында осы проблемаға байланысты 

ғылыми тексерудің эксперимент нәтижесі жасалады. Негізінде футболшылардың қозғалыс 

қабілетінің өсуі төменгі шекарада көрсетілген.  

- Үйлестіруші (ептілік) -9-12 және 13-14 жас; 

- Жылдамдық бейімділігі – 10-11 және 12-14 жас; 

- Жылдамдық-күш бейімділігі – 10-11 және 12-15 жас; 

- Төзімділігі – 9-10 және 14-16 жас. 

Егер әр түрлі жастағы футболшылардың дене дайындықтарының деңгейін айтатын 

болсақ, онда жас футболшылардың жоғары деңгейдегі жылдамдық қабілетінің дамуын 

көреміз, фактіні көрсете отырып, анықтасақ, жас футболшылар жоғары спорттық 

нәтижелер көрсетіп және жиі әртүрлі құрама командаларға түседі. 

Сонымен қатар, салыстырылған мәлім бойынша С.А. Лонтев көрсетті, футболшылар 

физикалық сапасы жағынан өздерінің құрдастарынан қалыс қалады, жеңіл отлетика, суда 

жүру, велоспорт, қазіргі бассайыс сияқты спорт түрлерімен шұғылданушылар 

футболшылардан физикалық сапасы жағынан артықшылығын айтады. Бір жағынан бұл 

футболшылардың жарыс қызметінің спецификасымен келістірілген, өзімен бірге ауыспалы 

мінез көрсетіп отырады. Екінші жағынан резерв іздеу қажеттігіне қозғалыс  бейімділігіне 

куә болатын, құрылымды оңтайландандыру проблемасын өңдеу және жаттығу 

мазмұнының көпжылғы кезеңдегі салмағы. 

Соңғы жылдардағы жүйелендірілген көпжылдық зерттеулердің футболшылар 

дайындаудағы жас ерекшеліктерін зерттеу жұмыстары пайда болды. Бірақта бағдарламалау 

сұрағы физикалық (дене) дайындықта ауық-ауық қаралады. 

Қақпашы қазіргі кездегі ойыны жан – жақты және күрделі. Міне осыдан жоғары 

талапты қажет ететін және тактикалық дайындық қақпашының психикалық тұрақтылығын 

көрсетеді. Әдетте қақпашының бойы 175 ден жоғары  атлетикалық дайындығы мен 

шапшаңдығы, жылдамдығы жақсы болу керек. Ол әдетте батыл шешімді, жақсы қозғалыста 

болуы тиіс. Тез арада бағытты анықтау, доптың ұшу жылдамдығын бақылап тұрады. 

Қақпашының барлық әдістерді орындауы қозғалыста және секіруде. Ойынның жақсы өтуі 

және қарсыластарын жеңіуі ең бірінші қақпашыға байланысты. 

Соңғы жылдары қақпашы ойыны едәуір өзгерістерге ұшырады. Бұрын олардан тек 

қана қақпада ғана жақсы ойын көрсетсе, енді бұл жеткіліксіз. Негізінде А.М. Акимов, 

футбол класының өсуі қақпашылардың диапазон қозғалысының анағұрлым кеңеюі. Қазіргі  

уақытта қақпашы тек қана өзінің тиісті алаңының ауданында ғана сенімді жүруі емес, сол 

алаңның аумағынан шығып қорғаушылардың қызметін де орындауы керек. Сонымен қатар 

қақпашының ережесі тура пас беру ойыны алаңдағы ойыншыларға аса қажет.  
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 Қақпа ойынындағы жоғары техника, ол қақпаға жақындаған допты межесінен бұрын 

қығып алып, қорғауларға дұрыстаппас беріп, алаңның алыс түкпіріндегі ойыншыға дәлдеп 

тастау, осының барлығы жеме-жемге келгенде қақпашының тез ойнап қана қоймай тез ойлау, 

шабуылды ұйымдастыру қақпаны қорғар кездегі тез қорғанысқа келу, ойыншылардың арасында 

белсенділік көрсету бүгінгі күндегі қақпашының мінезінің табандылығы болыптабылады. 

Футболда және көптеген басқа да, спорт ойындарында есепке алынған қағида бар. 

Ол оқу-жаттығу жүйесі жарыс қызметінің негіздеріне спецификалық түрде бағынады. 

Қақпашының аса қажет мүмкіндігіне салыстырмалы түрде қамтамасыз етіп отыру. 

Зерттеулер нәтижесі бойынша, ойын кезеңіндегі команда шеберлері 50% технико-

тактикалық бағытта және допты сырғанатып жүргізу әдісі, тебу немесе теуіп шығару; 17-ден 

30%-ұстап алу және биікте ұшып келе жатқан допты, 4-тен 10% ұстау және допты қайта тебу мен 

құлау, доп тастау, сонымен қатар қарсыластың аяғына тастау шарттары бар. А.И. Шамардин  

қалыпты жағдайдағы ойын және жаттығу түрін салыстыра отырып қалыптастырады. Жаттығу 

жағдайында ойын барысындағы сандық көрсеткіш қақпадағы ұқсастық көрсеткіштен жоғары 

болуы жарыс кезеңіндегі жағдайда тіркелді. 6,3  және 9 рет жас және  дәрежелі спортшылармен 

мәйкес. Кесте (№1). Автордың пікірі бойынша жаттығу мазмұны негізінде былай түсіндіріледі: 

жаттығу сабағы барысында, қарсылассыз қорғаныстағы алаң ойыншылары қақпағы допты 

шындығында жиі соғады, ал ойын кезінде жаттығудағыдай емес керісінше аз соғады. Технико-

тактикалық динамикада аз көлемінде (айырмашылық) ойынға шығар кезде айырмашылық 

болады: үлкендер -1,6; жасөспірімдер – 1,4 есе. Сонымен қатар жаттығу үрдісінде үшінші типтегі 

құрылымды атқаруға уақыт қалмайды, барлығы бірге есептелінеді. Допты ойынға кіргізу 

шабуылдық ұйымдастыру мақсаты. Негізгі жаттығу әдістемесі қақпа шеңбері және қақпашының 

қарсы келіп қалған қарсыласқа берер жауабы жақсы шешілген жағдайда өңделген. Қолдағы бар 

байқау Еуропа кубогы үшін болған чемпионатта Ресей ойыншылары өткізген ойындар мықты 

қақпашылардың кемшіліктері айтылды. 

- Қарсыластардың толассыз қысымында жоғары биіктегі допты тебуі және ұстауы; 

- Алаңдағы допты қағып алу, қайта тебу кезіндегі қажетсіз және теріс шабуыл; 

- Өздерін қорғау кезіндегі төмен белсенділік; 

Кесте 1 
ТТӘ орташа көрініс, қақпашылардың ойын және жаттығу кезеңі А.И. Шамардин 

 

 

ТТӘ 

Қақпашылар 

жаттығу жасөспірімдер 

жаттығу ойын жаттығу ойын 

Қақпада 298 31 132 20,7 

Қақпадан шығу 56 36 34 23,2 

Шабуылды ұйымдастыру - 49 - 29,2 

Барлығы: 354 116 166 73,1 

 

Жоғарыда көтерілген таблицада қазіргі футбол, жоғары талаппен технико-

тактикалық динамика дайындығын қақпашылардың соңғы мүмкіндікті нәтижені түрде іске 

асырылуына спортшының физикалық дайындығы міндетті түрде куәләндырылған. 

Қақпашы жеткілікті түрде күшті болу керек, епті, секіруші, төзімді, сонымен қатар мықты 

реакциясы меңгере білу керек екені айқын. 

Қақпашыға ойын техникасын үйрету. Қақпашының ойын техникасы ойындағы 

ойыншылардың техникасынан  мүледе бөлек болады. Қақпашыға өзінің айып алаңында 

қолымен ойнауға байланысты болғандықтан, қақпашының техникасына келесі әдістер 

кіреді: қабылдау, қағып жіберу, допты лақтыру. Қақпашының ойын техникасын үйретуде 

міндетті түрде негізгі әдіс болып допты қабылдау саналады. Басында допты қабылдау 

үйрету, биік ұшқан допты, кеуде, бас деңгейінде ұшқан допты қабылдау. Осы техникаларды 

меңгергеннен кейін алыс қашықтықтан ұшып келген допты құлап барып қабылдау, әрі 

қарай допты қағу, допты лақтыруға және басқада күрделі элементтерді үйретуге көшеді.  
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ҚАЗІРГІ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ 
 

Керимбаева А. А., дәстүрлі ән мамандығының мұғалімі 

«Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің Исатай Исабаев атындағы «Өнер мектебі» МҚК  

 

Бұл мақалада тәрбиенің басты саласының бірі - эстетикалық тәрбие. Эстетика мен 

музыка тәрбиесінің ортақ мәселелері - адамды табиғатпен өмірдегі әсемдікті қабылдап, 

бағалауға және түсінуге тәрбиелеу. Оқушының патриоттық сезімін оятып музыкаға деген 

қызығушылығын арттыру және адамгершілікке адамзаттық қасиеттерге дағдыландыру. 

Жасөспірімдерді музыка әлемін түсініп қабылдауға, талғампаздығын тәрбиелеуге, эмоциялық 

сезімталдығын қалыптастыруға, білімді, мәдениетті болып өсуіне әсер ету. 

Тірек сөздер: патриот,тәрбие, музыка, процесс. 
 

В данной статье одним из основных направлений воспитания является 

эстетическое воспитание. Общими задачами эстетического и музыкального образования 

являются воспитание восприятия, ценения и понимания красоты природы и жизни. 

Вызывать патриотические чувства учащихся, повышать их интерес к музыке и 

воспитывать в них человеческие качества. Воздействовать на молодежь на понимание 

мира музыки, воспитывать элегантность, формировать эмоциональную 

чувствительность, расти образованным, культурным человеком. 

Ключевые слова: патриот, воспитание, музыка, процесс. 
 

In this article, one of the main areas of education is aesthetic education. The general tasks of 

aesthetic and musical education are the education of perception, appreciation and understanding of the 

beauty of nature and life. To evoke patriotic feelings of students, increase their interest in music and 

educate human qualities in them. To influence young people to understand the world of music, to cultivate 

elegance, to form emotional sensitivity, to grow as an educated, cultured person. 

Keywords: patriot, education, music, process. 
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 Тәрбиенің аса маңызды құрамы — өнер. Оның ішінде өте кең, сан қырлы ұғымды 

қамтитын-музыкалық өнер. Жасөспірімдерді музыка әлемін түсініп қабылдауға, 

талғампаздығын тәрбиелеуге, эмоциялық сезімталдығын қалыптастыруға, білімді, 

мәдениетті болып өсуіне әсер етуде музыка тәрбиесінің алатын орны ерекше. 

Қазіргі кезде музыкадан теориялық және практикалық білім беру жүйесінен біраз 

тәжірибе бар, солай бола тұрса да, музыка сабағын жүйелі түрде оқыту, әсіресе қазақ 

мектептерінде ұлттық бай музыкалық мұрамызды мол пайдаланудың жолдары аз 

қамтылған. Міне, музыка тәрбиесі әдістемесі жүргізілетін түрлі музыкалық тәрбие 

жұмыстарының мазмұнын, даму заңдылықтарын, әдіс-тәсілдерін игеруге арналған. Музыка 

тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі түрі – музыка сабағы.Сондықтан да, музыка 

сабағына жан-жақты талдау жасап, сабақ түрлерінің әртүрлі жобасын жасап, оларды 

өткізудің әдіс-тәсілдерін қолданған жөн. 

Музыка тәрбиесі әдістемесі, педагогика ғылымының бір саласы ретінде оның 

заңдылықтарына, дидактикалық принциптеріне сүйенеді. Оқыту процесінің 

заңдылықтарын ашу, білімнің мазмұнын анықтау, оқытудың барынша тиімді әдіс-тәсілдері 

мен ұйымдастыру түрлерін, тәрбиелеу міндеттерінің оқыту процесінде қалай 

шешілетіндігін көрсету керек.Тәрбиенің басты саласының бірі – эстетикалық тәрбие. 

Эстетика мен музыка тәрбиесінің ортақ мәселелері, зерттеу салалары-адамды табиғат пен 

өмірдегі әсемдікті қабылдап,бағалауға және түсінуге тәрбиелеп оқыту. 

Музыканы оқыту дегеніміз — оқытудың, оқу процесінің межеленген мақсатының 

жүзеге асу дәрежесі.Музыка оқыту процесінің өзіне тән функциялары бар. Олар: музыканы 

оқытудың білімділік, музыканы оқытудың тәрбиелік, музыканы оқытудың дамыту 

функциялары.Музыканы оқытудың білімділік функциясы — бұл оқушыларды музыкалық 

гылыми білім, іскерлік, дагдылар жүйесімен қаруландыру. Оның түпкі нәтижесі берілген 

білімнің іс-жүзінде саналы түрде қолданыла білуі болып саналады. 

Жалпыға білім беретін мектептердегі музыка пән тәрбие және оқытудың мақсаты-

оқушылардың рухани өмірін байыту, музыкалық мәдениетті қалыптасмтыру, 

адамгершшілік қасиеттерін жоғарғы дәрежеге, музыкалық өмірдегі құбылыстарды 

бақылауға дұрыс бағыт беру болып табылады.мектептегі музыка сабағы тек қана музыка 

жөнінде мағлұмат беріп қоймай, ең бастысы – біздің өсіп келе жатқан жас ұрпақты жоғарғы 

идеялық–адамгершілікке және адамзаттық қасиеттерге дағдыландыру болып табылады. 

Музыкалық тәрбие беру педагогика ғылымының бір саласы ретінде оның 

заңдылықтарына дидактикалық принціптеріне сүйненеді. Дидактикалық негізгі мәселелер 

оқыту пройесінің заңдылығын ашу,білімнің мазмұнын анықау, оқытудың барынша тиімді 

әдіс тәсілдерімен ұйымдастыру түрлерін тәрбиелеу міндеттерінің оқыту процесінде қалай 

шешілетіндігін көрсету. “Музыка” сабағы қазіргі кезде педагогика ғылымның жетістігіне 

сай, түрлі методикалық жайттарымен өткізіліп, оқу сапасы артуда. 

Баланың музыкалық творчестваға қызығушылығын күшейту үшін музыка тексін 

қабылдауға ғана емес, студенттердің дүние танымының қалыптасуына барынша толық 

ықпал жасайтын, олардың ең алдымен шығармалардың музыкалық бейнелі мазмұнды және 

идеялық бағытына бағдарлайтын оқыту формаларын, тәсілдері мен құралдарын таңдап 

алуға тырысқан. 

Оқыту мен тәрбиелеу біртұтас педагогикалық процес болып табылады. Оқу тәрбие 

процесінің жекелеген проблемасын нақтылау мақсатымен шартты түрде үш салаға бөлген. 

1. Музыкалық теориялық білімді игеру, мұнсыз музыкалық іс- әрекетпен айналысуға 

болмайды. 

2. Вокалдық-аспаптық орындаушылық ойнаумен, эмоциямен қабылдаумен т.б. 

байланысты психикалық- физиологиялық процесс екенін еске ала отырып, ансамбльде, 

аспапта ойнау дағдыларымен шеберліктерін , басқа да маңызды қасиеттерді қалыптастыру. 

3. Баланың бойындағы қоғамдық белсенділігін арттыру және олардың бойында 

жоғары идеялық саяси, эстетикалық, адамгершілік мұраттарын тәрбиелеу. 
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Көркемдік тәрбиелеу бір компоненті музыкалық тәрбие. Музыкалық тәрбие –

адамның музыкалық мәдениетін, музыкалық ынта қабілетін нысаны және жүйелеп дамыту, 

оның бойына музыкаға тебреніп-толғана білуді, оны түсінуді сіңіру. Ол музыкалық 

қызметінің қоғамдық тарихи тәжірибесін, музыкалық оқу мен білім элементтерін жаңа 

ұрпаққа табыс ету процесін қамтиды. Ал әр бір халықтың рухани мәдениетінің қалыптасу 

және даму процесі музыкалық-эстетикалық тәрбиенің даму процесі өзінше жүретіні мәлім. 

Музыканы оқыту педагогикалық процесте жүзеге асырылады. Процесс — prozessus 

— латын тілінде алдыға қарай жылжу, өзгеру деген ұғымды білдіреді. Осыған байланысты 

ол музыкалық білім берудің, тәрбиелеудің және жеке тұлғаның жалпы дамуы міндеттерін 

шешуге бағытталған тәрбиенің субъектілері мен объектілерінің даму үстіндегі өзара 

әрекеттестігі болып табылады. 

Музыканы оқыту процесінде оқушылардың музыкалық ойлау қабілеттері, 

дүниетанымы, практикалық іскерлігі және дағдысы қалыптастады. Оқушы тек музыкалық 

білімдерді меңгеріп қана қоймайды, оның дүниені тануға, түрлі музыкалық құбылыстарды 

пайымдауға, өз бетімен білім толықтыруға, меңгерген білімдерін практикада қолдануға 

талпынысы, қажеттіктері дамиды. Оқытушы болса, ол тек жалаң білім берумен шектелмейді, 

оқыта отырып тәрбиелейді, оқушылардың білім алуға деген қажеттіліктерін, музыкалық 

қабілеттерін дамытады, жаттығулар мен тапсырмалар беріп, білімділік деңгейлерін 

бақылайды. Бір сөзбен айтқанда, музыкалық-педагогикалық процеске басшылық жасайды. 

Музыканы оқыту процесі өзіне тән компоненттерімен сипатталады. Олар: музыканы 

оқыту (музыкалық білім, музыкалық іскерлік, музыкалық дағдылар), музыканы оқыту 

мақсаты, музыкалық білім мазмұны, музыканы оқытудың әдістері және құралдары, 

музыканы оқытуды ұйымдастыру, музыканы оқытудың нәтижелері. 

Музыканы оқыту тар мағынасында оқушылардың музыкалық білім, іскерлік, 

дағдыларын меңгерту деп анықталса, кең мағынада музыкалық білім, іскерлік, дағдыларды 

меңгертумен бірге, олардың музыкаға дегенэмоционалды-құндылықты тәжірибесі мен 

музыкалық шығармашылық іс-әрекеттері тәжірибесің қалыптасуын айтамыз. 

Бүгінгі таңда музыкалық білім берудің мақсаты оқушылардың рухани, адамгершілік, 

эстетикалық, көркемдік мәдениетінің қалыптасуы деп түсіндіріледі. Бұл мақсат музыкалық 

білім берудің келесі негізгі міндеттерінің жүзеге асырылуын көздейді: 

- балалардың музыкаға деген сезімін, сүйіспеншілігін ояту өнер туындыларына 

эмоционалды-эстетикалық сипатта баға беруін сезім мәдениетін дамыту; 

— оқушыларды халықтық, классикалық, жаңа кезеңі музыкасымен, әсіресе аса бай 

форма мен жанрдагы музыка өнері туындыларымен таныстыру; 

— өмірмен рухани байланыстағы музыка туралы білімдерді меңгерту; 

— музыкалық қабілеттерін, дағды, іскерліктерін дамыту, музыкамен шұғылдану 

процесінде өздерінің жеке тұлға екендігін саналы түрде ұғындыру; 

— тыңдаушылық және орындаушылық, музыка шығару, импровизациялау іс-

әрекеттерін, шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

— музыкалық-эстетикалық талғамын тәрбиелеу; 

— көркемдігі жоғары музыкамен шұғылдануға деген қажеттіктерін дамыту; 

— өз бетімен музыкалық білімін толықтыруға қабілеттілігін дамыту. 

Оқушылардың білім, іскерлік, дағды деңгейлерін тексеру оқыту процесінің құрамдас 

бөлігі бола отырып, оқушылардың оқу жүмысын тек қана тексеру емес, тәрбиелік, 

дамытушылық қызметтер де атқарады. Ол үшін мына төмендегі элементтер есепке алынуы тиіс: 

білімді қабылдау, ой қорыту, есте сақтау, яғни оқушыға сабақта мұгалімнің берген білімі 

мен окулыктардағы теориялық материалдарды өз бетімен меңгеруі деңгейіндегі тексеріс; 

Бақылау, тексеру әдістері де әр түрлі. Бақылау әдістерін оқу жетістіктері жэне 

процесінің тиімділігі жөнінде кері байланысты қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушының 

бірізділіктегі, өзара байланысқан әрекеттерінің жүйесі деп түсінеміз. Олар оқу процесі 

жөнінде жүйелі, толымды және нақты жедел ақпар алуды қамтамасыз етуі тиіс. 
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Жас спортшылардың жарыстық қызметінде жоғары қимыл әрекеттерінің 

үйлесімдік қиындықтары әр түрлі жағдайларда (тұрақтыдан аз шаршауға дейін) және 

сыртқы ортадағы әртүрлі жағдайларда (ыңғайлыдан өте ауырға дейін) қимыл 

қозғалыстарын орындауы қарастырылады. 

Тірек сөздер: Жас спортшы, қимыл, әрекет, үйлесімдік, жағдайлар, қозғалыс. 
 

В соревновательной деятельности юных спортсменов предусматривают выполнение 

двигательных движений в различных условиях (от постоянной до Малой утомляемости) и в 

различных условиях внешней среды (от комфортной до очень тяжелой). 

Ключевые слова: Юный спортсмен, движение, действие, гармония, обстоятельства, 

движение. 
 

In the competitive activity of young athletes, they provide for the performance of motor 

movements in various conditions (from constant to Low fatigue) and in various environmental 

conditions (from comfortable to very severe). 

Keywords: Young athlete, movement, action, harmony, circumstances, movement. 

 

Көпшілік мамандар, спортты жеке жарыстық қызмет деп, сол арқылы жоғары 

спорттық нәтижеге жетеді деп есептейді. Алайда жоғары спорттық жетістікке спорттық 

дайындықтан өтпей, жету мүмкін емес.(Б.А.Ашмарин, 1978; Л.П.Матвеев, 1991,1999,2001; 

В.Н.Платонов, 1997; Тер – Овонесян, 1992). 

Спорттық қызмет – бұл оқыту үрдісінде, қимыл әрекеттерін, дене жаттығуларының 

техникасын үйрететін педагогикалық үрдіс(М.М.боген, 1985; Л.П.Матвеев, 1991; 

Н.Г.Озолин, 1970; Т.Т.Джангарова, А.Ц.Пуни 1979). 

Оқыту – бұл тұрақты, сапалы түрде қимыл техникалары өзгеріп, бір келкі жүретін 

үрдіс.(В.К.Бальсевич, 1996, В.Н.Платонов, 1997). 

Жүйелі кибернетика, басқару жүйесі туралы ғылыми көзқараста – оқыту үрдісі күрделі 

динамикалық жүйе болып, ал басқару - басқарушылық болып есептеледі.(Н.А.Бернштейн, 1990, 

1997; В.П.Пилин 1980; Л.В.Чхайдзе, 1970). Техникалық жүзеге асыруды басқару – бұл күрделі 

динамикалық жүйенің біреуінен екіншісіне өтуі – үйренушілік, жаттығушылық. Сондықтан 

техникалық шеберлік оқыту мен өзіндік оқытудың нақты жүйесі бойынша қалыптасады. 

(П.Я.Галперин, 1967; Е.Л.Ильин, 2003; Т.Т.Джангарова, А.Ц.Пуни 1979). Психологиялық 

көзқараспен қарасақ – ол сезімдік рационалдық қимылдар және практикалық дағдылардың 

процессі. Қимыл әрекеттерін, техникалық жаттығуларды үйрену, демек жаттығуларды дұрыс 

орындау, параметрлерін дұрыс бағыттау болып табылады (В.П.Озеров, 1983).  
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Қимыл әрекеттерін өздігінен реттеу, дене тәрбиесінде және спортта оқытудың 

міндеттілігі болып есептеледі (Т.Т.Джангарова, А.Ц.Пуни, 1979, 47 бет).  

Қимыл әрекеттерін үйрену теориясына сәйкес, оқыту әдістері үш этапқа 

бөлінеді.(М.М.Боген, 1985; Л.П.Матвеев, 1991, 128 бет; Н.Г.Озалин 1988 156 – 166 бет, 

В.Н.Платов 1997, 215 бет) 

1. Қимылдарды үйренудің бастапқы этапы; 

2. Қимылдарды терең, нақты үйрену этапы; 

3. Қимылдарды пысықтау және жүзеге асыру этапы; 

4. Бастапқы этапта жалпылай үйретіледі. 

5. Терең үйрету этапында барлық параметрлер (уақытша, кеңістік, күштілік, 

үйлестік) бойынша қимыл техникалары үйретіледі. Толық, мықты үйретілмейді 

(Н.Г.Озалин, 1988 160 бет; В.Н.Платонов 1997 215 бет). 

6. Пысықтау этапында тиімді орындау дәрежесіне жетіп, тұрақты емес өзгеріп 

отыратын жағдайларда да жаттығулар орындауды үйретеді (Н.Г.Озалин, 1988 161 -166 бет, 

А.А.Тер – Ованесян, 1992 74 бет). 

Спортшыларды бастапқы спорттық дайындау этапының аспекттері. 

Жасөспірімдер спорт мектебі және СДЮШОР секцияларындағы бастапқы 

техникалық дайындық, арнайы бағдарлама бойынша жүргізіледі. Бірінші және екінші 

жылдарда түрлі бағыттағы техникалық арсеналды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Бұл 

бағдарлама классификациялық жүйеге бағытталған яғни субъекттік негізде құрылған.  

С.Л.Зубайраеваның (1967) қорытындысы бойынша, бастапқы дайындық этапында 

оқу материалының бірізділігі мен мазмұны туралы, бағдарламада еске алынбаған. 

Соңғы бағдарламалар өткен бағдарламалардан ешқандай өзгермеген  және А.М.Дякин 

мен Ш.Т.Невретдиновалардың (1980) жұмыстарында барынша көрнекті көрсетілген, онда жаңа 

тәсілдерді үйрету 8 оқу жылына бөлінген: Жыл бойынша 4 тәсілден, базалық техникалық 

дайындықтан кейін, жаңа тәсілдер үйретілмейді, тек әр түрлі техникалық айқасу варианттарында 

жүзеге асырылады. 8 жылда үйретілген жаңа тәсілдер арнайы жинақталып, жарыстарда 

бекітіледі. Мұндай бағдарламалар формальды көрініс секілді болмақ. 

Атап көрсетілген барлық бағдарламалар классификациялық талаптарға байланыспайды. 

Жаттықтырушылар П.Матущактың (1968) Л.Б.Туринның (1970) сабақ 

материалдарын пайдаланып, базалық техникалық дайындықты ұйымдастыра алады. 

Алайда стойкада және партерде тәсілдерін үйрену тәртібі, техникалық арсеналдың түрлі 

бағытта тұруын қамтамасыз ете алмайды. Болашақ жаттықтырушыларды спорттың әр түрі 

бойынша дайындау осындай жүйеде құрылған бағдарламаға сәйкес дайындауға  болады. 

Г.С.Туманян (1984) жазғандай, спортшыларды көпжылдық дайындықтан өткізуді 

ұйымдастыру үшін техникалық арсеналды қалыптастыру методологиясы бүгінгі күні жоқ. 

Тренажорка спорттық қимылдардың үйлестік қабілеттілігінің баға критерийі 

және сипаттамасы. 
Спорттық қызметтегі үйлестік қабілеттің әртүрлі және күрделілігі қимыл 

параметрлерін сапалы бағалауды жүзеге асыруды қажет етеді. 

Үйлестік қабілетті үйренуге көбінесе мынандай бағалау критерийлері 

қолданылады:табандылық және кинеметикалық звенолардың жылдамдығы, қателердің 

саны мен сапасы, қимыл әрекеттерінің тездігі, қимыл әрекеттердің келісімділігі т.б. 

(Ю.М.Бакаринов 1971; С.Боченко т.б. 2002; А.Т.Карпеев т.б. 1989; В.Б.Коренберг, 2005; 

В.И.Лях 2000). 

Кейбір авторлар үйлестік қабілетін бағалау критерийінің қандай да жүйелендірілуі 

мүмкін деп көрсетеді.( Л.Д.Назаренко 2003; В.П.Озеров 2002; 

J.Schnabel 1976; В.К.Бальсевич 2000; В.И.Лях 2000). Алайда классификациялау 

бәрібір қабылданады (Е.Л.Ильин, 2003; В.И.Лях 1997; D.D.Blume 1978, Z.Warny 1976;), 

Сонымен J.Schnabel (1973) қимылдық үйлестік қабілетін бағалауды есепке адуды ұсынды: 

1. Моторлық міндеттердің күрделілігі  
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 2. Үйлестік қиындық  

3. Өзгерген жағдайлармен міндеттерге көну 

4. Моторлық  оқыту талаптарына, қайталау уақыты мен саны 

Z.Warny (1976) спорттық ойындарға қолданылатын қимыл үйлестігінің үш деңгейін 

ажыратқан: 

1. Шапшаңдықты есепке алмай кеңістіктік дәлдігін басқарудың моторлық қабілетін бағалау. 

2. Берілген уақытты дұрыс орындау 

3. Өзгерген жағдайларда, моторлық әрекеттерді  қайта құру міндеттеріне сай, 

қимылдарды дәл және дұрыс орындау. 

Жиі – жиі қимыл үйлестігін бағалау үшін сараптау бағасы қолданылады 

(Н.А.Бернштейн, 1974).әр түрлі жаттығуларда қимыл үйлестігін бағалау критерийі сияқты 

қолмен аяқтың қимылындағы біркелкілікте бағаланады. В.К.Бальсевич (2000) 

қозғалғыштық үйлестігін, биомеханикалық элементтер жүйесінің консолидация дәрежесі 

бойынша бағалады. 

Қимыл үйлестігінің бағалануы бақылау тесттері арқылы да жүзеге асырылады. 

«Уақыт сезімі» анықтамасымен анықталады (В.И.Лях, В.А.Соколкина 1997). 

Спорттық тренажорка үйлестік қабілетке жоғары талап қояды, алайда шешуші маңызға, 

тепе – теңдікті сақтау, статокинетикалық батылдық, қимылдарды қайта түзу қабілеті, кеңістікке 

бағытталу ие болады. Дайындықта Г.С.Туманян (1998) спортшылардың өте маңызды жетістіктер 

факторы, жалпы қимыл әрекеттерін басқару болып есептеледі деп көрсеткен. 

Отандық және шетелдік ғалымдардың идеяларына негізделіп, үйлестік қабілеттің екі 

тобын қарастыруды ұсынады, регламенттік және ситуациялық: 

1. Регламенттелген үйлестік қабілет қатаң арнайы жағдайда немесе кеңістіктің үш 

тегісінің бірінде пайда болады(фронталдық, горизонталдық, сагиталдық). 

2. Ситуациялық – түрлі жағдайларда тез бағыт алып, шешім шығарып, өзінің жеке 

қимылдарын өзгертіп қолдану. 

Спортшылардың қимыл әрекеттерінің спецификасын айқындайтын кешендік 

тесттерді қолдану арқылы үйлестік қабілеті анықталады. Мұндай жағдайда тестілеудің 

уақытын үнемдеу проблемасы шешіледі. (С.Бойченко т.б., 2002; В.И.Лях, З.Витковски, 

В.Жмуда, 2002; Л.Д.Назаренко 2003). 

Спортшылардың дайындық кезіндегі техника мен тактика қимылдарының жоғарғы 

қабілеті – ептілік болып табылады. Ептілік қасиеті жоғары спортшы кез келкен жағдайда 

шебер және тиімді, әрекет етеді. Сондықтан спортшыларға түсіндіру арқылы 

жарыстардағы, цирктегі, спорттық гимнастикадағы күрделі жаттығулардағы ептілікті 

көрсете білу керек. 

Спортшының кез келген техникасы тек динамикалық стереотипке ғана негізделмей, 

қимыл дағдыларымен олардың вариативтігіне де негізделеді. 

Осыдан өте маңызды қорытынды шығады – спортшы қанша көп түрлі қимыл 

дағдыларын игерсе, соншалықты қажет жағдайда, қолдануға мүмкіндік береді. Адам 

қимылын ретке келтіру облысында еңбек етіп жатқан,ірі ғалым Н.А.Бернштейн, ептілік – 

қажетті қимылдарды дұрыс, тез, тапқырлықпен қолдану қабілеті деп есептейді. 

Ептілік – бұл спортшының өз қимыл әрекетін үйлестіретін өте жоғарғы қабілеттілігі. 

Ептілік мәселесі барлық жаттықтушылардың назарын аударған, өйткені бұл қасиет 

спортшыға кез келген жарыстарда көмегін тигізеді. 

Жас спортшыларды оқыту – жаттықтыру үрдісі мәселесі бойынша ғылыми және оқу 

- әдістемелік әдебиеттерді талдау жасағанда тренажорка бастапқы спорттық дайындау 

этапында үйлестік қабілетті қалыптастыру үшін нақты методологиялық ұйлесу жоқ, ал бұл 

мәселені өз бетімен шешу үшін, арнайы әдебиеттерді оқып үйреніп, мамандардан 

социологиялық сауалнама ісін жүргізуді қажет етеді. 

Қазіргі спорттық баптау теорияларында үйлестік қабілетті дамыту әдісінде, үйлестік 

қабілетін нақты түсіну, жас ерекшіліктері, бағалау критерийі жоқ, даму технологиялары 
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анықталмаған. Осындай қайшылықтар мен шешілмеген мәселелер ғылыми зерттеулерді 

талап етеді. Біздің міндетіміз, спортшыларды баптау үрдісінде үйлестік қабілеттің қандай 

роль ойнайтынын анықтауымыз керек. 

Спортшыларды алғашқы спорттық дайындық кезінде, үйлестік қабілеттерді бірге 

жүзеге асырудың заманауи педагогикалық технологияларын құру проблемасы - біздің 

негізгі міндетіміз. 
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состояние» с различных точек зрения; рассмотрена роль психологической подготовки 

спортсменов в формировании психического состояния спортсмена, где центральное 

место в психологии соревновательной деятельности спортсмена занимают такие 

психические состояния, как психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, 

предстартовое волнение, которые характеризуются предрабочими в случаях значимой 

деятельности с неопределенным исходом и в основе лежит взаимодействие двух видов 

регуляции в деятельности спортсмена: эмоциональный и волевой. 
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 Показаны результаты психодиагностики, направленные на оценку спортивно 

значимых свойств психики, которые характеризуют индивида или группу, позволяют 

определять как стабильные особенности личности, так и психические 

состояния, демонстрирующие характер приспособительных реакций спортсмена к 

условиям тренировки и соревнований. 

Ключевые слова: спортсмен, психическое состояние, предсоревновательный 

период, соревновательный период, психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, 

стресс, предстартовое волнение, диагностика 
 

«Психикалық күй» ұғымының маңызды сипаттамасы, мазмұны әр түрлі тұрғыдан 

ашылған; спортшылардың психологиялық дайындығының спортшының психикалық 

жағдайын қалыптастырудағы рөлі қарастырылды, спортшының бәсекелестік 

белсенділігінің психологиясында басты орынды психикалық стресс, эмоционалды қозу, 

стресс, алдын-ала қозу сияқты психикалық күйлер, олар белгісіз нәтижемен маңызды іс-

шаралар кезінде жұмыс алдындағы адамдармен сипатталады және негізінде 

спортшының қызметіндегі реттеудің екі түрінің өзара әрекеттесуі жатыр: 

эмоционалды және эмоционалды ерікті. 

Жеке адамды немесе топты сипаттайтын психиканың спорттық маңызды 

қасиеттерін бағалауға бағытталған, спортшының жаттығу мен бәсекелестік 

жағдайларына бейімделу реакцияларының сипатын көрсететін тұрақты жеке 

қасиеттер, психикалық жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретін психодиагностиканың 

нәтижелері көрсетілген. 

Тірек сөздер: спортшы, психикалық жай-күй, жарыс алдындағы кезең, бәсекелестік 

кезең, психикалық шиеленіс, эмоционалды қозу, стресс, алдын-ала қозу, диагноз 
 

The essential characteristic, the content of the concept of «mental state» from various 

points of view are revealed; the role of psychological training of athletes in the formation of the 

mental state of an athlete is considered, where the central place in the psychology of competitive 

activity of an athlete is occupied by such mental states as mental tension, emotional excitement, 

stress, pre-start excitement, which are characterized by pre-workers in cases of significant activity 

with an uncertain outcome and are based on the interaction of two types of regulation in the 

activity of an athlete: emotional and strong-willed. 

The results of psychodiagnostics aimed at assessing the sports-significant properties of the 

psyche that characterize an individual or a group are shown, which make it possible to determine 

both stable personality traits and mental states that demonstrate the nature of adaptive reactions 

of an athlete to the conditions of training and competition. 

Keywords: athlete, mental state, pre-competition period, competitive period, mental stress, 

emotional excitement, stress, pre-start excitement, diagnostics 

 

В современных условиях развитие профессионального спорта на мировом уровне 

постоянно выдвигает принципиально новые требования к занятиям физической культуры, 

к качеству подготовки спортсменов, в деятельности которых большое место занимает не 

только их физическая подготовка, но и психологическая, способствующая спортсмену 

учиться управлять своим  психическим состоянием, так как психическое состояние 

спортсмена как и физическая подготовка играет большую роль для достижения победы на 

соревнованиях различных уровней.   

Анализ посещенных тренировок, беседа со спортсменами показывает нам, что 

тренеры, занимаясь физической подготовкой спортсменов, упускают возможности 

психологичской подготовки, так как одним из решений преодоления существующих 

проблем при подготовке спортсменов на тренировочных процессах является его целевая 

переориентация на его психическое состояние, готовности спортсменов к развитию 
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психологической и физической активности, устремленности спортсменов на реализацию 

своих физических, психологических знаний, опыта, способностей, техники, тактики во 

время соревновательной деятельности. 

Одной из важной сторон психологической подготовки спортсменов является 

формирование психического состояния спортсмена, которое изучается в современной 

психологии спорта психологами (Сопов В. Ф., Алексеев А. В., Малкин В. Р., Горская Г. Б., 

Рогалева Л. Н. и др.) и ими предложены не только теоретические основы психического 

состояния спортсменов, но и предлагаются методы эмоциональной саморегуляции, методы 

измерения  психического состояния в спортивной деятельности, психотехнология в спорте 

и др., чтобы подготовленный к соревнованиям спортсмен мгновено мог психологически 

адаптироваться к условиям соревновательной деятельности, так как время на 

соревнованиях ограничено, долго раздумывать нельзя, надо быстро оперативно выявить 

ситуацию, тут же адаптироваться к этой ситуации и, умело управляя своим психическим 

состоянием, быть готовым к быстрому ответному действию, то есть использовать в данном 

случае физическую подготовленность и прийти к победе. 

Но, несмотря на то, что по психологической подготовке спортсменов имеются много 

научных и практических рекомендаций, многие тренеры из-за того, что спорт в 

современных условиях становится коммерческой деятельностью, психологическую 

подготовку спортсмена на тренировках, при подготовке к соревнованиям оставляют на 

самый задний план. Мы считаем, что формирование психического состояния спортсмена 

должна формироваться наравне с физической подготовкой. 

Цель исследования: выявление роли психологической подготовки спортсменов в 

формировании их психического состояния, где  центральное место в психологии 

соревновательной деятельности спортсмена занимают такие психические состояния, как 

психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение, 

которые характеризуются предрабочими в случаях значимой деятельности с 

неопределенным исходом и в основе лежит взаимодействие двух видов регуляции в 

деятельности спортсмена: эмоциональный и волевой. 

В связи с поставленной целью были проведены комплексные исследования:  
Проанализирована научно-психологическая литература, которая дала возможность 

выявить, что в ходе развития человека, занимающегося двигательной деятельностью, 

формируются разные системы биологических, психических и социальных качеств и 

свойств человека в их взаимосвязи. На ранних стадиях онтогенеза развитие в большей 

степени подчинено биологическим закономерностям и именно они определяют 

формирование системы свойств индивида. Затем ведущее значение приобретают 

социальные факторы развития и как говорил известный советский психолог Б.Ф. Ломов [1]: 

«Линия биологического развития продолжается в течение всей жизни человека, но она как 

бы «уходит в основание» этой жизни», поэтому, мы считаем, что психологи спорта, как и 

педагоги в области физической культуры и тренеры, в своей профессинальной 

деятельности должны учитывать эти закономерности в процессе разработки методических 

рекомендаций по построению тренировочного процесса с юными спортсменами 

различного возраста, так как психические состояния - это есть интегрированные 

отражения воздействий на субъекта как внутренних, так и внешних стимулов без 

отчетливого осознания их предметного содержания (бодрость, усталость, апатия, 

депрессия, эйфория, скука и т.д.). 

В нашем исследовании мы опирались на положение Сопова В.Ф. [2] о психическом 

состоянии, которое мы использовали для условного выделения в психике индивида 

относительно устойчивого компонента, в отличие от понятий «психический процесс», 

который подчеркивает динамический момент психики и «психическое свойство», 

указывающее на устойчивость проявлений психики индивида, их закрепленность в 

структуре его личности, в связи с этим мы уточнили, почему психологическое состояние 
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 многими психологами определяется как устойчивая на определенном промежутке времени 

характеристика психической деятельности человека и понимается как 

некая  энергетическая характеристика,  влияющая на активность человека в процессе его 

деятельности - бодрость, эйфория, усталость, апатия, депрессия. Также особо 

выделяют состояния сознания,  которые в основном определяются уровнем бодрствования: 

сон, дремота, гипноз, потому что Сопов В.Ф. [3], отмечает, что, приспосабливаясь к 

особенностям спортивной деятельности, переходя от одного уровня функционального 

состояния организма на другой, спортсмен определенным образом отражает происходящие 

изменения как субьективные, так и обьективные, в виде переживания отношения к 

результатам выполняемой деятельности и, если психика есть система взаимосвязанных 

друг с другом психических компонентов, то психическое состояние - это специфическое, 

характерное для определенного актуального отрезка деятельности соотношение и 

взаимодействие этих компонентов в тот или иной период времени. Оно выступает как 

временно возникшая функциональная система, направленная на достижение определенного 

результата  «конкретная деятельность» психики с конкретной целью. 

Для проведения  диагностики психического состояния спортсменов в 

предсоревновательном и соревновательном периодах с целью выявления индивидуальных 

особенностей спортсменов волейболистов, их психических состояний  на трех уровнях: 

психическом, вегетативном, психомоторном нами проводился эксперимент в Жетысуском 

университете имени И.Жансугурова со студентами образовательной программы 

«Физическая культура и спорт», занимающимися волейболом, по результатам которой мы 

имели возможность разработать психолого-педагогические рекомендации для 

формирования умений  психологического контроля за состоянием тренирующихся.  

Целью психологической подготовки спортсмена к соревнованию можно считать 

формирование у него такого психического состояния, при котором он может в полной мере 

использовать свою функциональную и специальную готовность для реализации в 

соревновании максимально возможного результата; противостоять многим 

предсоревновательным и соревновательным ситуациям, оказывающим отрицательное 

влияние и вызывающим рассогласование функций, т.е. проявить высокую надежность 

соревновательной деятельности и такое состояние называют состоянием психической 

готовности к соревнованию.  

Для измерения индивидуальных особенностей спортсменов волейболистов, 

определения типа нервной системы их был использован теппинг-тест Е.П. Ильина [4], 

результаты которого показали, что представители слабого типа нервной системы легче 

переносят длительную монотонную, средней интенсивности нагрузку, но в условиях 

соревновательного стресса истощаются быстрее. Спортсмены с сильным типом нервной 

системы устойчивы и надежны в условиях соревновательного стресса, но проблемы 

возникают у них чаще в тренировочной работе, т.к. они быстро пресыщаются однообразием 

и монотонностью и начинают испытывать потребность в сильных раздражителях, поэтому 

психологическая подготовка для формирования эмоционального состояния - неотъемлемая 

часть подготовки спортсмена, которой как и всеми другими сторонами подготовки 

спортсмена, руководит тренер. Однако психологическая подготовка, являясь личным, в 

чем-то даже интимным процессом, требует особого подхода. Спортсмена нельзя заставить 

заниматься психологической подготовкой, а можно лишь побудить действовать в этом 

направлении. Поэтому первое, что следует сделать тренеру, это постараться сформировать 

у спортсмена положительное отношение к психологической подготовке, к ее 

необходимости для устойчивого эмоционального состояния.   

Учитывая, что психическое состояние может измениться в любой короткий 

промежуток времени при подготовке к соревнованиям, непосредственно перед стартом и 

даже в ходе соревнований надо обучить каждого спортсмена способам и приемам 

саморегуляции. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/sostoyaniya-soznaniya.html
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Мы использовали психодиагностику [5], направленную на оценку спортивно 

значимых свойств психики, которые характеризуют индивида или группу, позволяет 

определять как стабильные особенности личности, так и психические 

состояния, демонстрирующие характер приспособительных реакций спортсмена к 

условиям тренировки и соревнований.  

Контроль за психическим состоянием позволил обнаружить появляющуюся 

дезадаптацию задолго до стойкого снижения спортивных результатов и можно было  

уточнить  функциональную структуру личности спортсмена, за счет привлечения 

педагогических, физиологических, медицинских и психологических методов исследования. 

Итогом каждого этапного отбора явился прогноз о вероятности достижения высоких 

результатов и разработка индивидуальных рекомендаций по планированию 

тренировочного процесса в соответствии с уровнями физического и функционального 

развития и биологической зрелости. 

Спортсмены, участвовавшие в эксперименте,  были разделены на 4 группы:  

1 группа – спортсмены высокой квалификации по игровым видам спорта (волейбол 

12 человек);                       

2 группа – спортсмены-юниоры игровых видов (волейбол, 12 человек);                      

3 группа – спортсмены 3 курса (волейбол, 12 человек),  

4 группа – спортсмены 4 курса (волейбол, 12 человек). 

Все спортсмены прошли обязательное плановое медицинское обследование, на 

основании которого были отнесены в группу «практически здоровых», не имеющих 

противопоказаний для повышенных физических нагрузок. Мониторинг состояния 

готовности спортсменов различного уровня к соревнованиям мы показали на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1.  Мониторинг состояния готовности спортсменов различного уровня к соревнованиям 

 

В ходе соревнований 13 спортсменов находились в боевой готовности, у 13 

спортсменов было предстартовое благодушие, у 7 спортсменов – предстартовая лихорадка, 

у 7 спортсменов – предстартовая апатия, у 8 спортсменов - психосоматический срыв.  

Данная диаграмма дает возможность сделать вывод об эмоциональном  состоянии 

спортсменов различного уровня. Наиболее мотивированы спортсмены высокой квалификации у 

них в боевой готовности 42% (5) игроков, 25% (3) игроков находится в предстартовом 
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 благодушии, 16% (2) игроков находятся в предстартовой лихорадке, 8%  (1) игроков находятся в   

предстартовой апатии, 8% (1) игроков наблюдается психосоматический срыв. На втором месте 

по боевой готовности находятся команды спортсменов 4 курса и спортсмены-юниоры  по 25%, 

(3) игрока и на третьем месте спортсмены 3 курса с 16% (2) игрока  боевой готовности, в 

предстартовом благодушии у спортсменов 4 курса и спортсмены-юниоры  33% (по 4) игроков,  

спортсмены 3 курса имеют 17% (2) игроков, более повержены предстартовой лихорадке  

спортсмены высокой квалификации  и  спортсмены 3-4  курса имеют 17% (по 2) игроков,  у  

спортсменов-юниоров  8% (1) игроков. Спортсмены высокой квалификации и спортсмены 4 

курса оказались менее впечатлительны, у них 8% (по 1) игроков, по отношению  к командам 

спортсменов-юниоров у которых 17% (2) игроков и спортсменов 3 курса 25% (3) игроков 

пребывает предстартовой апатии, психосоматический срыв у спортсменов – юниоров и 

спортсменов 4 курса имеют 17% (по 2) игроков, а у  спортсменов 3 курса 25% (3) игроков.   

Анализируя данные мониторинга, делаем вывод, что из четырёх команд прошедших 

этапный отбор эмоционально подготовлена команда  спортсменов высокой квалификации, 

команду  спортсменов 4 курса и команду  спортсменов-юниоров можно поставить на 2 

место, на 3 месте команда спортсменов 3 курса - это можно объяснить молодостью команды 

и малым опытом выступлений на соревнованиях высокого ранга. 

Так же мы использовали  «Опросник САН».   (Самочувствие.   Активность.   

Настроение.), результаты которого показали: 

53% высококвалифицированных спортсменов  имеют благоприятное психическое 

состояние, 15% неблагоприятное и 32% имеют нормальное. 

Среди  спортсменов-юниоров 58% имеют психическое благоприятное состояние,  

нормальное имеют лишь 22% спортсмена, а неблагоприятное имеют 20%.  

Команда  спортсменов студентов 3 курса имеют 61% благоприятное психическое 

состояние, 19% неблагоприятное, 20% находятся в нормальном психическом состоянии.  

Команда спортсменов студентов 4 курса имеют 59% благоприятное психическое 

состояние, 30% неблагоприятное, 11% находятся в нормальном психическом состоянии.  

Результаты опросника позволили  нам сделать вывод о том, что благоприятное 

самочувствие, активность и нормальное настроение могут напрямую влиять на высокие 

спортивные результаты в спорте, так как возникновение тех или иных психических 

состояний базируется, как правило, на актуальных потребностях, которые выступают по 

отношению к ним в качестве системообразующего фактора. 

Так, если условия внешней среды способствуют быстрому и легкому удовлетворению 

потребностей, то это ведет к возникновению позитивного состояния - радости, воодушевления, 

восторга и т.п. Если же вероятность удовлетворения того или иного желания низкая или вообще 

отсутствует, то эмоциональное состояние будет негативным. 

Опираясь на результаты исследования необходимо отметить, что возраст спортсменов 

особой роли не влияет на  психологическое состояние и на высокие результаты в спорте.  

Следовательно, формирование психического состояния   может дать положительные 

результаты в достижении высоких спортивных результатов, но для этого нужна 

целенаправленная работа спортсмена, тренера и психолога. 

Особенности соревновательных психических состояний являются важной 

информацией как при планировании и организации психологической подготовки к 

соревнованию, так и при рефлексивном анализе спортсменом возникших у него 

проблемных соревновательных ситуаций. 

Таким образом на основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы, что сущностную характеристику эмоционального состояния характеризуют 

определенный настрой психики человека, на ту или иную ее функциональную готовность, 

является управляемым состоянием, играет  большую роль в предсоревновательный и 

соревновательный периоды для достижения победы спортсменами, значит тренеру необходимы 

знания о психическом состоянии спортсмена в предсоревновательный и соревновательный 
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периоды и центральное место в психологии соревновательной деятельности спортсмена 

занимает исследование таких психических состояний, как психическое напряжение, 

эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение. Эти состояния характеризуются 

как предрабочие в случаях значимой деятельности с неопределенным исходом. В основе 

психического напряжения лежит взаимодействие двух видов регуляции в деятельности 

спортсмена: эмоциональный и волевой, в котором первый порождает переживание, второй - 

волевое усилие. Часто переживания спортсмена, возникающие перед соревнованием, достаточно 

успешно стимулируют его, сводя к минимуму волевые усилия, в то же время любое волевое 

усилие имеет в своей основе эмоциональное начало, которые тесно взаимосвязаны. 

Эмоции вызывают энергетический выброс, а воля определяет экономичность 

использования этой энергии. В спорте очень  много примеров, когда рекордные достижения 

становились результатом эмоций, управляемых волей. 

Тренеру необходимо знать, что подготовка к конкретному соревнованию 

предполагает формирование установки на достижение запланированного результата на 

фоне определенного эмоционального возбуждения, в зависимости от мотивации, величины 

потребности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности ее 

достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину потребности, 

общественную и личную значимость цели, а также субъективную вероятность успеха, 

можно формировать необходимое эмоциональное состояние психической готовности 

спортсмена к предстоящему соревнованию. 
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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. 
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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.  

«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, 47- 71 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 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 кеңінеи 

танымал болып, соңғы кездері химия, алгебра, физика, география, биология, астрономия, тарих 

т.б. пәндері үшін тиімді деп саналып, әдістемелік жұмыс дәптерлері дайындалып шығарылып 

нәтижелері көрініп жатыр. Осы игілікті істердің қатарында технология 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 



 

209 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
білулері тиіс.Ұсынып отырған ғылыми  жұмысым кең пайдаланылып жүрген дәстүрлік 

оқыту технологияларымен қатар,жаңа инновациялық технологияларды пайдаланудың 

тиімді әдістемелерін енгізу және де пайдалана отырып, көркем еңбек 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. 

- көркем еңбек  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. Көркем еңбек 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  құрақ көрпе жасау 

т.с.с. бұйымдардың жолын меңгеру. 

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 көркем еңбек 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; 
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 - 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  жасау және олардың деңгейін кетеруді көздеу. 

Ғылыми  жұмыстың бірінші тарауында қазіргі кезеңдегі инновациялық технология-

лардың 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. 

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 "көркем еңбек" 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, " 

көркем еңбек" 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.  

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. 

Көркем еңбек 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.  

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 
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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:  

Көркем еңбек  пәнінің бағдарламасында бүгінгі ұмытылып бара жатқан қазақ 

халқының қолөнер бұйымдары туралы мағлұмат беру ғана емес, оқушыларға оларды 

жасауды үйретуде көзделеді. 

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;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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.  

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 [4, 23-41 б].   

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  жасау әдісін 

нақты менгеру болып табылды [5, 12-17 б]. 

Ғылыми жұмысты қорыта келгенде мектептегі көркем еңбек пәні мұғалімдері 

инновациялы оқыту әдістемесін кең түрде қолданулары қажет және де ұлттық 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 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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Біз негізге алып отырған оқушылардың дене тәрбиесін беру жүйесінің әдістемесі 

мен ГТО кешенінің нормативтерін орындау – салауатты тұрмыс жағдайындағы дене 

тәрбиесімен өздігінше айналысуға деген тәрбиелік мәнді талаптар сияқты ең басты 

міндеттеріне тәрбиелеу. 

Тірек сөздер: Оқушы, тәрбие, жүйе, әдістеме, норматив, дене тәрбиесі, міндет   
 

Выполнение нормативов комплекса ГТО и методики системы физического 

воспитания школьников, на основе которых мы исходим, – это воспитание таких главных 

задач, как воспитательно-значимые требования к самостоятельному занятию 

физической культурой в условиях здорового образа жизни. 

Ключевые слова: ученик, воспитание, система, методика, норматив, физическая 

культура, задача 
 

The implementation of the standards of the TRP complex and the methodology of the system of 

physical education of schoolchildren, on the basis of which we proceed, is the education of such main 

tasks as educationally significant requirements for independent physical education in a healthy lifestyle. 

Keywords: student, education, system, methodology, standard, physical culture, task 

  

Дені сау да, тұлға бітімі жақсы дамыған жастарды тәрбиелеудегі қоғамымыздың 

қажеттілігі өзінің маңыздылығы жағынан жыл сайын кең арналы сипатқа ие болып келеді. 

Өйткені, оқушылардың денсаулық жағдайы мен тұлға – бітімінің дамуы төмендей түсуде, 

мұның өзі дәрігерлердің, ұстаздардың, дене тәрбиесі мамаңдарының алаңдаушылығы мен 

абдыраушылығын туындатуда (В.А.Вородихин, 1977ж. А.П.Лаптев, 1986ж. А.В.Чоговадзе, 

1984ж. И.М.Янкаускаc, 1986ж. Р.А. Янсоне, 1987ж. т.б.). 

Сондықтан да «Дене тәрбиесін дамыту концепциясының бірінші бөлімінің 

«Адамдарымыздың дене тәрбиесін жетілдірудегі қажеттілігін қалыптастыру» деп аталуы, 

ал жастар үшін «Халыққа дене тәрбиесін беру бағдарламасы» бөлімінде «Дене тәрбиесін өз 

бетінше жетілдіру мен салауатты өмір салтын орнату талабын қалыптастыру. «КСРО да 

халыққа дене тәрбиесін берудің бағдарламасы» (Дене тәрбиесінің теориясы мен 

практикасы, 1990 жыл №3 7-12 бет) міндетінің қойылып отыруы кездейсоқ жағдай емес. 

И.В.Муравов пен оның қосарлы авторлары дене тәрбиесін берудің академиялық сабақтары 

қозғалыс жүйелері белсенді жұмыс істейтін оқушылардың небәрі 20-25 процентін 
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қамтитындығын айта келіп, олардың бос уақыттарында дене тәрбиесінің сауықтырғыш 

мүмкіндігін барынша белсенді пайдалану қажеттілігіне назар аударады. 

Дене тәрбиесі әдістерінің сауықтырғыш мүмкіндіктері мен қоғамдық мәнін аша 

келіп, И.В. Муравов: «Адамзат тарихында дене тәрбиесі дәл қазіргі жаппай 

гипокинезияның халықтың денсаулығын нашарлатып тұрған кезеңдегідей  күндері 

қозғалыс әрекетіне деген қажеттілікті арттырған емес» И.В.Муравов «Дене тәрбиесі мен 

қоғамдық қажеттіліктің сауықтырғыш мүмкіндіктері мен жолдары» (Дене тәрбиесінің 

теориясы мен практикасы, 1990 жыл №6, 8-бет.) атап көрсетеді. 

«Қажеттілік» ұғымы философиялық энциклопедиялық сөздікте «Адам ағзасының 

тіршілік қызметін, адамның жеке басын, әлеуметтік топтардың, жалпы қоғамның саулығын 

қолдап отыру үшін белгілі бір қажеттіліктің тапшылығы мен жетіспеушілігі» деп түсінік 

беріледі және оның қозғалыс, биологиялық, рекреациялық, эстетикалық және басқа 

қажеттіліктерін қанағаттандыруымен айқындалатын дене тәрбиесіне тікелей 

функционалдық қатысы бар. 

В.М. Выдрин болса, дене тәрбиесін қоғамның қозғалыс әрекетіне қажеттілігіне 

ерекше реакциясы және осы қажеттіліктерді қанағаттандыру тәсілі ретінде қарау 

мүмкіндігін атап көрсетеді. Дене тәрбиесінің қажеттілік теориясы тұрғысынан қарай келіп, 

ғалым оған өз кітабында: «дене тәрбиесі жаттығуларына қажеттіліктер мен мүмкіндіктерді 

және оларды қанағаттандыру дамыту процесін» ашып көрсететін «Дене тәрбиесі – қоғам 

қажеттілігі» ғылым және оқу құралы ретіндегі дене тәрбиесінің теориясы. (Дене тәрбиесінің 

теориялық және әдістемелік негіздер,А.А.Гужаловскийдің редакциясымен - М.Ф.және С. 

1986ж. 5-16 бет.) тарауын арнаған. 

Дене тәрбиесінің жалпы адамзат мәдениетінің құрамдас бөлігі ретіндегі әлеуметтік 

қызмет туралы толғай келіп, С.Э.Александров оның «Жеке адамның әлеуметтік  және 

мәдени ұғымдағы қажеттілігі ретінде тұлғаны жетілдіруге деген жеке бастың мүддесін 

толықтырып, қалыптастыруды қамтамасыз ететін-жеке қызмет ерекшелігі» екендігін бөліп 

айта келіп: «дене тәрбиесіне жалпы адамзаттық қажеттіліктің артуы» заңдылығының өсу 

мүмкіндігі туралы пікірін білдіреді. Адам дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысқаннан 

кейінгі дене тәрбиесі-спорттық қызметі мен бұлшық еттер сезімталдығын талдауға деген 

қажеттілігін қалыптастыруға И.И. Пономарев пен В.М.Райзендер де, 1989 ж., өз 

зерттеулерін арнады, онда олар дене тәрбиесі – спорттық қызметтегі қажеттілік 

реакциясына, оның; қанағаттанушылық, тартымдылық, міндеттілік өлшемі, жауапкершілік 

өлшемі, сондай-ақ «бұлшық еттер қуанышының» ләззаты мен сезіміне бөлену сияқты 

негізгі сапалық қасиеттеріне назар аудара келіп, нақты теориялық талдау жасайды. 

Адами қажеттіліктің мәнін осылай түсіну философия мен психология 

мамандықтарының өкілдерінде де кездеседі. Мысалы: Ласло Гараи «негізгі адами 

қажеттіліктерді онтогенетикалық жағынан арттыру және оны қанағаттандыру үшін кез 

келген адами қызмет жарамды» деп есептейді. Одан әрі: «Секіру, тосқауылдан өту үшін 

қажет әрекет, ол негізінен ешқандай сезім тудырмайды; сол секіру жабысқақ жүйке 

ауруының әсері, ол жапа шектіреді, ал спорттық жаттығу ретінде ол қызмет бабындағы 

ризашылық сезімі болуы мүмкін» Ласло Гараи ерекше адами қызметтілік проблемаларына 

тарихи-материалистік көзқарас (Психология мәселелері.-1966ж.,№3.64,67 бет.) деп жазады.   

Тұлғалық рекреацияға дене тәрбиесінің түрі ретінде жалпы сипаттама бере келіп, 

В.М. Выдрин тағыда қажеттілік теориясын сөз қылады, онда ол қозғалыс әрекетінің 

мынадай жақтарын атап өтеді:  

1 – қозғалыс белсенділігінің биологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру;  

2 – қанағат, ләззат алу қажеттілігі;  

3 – қызмет түрінің бірінен екіншісіне ауыстырып отыру;  

4 – қозғалыс арқылы ағза қызметін жандыру;  

5 – адамдар ағзасын қолайсыз әсерден сақтандыру;  

6 -  адам ағзасының төмендеп кеткен, немесе уақытша жоғалтқан қызметін қалпына 
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 келтіру, мысалы, В.В.Евстафьев дене тәрбиесі процесінің нәтижесі «жан-жақты жетілу 

адамдардың қоғамдық объективтік қажеттіліктерін қанағаттандырады» деп атап көрсетеді. 

Оқушылардың оқу құралы және қоғамдық құрылыс ретіндегі дене тәрбиесіне дене 

мәдениетінің /сауықтырғыш, тәрбиелік, қолданбалы, эстетикалық, рекреациялық, 

интернационалды/ қызметтері тән болып келеді, ол дене тәрбиесінің өзінің қызметіндегі 

оның басым маңыздылығын айқындауға мүмкіндік туғызады. 

Дене тәрбиесі қашанда қоғамдық қажеттілік болып келді және солай болып қала 

береді, алайда, қазіргі кезде дене тәрбиесінің әртүрлі саласына қажеттілік процесін дамыту,  

бүгінгі күрделі қаржылық және басқа проблемаларға байланысты тежеліп қалу мүмкіндігін 

есте сақтаған жөн. Осыған байланысты жастарға дене тәрбиесін беруде көбіне халық 

шаруашылығы мен білім беру жүйесінің болашақ мамандарына дене тәрбиесі мен оған 

деген қатынасты дұрыс түсіне білу міндетті екеніне баса назар аудару керек. 

Жоғарғы оқу орындарында дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысудың негізгі 

себептері мыналар: дене тәрбиесі сабағынан сынақ тапсыру кезекті спорттық атақ алу үшін 

жоғарғы спорттық нәтижеге жету, сондай ақ, шеберлік таныту жарыстары /спортық оқу бөлімі/, 

денсаулық ақаулығын жою, оны орнықты дәрежеде сақтау қажеттілігі. Студенттерде дене 

тәрбиесінің қажеттілігін барынша тиімді де тұрақты түрде қалыптастыру спортпен айналысу 

барысында жүзеге асырылады, мысалы, ондай студенттер Қазақстанның жоғары оқу 

орындарында 10-12 процент. Студенттердің дене тәрбиесін жетілдіру мен салауатты өмір 

тіршілігіне деген ынта-жігері бұдан аз мөлшерде. Жоғарғы оқу орындарындағы дене тәрбиесі 

мамандықтарының диссертациялық зерттеулері /А.П.Внуков,1982; В.Д.Куланин,1984; 

О.П.Петров,1989ж./осы тақырыпқа арналған.  

Новосібір ауылшаруашылық институты студенттерінің дене тәрбиесі жаттығуларымен 

айналысу себептерін зерттей келіп, /сұрақ қойылған 652 студенттің 52 процентінің спортпен 

айналысқылары келмейді/, И.А.Носов пен Р.Р. Аманбаевтар, 1986., оны жалпы білім беретін 

мектептерде дене тәрбиесі спорттық қажеттілікті қалыптастыру жұмысының нашар жүргізуінен  

көреді. Олар студенттерде дене тәрбиесі-спорттық қажеттілік қалыптастыру бағдарламасын 

жасап, онда дене тәрбиесінің әр түрін /лекциялар, әңгімелер, спортшылардың көрнекті өнер 

көрсетуі, спорттық кинофильмдер көрсетуі, болашақ еңбек қызметінің ерекшелігіне қарай 

қолданбалы спорт түрлерін игеру және басқаларын негізге алады және оларды жоғарғы оқу 

орнын аяқтағанша жүргізіле беруге тиіс. Асылы, проблеманы шешудің осы аталған жолын нақты 

да тиімді деп есептеуге болады. 

Дене тәрбиесіне деген қажеттілік әлеуметтік мәселе / Ф.И. Минюшев, А.В. Педаш, 

1981ж./ болып табылады да тұлғаны жетілдіру қажеттілігі қолдан жасап алған және тәрбиенің 

нәтижесі деп есептелінеді /В.А.Парик,1988ж./ және ол студенттерге дене тәрбиесін беру 

тәсілдерінің біріне сай келеді. Дене тәрбиесін болашақ салауатты өмірдің негізі ретінде 

болжамдай отырып, автор бүгінгі адамды тұлғалық басты себеп – бұрынғысынша денеге салмақ 

түсірудің аса жетімсіздігі болып қала беретіндігін атап көрсетеді.  

Халыққа білім беру жөніндегі КСРО мемлекеттің комитетінің 1990 жылдың 1-қыркүйегінде 

қабылдаған жоғарғы оқу орындарындағы дене тәрбиесі жөніндегі негізгі бағдарламасында: «түрлі 

аурудың алдын алу, денсаулықты сақтау мен нығайту үшін дене тәрбиесі тәсілдерін толығынан 

пайдалану» басты міндеттердің бірі ретінде аталады, оқушыларға дене тәрбиесін беру процесінің 

теориялық бөлігінде «Салауатты өмірдің негіздері»  тақырыбы енгізілген. 

Оқушылардың салауатты өмірдің мәнін білу мен оны дене тәрбиесі процесі 

барысында қалыптастырудың әдістемелік негіздері көп салалы. Осы көп салалық сол бұрын 

қолданылып келгендегісінен гөрі, жеке адамның дене тәрбиесі тәсілдеріне мүдделілігі мен 

қажеттілігін ескере отырып, оларды толығынан пайдалануға мүмкіндік туғызатындығымен 

ерекшеленетін жаңа оқу бағдарламасында да атап көрсетілген. 

Ең алдымен дене шынықтыру әдісі жоғары оқу орындарында, қосымша мынадай 

дене тәрбиесінің табиғи-ғылыми негіздерін игеруге бағытталған дене тәрбиесі білімін беру 

қажетті деңгейге келтірілуі тиіс: 
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- адам ағзасы өзін-өзі басқарып және өзін-өзі дамытып отыратын күрделі 

биологиялық жүйе; 

- тұлғалық рекреация мен қозғалыс әрекетінің белсенділігі адамның қоршаған 

ортамен қарым-қатынасының және оның ауруға қарсылығының тұлғалық және ой 

қызметінің тұрақтылығын арттырудың қозғаушы күші; 

- дене тәрбиесі және спортпен жүйелі шұғылдану кезінде адам ағзасында болатын 

функционалдық өзгерістердің ерекшеліктері; 

- оқушылардың салауатты өмірін айқындайтын себептері. 

Бұл білім беру процесі, әсіресе, оқу жоспарларында педагогика және жаратылыс-ғылыми 

пәндерінде (анатомия, биология, физиология, психология) жоқ, ал таңдаған мамандықтарын 

игеру, адамның психофизиологиялық жағдайы мен қозғалыс әрекеті мүмкіндіктері ескерілмей, 

болашақ өндіріс пен бүгінгі техниканы басқарудың технологиясын білуге негізделген 

инженерлік-техникалық жоғары оқу орындары үшін ерекше маңызды. 

Еңбекті ғылыми түрде ұйымдастыруда дене тәрбиесі тәсілдерін пайдаланып 

дағдыланбағандығы мен білместік көрсетуі байқалатын халық шаруашылығы түрлі саласы 

өкілдерінің кәсіби дертке ұшырауы себептерінің бірі осында жатқан жоқ па екен деген ой 

келеді. Ал педагогикалық жоғары оқу орындарында ең маңыздысы білім беру жүйесі 

болашақ мамандарының жекелей салауатты өмірін қалыптастыру ғана емес, сонымен бірге 

оның мүмкіндіктерін тәрбие жұмысында, әсіресе, жалпы білім беретін мектептерде 

пайдалана білу болып табылады.  

Оқушылардың салауатты өмірін қалыптастыру міндеттерін шешу-тек дене тәрбиесін 

жолға қою ғана емес, сондай-ақ, тұлғалық мүмкіндігі мен нағыз денсаулық жағдайын 

дамытып отыруға да байланысты. Осындағы соңғы мәселені дене тәрбиесі жөніндегі оқу 

сабақтары, әрине, жоғары оқу орындарында дене тәрбиесі – сауықтыру жұмыстарының 

сабақтан тыс қосымша түрлерін енгізбейінше толық жүзеге асыра алмайды. Дене тәрбиесі 

жөніндегі практикалық оқу сабақтарында оқытушылар назарын салауатты өмір сүріп 

жүрген оқушылардың, олардың мектепте өткізіліп тұратын дене тәрбиесі – сауықтыру 

шараларына белсенді түрде қатысуының дәлелді негіздерін қалауға аудару керек. 

Салауатты өмірдің негіздерін игеру мен дене тәрбиесі мүмкіндіктерін дамыту сияқты 

бірлескен екі мәселені шешу, біздіңше, дене тәрбиесі жаттығулары тұлғаны жетілдіру және 

салауатты өмірді қалыптастыру арасына кедергі жасайды. 

Оқушыларға арналған оқу бағдарламасында қолайлы бақылау тестері арқылы 

(кермеде тартылу, 100 м жүгіру, бір орында тұрып секіру, баскетбол добын торға лақтыру 

және т.б.) дене тәрбиесіне деген қатынасты бағалау көзделген, ал бұл да сауықтырғыш дене 

тәрбиесі мен салауатты өмірді дамытуға жәрдемдесетіндігін атап өтуіміз керек. 

Қазіргі кезде оқушыларға қарастырылып отырған адами белсенді қызметі түрлерінде 

дене тәрбиесінің көптеген салалары мен тәсілдерін пайдаланудағы ойластырылған теориясы мен 

әдістемесінің  қажеттілігі өзінен-өзі түсінікті. В.М.Демин, мысалы, «адамдар қызметін күшейте 

түсу мәселелерін шешудегі маңызды сәт, ол-оның ішінде қажеттілік басты орын алатынын, 

адамның еркі мен мінез-құлқының өзара байланыстылық себептерін ашу болып табылады. 
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Жетісу өңірінің сазгерлік өнері туған өлкемізге бергенінен әлі берері көп, 

шығармаларын рухани күш, рухани байлық, қоғамның этикалық, рухани – эстетикалық 

діңгегінің бірі деп бағалайық. 

Тірек сөздер: Қазақ музыкасы, композитор, туған өлке, рухани байлық, ұлттық 

сана, дәстүрлік өнер. 
 

Композитное искусство Жетысу еще многое дает нашему родному краю, его 

творчество можно оценить как духовную силу, духовное богатство, этический, духовно – 

эстетический стержень общества. 

Ключевые слова: Казахская музыка, композитор, родной край, духовное богатство, 

национальное сознание, традиционное искусство. 
 

Zhetysu's composite art still gives a lot to our native land, his work can be assessed as 

spiritual strength, spiritual wealth, ethical, spiritual and aesthetic core of society. 

Keywords: Kazakh music, composer, native land, spiritual wealth, national consciousness, 

traditional art. 

 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында .    

“Біз әркімнің  ар-ұжданы , абыройы  мен  беделін  қадірлейтін  мәртебелі  мораль, этикалық  

негіздер мен  рухани  құндылықтар  ірге  тіккен  қоғам  құруға  тиіспіз”  -деп атап  өткен.  

Тәуелсіздік  жалауы  желбіреген, Елтаңбасы  бар, Әнұраны  аспанға  әуелеген  

мемлекетіміздің  өркениетті  елдердің  қатарына  қосылу  жолында  егемен  еліміздің  саяси-

эканомикалық,  әлеуметтік жағдайларын  көтерумен  қатар, жаңа  дәуір  талабына сай  

халқымыздың , әсіресе  жастардың  рухани-эстетикалық  көзқарасын  қалыптастырып , 

тәрбие-тәлім  беріп, әр  адамның  бойындағы  дарынын  дамыту  да, көкейкесті  

мәселелердің  бірі  болып  табылады.  

Педагогика  ғылымында  жалпы  тәрбие-арнайы  ұйымдастырылған  және  сапалы  

жүргізілетін  педагогикалық  қызмет  деген  түсінік  береді, ал  оның  мағынасы – “өзгеріс” 

деген  ұғымды  аңдатады. Американ  психологы  және  педагогы  Эдвард Ли Торндайк    

“Егер  біреуді  өзгеріске  келтіре  алмасақ , біз  оны  тәрбиелемегеніміз” – деген екен. Адам, 

соның  ішінде  жастардың  тәрбиесіне  үлкен  мән  беріп, олардың  адами  қасиеттерінің   

этикалық, рухани- эстетикалық  көзқарастарын  қалыптастыру  барша  қоғамның  ісі. 

Ықылым  заманынан-ақ  көне  грек  ойшылдары – Демокрит, Сократ, Платон, шығыс 

ғұламалары – Қашқари , Жүсіп Баласағұн, Омар Хаям, батыс  демократтары – Ян Амос 

Коменский, Клод Адриан Гельвеций, орыс  педагогы- ағартушылары  - К.Д. Ушинский, 

Н.К.Крупская, қазақ  ел  ойшылдары- Шоқан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай 

Құнанбаев  қазіргі  кездегі  ғылым  педагогтары – Айтмамбетова  Б,  Әбдіразақов Е, 

Ұзақбаев С, Әбілова З,  Дүйсенбінов Р. т.б. өз енбектерінде  тұлғаның  өзіндік  даму, 

өркенлеу, рухани  өрлеу  жолдарын  атап  өткен.                         

Бүгінгі  жастардың  білімді, тағылымды, мәдениетті, мәртебелі азамат болуы   өскен  

ортасында  алған  тәрбиесіне  берілген  ізгі  қасиеттерге  әрі бүкіл  қоғамның  рухани  



 

217 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
дамуына  да  байланысты  болса, ұлттық  сана, ұлттық  рух, адамға  рухани  күш  беретін  

рухани  құндылықтардан  тұратыны  сөзсіз. Сол  рухани  құндылықтардың  бірден-бір  деп  

музыка  өнерін  айтуымызға  болады десек, ғасырлар  бойы  сол  көнермейтін  мұраны  

өмірге әкелген  ерекше  дарын  иелері- музыка  шығарушылар- компазиторларды, яғни  

сазгерлерді  зор  мақтанышпен  атап, оларға  рухани  нанымдық  жүк  артамыз. Жер  

жаннаты  - Жетісу  жері  ежелден- ақ   әсем  ән  мен  күмбірлеген  күмі  күйдің  арқауы, 

ағынды  жырдың  өлкесі  ретінде  белгілі. Осы  орайда,  рухани- эстетикалық  тәрбие  

берудегі басқа  да  өнер  ағымдарындағы  өнерпаздарының  қатарында  Жетісу  өлкесінің  

кәсіби  және  халық  сазгерлерінің  асыл  байлықтары – музыкалық  шығармалары  халықтың  

өнер  қазынасына  құйылып  рухани  күш , рухани  сәулет  дарытқан.  Қасиетті тарихымен  

сұлу да, сырлы  Жетісу  жерінен  шығып,  қазақ  өнерін  әлемге  паш  етіп,  ел  мақтанышы  

атанған  адамдар  қаншама, олардың  арасындағы  небір  жүйріктер  өз  аттарын  өнер  

тарихына  жазып, халқына  рухани-эстетикалық  мұра  қалдырып , өнер  майталмандары 

атанған.  Солардың  қатарындағы  ежелден  ақындық-жыршылық , сал-серілік  өнердің  

кеніші – Жетісу  өнерінің  өзіндік  мәтіндік  үлгілері  мен  ноталық  нұсқалары, дәстүрлік  

халық  әуендері  мен  жанырлық ерекшеліктері  бар  өзгеше   дарын  иелерінің  аттары  ұмыт  

қалып , енді  ғана  танымал  болған  - Шалтабай Алпарұлы , Садықожа Машанұлы ,  Пышын  

Жәлмендеұлы ,  Қапез  Байғабылұлы , Рыскелді  Саудаұлы  т.б.  әндері табылып  жатыр. [1]        

Жетісу  өнерінің  өзіндік  сипаттаған әншілік мектебі бар екендігі айтып кету шарт. Осы 

күнге дейін шыққан енбектерге “ Қазақ халық әндері” ( А. Темірбеков 1954 ж.) , “ Синцянь 

қазақтарының халық әндері” (1954 ж). Жетісу өнірінен шыққан Жәлемдеұлы Пышан (1884-

1921жж.) ақын, әнші, күйші, әрі болыс, саяткер, өр мінезді,өз заманының парасатты адам болған. 

Батырлығы мен ақындығы бір басына сай ақын, сері сол замандағы солақай саясаттың 

қырсығынан өмірі мен өнері құрбан етілген асыл азаматтың шығармаларындағы күрескерлік рух 

жастар тәрбиесінде үлкен орын алады. Сол заманның өнердегі тарихи тұлғаларының бірі – Сара 

Тастанбекқызының ақындық, әнші сазгерлік өнері де, белгілі философ  математик Пифагор “ 

Мүлік сыртымен, ал адам ішімен сұлу” – демекші, өзінің ішкі дүниесінің байлығымен жастар 

тәрбиесіне рухани саналық дарытты. Жетісудың шалғай шетінде, Балқаш көлінің бойында, 

құмды жарып аққан Лепсі өзенінің жағасында балалық шығын өткізген халқымыздың біртуар 

дарынды тұлғасы-сазгер  Мұқан Төлебаев өзінің еліне, жеріне деген ыстық махаббатын өзінің 

ірілі – кішілі шығармалары арқылы көрсеткен. ҚР-ның мемлекеттік Әнұраны авторларының бірі 

, бүкіл әлемге “Қазақ”деген халыты “ Біржан Сара” операсы арқылы танытып, жастарға рухани 

– эстетикалық күш – қуат берді. Композитордың “ Кестелі орамалын” Ұлы Отан соғысының 

айбарлы күнін, батыр ұлы, перизат қызын, олардың асыл жүрегін, қаһарман халықымыздың 

қайсарлығын ұранғып көтерген шығарма болғандықтан, рухани құндылықтардың асыл маржаны 

деп бағалаймыз. [2]       

Жетісу өңіріндегі халықтың дәстүрге жаңа мектеп негізін қалаған Кенен Әзірбаев (1884-

1975ж) өзінің 100ге жуық әртүрлі тақырыптардағы әндерімен (“домбыра”,”бозторғай”, “ой 

жайлау” т.б.) өмірдің қилы-қилы белестеріндегі қарама – қайшылықтарды, өкініш, қайғы-қасірет, 

қуаныш-шаттық, сезімдері арқылы жастар тарбмиейсінде адами қасиеттерді бағалау, 

шыдамдылыққа, төзушілікке үйрену деген ұғымадрды негіздеді. 

Жетісу өңірінің тағы бір адал перзенті – Дәнеш Рақышев (1926-1992) – қазақтың 

әншілік – сазгерлік өнеріне жаңа арна сала келгендігіне бүгін тарих 

куә(“мақпал”,”Талдықорған”,”жер сұлуы Жетісуым” т.б. әндері). Бұл сазгер – әнші өзінің 

орындаушық мәнерімен, әндеріндегі нәзік сырымен тыңдаушыларға рухани – эстетикалық 

ләззат алдырады. Жетісі өңірінің ірі ,дарынды тұлғаларының бірі – ббиылға жылы 80 жыл 

толған ұлы кәсіби композиторымыз – Нұрғиса Тілендиевтің сан – алуан шығармашылығы, 

адам игілігіне қалдырып кеткен жалынды туындылары, қазақ халқының мәңгілік рухани, 

эстетикалық мұрасы болып қалмақ. Халық әртілі белгілі кәсіби композиторы 

В.Рахмандиевтің “Қамар сұлy”, “Алпамыс”опералары, “хорал” – соғыстан қайтпаған 

боздақтарға арналып орындалатын күрделі хор шығармасы.Қазақтың төл перзенттерінің 
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 бірі – М.Төлдебаевтің 90 жылдық торқалы тойы құрметіне 2003 жылы Алматы облысының 

орталығы – Талдықорған қаласында облыстық шығармашылық орталығы Жетісу жерінің 

халық арасынан шыққан композиторларының шығармашылық байқауын өткізді, және ол 

шара жылда өткізілу көзделді. 

Байқаудың негізгі мақсаты облыстық халық сазхгерлерінің шығармашылығын 

дамыту, насихаттау, олардың үздік те шын туындыларымен көркемдік ұжымдардың 

репертуарларын толықтыру.Осындай шараның нәтижесінде 2003, 2004 жылдары байқауға 

4 номинация бойынша: 

1. Өз елім – өзегім менің 

2. Жетісуым – Жерұйығым 

3. Нәзік сезім жүректі тербейді 

4. Балалық шақ, бал даурен 

былтырғы жылы 156 шығарма түсіп, 16ы жүлдеге ілінді, биылғы жылы байқауға 166 

ак шығарма түсіп 25 шығарма финалға шықты.  

Байқауға қатысқан композиторлардың жүлде алған шығармаларынан облыстық 

шығарма орталығы(Жетісудың жаңа әуендері) атты жинақ шығарып, халық қазынасын 

жаңа әндермен толықтырды. Жинаққа кірген шығармалардың ішінде – Ілияс Жансүгіров 

атындағы ЖМУ оқытушылары Ғалым Сүлейменовтің  “Балқашым”, “Талдықорған ән 

өлкем”, әндері (сөзі:Қ.Рақышевтікі), Бейсен Бенгендіковтің (Элегия) атты аспаптық 

шығармасы Серікжамал Әжібекованың (Аққу мүсін) (сөзі Ж.Қуанышбаевтікі) (арулар) 

(сөзі Қ.Қайранбековтікі) атты туындылары бар. Ерекше атап өтетін қазіргі таңдағы Жетісу 

сазгерлерінің қатарына ҚР композиторларындағы мүшерелі Мұратқан Егінбаевті Али 

Алпысбаевті, Меліс Керейбаевті, мәдениет қайраткері Таңатар Алшабековты, талантты 

сазгерлер Өмірсерік Арапов, Ерболат Құдайбергеновтерді атап өтіп олардың 

шығармашылық еңбектері Жетісу өлкесінің өкөркейуіне үлкен әсер етіп, жастарға туған 

еліне деген сүйіспеншілігін арттырып, патриоттық сезімін оятып,рухани шыңдайды. 

(Мектептегі білім беру саласындағы мақсат – бәсеке, нарық жағдайына бейім, 

экономикалық ойлауы жоғары жалпы – азаматтық құндылықтарды игерген жанжақты 

мәдениетті тұлғаны тәрбиелеу) – деп атап көрсеткен ҚР ның білім беру ұйымдарындағы 

тәрбиенің кешенді бағдарламасында. Сондықтан, мектеп оқушыларына, жалпы жастарға 

этикалық – эстетикалық тұрғыда тәрбие беру мақсатында Жетісу өңірі сазгерлерінің ән-күйлерін 

сабақтарда, сабақтан тыс уақыттарды қолдану үшін шығармаларды төмендегідей түрлерге бөліп, 

балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес қосымша оқу құралын шығаруға болады. 

1.Салт-ғұрып, дәстүрлік әндер мен күйлер 

2. Тарихи әндермен күйлер  

3. Патриоттық әндермен күйлер 

4. Лирикалық әндермен күйлер 

5. Еңбек және кәсіптер туралы әндер 

6. Табиғат туралы әндер 

7. Жануарлармен құстар туралы әндер 

8. Балалық базары тақырыптағы әндер 

9. Мектеп әндері 

10. Дискотекалық әндер [3]       

Аталған ұсыныс қазақ жастарын ұлттық сипатты тәрбиелеу мақсатында, ұлттық 

өнерінің мол қазынасына сусындауына мүмкіншілік жасау жергілікті жер өнерінің 

ерекшеліктерін түсініп, әсемдік әлемінен нәр алдыру, ғасырлар бойы өнерге, сонын ішінде 

ән, күй, жырға арқау болған қазақ жастарының бойындағы парасаттылық, имандылық, 

адамгершідік, сабырлылық, ақылдық сияқты ізгі түсініктерді одан ары қалыптастырып, 

рухы жоғары, ойы сергек, білімді азаматтар болуларына көмек көрсету мақсатында беріліп 

отыр. Сонымен қатар, қазіргі таңда жастар өнерін жаңдандыру жолында республикамызда 

әртүрлі деңгейде өнер байқаулары өтуде. Мысалы : (Жас қанат), (Арай), (Патриоттық 
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әндер), (Жетісу жұлдыздары), (Жетісу шұғыласы), (әнші балапан), (Бозторғай), облыстық 

(Балдаурен) атты телеконкурс т.б. Жетісу өңірі сазгерлерінің ән – күйлердің аталған 

байқауларға қатынасушылар орынлап, жақсы нәтижелерге жетуде. 

Таяу арада Талдықорған қаласында өткен Республикалық (әншә балапан) 

конкурсында жергілікті сазгерлердің әндері орындалып, жас өнерпаздардың бойына рухани 

– эстетикалық күш дарытты десек артық емес. Мысалы: отаншылық рухта жазылған 

Ж.Сердалинаның (Жетісу – Жерұйығым) әнін 11 жасар Ж.Әміржанова (Талдықорған), 

Д.Құрамысовтың Әскери – патриоттық тақырыпта жазылған (Сарбаздар),( біз отанның 

қорғаушы ұланымыз) әндерін 9 жасар Ілияс Өтежанов (Іле ауданы) Және 9 жасар Мөлдір 

Қапсаланова (Ақсу ауданы) орындады. Қаратал ауданы 14 жасар жас әнші-сазгер 

Ж.Артықпаева тарихи-патриоттық тақырыптағы өз әні ( Ескелді бабамды) орындады, салт-

дәстүрлік тақырыптағы С.Әжібекованың ( Сәукеле) әні 14 жасар Арайлым Жұмаділованың 

(Талдықорған) орындауында жүлделі 1 орынға ие болды. [4]       

Фараби бабамыз (ізгі және қажетті жұмыс істеген адам басқалардан жоғары тұруы 

тиіс) – демекші ғасырлар тізбегін артқа қалдырған біздім заманымызға осы бір ауыз сөздің 

құндылығы дәл қазір уақыттың қағидасымен үндесіп жатқандай сезіледі. 

Қорытып айтқанда, асылдың ешқашан да тат баспайтынына, тозбайтынынан, оларды 

теңіздің түбінен маржан тергенендей, ерінбей іздеп, жинақтап, қоғам қажеттілігіне 

жаратсақ, ізгі істердің бірі болары анық.(Алтын құм арасында, талантты ел арасында)  

демекші, зерде-зейіні тылсым сырларды ұға алатын, өнер-өрісінен өмірден әперер сыбағасы 

мол- Жетісу өңірінің  сазгерлік өнері туған өлкемізге бергенінен әлі берері көп деп, 

шығармаларын рухани күш, рухани байлық, қоғамның этикалық, рухани – эстетикалық 

діңгегінің бірі деп бағалайық. 
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Қазіргі уақыт талабына сай үйренуге ұсынылып отырған техникалық-тактикалық 

әрекеттердің нұсқалар көлемінің үнемі артып келе жатқандығы байқалуда. 

Лақтыруларды: аяқтан шалып, арқадан асыра, ұстап алып, аяқпен қағып, аяқты ұстап 

алып, шап беріп ұстап лақтыруларды көбірек үйренуге және «диірмен», бастан асыра, 

тепе-теңдіктен шығара, кеудеден асыра лақтыруларды азырақ үйренуді ұсынып отыр. 

Тірек сөздер: Спорт, дайындық, үдеріс, нәтиже 

В настоящее время наблюдается постоянное увеличение объема предлагаемых 

вариантов технико-тактических действий. Предлагает больше учить броски: с ноги на 

ногу, со спины, ловить, сбивать с ног, ловить с ноги, бить в ногу, держать в паху и меньше 

учить броски с «мельницы», с головы, с баланса, с груди. 

Ключевые слова: Спорт, подготовка, процесс, результат 
 



 

220 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 There is a constant increase in the number of options for technical and tactical actions offered 

for training in accordance with the requirements of the time. Offers to learn more throws: from the foot 

to the foot, from the back, catch, knock down, catch from the foot, kick in the foot, hold in the groin and 

learn less throws from the "mill", from the head, from the balance, from the chest. 

Keywords: Sport, preparation, process, result 

 

Қазіргі уақыт талабына сай үйренуге ұсынылып отырған техникалық-тактикалық 

әрекеттердің нұсқалар көлемінің үнемі артып келе жатқандығы байқалуда. Лақтыруларды: 

аяқтан шалып, арқадан асыра, ұстап алып, аяқпен қағып, аяқты ұстап алып, шап беріп ұстап 

лақтыруларды көбірек үйренуге және «диірмен», бастан асыра, тепе-теңдіктен шығара, 

кеудеден асыра лақтыруларды азырақ үйренуді ұсынып отыр. Егер бұған оқу жоспары мен 

бөлінген оқу сағаттарының саны мүмкіндік берсе, жаңадан үйренушілерді техниканың 

барлық белгілі тәсілдеріне үйрету ұсынылады. Дзюдо күресін үйренген кездегі техниканың 

көлемі жасөспірімдердің  алуан түрлі ауқымдағы жарыстарда белдесулерді жүргізулерінің 

техникалық-тактикалық шеберліктерінің қалыптасуына әсер ететін болады. 

Мәселенің күйін дене шынықтыру теориясы мен әдістемесінде талдау жас 

дзюдошылардың тактикалық даярлау процесін оптималдандырудың тағы да бірқатар 

бағыттарын жалпылауға мүмкіндік береді. 

Біріншісі. Даярлықтың әртүрлі қырларының тактика-техникалық, дене қасиеттерінің  

үлгілік сипаттамаларын жасап шығару. Спортшыны тәрбиелеу жаттықтырушының 

түсінігінде көп жағдайда оның жеке жұмыс тәжірибесінің негізінде бар болатын үлгінің бар 

болуын қарастырады. Жақын кезге дейін даярлықтың әртүрлі қырларының үлгілік 

сипаттамаларының сандық мәндері жасап шығарылмады, ал оқу-жаттығу процесі ғылыми 

негізделген әдістемесіз, стихиялы түрде құрылды. 

Екіншісі. Даярлықтың көпжылдық аспектінде дербес үлгі сипаттамаларын жасап 

шығару. Спорттық шеберліктің қалыптасуы анық байқалатын дербес сипатқа ие. Мықты 

дзюдошылардың жарыс әрекеттерін зерттеу олардың барлығының тактика-техникалық 

даярлықтың әртүрлі профиліне ие екендігін көрсетіп берді: біреулері шабуылда мықты, 

екінші біреулері қорғаныста күшті, үшіншілері белдесуді жүргізудің айқын көрінетін қарсы 

шабуылдаушы стиліне ие. Жаттықтырушыға осы ерекшелітерді дер кезінде анықтап, 

көпжылдық даярлық барысында оларды мақсатты қалыптастырған маңызды. Нақтылы 

чемпионға бағыт алу, оның техникасын, тактикасын және жаттығу әдістемесін 

творчестволық ой елегінен өткізусіз көшіріп алу дзюдошылардың ешқайсысына да пайда 

әкелмейді. дзюдошының дербес үлгісі барлық көрсеткіштер бойынша абсолютті мәнге ие 

бола алмайтындығын және қатаң шектеле алмайтындығын білуіміз керек. Өз шәкіртінің 

даярлық деңгейін бағалау үшін жаттықтырушыда әрқашан чемпиондардың бірнеше үлгісі 

болып, осылармен салыстырып, олардың дербес ерекшеліктерін ой елегінен өткізіп, тіптен 

олардан ең жақсысын емес, осылардың өз шәкіртіне көбірек лайықтыларын алуға тиіс. 

Үшіншісі. Әрекеттің өрбу ерекшеліктері туралы білімді кеңейту және спорттық 

нәтижеге ең көп үлес қосу тұрғысынан оның түйінді мәселелерін анықтау. Спорттық 

шеберліктің көпжылдық қалыптасуын арнайы зерттеулер оның бұларды да жаттығу 

процесінде ескеруге тиіс болатын белгілі бір заңдылықтармен байланыста қалыптасатынын 

көрсетті. Мысалы, жасөспірім жаста, тұрған қалыпта шабуылдау мен қорғанудың 

салыстырмалы аз үлесі кезінде, дзюдошылардың спорттық нәтижеге ең көп үлесті жатқан 

қалыпта шабуылдау мен қорғану сипаттамалары енгізеді. Біліктіліктің артуына қарай, 

жатқан қалыптағы оның деңгейі абсолютті бола отырып, тұрған қалыпта күресудегі 

қорғаныстың сенімділігінің үлес салмағы арта түседі.Жалпы алғанда жатқан қалыпта 

шабуылдау сипаттамаларының үлесінің төмендеу тенденциясы байқалады. Іс жүзінде 

барлық салмақ дәрежелерінде, тіптен бұлар жеңіл салмақ категорияларымен салыстырғанда 

бұлар анағұрлым төмен болған ауыр салмақтарда да тұрған қалыпта лақтыруларды орындау 

техникасының сапалық көрсеткіштері айтарлықтай артады.  
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Төртіншісі. Тұрып және жатып күресу қалпындағы қорғаныс іс-әрекеттерін орындау 

техникасымен жұмыс істеу үлесін арттыру. Қорғаныстың сенімділігі дзюдошының жарыс 

әрекетінің аса маңызды сипаттамаларының бірі болып табылады. Спорттық нәтиже оның 

жоғары деңгейіне байланысты болып келеді. Жаттықтырушылардың пікірлері көп 

жағдайда біржақты: қорғанысты жетілдіру жөніндегі арнайы жұмысты әдістемелік 

тұрғыдан сауатты құрған кезде оның деңгейін анық көтеруге болады. онымен қоймай, 

осыны арнайы зерттеулер де қуаттап отыр. Дзюдошылардың шеберлігінің артуымен 

қорғаныс сенімділігінің деңгейі расында арта түседі. 

Бесіншісі. Техника арсеналын көбіне дербес көпжылдық даярлық барысында қалыптасып 

та қойған техника көлемін арттыру немесе жаңа тәсілдерді қалыптастыру есебінен емес, тәсілді 

өткізудің даярлық әрекеттері арқасында одан әрі дамыту. Бұл процесс, әдетте, оны жауапты 

жарыстар жағдайында өткізу үшін жаңа лақтыруды жетік меңгеру үшін айтарлықтай ұзақ 

болады. практика самбошылардың қорғаныстың сенімділік деңгейі жоғары бола отырып және 

оны өткізу үшін дайындық тактикалық әрекеттердің орасан зор саны бар кезде, 2-3 лақтырудан 

тұратын техниканың салыстырмалы шағын көлеміне ие бола отырып, жоғары әр тұрақты 

нәтижелерге қол жеткізген талай мысалды біледі[]. Техниканың көлемі әр түрлі жас және 

біліктілік топтарының үлгілік сипаттамаларына бағыт алуға тиіс. Онымен қоймай, 

самбошылардың көпжылдық даярлығында тактикалық-техникалық шеберліктің 

заңдылықтарын зерттеуде жасқа және бліктілікке қарай тұрған қалыптағы техниканың 

техникалық арсенал көлемінің төмендеу тенденциясы байқалады. 

Алтыншысы. Тиімді лақтыруды өткізу дұрыс ұстап алусыз мүмкін емес. Ұстап алу 

лақтыруды өткізудің бастапқы негізі болып табылады. Жарыстағы белдесулерді бақылау 

техниканың осы бөліміне жаттығу процесінде айтарлықтай орын бөлу керектігін көрсетуде. 

Өкінішке орай, тіптен белгілі жаттықтырушылардың өзі де жаттығуда осы бөлімді 

жіберіп алады. Ал белгілі балуандар шабуылдаушы және қорғаныс әрекеттерінің сенімділігінің 

төмендеуіне алып келетін өрескел, жол берілмейтін қателерге жол береді. Ұстап алу техникасын 

жетілдіруге қатысы бар тапсырмалар мен амалдар қарапайым, нақтылы емес және біржақты. 

Ұстап алуды жетілдіру әдістемесінде творчество атымен жоқ. Осыдан барып ұстап алуларды 

орындау техникасында, әсіресе тактикасында айтарлықтай ақтаңдақтар кездеседі. 

Жетіншісі. Техникалық даярлықпен салыстырғанда, дзюдошылардың тактикалы 

даярлығын жетілдіруге деген артып келе жатқан тенденция:белдесуді жүргізу тактикасы, 

лақтыруды орындау, қорғаныс әрекетерін орындау, қызыл аймақты және татамидің шетін 

пайдалану, жалпы алғанда жарыстарды. Білікті дзюдошылардың  жаттығу сабақтарын 

талдау басым орын бәрібір техникалық даярлыққа берілетінін көрсетті. 

Сегізіншісі. Жаттығу барысындағы әрекет заңдылықтарының бағытты және пәрменді 

трансформациялануы. Жарыстарды өткізу барысында жаттықтырушылар мен дзюдошылардың 

жол берілген қателіктерді байқап, олар әдетте жарыстардан кейін ең жақсы жағдайда теориялық 

деңгейде талқыланады. Ал жаттықтырушының міндеті оларды байқап қана қоймай, жаттығу 

кезінде арнайы тапсырмаларды және тиімді жаттығуларды іріктеп алу арқылы нақтылы балуанға 

және баршаға қатысты қателіктерді дер кезінде жойып, түзеп отыру. 

Тоғызыншысы. Жасөспірім жастан бастап, дзюдошылардың теориялық даярлық 

деңгейінің артуы жарақаттың алдын алу-дербес оқыту және техниканы жетілдіру, психоло-гиялық 

даярлық әдстері, жарыс ережелерін, самбо этикетін білу деңгейін арттыру, моральдық қасиеттерді 

тәрбиелеу. Жаттықтырушылармен, спортшылармен әңгімелесу, балалармен және 

жасөспірімдермен шұғылдану теорияны білудің төмен деңгейде екенін көрсетіп отыр. Әсіресе – 

оқыту әдістемесінің, техниканы, тактиканы, дене қасиеттерін жетілдірудің деңгейі төмен. Осының 

себебі арнайы әдістемелік әдебиеттің жоқтығымен ғана емес, қандай да бір дәрежеде қолда бар 

теориялық мәліметтерді ой елегінен өткізуге және тіптен оларды оқуға деген ниеттің болмауымен 

де байланысты. Көпшілік жадайда жаттықтырушылар өткен кездегі өздерінің күресу тәжірибесіне 

және қазіргі жұмыс тәжірибесіне тірек артады. Осындай тенденцияны ұстана отырып, біз әрқашан 

да ұлттық жекпе-жектерді әлемдік әдістемелерінен кешеуілдеп, артта қалатын боламыз. 
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 Әдеби көздерде баяндалған амалдар дербес ерекшеліктерге байланысты жарыс 

әрекетінің көрсеткіштерін дифференциалды түзетіп отыруды жеткілікті ескермейді. 

Әдебиетте спортшыларды даярлауды дербестендіруге арналған жұмыстардың бар 

екендігіне қарамастан, аталған мәселе қазіргі уақытта қосымша назар аударуды және 

теориялық, қолданбалы сипаттағы зерттеулерді жүргізуді талап етуде. Спортшыны, оның 

ішінде жекпе-жектерде және спорттық ойындарда дербес даярлау мәселесін зерттеу, 

спортшылардың әрекеттерінде кемшіліктерді жасырып, жауапты старттарды табыспен 

жеңіп, тұрақты деңгейде өнер көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген компенсаторлық 

механизмдердің бар екендігін ескерсек, одан бетер өзекті бола бастайды. Екінші жағынан 

алғанда, осыларды клеткалық деңгейден, жеке бас қасиеттерінен, спортшылардың 

типологиялық ерекшеліктерінен морфологиялық, кондициялық және өзге де 

ерекшеліктерінен бастап зерттеуге тиіс көрсеткіштер диапазоны өте үлкен. Олардың 

әрқайсысының өз құрылымы, сипаттамалар мен иерархиялар қатынасы бар. Мысалы, тек 

жарыс әрекетін зерттеу үшін күрестің тұрған және жатқан қалыпта жасалатын шабуыл мен 

қорғаныстың әр түрлі қырларын сипаттайтын бірнеше ондаған көрсеткіштер бар: техника 

көлемі, шабуыл мен қорғаныстың сенімділігі. 

Дербес даярлау барысындағы қазіргі тенденциялар туралы сөз қозғай отырып, 

болашақтағы ұлттық командада белдесуді жүргізудің анық байқалатын стилі бар, өзінің 

шабуыл тәсілдерін кез келген қарсыласпен жүзеге асыра білетін, күрестің тұрып және 

жатып іске асырылатын сенімді қорғанысы бар дербес дарындылық басым болуға тиістігі 

туралы пікір айтуымызға болады. Қайталанбастық дзюдошы үшін тән ерекшелік болуға 

тиіс. Реакциясының жылдамдығымен, сезімталдығымен, стандартты емес тәсілдері, 

тактикалық әрекетері, ұстап алулары бар, қарсыласын ол ойламаған тығырыққа тіреп 

қоятын дарынды күресші бұдан әрі де өзінің жарқын ерекшеліктерімен басымдылық 

танытуға тиіс, ал даярлықта осылардың барлығы жетекші орындар алып жатуы керек. 

Дзюдо күресі бойынша даярлықтың бастапқы сатысында жас самбошылардың  қазіргі 

жіктемеде баяндалған техника тәсілдеріне үйреткен мақсатқа лайықты болып келеді. Бұл 

техникалық-тактикалық шеберліктің қалыптасуына әсер етеді. 

Сонымен қатар, бағдарламалы оқыту барысына кететін уақытты анағұрлым 

қысқартады, қателердің санын қысқартады және оқыту барысын ең қарқынды және тиімді 

жүргізуге мүмкіндік береді, педагогқа шұғылданушылардың білімдерін үнемі бақылап 

отыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
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Құрманалиева М.А., педагогика-психология ғылымдарының магистрі, директор 

Дене тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің  
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Бұқаралық спорт жұмысы көптеген маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. Оларды 

шешудің табыстылығы мектептегі әдістемелік жұмысты дұрыс, нақты жоспарлау мен 

ұйымдастыруға байланысты болады және бұл жұмысқа мектеп әкімшілігі, сынып 

жетекшілері, мектептің медициналық қызметкері, ата-аналар белсенді қатысады. Демек, 

спорттық іс-шаралар тәрбиелік, дайындық және коммуникативтік функцияларды жүзеге 

асырумен қатар, қоғамның мүддесіне қызмет ететін іс-әрекет болып табылады 

Тірек сөздер: Мемлекет, бұқаралық спорт, жасөспірім,салауаттылық, мәдениет 
 

Массовый спортивный спорт помогает решить многие важные проблемы. Успешность 

их решения будет зависеть от правильного, четкого планирования и организации методической 

работы в школе, и активное участие в этой работе примут администрация школы, классные 

руководители, медицинский работник школы, родители. Следовательно, спортивная 

деятельность, наряду с реализацией воспитательных, подготовительных и коммуникативных 

функций, представляет собой деятельность, служащую интересам общества 

Ключевые слова: Государство, массовый спорт, подросток, благополучие, культура 
 

Mass sports work helps to solve many important problems. The success of their solution 

depends on the correct, clear planning and organization of methodological work in the school, 

and the school administration, classroom teachers, school medical staff, and parents are actively 

involved in this work. Consequently, sports events, along with the implementation of educational, 

preparatory and communicative functions, are activities that serve the interests of society 

Keywords: State, mass Sports, Youth, well-being, culture 

          

Спорт пен дене шынықтыруды жаппай дамыту жастар саясатының айрықша басымдығы 

болып табылады. Ол мемлекеттік нормативтік құқықтық актілермен расталған. Дене 

шынықтыру және спорт саласын дамытудың басым бағыттарын анықтайтын стратегиялық 

маңызды құжат-Тұжырымдама. Қазақстан Республикасының білім беру мен ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, Қазақстанда 

мектеп оқушыларын бұқаралық спорт түрлеріне тартуды қамтуды арттыру,мектептерде спорт 

жабдықтары жаңартылып, тез қайтымды конструкциялар арқылы спорт залдарына орналастыру 

мәселесі шешіледі. Сондай-ақ, әрбір мектеп спортзалмен қамтыу жұмысы да қолға алынды. 

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерінен ұлттық спорт лигалары, білім алушылардың қысқы 

және жазғы спорт түрлері бойынша спартакиадалардың дамуын көздейді. Спортты және 

салауатты өмір салтын таңдайтын салауатты ұлт қалыптастырудың, жалпы бұқаралық спортты 

дамытуға, жоғары жетістікті спортты дамытуға және осы саланың кадрлық әлеуетін даярлау 

жүйесін жетілдіруге бағытталған. 

Қазіргі таңдағы халық денсаулығы - бұл Қазақстанның стратегиялық мақсаттарына 

жетудегі жетістіктің ажырамас құрамдас бөлігі болып саналады. Дене шынықтыру және 

спорт қоғамды әртүрлі деңгейлерде байытады: жеке тұлға деңгейінде олар денсаулықты 

сақтау мен жақсартуға, бос уақытты тиімді пайдалануға көмектеседі және адамға қазіргі 

өмірдің қолайсыздықтарын жақсы жеңуге мүмкіндік береді. Салауатты өмір салты мен 
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 адамның өз денсаулығы үшін ортақ жауапкершілік қағидаты-мемлекеттік саясаттағы 

басты жетістікке жатады. 

Сонымен қатар, мектеп оқушыларын  ақыл-ойы мен физикалық жағынан жетілдіру, 

олардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру, спорттың әр түрінен 

Қазақстанның құрама командаларына спорт резервін дайындау мақсатында жүзеге 

асырылатын дене шынықтыру-спорттық іс-шараларды ұйымдастырудың мемлекеттік және 

қоғамдық формаларының жиынтығы болып табылады.  

Бұқаралық спорт жұмысы көптеген маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. 

Оларды шешудің табыстылығы мектептегі әдістемелік жұмысты дұрыс, нақты жоспарлау 

мен ұйымдастыруға байланысты болады және бұл жұмысқа мектеп әкімшілігі, сынып 

жетекшілері, мектептің медициналық қызметкері, ата-аналар белсенді қатысады. Демек, 

спорттық іс-шаралар тәрбиелік, дайындық және коммуникативтік функцияларды жүзеге 

асырумен қатар, қоғамның мүддесіне қызмет ететін іс-әрекет болып табылады. 

Бүгінгі күні  неғұрлым көпшілігін қамту үшін баскетбол, волейбол, футбол және 

басқа да бұқаралық спорт түрлері бойынша мектеп лигасы жұмысын дамыту 

жандандырылып отыр. Волейбол, баскетбол және мини-футбол, күрес пен бокс, футбол, 

шахмат, жеңіл атлетика сияқты ең танымал спорт түрлері бойынша жасөспірімдер спортын 

мектеп лигасы шеңберінде дамыту бойынша шаралар қабылдануда. Олардың саны артқан 

балалар мен жасөспірімдер спорт мектептері, мамандандырылған балалар мен 

жасөспірімдер мектептері желісінің дамуы байқалуда.  Республикада ағымдағы 20-дан 

астам қоғамдық спорт федерациясы тіркелген. 

Дегенмен, белгілі бір оң тенденцияларға қарамастан, оқушылардың дене тәрбиесін 

ұйымдастыруға және Қазақстан Республикасының спорт резервін дайындауға байланысты 

жағдай қазіргі заманғы талаптарға толық сәйкес келмейді. 

- Балалар мен жастардың денсаулығының, физикалық дамуының және дене 

дайындығының төмен деңгейі. 

- Спорттағы жаһандық бәсекелестіктің күшеюі, спорттық резервті таңдау мен 

даярлаудың тиімді жүйесінің болмауы.  

- Денсаулық жағдайының нашарлауы және оқушылардың физикалық белсенділігінің 

төмендеуі, жаттығу жүктемесінің көлемі мен қарқындылығының артуы ұлттық дене 

шынықтыру жүйесін, мектеп және оқушылар спорттарын жаңартуға бағытталған шаралар 

кешенін қажет етеді. 

- Білім беру ұйымдары білім алушыларды спорттық жағынан дамыту үшін спорт 

мектебі лигаларының әлеуетін жеткіліксіз пайдаланады.  

- Қазақстанның барлық қалалары мен аймақтарындағы мектептер жыл сайынғы 

жарыстар айналымына тұрақты және нәтижелі қатыса бермейді. Оның ішінде жас 

ерекшелігіне қарай бөлінетін топтардың барлығы да қатыса алмайды. Лигада спорттың 

жаңа түрлерінің шеңбері барынша кеңейіп жатқан жоқ. Солардың ішінде зияткерлік - 

спорттық бриджі, компьютерлік спорт түрлері бар.  

- Мектептегі әуесқой спорт лигаларын құру туралы бастамалар аз. Мәселен, су 

спорты түрлері (су полосы, жүзу, синхронды жүзу), қысқы спорт түрлері (хоккей, 

конькимен жүгіру спорты), ойын түрлері (флорбол, регби, бадминтон, гандбол, 3х3 

баскетбол), т.б. 

- Бұқаралық спортқа жаппай тарту, дене шынықтыру мен салауатты өмір салтына 

деген ынтызарлығын қалыптастыру бойынша бастамалар аз.  

Белсенді, әдістемелік негізделген дене шынықтыру және спортсыз салауатты өмір 

салтын қалыптастыру мүмкін емес. Білім беру ұйымдарында жеткіліксіз тиімді дене 

шынықтыру жас ұрпақтың денсаулығына кері әсер етеді. Бұл аурулар мен жарақаттардың 

көбеюіне әкеледі, мектеп оқушыларының  функционалдық және физикалық дамуының 

жалпы деңгейіне әсер етеді. 
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Осындай мәселерді шешу үшін спорт пайда табуға негізделген коммерциялық 

ықпалсыз болуы керек. Қоғамдағы әлсіз топтар: Шалғай жатқан ауыл мектептерінің 

оқушыларына, әлеуметтік жағдайы төмен, көпбалалы отбасыларынның балаларына, 

қамқоршысынан айырылған жетім балаларға, мүмкіндігі шектеулі балалардың спортпен 

айналысуына  басымдық беру керек.Мектеп базасында, мектептен тыс және мектептен тыс 

жұмыстарда спорттық-сауықтыру секцияларының желісін сақтау және дамыту арқылы 

оқушылардың бос уақыты үшін мүмкіндіктерді кеңейту. Бұқаралық спорт түрлері арқылы 

балаларды тәрбиелеу туралы ата-аналардың жағымды пікірін қалыптастыру. Спорттық 

және ойын-сауық жарыстары олар үшін ең жоғары көрініс пен үлгі болып табылатын 

білім беру спортының қызметінде қалуға тиіс. Мектеп спорты арқылы білім  беру 

ұйымдарындағы оқушылардың дене тәрбиесі мен дене шынықтыруға, оларды дене 

шынықтыру және спорттық іс-шараларға қатысуға тәрбиелеу.Бүкіл оқу кезеңінде 

мектептерде дене шынықтыру және спорт тәрбиесіне үлкен мән беріліп, көптеген спорттық 

жарыстарды  жауапкершілікпен өткізу. Мектеп спорты бұқаралық деңгейдегі спорттық 

нәтижелерге қол жеткізу арқылы жүзеге асырылатын негізгі дене дайындығын 

қалыптастыруға және жалпы дене қабілетін оңтайландыруға бағыттау. Білім беру 

жүйесінде спортты қолдану тәжірибесі ең алдымен жалпы педагогикалық қағидаларға 

бағынып  және көп компонентті білім беру процесін ұйымдастырудың бірыңғай логикасы 

мен шарттарына сәйкес құру. 

Адам денсаулығы тұқым қуалаушылыққа 20%, қоршаған ортаның жай-күйіне 20%, 

денсаулық сақтау деңгейіне 10% және ӛмір салтына 50% тәуелді екендігі белгілі. Күндізгі 

уақыттың 83-85% дейін, мектеп оқушыларының көпшілігі статикалық күйде, мектеп 

партасында немесе компьютер үстелінде өткізеді. Карантинге байланысты қозғалыс 

мүлдем азаюда. Осыған байланысты әр оқушының денсаулық жағдайына сәйкес физикалық 

белсенділіктің жеке бағдарламаларын жасау және мектеп оқушыларының  дене 

шынықтыру мен спорттың тиімділігін арттыру факторларының бірі - дене шынықтыру 

сабақтарында және спорт секцияларында жаттығу процесінде медициналық-биологиялық 

бақылау әдістерін жетілдіру өзекті. 

Сыныптан тыс дене шынықтыру-сауықтыру және мектептегі спорттық-

бұқаралық жұмысты ұйымдастыру бойынша қозғалған мәселелер бұл жұмыс түрлерінің 

көпқырлылығын және әдістерін көрсетеді. Әрине, бұл жұмыс мектептің педагогикалық 

ұжымының, әсіресе дене тәрбиесі мұғалімдерінің қажырлы еңбегін талап етеді. Себебі 

оқушылардың  спорттық-сауықтыру іс-әрекеттері сабақтан тыс уақытта жүргізіледі 

және сыныптан тыс жұмыстар арқылы жүзеге асырылады. Сол себептен  кез-келген дене 

шынықтыру-спорттық және басқа да іс-шараларды өткізудің басты бағыты, ең алдымен 

оқушылапдың  өздерінің қызығушылықпен қатысуы болуы тиіс. Дене шынықтыру-

сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру бойынша жұмыс жүйелігі керек. 

Оқушылар  бұқаралық іс-шараларға қатысу арқылы дамиды, өздерінің қозғалыс 

белсенділігін және қозғалыс сапасын көрсетеді. Қозғалыс белсенділігі баланың 

эмоционалдық жағдайына қолайлы әсер етеді, зиянды әдеттерге «тұрақты» иммунитет 

тәрбиелейді.  

Бұқаралық спортта оқушының танымдық, құндылық-бағдарлы, қарым-қатынасты 

қызметінің барлық дерлік түрлері ұсынылған. Сондықтан дене шынықтыру процесінде 

адамның сана-сезімін және мінез-құлқын қажетті бағытта қалыптастыруға болады. 

Спорттық іс-шаралар процесінде қатысушылардың ой-сана тәрбиесі және адамгершілік 

қасиеттерінің дамуы жүзеге асырылады, сонымен қатар олар адамның бойында оның басқа 

адамдарға, қоғамға, өз-өзіне қарым-қатынасын анықтайтын әлеуметтік-құндылықты 

қасиеттерді қалыптастыруға бағытталады. Ойындар мен спорттық жарыстарда ұжымдық 

мінез-құлық нормаларын қалыптастыруға қажетті мол мүмкіндіктер бар. Әр түрлі 

командалық функцияларды меңгере отырып, оқушылар өзінің мінез-құлқын 

ұйымдастыруды үйренумен қатар, жолдастарының іс-әрекеттеріне белсенді әсер ете алады 



 

226 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 және ұжымының міндеттерін өзінің жеке міндеттері ретінде қабылдау санасы 

дамиды,жеңіске деген ерік-жігер, жарыстарға қатысу кезінде іс-әрекетті жоспарлаудың 

реттеушілік қабілеті, коммуникативті даму, өзара көмек сезімі, қайырымдылық сияқты 

әмбебап тәрбиелік әрекеттерді қалыптастыруға ықпал етеді.  

Сондықтан қазіргі кездегі қазақстандық қоғамдағы бұқаралық спорттың дамуы  

аса маңызды мәселе. Қазақстанның стратегиялық мақсаттарына жетудегі жетістіктің 

ажырамас құрамдас бөлігі болып саналады. Ал, мектептегі бұқаралық спорт базалық дене 

шынықтыру дайындығын қалыптастыруға және жалпы дене әрекет қабілеттілігі арқылы 

өткізілетін спорттық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
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Дене тәрбиесі сабағында суға түсуді оқытудың негізгі мақсаты жас ұрпақты суда 

жүзуге үйрету. Жалпы Республикамызда суға шомылудың толық жағдайы жасалған жөн. 

Осыдан барып, суға жүзуді бұқаралық міндетке айналдыру, бүкіл халықтың дене 

шынықтыру-сауықтыру шараларының бағдарламасына енгізу қарастырылған. Сонда 

ғана, халықтың денсаулығын сақтаудағы нәтижелі іс болмақ. 

Тірек сөздер: Спорт, жүзу, халық, нәтиже, денсаулық. 
 

Основной целью обучения плаванию на уроках физической культуры является 

обучение подрастающего поколения плаванию. В целом в республике должны быть созданы 

полные условия для купания. Кроме того, планируется превратить плавание в массовую 

задачу, включить в программу физкультурно-оздоровительных мероприятий всего 

населения. Только тогда это будет продуктивным делом в сохранении здоровья населения. 

Ключевые слова: Спорт, плавание, народ, результат, здоровье. 
 

The main purpose of teaching swimming in physical education classes is to teach the 

younger generation to swim. In general, full conditions for bathing should be created in the 

republic. In addition, it is planned to turn swimming into a mass task, to include the entire 

population in the program of physical culture and recreation activities. Only then will it be 

productive in preserving the health of the population. 

Keywords: Sports, swimming, people, result, health. 
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Жүзу -адам мен жануарлардың, су түбіне тимей қозғалу әдісі. Ол қозғалыс, көңіл 

көтеру және демалыс амалы, сондай-ақ спорттың бірегей түрі болып саналады. Оның ағзаға, 

әсіресе, жүрек пен тірек-қозғалыс жүйесіне беретін жалпы беріктендіргіш және сауықтыру 

әсері бойынша дене белсенділігінің басқа түрлерінің арасында оған тең келетіні жоқ. Көне 

Грекияда жүзу дене тәрбиесінің маңызды құралы ретінде пайдаланылған. Жүзумен барлық 

жастағы және мүмкіндіктегі адамдар айналыса алады, өйткені дене суда ұсталып 

тұратындықтан, ешбір бұлшық етке немесе буынға артық салмақ түспейді.Дене тәрбиесі 

сабағында суға түсуді оқытудың негізгі мақсаты жас ұрпақты суда жүзуге үйрету. Жалпы 

Республикамызда суға шомылудың толық жағдайы жасалған жөн. Бірақ, суда жүзуді 

үйрену кімнің болса да міндеті болып табылады. Осыдан барып, суға жүзуді бұқаралық 

міндетке айналдыру, бүкіл халықтың дене шынықтыру-сауықтыру шараларының 

бағдарламасына енгізу қарастырылған. Сонда ғана, халықтың денсаулығын сақтаудағы 

нәтижелі іс болмақ. Бүгінгі таңда оқу жүйесіне президенттік тесттің бағдарламасы да кіріп 

отыр. Әрине, президенттік тесттің нормативтер көрсеткіштерінен сынама тапсыру әркімнің 

міндеті болып табылады.  

Білім беру жүйесінде суға жүзу жаттығулары өз алдына спорт түрі ретінде де 

қолданылады. Суға жүзудің оқыту жүйесі жабық су бассейндерінде және ашық су 

қоймаларында ұйымдастырылады. Әрине, ашық су қоймаларында оқу процесін 

ұйымдастыру жылдың жылы мезгіліне байланысты.  

Суға жүзудің оқу процесін өткізу мен ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі бар. Бұл 

процесс, ең әуелі бассейнде және ашық су қоймаларында сабаң өткізудің ережесімен 

танысады. Мұғалімнің нұсқауынсыз және бақылауынсыз ешқандай жаттығуларды 

орындауға болмайды. Суға түспес бұрын, жүзуді үйренудің бастапқы дайындық 

жаттығулары құрлықта орындалады. Одан кейін, судың тереңдігі тізеден және белден 

аспайтын жерде орындалады. Сабақта суға жүзудің барлың ережелері мұқият орындалады. 

Оқу процесінің бастапқы жаттығулары судың астында дем шығару және денені су бетінде 

қалай ұстау керек, ол үшін қол мен аяқтың қандай қозғалысы болу керек, т.б. осылайша 

жалғаса береді. Енді, суда алдыға қозғалу үшін қол-аяқпен қандай жаттығулар орындалады. 

Жалпы осы жаттығуларды орындаудың айла-тәсілін үйренуден бастайды. Жүзу 

жаттығуларының негізгі түрлерін оқыту процесі, шұғылданушылардың су бетінде денесін 

қалай ұстау керектігін әбден үйренгеннен кейін ғана жалғасады. Бұл оқыту жүйесі тек қана 

мұғалімнің басшылығымен, жүргізген нұсқауымен және бақылауымен өтеді. Суда жүзу 

негізгі үш жаттығудан тұрады. Құлаштап жүзу, етпеттеп және шалқалап жатып 

орындалады. Екінші - брасс, тек етпеттен жатып орындалады. Баттерфляй әдісімен де 

етпеттен жатып жүзеді. Бүкіл әлемде суда жүзу жаттығуларының негізгі тараған түрі - 

етпеттеп жатып құлаштап жүзу. Кім болсын, жүзудің қандай жаттығуымен шұғылданса да, 

ең әуелі міндетті түрде құлаштап малтау әдісін үйренуі керек. Содан кейін ғана брасс, 

болмаса баттерфляй әдісімен малтуға ден қоюға болады.  

Жалпы жүзуден жарыс бағдарламасына - етпеттен жатып құлаштап жүзу, шалқадан 

жатып құлаштап жүзу, брасс және баттерфляй жаттығулары кіреді.  

 Суда жүзе білу - өмірге өте қажет. Адам баласы ерте заманнан беру сауда жүзумен 

айналысып келеді. Ал жүзуді, сүңгуді, судың бетінде қалқауды адам іштен туа білмейді. 

Мұны бала кезінен үйренген жөн, есейе келе ол кімге болса да қиынға соғады. Суда жиі 

жүзу адамның тыныс алу жүйесін жақсартады. 

Жүзе білетін адам судағы неше түрлі кедергілерді жеңеді, біреу-міреу суға бара 

жатса, оны құтқара да біледі. Судың ішінде адам салмақсыз болатындықтан, денеге көп күш 

түспейді де омыртқа жотасы созылады, бұлшық ет талшықтары ұзарады. Соның әсерінен 

адам тұлғасы сымбаттанып, қимыл-қозғалысы еркін де әсем көрінеді. Жүзу кезінде адам 

кеуде мен қарынға түсетін судың қысымын ішке терең дем тарту арқылы жеңеді, мұның өзі 

тыныс алу жүйелерін жетілдіріп, жұмысын жақсартады, оттекпен қамтамасыз етіп, өкпенің 

көлемін ұлғайтады. Ерте заманнан бері халық арасында таралған су бетінде қозғалу 
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 тәсілдері мынадай: су ішінде тіке тұрып қимылдау, бақаша, итше қырындап жүзу және 

теңізшілердей жүзу тағы басқа. Жүзу дегеніміз судың бетімен немесе ішімен белгілі 

тереңдікте қолмен және аяқпен есу қимылдары арқылы адамның ілгері жылжуы. Осыған 

сәйкес бір-біріне ұқсас екі тәсіл болады - ол жүзу тәсілі және сүңгіу тәсілі. Бірақ олардың 

бір-бірінен айқын айырмашылығы бар. Алға қойылған мақсатқа қарай, жүзуді негізінен 

мынадай үш түрге бөледі: жалпы жұртшылықтың жүзе білуі, спорттық жүзу және 

қолданбалы жүзу. Жұртшылықтың жүзе білуінің маңызы - жалпы халықтың дене тәрбиесін 

жетілдіруге тигізетін көмегінде.  Жүзе білудің негізгі құндылығы – суға барып бара жатқан 

адамдарды құтқару, оларға уақытында көмек көрсету. Осыған байланысты халықты, әсіресе 

жасөсіпірім балаларды жүзуге үйрету - маңызды міндет. Суда жүзудің пайдасы –адамның 

денсаулығын нығайтатындығы, сонымен қатар ол адам өзін таза ұстауға және денесін 

шынықтыруға көмектеседі. 

Жүзуді үйрету - дене тәрбиесінің кең тараған маңызды түрі. Ол балалар бақшасында, 

мектептерде, орта және жоғары білім оқу орындарында іске асырылады. Мектеп 

оқушыларына жүзуді үйретуге ерекше мән беріледі. Сондықтан жүзу сабағы мектептердің 

дене тәрбиесі оқу бағдарламасына енгізіледі. Жүзу сабағы міндетті түрде дене тәрбиесі 

пәнінің мұғалімдерін, спортшыларға оқу пәні ретінде өтеді. Сондықтан жүзу сабақтарын 

маман адамдар өткізуі керек. 

Спорттық жүзудің маңызы. Жүзумен шұғылданудың спорттық жетістіктерге жетуде 

маңызы зор. Мысалы: суға секіру, су шаңғы спорты, есу желкен спорты және т.б. мұндай 

спорт түрлерімен айналысу үшін алдымен жүзіп үйрену қажет. Ал су добы, су асты және 

мәнерлі жүзу спортының негіздері - жүзе мен сүңгу. Бұл екеуін шебер меңгерген 

спортшының жоғарыда аталған су спорты түрлері талап қойылады. Мысалы: су добы 

спорты үшін керегі доппен және допсыз жүзгенді жылдамдық пен ептілік, су асты 

спортында қолыңдағы қажетті құра-жабдықтарды тастамай, тез жүзіп, сүңғи білу қажет. 

Суда жүзудің мынадай спорттық әдіс тәсілдері бар. Кроль – еркін жүзу (етпеттеп және 

шалқалап), брасс және баттерфляй (баттерфляй кейде дельфин деп те аталады). Спорттық 

жүзудің осы түрлерімен шұғылданатын адамдар жүзу әдістерін тыңғылықты орындауға 

дағдыланады. Жүзген кезде қимыл-қозғалыстың әсерінен дененің барлық бұлшық еттері 

жұмыс істейді, мұның өзі адамның денсаулығына және тұласына сымбатты болуына 

көмектеседі. Ал жүзу қашықтығын ұзартқанда, жылдамдықты шапшаңдатқанда денеге 

түсетін күш біртіндеп байқалады. Осыған жаттығу адамның дене құрылысының төзімділігі 

ұлғайтады және икемділігін арттырады.  

Спорттық жүзу әдістерінің өзіндік ерекше айырмашылықтары бар: аяқ-қолдың 

қимылдары, тыныс алу, дем шығару, жүзуді бастау сәттері, бұзылу т.б. Мысалы: кроль әдісімен 

етпеттеп және шалқалап жүзгенде аяқ пен қолдың қимылын кезектесіп орындалады да, ал брасс 

және баттерфляй әдістерін қолданғанда қол мен аяқ қатар, бір уақытта бірдей қимылдайды. Күш-

қуатты аз пайдаланып, үлкен табысқа жету үшін спорттық жүзу әдістерімен қимылдары үнемді, 

дұрыс пайдалануы керек. Жүзуден бағдарламаға сәйкес ерікн әдіспен мынадай қашықтықтарды 

жарыстар өткізіледі: 50,100,200,400,800, 1500 метрге (жаттығушының қалаған әдісімен әдетте ең 

жеңіл, шапшаң әдіс болып саналатын етпеттеп кеудемен жүзу); 100 және 200 м бассейн, 100, 200 

м баттерфляймен (әдеттер мұның шапшаңдылық түрі дельфин әдісімен орындалады); 100 және 

200 м шалқалап кроль әдісімен жүзу; 200 немесе 400 м қашықтықты жүзуші құрама тізбектен 

орындайды; 50 м немесе 100 метрден (қашықтықты төртке тең бөліп) - баттерфляймен, 

шалқалап, брасспен, еркін әдіспен аяқтайды; эстафета (алмасу): 4Х100 м бірін-бірі ауыстыратын 

төрт жүзуші орындайды, жарысты шалқалап жүзу әдісінен бастайды, сонан кейін брасс, 

баттерфляй және еркін әдіспен аяқтайды, 4х100 м еркін әдіс – ер адамдар үшін.  

Қолданбалы жүзудің маңызы. Мұндай жүзу еңбек өнімділігін арттыру және 

еңбекшілердің денсаулығын сақтау мақсатын көздейді. Жүзу мен сүңгу қолданбалы тәсілдерге 

жатады. Бұоапдың қолдану мүмкіндігі өте кең. Жазғы қапырық, ыссы күндерде амалдар жүздеп, 

мыңдап жағажайларға - өзен-көлдердің, теңіздердің жағаларына жиналады. Судың жағасындағы 
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таза, салқын ауа, күннің сәулесі, табиғи көгілдір өсімдіктер дүниесі демалысқа өте пайдалы. 

Әрине мұның бәрі, әсіресе жақсы жүзе білетін адамдарды ерекше рақаттандырады. Жүзудің 

қолданбалы тәсілін өзен-көлшіктерді, тоғандарды, каналдарды жүзіп өткенді, судың астынан бір 

зат іздегенде суға батып бара жатқан адамды құтқару кезінде кеңінен пайдалануға болады. Ол 

үшін жүзудің спорттық әдістерін білу шарт. Себебі адам өзін суда жақсы ұстай алмай тұрып, 

жүзудің қолданбалы тәсілдерінің меңгере алмайтыны белгілі. Жүзудің спорттық әдістерін 

меңгергеннен кейін әрбір адам жақсы сүңги білуге, жолдағы кедергілерді жүзіп өтуге, суға батып 

бара жатқан адамды құтқару тәсілдерін білуге тиіс. Жақсы жүзе білетін адамның небір қиын 

жағдайда таңғажайып ерліктер көрсете алатыны да белгілі. Ал жүзе білмейтін немесі қатты 

ағынды су ала жөнелсе, өзін-өзі ұстай алмай, сасқалақтап су жұтып ағып кетуі ғажап емес. 

Қолданбалы жүзудің маңызды түрі - суға кеткен, апатқа ұшыраған адамды құтқару. Бұл түр 

теңізшілерге, балықшыларға, сал ағызатын жұмысшыларға, ғарышкерлерге және дене тәрбиесі 

мұғалімдеріне қажет. Жүзудің денсаулыққа әсері. Жүзу – дене шынықтыру үшін нәтижелі 

әдістерінің бірі. Ол тұрақты тазалық дағдыларын қалыптасуын мүмкіндік туғызады. Судың 

температурасы адамның дене қызуынан қан уақытта да төмен болады, сондықтан су ішіндегі 

адамның денесінен ауа кеңістігіне 50-80% артық жылу тарайды. Шомылу және жүзу дене 

мүшелерінің сыртұы температура өзгерістерінен, салқыннан пайда болатын ауруларға 

шалдықпай, төзімді болуын тәрбиелейді. Ал жүзу өзен-көлдеде өткізілетін болса, күннің шуағы 

мен таза ауа адам денесіне күшті әсер етеді. Жүзе – жүрек, қан тамырлары мен тыныс алу 

жүйелерін жетілдіруге жақсы әсерін тигізеді. Жүзумен жүйелі түрде шұғылданып жүрге 

адамның жүрек соғуы минутына 72-ден 48-50-ге дейін сирейді, ал қанның көлемі жүрек бір 

соққанда 70-80 мл-ден 120-140 мл-ге дейін көбейеді. Жүзу тыныс жүйелерін нығайтып, оның 

жұмысы дағдыландырып, өкпенің тұрақты сыйымдылығын ұлғайтады. Мысалы, жүзумен 

жүйелі түрде шұғылданып жүрген спортшылардың өкпесінің сыйымдылығы 4000-7000 см 3 

дейін, кейде одан да көбірек ұлғаяды. Судың тығыздығына байланысты тыныс алу, дем шығару 

қиындайды, тыныс алу судың қысымына, ал дем шығару судың кедергі күшіне байланысты. 

Жүзу жүйке жүейсін бекітіп, адамның ұйқысын, асқа тәбетін жақсартады, сол себептен 

дәрігерлер жүзуді емдік амал ретінде ұсынады. 

Дене шынықтыруда және емдеуде жүзу сабағы кеңінен таралған әдіс. Жүзу әсіресе 

балалардың дене құрылысын, денсаулығын жүйелі түрде нығайтуға пайдалы әсерін 

тигізеді. Сонымен қатар жүзу сабағы балалардың қол-аяқтарының тірек-қимыл жүйесін 

бекітіп, денесін дамытады және төзімділігін арттырады. Баланың денесі күшті, буындары 

иілгіш, қимылдары шапшаң және әсем болуына ықпалын тигізеді. Жүзу егде адамдарға да 

пайдалы, өйткені ол адам денесінде зат алмасуды күшейтетін жолдың бірі. 
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Бастауыш сынып оқушыларын жүзумен 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 

Тірек сөздер: Жүзу, спорт, әдістер, үйрену    
 

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 

Keywords: 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 оқушыларын жүзумен 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. 
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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, 

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 

техникасын 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. 
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 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 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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Егер барлық спорттық жаттығулардың барлық түрлерін орындауда, солардың 

ішіндегі ең қиыны жеке жарысқа түсу немесе жекпе-жек болса, ол өте күрделі 

талаптарды қояды.  Спортшының кез келген техникасы тек динамикалық стереотипке 

ғана негізделмей, қимыл дағдыларымен олардың вариативтігіне де негізделеді. 

Тірек сөздер: Спортшы, жекпе-жек, үйлестік, техника, арнайы дайындық.  
 

Если при выполнении всех видов спортивных упражнений, наиболее сложным из 

которых является личное соревнование или поединок, он предъявляет очень сложные 

требования любая техника спортсмена основывается не только на динамическом 

стереотипе, но и на вариативности движений. 

Ключевые слова: Спортсмен, единоборства, техника, специальная подготовка. 
 

If when performing all types of sports exercises, the most difficult of which is a personal 

competition or a duel, he makes very complex requirements, any athlete's technique is based not 

only on a dynamic stereotype, but also on the variability of movements.        

Keywords: Athlete, martial arts, technique, special training.    

 

Шығыс жекпе-жектері, Азия құрлығында өмір сүрген әртүрлі халықтар қашаннан 

бір-бірімен мидай араласып келеді. Бұл олардың арасындағы дене тәрбиесі мен спортта 

да анық байқалады. Ондағы ерекшелік Азия халықтарының тен жаттығуларында ұқсастық 

тамырларындағы біртектілік. Бұлардың барлықтары да денсаулықты сақтау мен қорғау, 

өз отандарының тәуелсіздігі мен тұтастығын сақтау, жауынгерлік дайындық ретінде 

дүниеге келген. 

Жалпы шығыс жекпе-жектерінің мынадай негізгі көздер біріктіреді. Оның негізін 

Оңт.-шығыс халықтарында дао философиясы, Инь-Ян күштерінің біртұтастығы (ағаш, от, 

жер, металл, су) өзара байланысы; йога-дене мен рух күшінің бірлігі оған психотерапиялық 

әсер ету; дала халықтарында бостандыққа, кеңдікке деген құштарлық құрайды. 

Шығыс Жекпе-жектерін осылайша жіктеу оны меңгеру үшін қажет. Мұнда мынадай 

қағиданы есте сақтау қажет: әдістерді үйренуге 6 ай, дене тәрбиесі ретінде білуге 2 жыл, 

мәдениет деп бойға сіңірген бүкіл ғүмыр қажет дегенді ескерген жөн. 

Шығыс жекпе-жектері - спорт түрлеріне Азия құрлығын мекендеген халықтар 

арасында қарсыластарын жеңу және олардың шабуылынан қорғану мақсатында талай 

ғасырлар бойы дамып, өркендеп келе жатқан Айкидо, Таэквандо, Ката, Каратэ, сияқты т.б. 

жекпе-жек спорт түрлері жатады. Ш. Жекпе-жектеріндегі қарулар - сойыл, балға, шоқпар; 

Ағаш қарулар-таяқ, шыбық, айыр, бақан, шанышқы; сапты өткір қарулар - орақ, шалғы, 

балта, айбалта, ілмек, сүңгі, бекі, пышақ, қанжар, қылыш, семсер; майысқақ қарулар - 

шылбыр, шынжыр, қамшы, құрық, бүғалық, дойыр, арқан; киетін карулар - киме 

(кастеттер), ататын, лақтыратын карулар - садақ, арбалет, орақ (бумеранг), шар, тас т. Б. 

Дене мәдениеті адамның биологиялық  қызметін жүзеге асыратын, қимыл және ақыл 

– ой жаттығулары. Дене мәдениетінің ролі техникалық прогрестің дамып, адам қызметіне 

қимылдық энергиялық әрекеттің азаюына байланысты өсуде. Егер барлық спорттық 

жаттығулардың барлық түрлерін орындауда, солардың ішіндегі ең қиыны жеке жарысқа 

түсу немесе жекпе – жек болса, ол өте күрделі талаптарды қояды Спортшының кез келген 
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 техникасы тек динамикалық стереотипке ғана негізделмей, қимыл дағдыларымен олардың 

вариативтігіне де негізделеді. 

Дайындық кезіндегі әдіс қолдануды жетілдіру мен меңгерудің үйлестік қаблетінің 

маңызы.   Спортшылардың дайындық кезіндегі техника мен тактика қимылдарының жоғарғы 

қабілеті – ептілік болып табылады. Ептілік қасиеті жоғары спортшы кез келкен жағдайда шебер 

және тиімді, әрекет етеді. Сондықтан спортшыларға түсіндіру арқылы жарыстардағы, цирктегі, 

спорттық гимнастикадағы күрделі жаттығулардағы ептілікті көрсете білу керек. 

Осыдан өте маңызды қорытынды шығады – спортшы қанша көп түрлі қимыл 

дағдыларын игерсе, соншалықты қажет жағдайда, қолдануға мүмкіндік береді. Адам 

қимылын ретке келтіру облысында еңбек етіп жатқан, ірі ғалым Н.А.Бернштейн, ептілік – 

қажетті қимылдарды дұрыс, тез, тапқырлықпен қолдану қабілеті деп есептейді. Ептілік – 

бұл спортшының өз қимыл әрекетін үйлестіретін өте жоғарғы қабілеттілігі.Ептілік мәселесі 

барлық жаттықтушылардың назарын аударған, өйткені бұл қасиет спортшыға кез келген 

жарыстарда көмегін тигізеді. Әдіс қолдануды жетілдіруде қимыл дағдылары мен дене бітімі 

сапасын жан-жақты дамыту 

Шеберлікке жол тек бұқара арқылы ал бұқаралықты тек қана білім беру 

компонентімен оқу – жаттықтыру үрдісіне қанықтыру арқылы қамтамасыз етуге болады. 

Сонымен бірге Спортшылардыңтің жаттықтырушылары, жалпы дене жаттығулары, күрделі 

үйлестік тәсілдерін ауыстырып, бұқаралық білімдік компоненттерге зиянын тигізеді. 

Шектен тыс денеге салмақ түсіру жас ағзаны, әсіресе жас спортшылардың ағзасын бұзады, 

адам мүмкіндігін шектейді. 

Жасөспірімдер спорт мектебінің бағдарламасына сәйкес  2 жылда бастапқы дайындық  

үрдісінің этаптық міндеті: «денсаулығын шыңдау, жан – жақты дене дайындығы, арнайы дене 

жаттығуларын үйрету, кешендік нормативтердің 1-дәрежелі қалыптарын орындауы керек» 

арнайы әдебиеттердің мәліметтері бойынша 11 жастан 18 жасқа дейінгілерге арналған 

бағдарламада мазмұнды техникалық – тактикалық, компоненттік,талаптар алдыңғы кезеңде 

тұруға тиіс. Жеткіншектер спорт  секциясына келіп, жалпы дене жаттығуларымен таңдап алған 

спорт түріне сай келмесе де жаттығулары керек. Осылйша жас спортшыларды спорт түріне 

дайындаудың бастапқы этапында меңгерген дағдысын бағалау және бақылауды ұйымдастыруда 

әбден ойландыратын мәселе қалыптасады. 

Спорттық жекпе –жек тек жоғарғы үйлестік жаттығулармен ғана емес, міндетті 

түрде статистикалық және динамикалық жағдайларда өзгеріп отыратын жаттығуларды 

орындауға қанықтырады. 

Қарсыласу фактісі кез – келген ережелерде психострессорлық сипатқа алып келеді және 

оны өте күрделі үйлестік, ситуативтік және психостресстік спортқа айналдырып жібереді. 

Бұндай жағдайда өзінің күн тәрітібіне, қабілеті бар балаларды яғни күрделі шабуыл 

жасау және қорғану әрекеттерін орындай алатын балаларды қояды.Бұл жас мөлшерінде 

спорттық жекпе – жекке қажетті, қимылдың объектісіндегі ірі адекватты реакция 

қалыптастыратын мәселе ең ірі мәселе болып табылады. 

1.  Көптеген спортшылардың өнеріне, және спортшылардыңке құрастырылған 

компоненттер үшін ғана келеді, осыны еске алып, дайындықты жалпы дене дайындығынан 

бастау керек, әйтпесе көптеген спортшылардың қызығушылығы жоғалып, дайындық 

сабақтарын тастап кетеді. Жалпы жаттығулар, жаттығу тәсілдерін қайталамауы керек, олар 

бағдарламада көрсетілген.  

2.  Арнайы дене дайындығын жаттығу тәсілдеріне дейін бастауға 

болмайды.Спорттық дене дайындығының жаттығулары, шапшаңдықты, күштілік пен 

шыдамдылықты арттыруға арналған. 

3.  Бастапқы дайындықтар, ең алдымен бірінші кезекте үйлестік қабілетін дамытудан 

басталу керек. Спортшының анатомдық өсуіне қарай оқыту барысында, тәсілдердің 

структурасын өзгертуге тура келеді, яғни 17-18 жасқа дейін тұрақты түрде тәсілдер 

техникасын үйрену керек. Жасына байланысты шапшаңдық қимылдары нашарлайды, 
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сондықтан спортшыға жәйлап жаттығу тәсілдерінің күштілік және ритмдік-темптік 

құрылымын өзгертіп отырулары керек. 

4.  Тактикалық дайындық - техникалық тәсілдерді меңгергеннен кейін, жекпе – жек 

тәсілдеріне өту кезінде басталады. Психологиялық дайындық - үйренген дағдыларын 

жүзеге асыру үшін, қабілетін арттыру үшін, психостресстік жағдайда жүргізіледі. 

 Жоғарыда айтылғандардан қорытындылаған кезде, спорттық жаттығулардың 

барлық түрлерінен де, жауапкершілікті, бірінші кезектегі тұрақты жүргізілетін техникалық 

– тактикалық дайындық түрі. Әрекеттің өмірдегі дене тәрбиесіне деген, мамандандырылған 

және білікті ісіне; физиканың мүлтіксіз денсаулыққа, физикалық жетілуге, психофизикалық 

және физикалық жеке тұлғаның мүмкіндіктерін көреді, себебі дене тәрбиесінің іс жүзінде 

жаңартылған және әлеуметтік маңызы бар; әлеуметтік ішкі құндылықты, ортақ мәдениетті 

және ерекше мәдениеттің дамуы жеке тұлғаға әсер етеді; дене тәрбиесі мен спорт бағалы 

құндылықтары мен қажеттіліктерді, дене тәрбиесінің мінездемесін көрсетеді. 
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Волейболда жеке адамның мінез-құлқын, сезім-түйсігін, оның қимылы мен іс-

әрекетін бағыттайтын басқа да жайларды зерттейтін ғылым ерекше мәнге ие болады, 

сондықтан да ғылыми теорияға сүйенеді. Психологтар жеке адамдардың мінез-құлқының 

үлкен ролі мен мәнін, оның коллектитің іс-әрекетіне әсерін мойындайды. Волейбол ойыны, 

ойыншы денсаулығына, психикалық тұрғысына, ойлау, ес, эмоция, қабылдау қабілеттеріне  

өте жоғары талаптар қояды.  

Тірек сөздер: Спорт,психология, команда, жетістік,меңгеру  
 

В волейболе особое значение имеет наука, изучающая поведение человека, его эмоции и 

другие области, направляющие его движения и действия, поэтому она основана на научной 

теории. Психологи признают большую роль и значение индивидуального поведения, его влияние 

на действия коллектива. Игра в волейбол предъявляет очень высокие требования к здоровью, 

психическому состоянию, мышлению, памяти, эмоциям и восприятиям игрока 

Ключевые слова: спорт, психология, команда, успех, мастерство 
 

In volleyball, the science that studies human behavior, his emotions and other areas that 

guide his movements and actions is of particular importance, so it is based on scientific theory. 

Psychologists recognize the great role and importance of individual behavior, its influence on the 

actions of the team. The game of volleyball makes very high demands on the health, mental state, 

thinking, memory, emotions and perceptions of the player. 

Keywords: Sports, psychology, team, success, mastery 

 

Спорттың кез-келген түрінде жақсы нәтижелерге жету дене бітімі, шынығуы, 

спорттың белгілі бір түрі үшін қажетті техникасын меңгеруі жанынан спортшыларды 

таңдап алуға байланысты. Спортшыларды даярлау, оларды командалық бірлеске қимыл 

техникасына үйрету, физика, биомеханика, физиология және медицина ғылымының 

жетістіктері негізінде жүргізілуі қажет. 

Жаттығулар мен жарыстар кезіндегі түрлі тактикалық қимылдардың қажеттігі 

праксеология, кибернетика, педагогика, социология және психология ғылымдарының 

көмегімен анықталады. 

Волейболда жеке адамның мінез-құлқын, сезім-түйсігін, оның қимылы мен іс-

әрекетін бағыттайтын басқа да жайларды зерттейтін ғылым ерекше мәнге ие болады, 

сондықтан да ғылыми теорияға сүйенеді. Психологтар жеке адамдардың мінез-құлқының 

үлкен ролі мен мәнін, оның коллектитің іс-әрекетіне әсерін мойындайды. Адамдардың 

сезім-түйсігінің көзі мен табиғатына егжей-тегжейлі тоқталып, олардың туғаннан 

табиғатпен берілетінін немесе өмір процесінде қалыптасатынын анықтап жатпай-ақ 

олардың спортшылардың әрекетіне, бүкіл команда қызметінің нәтижелеріне, ойындағы 

техникалық сәттерді тиімді пайдалануға барынша әсер ететінің мойындауымыз қажет. 

Физикалық, техникалық, тактикалық және психикалық даярлықтың дәрежесі команданың 

спорттық табыстарының басты шарты. Жекелей және командалық қимылдардың 

тиімділігіне көп дәрежеде жеке спортшылардың даралық ерешеліктері әсер етеді. Атап 
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айтқанда бұлар психологиялық сапа, ойлау жүйесі, жаңа машықты қабылдау шапшаңдғы, 

жігерлік немесе қарапайым тілмен айтқанда «спорттық ызақорлық», түрлі ішкі 

қайшылықтарды шеше білушілік: мысалы қимыл әдісін таңдай білу, т.б. 

Сезім-түйсік, жігерлілік, жеңіске деген құштарлық жаттықтырушылардың үнемі 

назарында болып, осы бағыттан жұмыстар жаттығулар кезінде үнемі жоспарланып, 

мақсаткерлікпен жүзеге асырылуы және ынталандырылып отыруы керек. Осы тұрғыдан 

алғанда аталған тақырып командаларды жарысқа психологиялық жағынан даярлауда да 

пайдалы екенін еске сала кеткіміз келеді. Физиологиялық факторларға қатысты ескертпелер 

мен анықтамалар экспериментальдық зерттеуледің емес, оның жаттықтырушылық 

жұмысының нәтижесі. Кейбір проблемалардың шешімі жөніндегі тұжырымдар мен 

ұсыныстар немесе практикалық көзқарастар даусыз да болмауы мүмкін. Алайда 

проблеманың маңызы ешбір күмән туғызбай, жаттықтырушы-педагогтардың назарын 

аударары сөзсіз. Сөйтіп ол командалардың алдағы жарыстарға психологиялық даярлығын 

зерттеуге бастама бола алады. 

Волейбол ойыны өзінің мазмұны жағына көп қозғалуды қажет ететін және 

эмоционалды ойын . команда ойыншылары ойын кезінде допты беру, қабылдап алу, 

шабуылдай соғу, т.б. сияқты әртүрлі айла-әдістерді қолданады. Сонымен қатар осы айла-

әдістердің бәріне белгілі бір тәсілдік бағыт беріп, ойыншы әріптестерімен тығызбайланыста 

қозғалады. өйткені бір адамның қателігі бүкіл ойын барысын бұзады. Ойын процесінде 

волейболшы атқаратын қозғалыстардың басты ерекшелігі – қарқыны, жылдамдығы және 

сипаты жағынан қозғалыстың мүлде басқаша бір түрінен екіншісіне тез ауыса білудің 

қажеттігінде. Бұл ерекшеліктер ойынның негізгі шарттары. Мәселен, допты ойынға қосқан 

кездегі орташа ұшу жылдамдығы секундына 12,3 метрге, ұшу қашықтығы 15-16 метрге тең. 

Беру кезінде доптың ұшу жылдамдығы арта түссе, оны қабылдап алудың үзақтығы 

ойынның психологиялық күрделілігін көрсетеді. 

Осы маңызды қозғалысты орындау үстінде волейболшы допты ұшу бағытын 

бағдарлаумен қатар, өз еркімен жоспарлап алып, допты қабылдауға тиіс. 

Міне, осындай қозғалысты жүзеге асыру үшін волейболшыға шамамен 0,40 секунд қажет. 

Көрсетілген уақытта барлық талапты дұрыс орындау – допты қабылдаудың шапшаңдығы мен 

дәлдігіне, адамының аңғарғыштық-сезімталдық қасиеті мен ептілігіне өте қатаң талаптар қойып, 

ойыншының барлық қозғалыс-әрекеттерінің үйлесімді, әрі нақтылы болуын талап етеді. Белсенді 

өткізілген ойындар кезіндегі энергия шығыны да едәуір көп болады. Кейбір жағдайларда 

адамның 2,5-3 килограмға дейін салмақ жоғалтуы жарыс үстінде жұмсалатын күштің аз 

еместігінің айқын дәлелі. Ойын процесінде мұндай энергия шығыны , әсіресе жауапты жарыстар 

кезіңде, орталық жүйке жүйесіне көп күш түсіреді. 

Ойын жағдайын үнемі өзгеріп отыруы ойыншыдан бір қозғалыстан екіншісіне тез 

ауысып отыруды талап етеді. Мұндай алмасуда болатын нерв жүйесінің тежеу және қозғау 

процестерінің қысқа мерзімде қайта топтасуына байланысты. Жүйкенің қозуы және тежеу 

процестері жүзеге тез аспаса, олар бір-бірімен тоғысып, бұрын қалпьасқан дағды бұзылады. 

Тұтастай ойынның қозғалыс әрекетіне бай болуына қарамастан волейболшы 

допты беру және қабылдау, шабуылдай соғу, қорғану кезінде еріксіз белгілі бір даярлық 

қалда тұрады. 

Қарсыластар ойыны кезінде шиеленісті жағдай (спорттық ойындардың өзге түрлерімен 

салыстырғанда алаңда аз қозғалу) бұлшық еттеріне бірқалыпта көп күш түсіреді. Бірқалыпты 

күш түскен кезде тиісті қозғалысты реттеуші орталықтары да тезірек шаршайды. 

Ерік-күшін тәрбиелеуге жарыс барысында кездесетін қиындықтарды саралаумен 

жан-жақты талдау спортшыларды дағды-дайындығын анықтайды. Спорттық ойындардың 

түрлерін психологияқ тұрғыда зерттеу нәтижесі жарыс кезінде кездесетін қиындықтарды 

негізгі үш түрге бөледі: 

Себепті сипаттағы қиындықтар. 
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 Себепті қиындықтар – дағдыланбаған ауа райының жағдайы, ойын уақытының 

созылуына байланысты шаршап-шалдығу, спортшының шынығу дәрежесінің төмендігі, әлсіз 

қарсыластың күтпеген жерден жақсы ойнап кетуіне қарсы тұратын психологиялық 

дайындықтын жоқтығы, жетекші ойыншының нашар ойнауы, күтпеген  жерден жарақаттану.  

Себепсіз сипаттағы қиындықтар. 

Жанкүйерлер көңіл-күйінің командаларының біріне қарсы бағытталуы 

ойыншыларға кері әсерін тигізеді. Ойын барысында «жасанды» жағдай жасай отырып, 

ойыншыларда қалыпты дағдыдан жаңылдырады, мінез-құлықтарына әсер етеді. 

Мұндай ойыншылар, әсіресе жастар, қарсыластарына айла-тәсіл қолдануда жиі 

қателеседі. Әсіресе, бұл әрбір ұпай үшін аянбай тартысқа түскен тең ойын кезінде айқын 

байқалады. 

Мұндай жағдайда даярық кезеңінде байқау ойындары мен жолдастық кздесулерді 

қарсыластар алаңында жиірек өткізіліп, команданы жанкүйерлер қарсы жақтың 

әрекеттеріне мүдделі болып отырған жағдайда ойнауға дағдыландырады. Жаттықтырушы 

ойыншыларға өзін сыпайы, лайықты ұстау, жұрттың сөзіне көңіл аудармау, қарсыласпен 

дауласпау, бар назарды ойынға аудару жөнінде нұсқаулар беріледі. 

Әдіс тәсілдік сипаттағы қиындықтар. 

Әдіс тәсілдік дағды – шеберлік пен ептілік дәрежесі спортта үздік табыстарға жетуде 

үлкен рөл атқарады. Ойыншылардың тәсілдік даярлығының жетіспеуі бүкіл команданың 

еңбегін зая кетіреді.  

Тактикалық қимылдарды үйрену және жетілдіру қорғаныстағы техникалық әдістерді 

жетілдіруімен қатар жүргізіледі. Жекелеген тактикалық қимылдың мәні орынды және 

тиімді техникалық әдістерді қапысыз таңдап ала білуде жатыр. Ойынға қосылған 

шабуылдай соғылған допты қабылдаудағы және тосқауыл қоюдағы жекелеген тактикалық 

қимылдар түрлері бар.  

Ойынға қосылған допты қабылдау кезінде ойыншы қарсы жақтың беретін добының 

сипатына қарай алаңдағы өз орнын анықтай білуі керек. Қатты берілген допты қабылдау 

үшін тордан алысырақ, баяу допты алу үшін торға жақынырақ орналасудың пайдасы зор. 

Ойыншы өз аймағында орын алмастыруға әрқашан даяр болғаны жөн. Ойынға қосылған 

қабылдау әдісін және команда ойыншыларының орналасуына қарай допты жіберетін 

бағытын алдын ала анықтайды.  

Шабуылдаушы соққыны қабылдайтын орынды дұрыс таңдау үшін ойыншы 

қарсыластың  қай аймақтан шабуыл жасайтынын анықтауы керек. Осыдан кейін ол 

шабуылдаушы соққының бағытын анықта, соғатын аймаққа қарай орын ауыстыруға даяр 

болғаны жөн.  

Шабуылдаушы соққының сипатына байланысты ойыншы допты қабылдау әдісін 

және ықтимал бағытын анықтайды.  

Тосқауыл қою тактикасы  

Тосқауыл  қоюшының бірінші  міндеті  шабуылдаушы соққы атқарылатын 

аймақты анықтау болады. Шабуылдаушы coққының аймағына орын ауыстырған coң 

соққының түріне қарай тосқауыл қоюдың тиімді жолын таңдайды. Сонан соң барып секіру 

сәтін тосқауылға қoлды қоюды және соққының бағытын анықтайды.  

Топтық тактикалық қимылдар.  

Топтық тактикалық қимылдар жекелей тактикалық қимылдардан құрылып, қарсы 

жақтан шабуылын ойдағыдай тойтаруға бағытталған өзара қимыл бірлігінен тұрады. 

Қорғаныстағы топтық тактикалық қимылдардың  негізгі тосқауыл қоюшы ойыншылардың 

алдында допты қабылдаушы ойыншылармен өзара қимыл бірлігі болмақ. Осы өзара бірлік 

алдындағы қатардағы және артқы қатардағы ойыншылардың арасында бола береді. Топтық 

тактикалық қимылдардың мәні мынада: тосқауыл қоюға қатыспайтын ойыншылар тосқаул 

қойылмаған аймақтарда допты қабылдауға әзір түруы керек.  

Командалық тактикалық қимылдар  
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Командалық тактикaлық қимылдар дегеніміз командадағы барлық ойыншылардың 

қорғаныстағы бірлескен қимылы.  

Қорғаныста ойнаудың екі түрлі жүйесі бар:  

1. Қорғаныста бұрышты алға беріп ойнау жүйесі  

2. Қорғаныста бұрышты артқа беріп ойнау жүйесі  

Ойыншы допты бермес бұрын шабуылшыға барынша қолайлы болатын бағытты 

алдын – ала анықтап алған жөн. Шабуылшыға допты берген кезде қарсы жақты ең әлсіз 

тосқауыл қоюшының түсі нысанаға алынуы керек. Допты көбіне тордың шет жағына, 

шапшаң қимылмен берудің пайдасы үлкен. Бұл тосқауыл қоюды қиындатады. Көбіне доп ең 

күшті шабуылшыға жіберіледі. Қолайсыз жағдайда доп ең жақын тұрған шабуылшыға 

беріледі. Команда шабуылшыларының жекелей ерекшеліктерін тиімді пайдалана білген жөн.  

Топтық тактикалық қимылдар дегеніміз бірнеше ойыншының шабуылды даярлауға 

және сәтті аяқтауға бағытталған қимыл бірлігі. Шабуылдағы топтық тактикалық қимылдың 

негізгі допты соғуға берген және шабуылдаушы соққыны жүзеге асырған ойыншылардың 

бірлесе қимылдаған алдыңғы қатардағы ойыншылар тарапынан да 1,5,6 аймақтардың 

ойыншылары қатысқан артқы және алдыңғы қатар ойыншылардың бірлігі нәтижесінде де 

жүзеге асырылуы мүмкін.  

Спорттың кез-келген түрінде жақсы нәтижелерге жету дене бітімі, шынығуы, 

спорттың белгілі бір түрі қажетті техникасын меңгеруі жанынан спортшыларды таңдап 

алуға байланысты. Спортшыларды даярлау, оларды командалық бірлескен қимыл 

техникасына үйрету физика, биомеханика, физиология және медицина жетістіктері 

негізінде жүргізілуі қажет. 

Жаттығулар мен жарыстар кезіндегі түрлі тактикалық қимылдардың қажеттігі 

праксиология, кибернетика, педагогика, социология және психология ғылымдарының 

көмегімен анықталады. 

Волейболда жеке адамның мінез-құлқын, сезім-түйсігін, оның қимылы мен іс-

әрекетін бағыттайтын басқа да жайларды зерттейтін ғалым ерекше маңызға ие болады. 

Мұның бәрі өте күрделі, сондықтан да ғылыми теорияға сүйенеді. Психологтар жеке 

адамдардың мінез-құлқының үлкен ролі мен мәнін, оның коллективтің іс-әрекетіне әсерін 

мойындайды. Адамдардың сезім-түйсігінің көзі мен табиғатына егжей-тегжейлі тоқталып, 

олардың туғаннан табиғатпен берілетінін, немесе өмір процесінде қалыптасатынын 

анықтап жатпай-ақ олардың спортшылардың әрекетіне бүкіл команда қызметінің 

нәтижелеріне, ойындағы техникалық сәттерді тиімді пайдалануға барынша ісер ететінін 

мойындауымыз қажет. Физикалық, техникалық, тактикалық және психологиялық 

даярлықтың дәрежесі команданың спорттық табыстарының бастау шарты. Жекелей және 

командалық қимылдардың тиімділігіне көп дәрежеде жеке спортшылардың даралық 

ерекшеліктері әсер етеді. 

Волейбол ойыны өз мінездемесі бойынша үзілісті динамикалық  ойын болып 

табылады. Ол бұлшықеттің іс әрекетте болуымен және белгілі бір уақыттағы бой жазумен 

ауысып отырады. Жұмыс жиілігі  шамалы мен максималдылық арасында болады.  

Сондықтан, волейбол ойыны, ойыншы денсаулығына, психикалық тұрғысына, 

ойлау, ес, эмоция, қабылдау қабілеттеріне  өте жоғары талаптар қояды.  
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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. 

Keywords: Mass sports, adolescence, social environment 
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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. 

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 оқитындығы ескерілмейді, 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 
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 пайдалану қажет. Күтілетін нәтиже – дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарын 

артуы. Дене шынықтыру сабағында жаңа 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 денсалықтары 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 салаутты 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 қазіргіжас 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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ҚАЗІРГІ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ 
 

Муканова А. А., домбыра-прима мамандығының мұғалімі 

«Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің Исатай Исабаев атындағы «Өнер мектебі» мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

 

Бұл мақалада оқушылардың патриоттық сезімін оятуға, отан сүйгіштікке, 

мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, қастерлеуге. Өткен ғасырларда өмір сүрген ер 

жүрек, қайсар рухты батыр, бабаларымыздың ізі болып қалған асыл мұраларды бағалай 

білуге тәрбиелеу негізінде оларға білім беру қазіргі 21-ші ғасырдағы қоғам алдындағы, 

жалпы адамзаттың өзекті міндет, әрі ешқашан аяқ асты етуге болмайтын парыз 

екендігі туралы сөз қозғалған.   

Тірек сөздер: тәрбиелеу,дамыту, патриотизм. 
 

Данная статья направлена на то, чтобы вызвать у учащихся чувство патриотизма, 

уважения и почитания государственных символов. Воспитать в них уважение к наследию 

наших предков, смелых и отважных в прошлые века. Актуальной задачей современного 

общества в 21 веке и обязанностью, которую ни в коем случае нельзя нарушать.  

Ключевые слова: воспитание, развитие, патриотизм. 
 

This article is aimed at evoking in students a sense of patriotism, respect and reverence for state 

symbols. To instill in them respect for the heritage of our ancestors, brave and courageous in past 

centuries. An urgent task of modern society in the 21st century and a duty that should never be violated.  

Key words: education, development, patriotism. 

 

Бүгінгі күні балалардың патриоттық тәрбиесі патриоттық сананы, өз Отанына 

деген адалдық пен сүйіспеншілік сезімін қалыптастырады. 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. 

Қазақ халқы – рухани зор байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-бабаларымыздың күмбірлеген 

күміс күйі, сыбызғы-сырнайының үні, асқақтата салған әсем әні, ғашықтық жырлары, шешендік 

сөз, айтыс өлеңдері мен бостандық үшін жері мен елін қорғаған батыр бабаларымыз туралы 

тарихи жырлары, дастандары ғасырлар бойы өз ұрпағын өнегелі де, өнерлі, адамгершілік ар-

ожданы жоғары намысқой азамат етіп тәрбиелеп к елгені тарихи шындық. Қазақ музыка 

шығармашылығы арқылы оқушыларды патриоттыққа қалыптастыру үлкен тәрбиелік мәнге ие. 

Олай болса, тәуелсіздік туы желбіреген егеменді еліміздің болашақ патриот ұрпағын 

тәрбиелеуде оқушылардың бойына ізеттілік, қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, елін, 

жерін, Отанын сүю секілді ең асыл қасиеттерді қаны мен жанына сіңіруде осы ата-бабамыздың 

салт-дәстүрін негізге ұстансақ, өте ұғымды болар еді. 

Қазақ халық музыкасы – өнер тілі, жан азығы. Жалпы білім беретін мектептердегі 

мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруда ғасырлардан-ғасырға келе жатқан қазақ халық музыка 

шығармашылығы негізіндегі патриоттық бағыттағы білім беру мен тәрбиелеудің маңызы зор. 

Қазақ халық музыка шығармашылығы оқушыларды патриоттыққа қалыптастыруда үлкен 

тәрбиелік мәнге ие екені сөзсіз. Ата-бабамыз бізге баға жетпес мол мұра – бесік жырынан бастау 
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алған түрлі аңыздар, әңгімелер, жырлар, термелер, ән-күйлерін қалдырды. 

Қазақ халық музыка шығармашылығының негізгі жанрларында – халық әндері мен 

күйлерінде, термелері мен толғауларында, жырларында халық өмірінің мазмұны – тарихи 

оқиғалар, батырлардың ерлігі, табиғаттың сұлулығы, күнделікті өмірдің тыныс-тіршілігі 

бейнеленген. 

Халық әндері арқылы туған еліне, өз халқының салт-дәстүріне құрметпен, 

сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу, халық музыкасын тыңдау және орындау арқылы 

қоршаған ортадағы сұлулықты, табиғаттағы әсемдік пен адамдар арасындағы қарым-

қатынасты сезіп, түсінуге тәрбиелеу болып табылады. Жалпы білім беретін мектептегі 

оқушыларға патриоттық тәрбие беруде халық әндерінің ерекше үлкен мәні бар екенін атап өту 

қажет. Мысалы: «Елім – ай» әнін білмейтін, оны орындағанда тебіреніп, қатыгездіктің құрбаны 

болған боздақтарын еске түсіріп, бүгінге дейін көзіне жас алмайтын қазақтың кәрі-жасы кемде-

кем. Ауыздан – ауызға, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, халықтың өткен тарихын, ой-қиялын, арманын 

бейнелейтін халық әні ерлікке, мейірімділікке үйретеді. Осындай шығарманы тыңдау, орындау 

арқылы оқушылар қоршаған ортаны таниды. Оқушыларға ата -бабаларымыздан келе жатқан 

патриоттық сезімге тәрбиелеуде мәдени мұрамызды, байлығымызды игертуге, ақыл-парасат 

күшін ұғындыруға атсалысуымыз керек. Сол себепті халық әндерін репертуарға кіргізу керек 

екендігін, оның көркемдік тәрбиелі жағы бағалы екендігін атап кетуге болады. Оқушылардың 

халықтық музыканы үйренуінде, қабылдауында жас ұрпақтың халық музыка 

шығармашылығына деген қызығушылығын оята білуіміз қажет. 

Қазақ халық музыка шығармашылығының құнды саласы – эпостық жырлар. 

Эпостық жырлар батырлар жыры және лиро – эпостық жырлыр болып бөлінеді. Батырлар 

жыры («Ер Тарғын», «Алпамасы батыр», «Қобыланды батыр», «Қамбар батыр», «Көрұғлы» 

және т.б.). ерлікке, әділдікке, өз халқына деген сүйіспеншілігін жырлайды. Оқушылар 

батырлар жырын тыңдағанда қазақ батырларының ерліктерін мақтан тұтуы тиіс. 

Қазақ халық музыка шығармашылығының кез-келген жанрының қазіргі жастарда 

отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастырудағы педагогикалық мүмкіндіктерінің аса мол 

екендігін байқауға болады. Сол себепті жалпы білім беретін мектептегі музыка мұғалімі тек 

теориялық білім беріп ғана қоймай, қазақ музыка шығармашылығы арқылы оқушылардың 

патриоттық сезімін қалыптастыруы қажет. 

Осылайша қазақ музыка шығармашылығының білімдерін қалыптастырудағы 

патриоттыққа тәрбиелеу дүниеге деген көзқарас қатынасының қалыптасуына, патриоттық 

сезімдерін дамытуда, ұлттық мәдениетпен мұраны меңгеруде, берік әрі төзімді негізі іспеттес. 

Бұл жөнінде оқушыларды патриотизмге тәрбиелеуде қазақ халық музыка шығармашылығын 

қолдану жайлы мәселелерге арналған көптеген зерттеулердің нәтижелері дәлел болды. 

Қазақ баласын бесігінен тәрбиелеп, бесік жырының сазды әуені арқылы ұйқыға 

кетірген. Талпына келе ана ақ сүтімен бала бойына ана тілі арқылы дүниені, өмірді танып, 

сонымен қатар қазақ халық музыка шығармашылығы тұсау кесер жыры, тұрмыс салт 

әндері, халық әндері, жырлар, термелер, айтыстар, толғаулар және ұлттық музыкалық 

аспапатарында орындалатын күйлерді тыңдау, орындау арқылы жас ұрпақтың бойында өз 

халқына, еліне, ұлттық музыкасына деген сүйіспеншілігі артады. 

Оқушыларға патриоттық тәрбиенің қалыптасуына қазақ музыка шығармашылығының 

әсер ететіндігіне ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар оқушылардың музыкалық білімінің, 

талғамының, қызығушылығы мен қажеттілігінің өңделуіне деген ықпалы. Ұлттық өнер жеке 

тұлғаның меңгеретін ортасы бола отырып, оқушыларда ұлттық сезімдерді – Отанға деген 

сүйіспеншілік сезімі, туған тіліне, өз халқының мәдениетіне, тарихына т.б. патриоттық, 

сезімдерді тудырады. Қазақ халық музыка шығармашылығы оқушының туған жерінің табиғатын, 

ұлттық тұрмысын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, мәдени құндылықтарын, қызығушылықтарын 

жалпы қоғамдық идеалдарды және басқа құбылыстарды санада бейнелеу нәтижесінде алынған 

әсерлер, бағалар, сенімдер жиынтығынан тұратын оқушы санасының қалыптасуына себебін 

тигізеді. Ұлттық музыка шығармашылығы әр халықта өзінше көрінетін ұлттық мінезді өңдейді. 
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 Оқушыларды патриоттыққа тәрбиелеуде қазақ халық музыка шығармашылығын 

пайдалану тек мынадай жағдайларда ғана жемісті болады. Егер мектептегі оқу-тәрбие 

процесінде қазіргі кездегі алдыңғы қатардағы музыкалық білім беру тәжірибиесін және 

жаңа педагогикалық технологияларды жоғары түрде тәрбиелік мүмкіндіктеріне сай көптеп 

қолдануға мақсатталған болса, халық музыка шығармашылығымен және патриоттық 

бағыттағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру әрі басқару мұғалімнің міндеті. 

Қорыта келгенде, қазақ музыка шығармашылығы арқылы мектеп оқушыларын 

патриотизмге тәрбиелеу барысында Отанға деген сүйіспеншілік, тәуелсіз өмір сүріп жатқан 

елдерге ынтымақтастық, ел тағдырының болашағы үшін жауапкершілік, экономикалық 

даму қарқынын тездетуге үлес қосуға ниеттестік, ғылыми, саяси-моральдық және туған 

жерін қорғау мақсатындағы әскери әзірлік, Отанын саяси, идеологиялық қауіптерден 

сақтауға бағыттылық, арам ниеттегі ішкі және сыртқы жауларға төзбеушілік тәрізді мінез-

құлқы қалыптасады, дамиды. Сонда даму өрісінің басты тірегі – патриоттық тәрбие дей 

отырып, дамудың өзі патриотизмсіз жүзеге аспайтынын мойындаған жөн деп есептейміз. 
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Футбол-ол ұжымдық ойын. Сондықтан әр бір ойыншы өзінің индивидуалдық 

қадамын ұжымдық және командалық тактикаға келістіре білуі керек. Тактика 

команданың доп жүргізу мәнін және әрбір ойыншының нақты міндетін белгілесе, жүйе- 

ұғымы әр футболшының индивидуалдық қабілетіне байланысты алаңда орналасуы. Бұл 

командаға қорғаныста және шабуылда нәтижелі ойлауға болысады.Ойын жүйесі бұл 

ойыншының тактикалық өнерінің айқын көріну түрі, ол анықталған тәсілде құралады 

Тірек сөздер: Жасөспірім,  спорт, футбол, жүйе, команда 
 

Футбол-это коллективная игра. Поэтому каждый игрок должен уметь 

согласовывать свой индивидуальный шаг с тактикой коллектива и команды. В то время 

как Тактика устанавливает сущность ведения мяча командой и конкретную задачу 

каждого игрока, система - концепция расположение на поле в зависимости от 

индивидуальных способностей каждого футболиста. Это позволяет команде 

продуктивно мыслить в обороне и атаке. Игровая система это вид наглядной наглядности 

тактического искусства игрока, который строится на определенном подходе 

Ключевые слова: Подросток,  спорт, футбол, тактика, система, команда 
 

Football is a collective game. Therefore, each player should be able to coordinate his 

individual step with the tactics of the team and the team. While Tactics establish the essence of the 

team's handling of the ball and the specific task of each player, the system is the concept of location 

on the field depending on the individual abilities of each player. This allows the team to think 
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productively in defense and attack. The game system is a kind of visual demonstration of the 

tactical art of the player, which is based on a certain approach 

Keywords: Teenager, sport, football, tactics, system, team 

 

Футбол-ол ұжымдық ойын. Сондықтан әр бір ойыншы өзінің индивидуалдық қадамын 

ұжымдық және командалық тактикаға келістіре білуі керек. Тактика команданың доп жүргізу 

мәнін және әр бір ойыншының нақты міндетін белгілейді. Сол үшін әр бір ойыншы әр түрлі 

футбол жүйесі туралы білуі қажет және ол ойынның басты принциптарын қорғауда және 

шабуылда білуі керек. Футболшы алдағы және арттағы қатардағы ойыншылардың міндеттерін 

білуі керек. Қарсыласқа жүргізілетін күрестің әр бір әдісін тактика деп атауға болады. Мақсатпен 

құрылған тактика ойлаған нәтижеге жеткізеді, ал мақсатсыз тактика оған жеткізбейді. Сонымен 

тактика дегеніміз қарсыласпен күресе білу. Футбол ойынының тактикасы ол өте үлкен 

жетістікпен ойнау. Футбол тактикасының негізінде жатқан білім жиынтығы үлкен емес, әр 

ойыншыға қол жетерліктей. Басты мәселе осы білімді ойында жүзеге асыру. 

Егерде жас футболшы допқа ие болуды, тез жүгіруді және жоғары секіруді үйреніп алса, 

ол ойынды өзінің бес саусағындай біліп алады деп айтуға болмайды.Егерде футболшы алаңға 

есеппен қозғалса, өзінің қозғалысын, күшін және техникалық әдісін ойынның жағдайымен 

салыстыратын болса, онда оны жақсы ойыншы деп санауға болады. Сондықтан әр бір жас 

футболшы өзінің техникалық әдістерін үйрене бермей және физикалық қасиеттерін жақсарта 

бермеу керек, сонымен қатар ол ойынның тактикалық сырларын түсіну керек. Яғни дұрыс орын 

таңдап алу, мезгілінде әріптестеріне допты беру, қақпаға жақсылап доп соғу керек. Ең бастысы 

әр бір ойыншы ойынды жақсы «оқу» білу керек. Яғни ойын барысында әріптестерін және 

қарсыластарының ойларын байқап жүру керек. 

Футбол ойынының тактикасы ол команданың ойын мүмкіндігін толығымен 

пайдалану және ойынды қарсыластың жағдайына қарап келтіру.Бұл ойында нақты 

шабуылдау жүйесінде допты беру, ойыншылардың доппен, допсыз қозғалысында, қақпаға 

доп бағыттауында және қорғаныста да көрінеді, қозғалыстардың гол соғуынан 

айыру.Осыған байланысты команда қандай да тактикалық жүйеде ойнаса да олардың ойын 

жүйесі  көп гол соғу және қарсыластарына гол соққызбау. 

Осыған орай команда ұйымдасқан түрде өзінің шабуылдаушыларына қарсыластар 

қақпасына гол соғуына мүмкіндік туғызуы керек. Ал қорғаныс тактикасы қарсыластарға 

гол соққызбау. 

Қақпаға гол соғу үшін шабуылдаушы әр түрлі ұрымтал тұстан табыла білуі керек. 

Бұндай кезде ойыншының ұрымтал тұсты таңдай білуі тұрақты емес, ол ондай кезеңде пас 

алғанда таба біледі. Ал қорғаушылар ондай оңаша, ашық тұрған ойыншыларды жабуға, 

олардың доп алып жүруіне мүмкіндік бермейді. 

Қарсыластар қақпасына доп жақындату техникасы ол соққы және доп алып жүру. 

Бір ойыншыдан екінші ойыншыға доп беру ол – пас, ал допты ашық алаңда алып жүру ол – 

доп қуу, ал допты қарсылас жанынан алып өту – алдау деп аталады. 

Футболдың қарапайым тактикасы «соққы және жүгір» деген бұрығы допты өз бетімен 

теуіп, ешкімге арналмаған пас беру келмеске кеткен футбол басынан өткерген дәуір. 

Қазіргі жаңа тактика негізінен пас беруде, ойыншылардың алаңда дұрыс қозғалысы, 

доп ала жүру және алдауына құрылған. Комбинацияда қолданылған шаблон нәтижеге 

жеткізбейді. Бір команданы жеңіске жеткізген тактика екінші бір командаға кері нәтиже 

береді. Бір командамен ойындағы тактика жеңіс әкелсе осы тактика келесі командамен 

ойында жеңіс әкелуі керек. 

Футбол – ойын, ал ойында өнер. Тактикалық комбинация ол жеке ойыншыдан да 

ұжымдық қасиеттерден және футболшылардың күш жұмсауынан құрылады.  Комбинациялар 

ойынның өзінде оның қарсыластар командасына қарамастан құрылады. Осы ойын барысын 

бағдарламай комбинацияларды алдын ала ойлап алу мүмкін емес. Алайда осы жағдайларға қарап 

алдын ала ойланған тактикалық комбинациялар жүзеге аспайды деуге болмайды. 
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 Футбол жарысында ойыншы әр түрлі тактикалық әдістер мен шешуші 

комбинацияларды қолдана білу керек. Ойын өз бетінше творчестволық үрдіс болғандықтан 

ондағы комбинацияларда шек жок. Футболдағы ойын басымдылығы қай команда доппен 

қалай өнер көрсетуіне байланысты. Қандай да болмасын шабуыл комбинациясының 

тактикалық қимылы ол доп алып жүру, пас, алдау, ұрымтал орын таңдай білу, қарсыласпен 

доп үшін күрес, қақпаға доп бағыттауға байланысты. Әр ойыншы қарапайым тактикалық 

әдістерді игеруі керек және олармен ойын барысында пайдалана білуі керек. Бұл оның басқа 

да әріптестерімен тіл табысуына керек қасиет. 

Тәжірибеде футболшылардың мынандай қасиеттері қаралады: 

а) допқа талас кезінде қарсыластарына қарағанда ұрымтал орынды таңдай білуі; 

ә) әр түрлі доп беру кезінде дұрыс қабылдау; 

б) доппен алдаса және алып жүре білу; 

в) өзбетінше тактикалық мақсатты орындау үшін дұрыс кезеңді таңдай білу; 

Осылардың барлығын командастарымен тығыз қарым-қатынаспен жүріп орындау 

керек. Ойын барысында ойыншы дұрыс шешім қабылдау үшін ол өзінің командастарын қай 

жерде орналасқанын, қарсыластарын доптың қай бағытқа пас берілетінін, жалпы бүкіл 

ойынды бақылауы керек. Осыған орай ол өзінің байқай алмайтын алаң бөлшектерін 

жобалап ұға білу керек. 

Ойын барысын ұға білу өте қажетті комбинацияларды орындауға қажет. Ойын алаңын  

байқай алу туғанна болатын қасиет емес, ол біртіндеп оқу-жаттығу кезінде қалыптасады. 

«Футбол» ол әдістер күресі, ойыншылар творчествосы, ол қарсыластар және 

әріптестерінің комбинацияларынан құралған. 

Футбол ойыны өте динамикалық және эмоционалды. Ойыншыларға әр түрлі 

техникалық әдістерді, белгілі тактикалық бағыт беріп қолдану, әріптестерімен түсінісе білу 

қажет. Әйтпесе бір қателік бүкіл ойын жоспарын бұзады. Алайда осы айтылған 

қимылдардың барлығын ойыншылар тыныш ойын барысында емес, қиын спорттық күресте 

орындайды. Ойын барысында ойыншылар психикасына әр түрлі сыртқы және ішкі күштер 

түседі. Ол күштер техникалық әдістерді қолдауға, тактикалық жоспарды шешуде зор әсер 

береді. Ондай күштерге ойынның басқаша өтуі, төрешілердің ір әрекеті, жанкүйертер,  

қолайсыз ауа райы жатады. Осылар ойыншының ойын кезіндегі көңілдің қобалжуын 

туғызады, ол біртіндеп басқа ойыншыларға қарап бүкіл командаға кері әсерін тигізеді. 

Сондықтан жаттықтырушы әр футболшыны осындай ауыртпашылықтарға төзімді, 

шыдамды болуға үйрету керек. Ойыншылар жаттығу жарысында өзінің шамасына қарай 

жасау емес, оған да жоғары жасауға тырысуға үйренген болуы керек. 

Әр ойыншы доп алғанда тез ғана ойланып ол допты ары қарай беруді және келесе 

допты қабылдауға дайын болуы керек. Бұндай жаттығулар жылдам ойын жасау үшін қажет. 

Ойын барысында творчестволық, жылдам және тез кездескен қиындықты шешу 

керек. Футболшылар әр түрлі тактикалық қимылдар жасағанда, өзінің көз қарсыластары 

күтпеген және осы уақытта ойын жағдайын өзгертетін болуы қажет. 

Тактикалық дамыған ойыншы өзін алаңда, қарсыластарға қарсы жақсы көрсетеді. 

Оны ойын жылдамдығы, ауыртпашылығы өзгерте алмайды. Ондай ойыншының 

творчествосында ұжымдасып ойнау және жеке комбинация жасау жоғары дамыған. 

Футболдағы комбинациялар өте әр түрлі. Олардың көбісі тәжірибеде дайындалып жалпы 

тактикалық жаттығуға кірген. Алайда ойындағы қайталанбас жағдайлар ойыншылардың жеке 

творчествалық инициативасы жаңа-жаңа тактикалық әдістер тудыруда. 

Аулада футбол ойнап жүрген балалардың ойнына жанкүйерлер болып жүргенде, балалар 

қорғанысты ұмытып, қақпашыны жалғыз қалдырып шабуылда жүргенін талай көресін. Ал допты 

жоғалтып алғанда бәрі жапа-тармағай, ағысып,  бір-біріне соқтығысып кейін қайтады. Әрине, 

доппен бұлай ойнау қате және де ойыншылар бұдан қанағат алады деп айту қателік. Жарыстарда 

және басқа да футболдық шараларда жақсы ойнау команда ішіндегі міндеттерді бөлу керек: 

біреулерді шабуылда болып анықталған жүйеде ойнау керек. 
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«Жүйе» ұғымы әр футболшының индивидуалдық қабілетіне байланысты алаңда 

орналасуы. Бұл командаға қорғаныста және шабуылда нәтижелі ойлауға болысады.Ойын 

жүйесі бұл ойыншының тактикалық өнерінің айқын көріну түрі, ол анықталған тәсілде 

құралады. Яғни басқа да және қайталанып тұратын әдістің қолданысы.Ойын жүйесі-

ойыншы мен жаттықтырушының коллективті творчествасының қорытындысы. Әдетте бұл 

үрдісті ойыншылар бастап, жаттықтырушылар аяқтайды. 

Негізінен қарсыластың әр ойыншының индивидуалды сапасы және дарынын 

анықтайды. Ойыншылардың қабілеті әр түрлі және бір-біріне қарсы қолданылғандықтан 

болжамаға және өзгеретін нәтиже береді. Анықталған «график» бойынша ойын тек жалпы 

түрде ғана болады. Ойыншының индивидуалдық қабілеттері ойынды болжата алмайды, 

математикалық санауға жатқызбайды, ойын осымен қызықты. Ол адамның творчествалық 

әрекетіне байланысты. Ойын жүйесі – ойын барысының жалпы түрі, ойыншыға әр сәттен 

және көп қарсыластан творчестволық шешім табу кеңістігі. Жақсы ойластырылған жүйемен 

ойнауды жоққа шығармайды, өйткені мұндай жүйелер қарсыластың әрекетіне байланысты 

сәл өзгеріп, іске асады. Сонымен өте жақсы жүйе деп әр ойында жаңа және күтпеген 

тактикалық анықталған ойын жүйесінде болатын тактиканы айтады. 

Мысалы, қарсыласқа өз ойын жүйесімен ойнату, яғни ол команданы өз ыңғайына келтіру, 

бұл ол команданың тактикасымен силаспай емес, керісінше санаса өз ойыныңды ұсыну. 

Санаспай ойнауға тек командалар күші өте әр түрлі болғанда ғана болады. 

Қарсыласты жаман ойлауға итеру, яғни оның әлсіз жерлерін және қателерін пайдалану. Бұл 

өз ойыныңды қарсыластың ерекшеліктерін есептей отырып әр ойында жаңаша ойнау. 

Футболдағы қақпашының ойнайтын да, шабуылдайтын да кездері болады. Оның допты 

ойыншыға дәл беруі жақсы жетістік әкелуі әбден мүмкін.  

 Жүйе жаңа болған сайын, оның қолданысы нәтижелі болады. Жаңа мазмұнды ойын 

жүйесін ойлап тапқан команда онымен сәт бар. Ол бірін-бірі жоятын тактикасы бар 

командалардың ойынын шеше алады, әлсіз команданың күштісін ұтуына да әкеледі.Бұл 

қарсыластың бір ойыншының пайдасына шешіліп, оның командасына белсенді ойнауына 

жол ашады. 
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ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ ПРИЗМАСЫ АРҚЫЛЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРШЫЛЫҚТЫ 

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 
 

Мэлс М., сурет пәнінің мұғалімі 

«Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің  Исатай Исабаев атындағы «Өнер мектебі» МҚК 

 

Бұл мақалада оқушылардың патриоттық сезімін оятуға, отан сүйгіштікке, 

мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, қастерлеуге. Өткен ғасырларда өмір сүрген ер 

жүрек, қайсар рухты батыр, бабаларымыздың ізі болып қалған асыл мұраларды бағалай 

білуге тәрбиелеу негізінде оларға білім беру қазіргі 21-ші ғасырдағы қоғам алдындағы, 

жалпы адамзаттың өзекті міндет, әрі ешқашан аяқ асты етуге болмайтын парыз 

екендігі туралы сөз қозғалған. «Қазіргі жас ұрпақты осы бастан өз отанына, 

мемлекетіне, туған жер - ата мекеніне шын берілген отан сүйгіш нағыз патриот тұлға 

ретінде тәрбиелеу» деген тақырыптың айналасында психологиялық тұрғыда адамның 

мінез құлқы жағынан өз еліне, жеріне, отанына деген ынта-пейілі патриоттық ойы мен 

сана сезімі туралы да көптеген мағлұматтар берілді. 

Тірек сөздер: тәрбиелеу,дамыту, патриотизм. 
 

Данная статья направлена на то, чтобы вызвать у учащихся чувство 

патриотизма, уважения и почитания государственных символов. Воспитать в них 

уважение к наследию наших предков, смелых и отважных в прошлые века. Актуальной 

задачей современного общества в 21 веке и обязанностью, которую ни в коем случае нельзя 

нарушать. Психологически патриотическое поведение и чувство патриотизма к своей 

стране, краю и родине вокруг темы «Воспитание нынешнего поколения с самого начала 

как истинного патриота, искренне преданного своей родине, государству, Родине».   

Ключевые слова: воспитание, развитие, патриотизм. 
 

This article is aimed at evoking in students a sense of patriotism, respect and reverence for 

state symbols. To instill in them respect for the heritage of our ancestors, brave and courageous 

in past centuries. An urgent task of modern society in the 21st century and a duty that should never 

be violated. Psychologically patriotic behavior and a sense of patriotism for one's country, land 

and homeland around the theme "Education of the current generation from the very beginning as 

a true patriot, sincerely devoted to their homeland, state, Motherland." 

Key words: education, development, patriotism. 

 

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.  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 
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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 5-7 сыныптарында 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 байланыстылығына 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  ерекшеліктерді  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 сынып 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. 

Осы қағиданы басшылыққа  ала отыра, ата-аналардың өз уәдесінде тұру, өз кемшіліктерін 

мойындау да ерлік іске жататынына мысалдар келтіремін. Ата-аналардың отбасындағы 

сыйластығы  әдептіліктері  баланың  іс-әрекетінен, сөйлеген сөзінен 

байқалып  тұратынын  әр  кездесуде  ата-аналардың есіне салып отырудың еш 

артықшылығы жоқ. Тіршіліктегі барлық нәрсенің бір-бірімен сабақтас болғаны сияқты, 

баланың бойындағы, әдетіндегі небір жақсы, жаман қасиеттің негізі - ата-анасы. Ананың, 

тәрбиешінің, ұстаздың шеберлігіне қарай бала бойындағы ұстамдылық, ұқыптылық, 

нәзіктік, кішіпейілділік, қасиеттері қалыптасса, әке арқылы еңбекқорлық, батылдық, 

адамгершілік, азаматтық, табандылық мінезге ие болады. Сондықтан  да  оқушылардың 

бойындағы  адамгершілік қасиеттердің патриоттық тәрбиенің бастауы екеніне көңіл 

бөлемін.  Ата-аналармен әңгіме,  жиналыс өткізу кезінде әр ата-анаға оның баласын қандай 

деңгейде, қандай қасиеттерімен көргім келетіндігіне басты назар аударамын, ол үшін әр ата 

- анаға баланың жанында үнемі болмасаңыз да, сіздің бейнеңіздің бала үшін қандай маңызы 

бар екендігіне көздерін жеткіземін. Себебі, кез-келген бала үшін оның ата-

анасы  қандай  болса да, сол күйінде оны жақсы көріп, аяушылық көрсететінін алысқа 

бармай-ақ, тастанды балалардың жүрек жарды лебіздерінен байқауға болатынын түсіндіріп 

отырудың еш артықшылығы жоқ. «Өз еліңнің нағыз патриоты дегенді қалай түсінесің?» 

деген тақырыптағы пікір алысу кезінде көп ата-ана өз ойларымен бөлісе білді. 

Мектеп-халықтың ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан адамгершілік ізгі 

қасиеттерін  жас  жеткіншек  бойына  сіңіретін орта болса, ата-бабадан қалған  өшпес мұра, мол 



 

252 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 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 К. Ушинский. 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. 

«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.  Бала 

әрекеттерінің мазмұнын және оның өсіп - даму заңдарын білуге сүйене отырып, оқу- тәрбие 

жұмысын ғылыми тұрғыдан ұйымдастырып, оны дұрыс жолға қоюға болады. 

Назарларыңызға  ұсынылған  тақырыптағы  мәселелер  бойынша бүгінгі таңдағы 

бала тәрбиесіндегі патриоттық тәрбиенің алатын орнына ерекше 

мән  берілді  деп  есептеймін. Мектепте тәрбиенің белгілі бір мақсаты болмаса, онда  жүйелі 

жұмыс жүргізу мүмкін емес. Тәрбие жүйесінің негізгі қозғаушы күші - 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. 
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Жалпы дене дамыту жаттығулары қозғалыстағы жеке дене мүшелеріне және 

жаттығуды орындауда жылдамдығы жоғары және орташа амплитудалық, бұлшық 

еттердің бағыттары бойынша түсінік.  

Тірек сөздер: Дене, жаттығу, қозғалыс, орындау, амплитуда, бұлшық ет. 
 

Общефизические развивающие упражнения для отдельных частей тела в движении и в 

выполнении упражнения с высокой и средней амплитудой, понимание направлений мышц. 

Ключевые слова: тело, упражнение, движение, выполнение, амплитуда, мышцы. 
 

General physical development exercises for individual parts of the body in motion and in 

performing exercises with high and medium amplitude, understanding the directions of the muscles. 

Keywords: body, exercise, movement, performance, amplitude, muscles.  
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Жаттығу құралдармен және құралдарсыз орындалатын арнайы жаттығулар 

(гантельмен, нығыздалған доппен, гирмен, гимнастикалық таяқшамен, әртүрлі 

гимнастикалық құрал -жабдықтармен) орындалады. Жалпы дамыту жаттығуларының 

мақсаты – жаттығуларды сәл  де болса қиындату, жаттығуларды үйрену, меңгеруге 

дайындау. Барлық гимнастикалық сабақтарда жалпы дене жаттығулары қозғалыс сапасын 

дамытуға арналады. Тыныс алуға, жүйкесін қалыптастыруға, еңбек қабілетіндамытуға, 

салауатты өмір сүру салтына баулып, денса улығын нығайтуға пайдасы көп. 

Жалпы дене жаттығуларының ерекшеліктеріне сипаттама: 

1. Жалпы дене жаттығуына жай қарамай, айналысуына жай жаттығуларды үйрету, 

шамасы келгенше күрделі жаттығуларды бірнеше рет қайталау.  

2. Арнайы дене мүсіндеріне және арнайы бұлшық ет топтарына жалпы дене 

жаттығуларының беретін әсері. 

3. Жалпы дене жаттығуын қолдануда өзінің дене жүктемесін байқау. 

Жүктеменің бағыттары аз-көп болуы жаттығудың өтілуіне байланысты.  

Жалпы дамыту жаттығулары жасағанда, демалу жаттығуын көбірек 

пайдаланса,адамға түсетін жүктеме аз болады. Ал демалу жаттығуын аз қолданған 

жағдайда адамға түсетін жүктеме көбірек болады, шаршайды. Егер жаттығуды ойын 

ретінде қызықтырып өткенде, еңбек және қоғам жұмысына деген қызығушылығы арта 

түсіп, шаршау азаяды. 

Жалпы дамыту жаттығуының классификациясы  –  адамның жан-жақты дамуына 

жаттығуды топ-топқа бөліп, қоғамның дене тұлғасына әсері бойынша жасайды:  

1. Мойын бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. 

2. Иық және қол бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. 

3. Кеуде бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. 

4. Аяқ бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. 

5. Тұлғаның барлық бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. 

Шынығу жаттығуларын орындау, спортқа деген қабілетті арттыруға, қимыл-қозғалыс 

қасиеттерінің қалыптасуына, әдістемелік бағыттар бойынша жаттығу  жасату. Мысалы: күшке, 

жылдамдыққа, икемділікке, төзімділікке, ептілікке арналған жаттығуды орындау кезінде тыныс 

алуға, дене құрылымының дұрыс өсуіне дене жаттығуының әсері көп. 

Жалпы дене жаттығуының адам тұлғасының қисықтығына және тұлғаның 

қисықтығын жөндеуге көмектесу туралы іс-шара жұмыстары: 

Адам дене тұлғасының дұрыс қалыптасып өсуіне жалпы жаттығудың әсері мол. 

Денені дұрыс тік ұстап, бел, омыртқа, құйрық, сан бұлшық еттеріне берілген жаттығуларды 

орындағанда көңіл бөліп, негізінен мән беріп тұру керек. 

Егер де адам алға қарай еңкіш немесе бір жағы қисық болған жағдайда адамның дене 

тұлғасы дұрыс деп есептелмейді. Ондай жағдайда ол адаммен арнайы жаттығу жасап, 

жаман әдетті тастауға тәрбиелейді. 

Жалпы дене жаттығуын қолдану әдіс-тәсілдері мен амалдары: 

Жалпы дамыту жаттығуын құрғанда жас, жыныс ерекшеліктеріне қарай отырып, 

дене дамуының деңгейіне де қарау керек. Жалпы дамыту гимнастикалық жаттығудың 8-15 

түрі бойынша арнайы жаттығу құрастыру керек: 

1. Жаттығуды құрастырғанда адамның дене тұлғасының дұрыс өсуіне әсері. 

2. Дене жаттығуының жұмыс қабілетін арттырудағы қан айналым жүйесіне бақылау, жай 

жаттығулар арқылы төмендегі жаттығулар беріледі. Орында жүру, аяқты жоғары көтеріп жүру, 

отырып тұру, әртүрлі еңкею жаттығулары, қолмен қимыл әрекет т.с.с. жаттығулар. 

3. Адам тұлғасындағы еттерді дамыту үшін келесі жаттығуларды  –  мойын, иық, 

омыртқа, іш, аяқ бұлшық еттеріне жасату. 

4. Адамның барлық бұлшық еттеріне әсер ететін 2-3 күрделі жаттығулар жасату. 

5. Қалпы дұрыс күш жаттығуын еттің созылуын, жиналуын т.с.с. шалқаю, жату, 

айналу т.б. жаттығуларды орындап, содан соң босаңсыту жаттығуларын жасату. 
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 6. Жаттығудың соңына таман дұрыс демалу жаттығуын жасап, адамның дене 

құрыслысының дұрыстығына көңіл бөлу. 

Әр жаттығу 4-8 рет қайталану керек. Күш, жылдамдық, икемділік, төзімділік, дұрыс 

демалу мақсатында дамыту. 

Жалпы дамыту жаттығуын үйрету: 

1. Көрсету – жаттығуды «айна» (зеркальный) әдісімен жаттығушыларға қарама-қарсы 

тұрып, жаттығуды сол қолдан бастағанда, мұғалім жаттығуды оң қолдан бастау керек. 1-2 сынып 

оқушыларымен  осындай әдістермен жаттығу жасағанда барлығы бірдей жаттығуды жасайды.  

2. Жаттығуды айту – бастапқы қалыпта айта келіп жаттығу жеңіл, оңай болу керек. 

1, 2 есепте немесе 1-4 есепте қол қимылдары айтылып отыру керек. 

3. Жаттығуды қорыту және айту – жаттығуды көрсете және айта отырып 

жаттығудың қалай орындалатынын түсіндіреді. 

4. Жаттығуды бөліп (бөлшектеп) – мұғалім қай бастапқы қалпын қабылдады.  

Қайтадан жерге отырып, қолды тіреп, жаттығудың дұрыс орындалуын қадағалайды. 

Бастапқы қалыпқа оралу. Жаттығудың дұрыстығына көңіл бөлу. 

Ойын амалдары – бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабақтарында 

қызықтыру үшін, оқушылардың ойын баласы екендігін ескеріп, оларға ойын амалдарын 

көбірек беру керек. Мысалы, мұғалім тақырыпты қолдана отырып, ысқырып «қол екі 

жанында» деп, оқушыларды тез осындай қалыпқа келтіру.  

Келесі ысқырғанда «қол белде, тізеге отыруды» орындау керек. Оқушы осы 

жаттығуды тез орындау керек. Тапсырманы ысқырықпен тез орындап, көңіл бөлуге, көрген 

жаттығуды тез орындау мақсатында ойын амалдары сабақта қолданылады. 

Дәл орындау амалдары: мұғалім команданы бере отырып, жаттығуды орындайды, 

мұғалімнің көрсеткен жаттығуын оқушылар мұғаліммен бірлесе отырып жасаған қимыл-

әрекеттерді – дәл орындау амалдары дейді. Мұғалім дәл орындау амалдарында сабақтың 

тығыздығы мен уақытты үнемдейді. 

Тепе-теңдікті сақтау жаттығулары. 
Тепе-теңдікті сақтау жаттығуларының қиындығы салмақ түсетін аумақтың көлеміне 

және одан дене салмағы ортасының орналасу биіктігіне байланысты болады. Аяқты басып 

тұру аумағының (орнының) кішіреюі аяқтың өкшесіне, ұшына көтерілу, бір аяқпен тұру, 

аяқтың ұштарын жақындастырып тұрудың есебінен болады. Салмақтың түсу орталығын 

ұлғайтуға қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшына тұрып, қайта түсу мысал бола алады.  

Салмақ түсу орталығын неғұрлым төмендетсе (жерге жақындатса), дене едәуір 

тұрақты қалыпқа түседі, сондықтан нақты практикалық жұмыс кезінде тепе-теңдіктен 

айырыла бастағанда тезірек төмен отыруды ұсыну керек;  

неғұрлым төмен отырса, дененің қалпы соғұрлым орнықты жағдайда болады. 

Егер дененің салмақ түсу орталығы аяқты нық басып тұру қалпынан біржолата 

ауытқыса, онда тепе-теңдік жойылады. Оны аяқты жаңа орынға ауыстырып басу арқылы 

ғана қайта қалпына келтіруге болады. Мысалы, бір аяқпен тұрғанда алға қарай құлап бара 

жатса, қажетті  сәтте бос тұрған аяқты алға қою арқылы құлауды тежейді.  

Тепе-теңдікті сақтау жаттығулары көп жағдайда батылдық, сенімділік, сабырлылық, 

тапқырлық, зеректілік, табандылық және зейін аудару сезімдерін дамытады. Бір орында 

тұрып тепе-теңдікті сақтау жаттығуларынан белгілі бір биіктікте орындалатын 

жаттығуларға көшу, жаттығуларды қиындатудың негізгі жолы болып табылады. Қолдың 

бастапқы қалыптарын өзгерту, басты жан -жаққа, алға және артқа бұру мен еңкейту, көзді 

жұму да тепе-теңдікті сақтау жаттығуларын орындауға өзінің ықпалын тигізеді. Бұл салаға 

тән жаттығуларды екі түрге бөлуге болады, олар: бір орында тұрып орындалатын және 

қозғалыс үстінде орындалатын жаттығулар. Белгілі бір биіктікте тепе-теңдікті сақтау 

жаттығулары гимнастикалық орындықта, жұмыр және төртқырлы бөренеде, 

гимнастикалық баспалдақта орындалады.  
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Дене және ой еңбегінен шаршаған барлық жағдайда тепе-теңдікті сақтау 

жаттығулары өткізілмейді.  

Тепе-теңдікті сақтау жаттығулары мына төмендегідей болып келеді. 

1. Ер балалар үшін 110 см, қыз балалар үшін 90 см биіктіктегі бөренеде, төрт қырлы 

бөренеде, гимнастикалық орындықта жылжып жүру. 

2. Әдеттегідей жүру, еңкейіп жүру, тоқтап және бұрылып жүру, бір тізерлеп отыру, 

толықтай отыру және қайтадан түрегеліп жүру.    

3. Бір-біріне қарама-қарсы жүріп өту (біреуі отырады, екіншісі аттап өтеді).  

4. Бөрененің үстімен ішіне нығыздап толтырылған екі допты көтеріп жүру.  

5. Бұл да сондай, бірақ кішкентай допты жоғары лақтырып, қағып алу арқылы жүру.  

6. Құрсаудың ортасымен жүріп өту. 

7. Жартылай еңбектеп жүру.  

8. Гимнастикалық орындықтың үстімен айналып тұрған ұзын секіртпенің астынан 

өту және одан секіріп өту. 

9. Бұлақтарда су бетіне шығып жатқан тастарды басып өту және судың, жыраның 

үстіне қойылған көпірше тақтайдың, бөрененің үстімен жүріп өту.  

Жаттығуларды үйретудің белгілі бір жүйесін, әрбір құрылымдық топта ең жеңілден 

ең күрделіге өтудегі нақты бір жағдайы. Сол сияқты, сабақтың қатал регламентін (тәртібін) 

қарастырады. Жұмыстағы үйретілген жаттығулармен жүйелілік оны табысты меңгерудегі 

қамтамасыз етеді. 

Біртіндеп дамушы оқытуда маңызды орын алады. Спорт техникасын үйрету  –  

оқытудың барлық процесі әдетте оқытылатын жаттығулардың күрделілігін немесе 

қиындығын бірте -бірте өсіре отырып құрылады. 

Дене шынықтыру сабағының гимнастика бөлігінде музыка практикасы әжептәуір 

көмегін береді. Себебі, оқушыларда әдемілік, жүріс -тұрыстың әсемдігі, орындалатын 

жаттығуларды бірқалыпты да, бірке лкі және әсем орындау. Жаттығулар. 4-ке санау, топты 

музыкалық айналымның соңында тоқтату, жүруден жүгіруге, жүгіруден жүруге ауысу, 

музыканың сүйемелдеуімен секіріп жүруден жүріске өту, қолға және иық белдеуіне, аяққа, 

тұлғаға арналған жаттығулар, отырыстар, тіренулер. 

Жаттығуларды үйретудің белгілі бір жүйесін, әрбір құрылымдық топта ең жеңілден 

ең күрделіге өтудегі нақты бір жағдайы. Сол сияқты, сабақтың қатал регламентін (тәртібін) 

қарастырады. Жұмыстағы үйретілген жаттығулармен жүйелілік оны табысты меңгерудегі 

қамтамасыз етеді. 
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Участие ветеранов Афганцев в нравственном и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, живое общение с ветеранами дает высокий результат в 

воспитании, общение с молодежью. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, связь поколений развитие,  

правовое сознание, культура поведения. 
 

Ауғанстан ардагерлерінің жас ұрпақты адамгершілікке, патриоттыққа 

тәрбиелеуге атсалысу, ардагерлермен жанды тілдесу білім алуда, жастармен тіл 

табысуда жоғары нәтиже береді. 

Тірек сөздер: әскери-патриоттық тәрбие, ұрпақтар арасындағы байланысты 

дамыту, құқықтық сана, мінез-құлық мәдениеті 
 

The participation of Afghan veterans in the moral and patriotic education of the younger 

generation, live communication with veterans gives a high result in education, communication 

with young people 

Key words: military-patriotic education, connection between generations development, 

legal consciousness, culture of behavior 

 

Обновление системы военно-патриотического воспитания школьников с учетом 

правовых основ военно-патриотического воспитания выдвигает новые требования к 

процессу подготовки учителей начальной военной подготовки, так как эффективность 

военно-патриотического воспитания школьников на основе правовых основ военно-

патриотического воспитания определяется личностью самого педагога, уровнем его 

психолого-педагогической, специальной и физической подготовки. Сегодня главное 

состоит в том, чтобы возродить в обществе чувство истинного патриотизма как важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности, сформировать в молодом человеке 

граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в 

созидательном процессе, в укреплении и совершенствовании его основ, в тех видах 

деятельности, которые связаны с защитой суверенного Казахстана. 

Определение того или иного уровня эффективности воспитания производится на 

уровне критериев, которые выражают высший, наиболее оптимальный уровень 

патриотического воспитания, определяют степень его соответствия, приближения к норме, 

идеалу. Основанием для выведения конкретных критериев эффективности является 

результат воспитания, соотносимый с затраченными усилиями и объективно заданными 

параметрами этой деятельности, осуществляемой в интересах решения конкретных задач 

по развитию патриотизма у личности, той или иной категории молодежи, ее готовности к 

достойному служению родному Казахстану.  

Связь поколений – это ключевой момент в воспитании патриотизма, нравственности, 

здоровья нашей молодежи. Общение между ветеранскими организациями и молодыми 

людьми нужно сохранить в любой форме.  
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Среди молодого поколения более заметной стала утрата традиционного 

патриотического сознания. Произошла утрата идеологических ценностей, патриотическое 

и интернациональное воспитание находится в процессе перестройки в новых социально-

экономических условиях. Патриотизм порой перерождается в национализм, теряется его 

истинное значение и понимание. Именно поэтому в патриотическом воспитании 

современного поколения в первую очередь должно участвовать то поколение, которое 

осознает всю важность участия в жизни Родины, любит, знает и уважает ее культуру, 

традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное русло должно как 

государство, так и семья, школа, вуз и конечно же ветераны Афганской войны.  

Считаю, что участие ветеранов Афганцев в нравственном и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения просто необходимо. Думаю, не надо изобретать снова велосипед, а 

вернуться к тимуровскому движению и шефству как над ветеранами со стороны молодежного 

движения, так и шефство ветерана над классом или группой молодежи. Такого рода 

взаимодействие должно быть и в виде физической помощи, нравственного воспитания, и в русле 

семейного общения. В настоящее время ветераны боевых действий и пограничных войск из 

общественной организации «Пограничное братство» принимают активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи и призывников.  

Для ярко выраженного воздействия на психику школьников, рассказы о войне, и о 

подвигах наших земляков прошедшие тяжелые будни этой войны, надо знать историю 

Афганских событий того времени. Изначально надо выяснить как и почему были введены 

войска 40 армии Ограниченного контингента Советских войск в республике Афганистан.  

Советские войска в Афганистане охраняли и обороняли народно-хозяйственные объекты, 

аэродромы, жизненно важные для страны автодороги, осуществляли проводку транспортных 

колонн с грузами по территории, находившейся под контролем вооруженной оппозиции. 

Для снижения военной активности оппозиции ОКСВ вели активные боевые 

действия различного масштаба с применением всего арсенала обычных средств поражения, 

наносили авиационные удары по базам оппозиции. В соответствии с решением 

политического руководства СССР советские войска в ответ на многочисленные обстрелы 

их гарнизонов и транспортных колонн отрядами оппозиции начали проводить совместно с 

афганскими подразделениями боевые действия по поиску и ликвидации наиболее 

агрессивных вооруженных групп противника. Многие зарубежные политики и эксперты 

считали, что главным препятствием для прекращения войны в Афганистане являлось 

советское военное присутствие в этой стране. Однако после ухода советских войск, 

конфликт в этой стране не угас. 

До сих пор военно-политическая обстановка в Афганистане остается напряженной, 

прослеживается тенденция к ее ухудшению. 

Наблюдается нарастание боевой и террористической активности вооруженных 

группировок, стремящихся укрепить свои позиции и установить контроль над новыми 

территориями. Вот краткая характеристика того времени которая позволяет учителям НВП 

работать с ветеранами по воспитанию молодежи в духе Казахстанского патриотизма. 

Чтобы разрешить обозначенные вопросы, необходим пересмотр содержания, форм 

и методов данного направления в воспитательной работе сообразно современным 

социально-экономическим, политическим и идеологическим условиям. 

Проблема обусловлена выявленным между недостаточным вниманием 

исследователей к теоретической разработке патриотического воспитания и активизацией 

интереса учащихся к прошлому страны, судьбе своего народа его армии. У педагогов 

появляется понимание того, что система патриотического воспитания социалистического 

времени не адекватна новым реалиям мира, связанным с глобализацией, интеграцией, 

вхождением Казахстана в мировое сообщество. 

Формат общения с молодежью в нынешнее время обязательно надо немного 

изменить, уйти от рассказов о своем присутствии на войне, а больше общаться и делать 
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 упор на темы истории нашего государства и конкретно о его победах, достижениях. 

Проводить разные брифинги и круглые столы, флешмобы на темы любви к своей Родине и 

ее защиты, поднимать этим престиж государства. Формирование готовности учителей 

начальной военной подготовки к военно-патриотическому воспитанию. На основе боевых 

традиций воинов Афганцев показывает что – Ветераны должны участвовать во всех важных 

мероприятиях Республики, их мнением должны интересоваться при решении всех 

стратегических вопросов, о ветеранах надо рассказывать в СМИ не только перед 

праздниками или конкретно по датам но и в будние дни.   

Только тогда они получат необходимый авторитет в глазах молодежи. – Связь 

поколений – это основа успешности наших детей и внуков. Они нуждаются в поддержке и 

понимании, как никто другой. Это поколение 1970-1980-х, прошли закалку сложным 

временем и ничего не боится. Нынешнее поколение разобщено, ему не на что опереться, и 

единственное, что молодежь может, – унести с собой во взрослую непростую жизнь 

наставления ветеранов, их воспоминания, искренние советы.  

Участие ветеранов Афганцев в нравственном и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения считаю очень важным, именно живое общение с ветеранами 

дает возможность молодому поколению знать историю своей Родины, учиться уважению к 

старшему поколению, принимать решения и использовать опыт в своей будущей жизни. 

Есть такая умная мысль: «Если хочешь победить непобедимого врага, воспитай его 

сына». Кого, как не ветеранов Афганцев привлекать к воспитанию молодежи. Тем более 

что воспитание как процесс – это в первую очередь личный пример, и тут ветераны вне 

конкуренции. Что же касается шаблонных форм. Наверное, действительно, пора 

переходить от речей (пафосных или душевных) к реальному участию в жизни детей. Важно 

быть рядом не только по датам, а каждый день, всегда.  

Встречи в школах проводятся регулярно. Навстречу идут руководство школ, военного 

комиссариата, главы сельских поселений и администрации района, районный совет ветеранов. В 

своих воспоминаниях ветераны не только говорят о службе, но показывают фотографии, 

различные документы, награды. В своих рассказах затрагивают историю Великой 

Отечественной войны, вспоминают о земляках - сослуживцах  ветеранах Афганской войны. 

Живой ветеран, настоящие (а не на экране) ордена, медали – разве это можно 

заменить видеотрансляцией или презентацией? Конечно, нет. Нельзя забывать о важности 

общения с молодежью и для самих ветеранов Афганцев. Из встреч с молодежью ветераны 

черпают жизненную энергию, понимание значимости свершенных ими дел, что очень 

важно для эмоционального и физического самочувствия. Молодежь и так оторвана от 

нормального человеческого общения, замененного общением в соцсетях. Нередко можно 

увидеть, как молодые люди, сидя рядом, переписываются между собой в телефонах, 

айфонах, уходя все дальше от живого общения: глаза в глаза, душа к душе. Поэтому так 

важны встречи с ветеранами. Нельзя пренебрегать живым человеческим общением, тем 

более с людьми, олицетворяющими историю нашей страны.  

В современных условиях идея патриотизма должна стать тем стержнем, вокруг 

которого сформируются значимые чувства, убеждения, устремления молодежи, ее 

готовность и способность к активным действиям для блага нашей Родины. В этом могут 

помочь люди, которые живут среди нас. Если взрослое поколение, позаботимся о 

воспитании молодежи сейчас, то можно быть уверенными, что наше будущее в надежных 

руках. Встречи детей с ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к 

пожилым людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в 

праздничные дни, но и повседневно. 
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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 
 

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. 

Keywords: 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. 
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 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 

ерекшелiктерiнiң 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 белсендi iс-

әрекеттерi, қайраттылығы, ынта-жiгерi, санасы, зерделiлiгi. 

СӨС құрамдас бөлiктерi өте көп, бiрақ олардың  ең бастылары: 1) жүйелi жаттығу 

жүйесi, тиiмдi қимыл-қозғалыс белсендiлiгi; 

1) дұрыс тамақтану; 

2) 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 себепшарттарға тосқауыл қоюға болады [6]. 
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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 

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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Мақалада автор жүзудің спорт түрі ретінде пайда болуы туралы талдайды. Жүзу 

өмірлік шеберлік ретінде ежелгі тарихы. Жердегі өмір ондағы судың болуына байланысты 

мүмкін: "су-бұл өмір". Ежелгі заманнан бері адамдар жағалауға қоныстанды өзендер, көлдер мен 

теңіздер, яғни су болған жерде. Бұл олардан талап етті суда және суда қозғалу білуді. 

Тірек сөздер: жүзу, суда жүзу, спорт, денсаулық, дене тәрбиесі 
 

В статье автор анализирует происхождение плавания как вида спорта. Плавание 

как жизненный навык древняя история. Жизнь на Земле возможна благодаря наличию в ней 

воды: "Вода-это жизнь". С древних времен люди расселялись по берегам рек, озер и морей, 

то есть там, где была вода. Это требовало от них умения передвигаться по воде и воде. 

Ключевые слова: плавание, вода, спорт, здоровье, физическая культура 
 

In the article, the author analyzes the origin of swimming as a sport. Swimming as a life 

skill ancient history. Life on Earth is possible due to the presence of water in it: "Water is life." 

Since ancient times, people have settled along the banks of rivers, lakes and seas, that is, where 

there was water. This required them to be able to move through water and water.         

Keywords: swimming, water, sports, health, physical education 

 

Жүзу өмірлік шеберлік ретінде Ежелгі тарихқа ие. Жердегі өмір ондағы судың болуына 

байланысты. Су — бұл өмір. Ежелгі заманнан бері адамдар өзендер, көлдер мен теңіздердің 

жағасында, яғни су болған жерде қоныстанды. Бұл олардан суда және суда қозғалу мүмкіндігін 

талап етті. Мысырда, Ассирияда, Финикияда және басқа елдерде өмір сүрген адамдар біздің 

дәуірімізге дейінгі бірнеше мыңжылдықтар ішінде жүзе алатындығы туралы дәлелдер бүгінгі 

күнге дейін сақталды. Бұған ежелгі құмыралардағы, фрескалардағы, үңгірлердің суреттері, 

мүсіншелер, рельефтер, қазіргі заманғы қоян мен кеудеге ұқсайтын тәсілдермен жүзіп жүрген 

адамдарды көрсетеді. Суреттер сол кезде жүзу таза қолданбалы сипатта болғанын айтуға 

мүмкіндік береді. Шынында да, балық аулау, суда жүзетін құстарды аулау, су астындағы балық 

аулау және әскери істерде жүзу мүмкіндігі қажет болды. Жүзу ежелгі Греция мен Рим 

мәдениетінде ерекше орын алды. Ол гигиена, ойын-сауық және салауатты, әскери әрекеттерге 

дайын халықты тәрбиелеу құралы болды. 

Зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы 

Дене тәрбиесінің маңызды құралы ретінде жүзу ежелгі Грецияда палестра (грек. 

pala2istra-күрес), онда 12-14 жас аралығындағы жасөспірімдер оқыды. Жүгіру, лақтыру, 

секірумен қатар жасөспірімдерге жүзу жаттығулары үйретілді, ол үшін жасанды бассейндер 

салынды. Ежелгі грек заң шығарушысы Солон (б.з. д. 640 — 635 ж. ж. - 559 Ж. Ж.) барлық 

балаларды оқуға және жүзуге үйретуге шақырды. Білімсіз адам туралы: "ол оқи да, жүзе де 

алмайды", - деді. Ал атақты философ Платон (б. з. д. 428 немесе 427 — 348 немесе 347). Э.) 

жүзе және оқи алмайтын адамға Мемлекеттік қызметке сенуге болмайды деп айтқан. 

Гректердің жақсы жүзушілер болғанын б.з. д. 470 жылы Саламис Тарихи Әскери-теңіз 

шайқасында гректердің парсы флотын жеңгені дәлелдейді. Ұзақ уақыт бойы арал тұрғындары 

қоршауды алып тастай алмады және қатты қажеттілікке төтеп берді. Скиона қаласындағы 

фракиялықтар скиллис өзінің қызы Хидамен бірге (әкесі сияқты керемет жүзген) эллиндерге 

жау флотын жеңуге көмектесті. Түнде қатты дауыл басталып, парсы кемелері зәкірге түсуге 

мәжбүр болған кезде, Скиллис пен Хидна парсы флотының тұрағына жүзіп, Зәкір арқандарын 

кесіп тастады. Сонымен қатар, олар дауылда 5 км-ден астам жүзіп, жаулардың көзіне түспеу 
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үшін үнемі суға түсуге мәжбүр болды. Зәкірден айырылған парсы кемелерінің бір бөлігі 

рифтерге лақтырылып, бір бөлігі ашық теңізге апарылды. Саламис қоршауы алынды (сурет. 

1.2). Ежелгі Олимпиада ойындарының бағдарламасына жүзу кірмеген, бірақ ежелгі грек 

құдайы Посейдонның — теңіздердің қожайыны құрметіне мерекелерде жүзу бойынша 

жарыстар өткізілген. Рим империясында жүзу әскери істерде маңызды орынға ие болды. Ұлы 

Рим генералдары Гай Юлий Цезарь (б. з. д. 102 немесе 100 — 44 ж. ж.), гнейс Помпей (б. з. д. 

406 — 48 ж. ж.), Марк Энтони (б. з. д. 83 — 30 ж. ж.), Октавиан Август (б. з. д. 63—14 ж. ж.) 

жақсы жүзушілер болды және оқуға көп көңіл бөлді легионерлер жүзу. Римдіктердің кеме 

командаларына ұзақ уақыт су астында болған кезде теңіз барлауын және кеменің су асты 

бөлігін жөндеуді жүзеге асыра алатын жүзушілер кірді. 

Рим тарихшысы Тит Ливий (б.з. д. 59—б. з. д. 14) рим легионерлері толық қару-

жарақпен өзеннің жүзуін сәтті мәжбүрледі деген мәліметтер келтіреді. Ежелгі Римде тек ер 

адамдар ғана емес, әйелдер де жақсы жүзгенін Тит Ливи римдіктерді Этрускалық Порсенна 

лагерінен құтқарудың сипаттамасы бойынша бағалауға болады, тұтқындар тиберді жау 

жебелерінің астында жүзіп өткен кезде. Үлкен спектакльді сүйетіндер — римдіктер цирктің 

су толтырылған ареналарында ұйымдастырылған теңіз шайқастарына жиналды және 

таңданған көрермендердің көз алдында суда демонстрациялық шайқастар өткізді, онда 

мыңдаған жауынгерлер жүзу, сүңгу, Күрес және абордажда өз өнерін көрсетті. Мұндай 

шайқастар "новомахия"деп аталды. Судағы үлкен мерекелер мен ойын-сауықтар өзендер 

мен теңіздердің жағасында өтті, онда заманауи синхронды жүзуді еске түсіретін 

пантомималар мен дөңгелек билер көрсетілді. Тереңдігі мүмкіндік берген Тибрдің 

жағасында жүзушілер көпірлерден суға секіруді көрсетті. Ежелгі Рим мәдениетінде арнайы 

салынған моншалар ерекше орын алады. IV ғасырдың басында Римде он екі үлкен 

империялық терминдер мен сансыз моншалар болды. Бұл алып құрылыстың қирандылары 

әлі күнге дейін Римге келген туристер үшін маңызды орын болып табылады. Император 

Каракалла мен Диоклетианның ең танымал терминдері. Термалар суық және жылы суы бар 

100×50 м үш үлкен бассейн ванналарын ғана емес, сонымен қатар салтанатты залдарды, 

гимнастикалық жаттығу алаңдарын, кітапханаларды, концерт залдарын, мәжіліс залдарын, 

бу бөлмелерін, киім ауыстыратын бөлмелерді де қамтыды. Терминдердің техникалық 

жабдықтары мұқият ойластырылған. Су құбыры арқылы су цистерналарға келіп түсті, онда 

кәріз жүйесі бассейндердегі суды тез ауыстыруға мүмкіндік берді. Еден мен су ыстық 

ауамен жылытылды, ол жер асты пештерінің қабырғалары мен еденіне салынған құбырлар 

арқылы келді. Бір уақытта термаларда 1,5 мыңнан астам адам болуы мүмкін. Ежелгі гректер 

мен римдіктер таза сау денені табынушылыққа айналдырғандықтан, адамдар аурулар мен 

індеттерді білмеді. Ежелгі грек дәрігері Гиппократ (шамамен б.з. д. 460 — 370 Ж. Ж.) 

барлық ауруларды су процедураларымен емдеуді ұсынды. Ежелгі грек философы 

Аристотель (шамамен б.з. д. 445 — 385 ж. ж.) жүзу мен жүгіруді адамның физикалық дамуы 

үшін негізгі жаттығулар деп санады. Рим ақыны Горац (б.з. Д. 65 — 8 ж. ж.) жүйке толқуын 

жеңілдету және ұйқыны жақсарту үшін жүзуге кеңес берді. Ежелгі Римдегі су рәсімдері 

мәңгілік қала тұрғындарының өмірінің құрамдас бөліктерінің бірі болды. 

475-476 Батыс Рим империясы Ромулус Августула Рим империясы ыдырап, Батыс 

Еуропада варваризм, надандық, ырымшылдық және тыйым салу ғасыры келді. Көптеген 

ғасырлар бойы адамдарды дене шынықтырумен, соның ішінде жүзумен айналысуға итермелеген 

сау денеге табыну шіркеу ретінде үлкен күнә болып саналды. Жүзуге, шомылуға және денені 

жай жууға тыйым салынды. Бұл көптеген оба, шешек, тырысқақ және іш сүзегі індеттерін 

тудырды. Халық бүкіл қалалармен жойылды. Алайда, осы кезеңде дене жаттығуларын халықтың 

элиталық бөлігі қолдана берді. Ортағасырлық феодалдар рыцарь жауынгерін тәрбиелеу үшін 

жүзудің маңыздылығын жақсы түсінді. Рыцарь білуі керек қажетті дағдыларды сипаттайтын 

құжатта ("рыцарь айнасы") ол "іште және артында құрышпен жүзе білуі керек"деп көрсетілген. 

Көптеген рыцарлар жүзуді ешқашан үйренбегенімен, орта ғасырларда жақсы жүзушілер де 

белгілі болды. Тарих бізге Сицилияда ХIV ғасырда өмір сүргені туралы ақпарат береді. Ол 
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 өмірінің көп бөлігін суда өткізгені және сол кездегі сирек жүзу қабілетіне ие болғаны үшін лақап 

ат алды. Оның өлімін XIX ғасырдағы орыс ақыны сипаттаған. ХIV соңы-ХV ғ. басында 

Еуропаның мәдени өмірінде бетбұрыс болды-Қайта өрлеу дәуірі келді. Адам денесінің сұлулығы 

ұлы итальяндық суретшілердің: Леонардо Да Винчи (1452 — 1519), Микеланджело (1475 — 

1564), Рафаэль (1483 — 1520) және т.б. еңбектерінің арқасында табынушылыққа қайта ене 

бастады. Итальяндық педагог Витторио де Фельтренің 1424 жылы екені белгілі. "қуаныш үйі" 

атты мектеп ашып, балаларды жүзуге үйретті. Француз жазушысы Франсуа Рабеленің (1494-

1553) романында кеудеге, артқа, бүйірге жүзу, сонымен қатар суға секіру және сүңгу әдістері 

сипатталған. Леонардо Да Винчи заманауи жүзу ұшақтарына ұқсайтын қол-аяқ құралдарын 

ойлап тапты, сүңгуір костюмін ойлап тапты, содан кейін оны қарақшылық мақсатта қолдануға 

және кемелерді жоюға болады деп қорқып, жойды. Қазіргі заманғы сүңгуір костюм ХХ 

ғасырдың басында ғана ойлап табылды. Сүңгуірдің алғашқы жүзу кітабын 1538 жылы даниялық 

Николаус Винман жазған, онда брасс әдісімен жүзу техникасы және жүзу қимылдарын оқыту 

негіздері сипатталған. Жүзуді үйрену қажеттілігі мен жүзудің адам денсаулығына пайдасы 

туралы француз жазушысы және философы Дж.Руссо, чех педагогы Ян Амос Каменский (1592 

— 1670), ағылшын философы Джон Локк (1632 — 1804), неміс педагогы, дене тәрбиесінің 

теоретигі және тәжірибешісі Гутс-Мутс (Иоган Кристоф Фридрих, 1759 — 1839) жазған. 

ХVIII ғ. соңы-ХХ ғ. басы жүзудің белсенді даму кезеңі болып табылады. Жүзушілердің 

әлемдегі алғашқы спорттық ұйымы" спорттық жүзуді сүйетіндер қауымдастығы " 

Ұлыбританияда 1837 жылы құрылды, ол тұрақты жарыстар өткізе бастады. 1844 жылы жүзуден 

алғашқы ресми жарыстар өткізілді. Оларға американдық үндістер қатысты, олар 

британдықтарды бұрын — соңды болмаған жүзу техникасымен - "диірмен тәрізді", кезек-кезек 

қол жұмысымен таң қалдырды. Америкалықтар барлық қашықтықта жеңіске жеткеніне 

қарамастан, британдықтар жүзудің бұл стилін "варварлық" және мырзалар үшін жарамсыз деп 

санады. Еуропада жүзушілердің жарыстарында бірнеше ондаған жылдар бойы брасс басым 

болды. 1873 жылы ағылшын саяхатшысы Артур Треджен Ұлыбританиядағы жарыстарда 

жүзудің жаңа стилін — треджен-кейіннен толыққанды қоянға айналған стильді ұсынды. 

А.Треджен 1870 жылдардың басында саяхаттап, үндістерден осы стильдің жүзу техникасын 

қабылдады.Арктикада. 1880 жылға қарай Ұлыбританияның спорттық жүзу әуесқойлары 

қауымдастығы 300-ден астам мүшесі болды. Көптеген Еуропа елдерінде (Швеция, Германия, 

Венгрия, Франция және т.б.), сондай-ақ АҚШ, Австралия, Жаңа Зеландия және басқа да елдерде 

жүзу бойынша спорттық ұйымдар пайда болды. 1889 жылы Будапештте бірнеше еуропалық 

елдердің спортшыларының қатысуымен жүзуден алғашқы ірі халықаралық кездесу өтті. Осыдан 

кейін жүзушілердің халықаралық жарыстары жыл сайын — кезекпен Еуропаның әртүрлі 

елдерінде өткізіле бастады. Олардың көпшілігі әртүрлі мөлшердегі арнайы салынған 

бассейндерде өтті. Сондықтан, жарыс бағдарламасы жергілікті жағдайларға байланысты әр ел 

таңдаған 50-ден 2000 м-ге дейінгі еркін қашықтықты қамтыды. 1894 жылы Олимпиада 

ойындарының жандануының бастауында тұрған француз қоғам қайраткері Пьер де Кубертэннің 

төрағалығымен өткен Халықаралық Олимпиада комитетінің (ХОК) бірінші отырысында жүзу 

әлемдегі ең танымал спорт түрлерінің бірі ретінде I Олимпиада ойындарының бағдарламасында 

көрсетілуі керек деп шешілді. Бұған Батыс Еуропада, АҚШ-та, Австралияда және басқа елдерде 

жүзуді танымал ету және дамыту жұмыстары ықпал етті. Содан бері жүзу біздің заманымыздың 

барлық Олимпиада ойындарының бағдарламасына кірді. 1908 жылға дейін жүзу бойынша 

жарыстар бірыңғай ережесіз өткізілді. Жүзушілердің олимпиадалық жарыстарының 

бағдарламасын ұйымдастырушы ел құрды және әр түрлі болды. Сонымен, 1896 жылы Афиныда 

өткен алғашқы Олимпиада ойындарында спортшылар тек еркін жүзуден жарысты. Жарыс 

бағдарламасына спортшылар үшін 100, 500 және 1200 м және матростар үшін 100 м қашықтық 

кірді. Жарыс теңіз шығанағында өтті. 

Сөре мен мәре қалқымаларға бекітілген созылған арқандармен белгіленді. 

Жүзушілер қайықпен сөре орнына жеткізілді, содан кейін олар жағаға қарай жүзді. Судың 

температурасы өте төмен болды — шамамен +13 °С, бұл спорттық күресті қиындатты. 
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Жүзуден алғашқы Олимпиада чемпионы Венгриядан келген 18 жастағы студент А.Хайош 

болды. Ол 100 м қашықтықта 1 мин 22,2 с нәтижесімен жеңді, ал 1200 м қашықтықта ол 100 

м-ден астам басқа жүзушілерден озып кетті. 1900 жылы Парижде өткен екінші 

Олимпиаданың жарыс бағдарламасына 7 нөмір, ал 1904 жылы үшінші нөмір кірді. 

американдық Сент-Луисте жүзуден жарыс бағдарламасының 10 нөмірі бар. 1908 ж. 19 

шілдеде Лондонда төртінші олимпиаданы өткізу барысында Еуропаның 10 елінің 

(Ұлыбритания, Ирландия, Уэльс, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Франция, Финляндия 

және Швеция) ұлттық жүзу ұйымдарының өкілдері жиналды. Ол үшін халықаралық жүзу 

әуесқойлары федерациясын құру туралы шешім қабылданды-Фина (fina). Бірінші бас 

хатшы (1920 жылдан бастап президент) фин адвокат Георг Херн болып сайланды. 1908 

жылғы Олимпиада жеңімпаздарының нәтижелері алғашқы олимпиадалық және әлемдік 

рекордтар ретінде бекітілді. Бір қызығы, 1957 жылға дейін әлемдік рекордтарды тіркеу 

кезінде бассейннің ұзындығы ескерілмеді. Бүгінгі таңда финалдың қызметі Су спорты 

жарыстарының ережелерін әзірлеуге, рекордтарды тіркеуге, барлық ірі халықаралық жүзу 

жарыстарын, соның ішінде Олимпиада ойындарын ұйымдастыруға және өткізуге 

бағытталған. ФИНА-ның осы уақытқа дейінгі мақсаттары мен міндеттері:  

 спорттық жүзуді және бүкіл әлемдегі халықаралық байланыстарды дамытуға 

жәрдемдесу және көтермелеу болып табылады;  

 жарыстардың бірыңғай ережелері мен регламентін әзірлеу және жетілдіру;  

 ФИНА-ның әлемдік чемпионаттары мен іс-шараларын ұйымдастыру;  

 бүкіл әлемде спорттық жүзу ғимараттарының санын ұлғайту;  

 жаттықтырушылармен және төрешілермен семинарлар өткізу.  

1875 жылдан бастап көптеген жүзушілердің алыс қашықтыққа жүзуі, атап айтқанда 

Манатес бұғазын жеңу ерекше қызығушылық тудырады. 1875 жылы оны бірінші болып 

брасс әдісімен ағылшын сауда флотының 27 жастағы капитаны Мэттью Вебб жеңді. 34,6 

км қашықтық ол 21 сағат 44 минут 55 секундта жүзді. Ниагара сарқырамасының астындағы 

Ниагара. Ағылшын Арнасын келесі сәтті бағындыру 35 жылдан кейін ғана ағылшын 

теңізшісі Томас Бургес болды, ол он үшінші әрекетпен бұғазды жеңді. Бұғаз арқылы жүзген 

алғашқы әйел 1926 жылы Олимпиада чемпионы Гертруда Эберле болды, содан бері Ла-

Манш бұғазы — ең танымал халықаралық марафон трассасы — 1 200-ден астам 

жүзушілерді бағындырды. Қазіргі уақытта "трасса" рекорды 6 сағат 57 минутты құрайды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау 

Қазіргі уақытта денсаулық мәселесі ерекше маңызға ие. Барлық, тіпті экономикалық 

дамыған елдерде де ауру мен өлім тез өсуде. Салауатты өмір салтын (СӨС) қалыптастыру 

ұлт денсаулығын сақтау жүйесінде бұрыннан басым бағытқа айналды. Адам денсаулығы 

адамдардың жағдайлары мен өмір салтына байланысты деп саналады. Денсаулықты 

анықтайтын барлық факторлар бөлінеді: денсаулықты нығайту ("Денсаулық факторлары") 

және денсаулықты нашарлату ("қауіп факторлары"). Денсаулықты нығайтатын өмір 

салтының негізгі факторларына мыналар жатады: жаман әдеттердің болмауы; дұрыс 

тамақтану; тиісті дене белсенділігі; салауатты психологиялық климат; өз денсаулығына 

мұқият қарау; отбасын құруға және бала тууға бағытталған жыныстық мінез-құлық. 

Денсаулықты нашарлататын өмір салтының негізгі факторларына: темекі шегу, алкоголь, 

нашақорлық, уытқұмарлық, дәрілік заттарды теріс пайдалану; сандық және сапалық 

жағынан теңгерімсіз тамақтану; гиподинамия; гипердинамия; стресстік жағдайлар; 

медициналық белсенділіктің жеткіліксіздігі жатады; жыныстық аурулардың пайда болуына 

және жоспарланбаған жүктілікке ықпал ететін жыныстық мінез-құлық. Салауатты өмір 

салты адамның денсаулығы мен дамуы үшін ең оңтайлы жағдайда адамның кәсіби, 

Әлеуметтік және тұрмыстық функцияларын орындауына ықпал ететін барлық нәрсені 

біріктіреді. Адамның оңтайлы қимылы белсенділігі ерекше маңызды. Дене үшін қимыл 

белсенділігі физиологиялық қажеттілік болып табылады. Бұл адам ағзасы табиғатпен 

қозғалыс үшін бағдарламаланғандығымен түсіндіріледі, ал белсенді мотор белсенділігі өмір 
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 бойы болуы керек: ерте балалық шақтан қартайғанға дейін. "Бұлшықет аштығы" адам 

денсаулығына оттегі, тамақтану және дәрумендердің жетіспеуі сияқты қауіпті. Қазіргі 

қоғамда, әсіресе қала тұрғындарының көпшілігінде денсаулықты нығайтудың және дене 

шынықтырудан басқа қозғалыс белсенділігін жасанды түрде арттырудың басқа құралдары 

жоқ. Көптеген адамдар жаттығуды қаламауды негіздеп, бұл үшін жеткілікті уақыт жоқ 

екенін айтады. Осыған байланысты: "спортқа аз уақыт бөлсеңіз, соғұрлым оны емдеу қажет 

болады" деген сөзді еске түсірген орынды. 

Әр спорт белгілі бір жолмен адамның әртүрлі мүшелері мен жүйелеріне әсер етеді. 

Жүгіру мен шахматтың пайдасы бар. Жүзу-бұл ерекше спорт түрі, өйткені ол адамның 

барлық жүйелерін нығайтады, бұлшықет тінін дамытады, калорияларды жояды, демалуға 

және әдемі фигураны табуға көмектеседі. Физикалық белсенділіктің бір түрі ретінде 

жүзудің пайдасын асыра бағалау қиын: бассейнде жүзу арқылы денсаулықты нығайтуға, 

әртүрлі физикалық және психологиялық жарақаттардан кейін дененің жұмысын қалпына 

келтіруге, салмақты азайтуға/сақтауға болады. 

Бассейнде жүзудің пайдасы оның жүрек-тамыр жүйесіне жағымды әсерінен 

көрінеді. Үнемі жүзумен айналысатындар минутына 60 соққыға дейін және одан да аз 

импульсті төмендетеді. Тиісінше, мұндай адамдардың жүрек бұлшықеті басқаларға 

қарағанда әлдеқайда күшті және үнемді жұмыс істейді. 

Бассейнде жүзу кезінде өкпенің ең алыс бөліктері де тыныс алуға қатысады, бұл 

олардағы тоқыраудың пайда болуына жол бермейді. 
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Анализ существующих проблем в области подготовки спортсменов в горной зоне, цели и 

задачи технической тренировки в горной зоне, содержание индивидуальной подготовки, 

тренировочной учебно-тренировочной работы, как важнейшей части многолетнего плана 

подготовки спортсмена, отражены виды физических способностей, особенности развития 

физических движений и предусловия, определяющие особенности физиологического роста. 

Ключевые слова: гора, регион, подготовка, анализ, техника, упражнения, 

физические способности 
 

Analysis of existing problems in the field of training athletes in the mountain zone, the 

goals and objectives of technical training in the mountain zone, the content of individual training, 

training training work, as the most important part of a multi-year plan for the preparation of an 

athlete, reflects the types of physical abilities, features of the development of physical movements 

and prerequisites that determine the features of physiological growth. 

Keywords: mountain, region, preparation, analysis, technique, exercises, physical abilities 

 

Таудың таза ауасы, ақ қар, биіктен құлдилағандағы жылдамдық – мұның бәрі адамға 

мықты денсаулық береді. Спортпен айналысып, жиі-жиі тауға шығып, таза ауамен дем 

алғанға не жетсін. Біздің жерімізде тау да бар, жазық даламыз да жетерлік, тау шаңғысын 

да, дала шаңғысын да, басқа спорт түрлерін де дамытуға мүмкіндік мол, бұл біздің 

адамдарымыз үшін керек, олардың рухани саламаттылығын да, мәдениеттілігін де 

арттырады. Аса ыстық немесе тым суық температураның әсерінен ағза шамадан тыс ысып 

немесе суып кетеді. Суықта ағзадағы зат алмасуы едәуір артады, терінің жіңішке қан 

тамырлары тарылып, тері тоңазиды.Керісінше, күн ыстық болса, тамыр соғуы жиілеп, 

артериядағы қан қысымы едәуір төмендейді. Жаздың күні ыстықтың бір қалыпты 

кездерінде, гипертонияның жеңілдеу түрімен ауыратын адамдардың хал-жағдайларының 

тәуір болатыны, міне, осыдан. Бірақ ыссы күндері жүрек қызметі нашарлап кетеді, өйткені 

энергияның көбісі ағзаның аса қызып кетуіне бөгет жасау үшін жұмсалады. Сол себепті бұл 

кезеңде қан қысымы жоғары адамдар сақ болғаны жөн.Далада суық жел соғып тұратын 

күндерде гипертониямен ауыратын адамдардың қысылып қала беретіні, ал стенокардиямен 

ауыратындардың көкірек тұсы ауруы ұстап қалатындығы жиі байқалады. Барометрлік 

қысымның өзгеруі қанның оттегімен қанығу дәрежесіне әсер етеді. 

Егер барометрлік қысым төмендейтін болса, онда ағзаға керекті оттегін алу үшін қан 

айналымы мен тыныс мүшелерінің қызметі күшейе түседі. Денсаулығы дұрыс адамдар бұл 

реакцияны сезбейді, ал сырқат адамдар кішігірім өрге шыққандай қиналып қалады. 

Барометрлік қысымның ауытқуы артериялық қан қысымына, тамыр соғысына әсер етеді. 

Ауа райы құбылмалы болатын көктем және күз айларында сырқат адамдар өз 

денсаулықтарына ерекше ұқыпты болуы керек. Өйткені ағза ауа райының күндік, сағаттық 

құбылыстарына дейін сезгіш келеді.Осы тұста ауа райының өздігінен ешқандай дерт ала 

келмейтінін айта кеткеніміз жөн. Алайда оның кейде ізі қалған ауруды қоздырып жіберуге 

себепші болатын кезі де болады.Ал метеорологиялық құбылыстардың қолайсыз 

әсерлерінен қалай қорғануға болады? Ағзаның жергілікті жағдайға бейімделуін күшейту 

үшін оны жаттықтырып, шынықтырудың мәні зор.Далада, таза ауада аз жүретін адамдарға 

ауа райының қандай өзгерісі болса да дереу әсер етеді. Дала ауасын «ұмытып» кеткен 

оларды сыртта жүруге бірте-бірте дағдыландыру қажет.Әдетте ағзаға жақсы әсер ететін 

климаттық факторлармен — ауамен, сумен шынығып, жаттыққан жақсы. Жүрек-қан тамыр 

аурулары бар адамдар ағзаларымен сумен шынықтыратын болғанда, суды бірте-бірте 

салқындата, сақтықпен пайдалануы тиіс. Ауа ваннасын қабылдау өте пайдалы. Оны 

бастаған кезде ауаның жылылығы 20 градустан кем болмауы керек. Ауа ваннасын ауасы 

таза бөлме ішінде жыл бойы қабылдай беруге болады.Жүрек-қан тамырлары ауыратын 

адамдар ауа құрамындағы химиялық өзгерістерді аса сезгіш келеді. Жаздыгүні қылқанды 

қалың орман ауасында скипидар мен озон төгіліп тұрады. Бұл өкпе, жүрегінде ақауы бар 
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 адамдарға ауыр тиеді. Сырқат адамдардың мұндай орманды жерлерде жаз емес, жаңағыдай 

ұшпалы заттары аз болатын қыс айларында тыныққаны пайдалы.Қан тамырларын ширату, 

ағзада зат алмасуын жақсарту, жалпы шынығу үшін күн сәулесін орынды пайдалана білуі 

керек.Суға шомылу, ысқылану, душқа түсу ағзаны шынықтыру үшін қажет. Салқын су ем-

шаралары жүйке жүйесінің ауруларына қарсы қолданылады, бұлар ағзаның сыртқы әсерге 

төзімділігін күшейте түседі. 

Шынығудағы басты шарт — аздап көп мөлшерге бірте-бірте көшіп, соған дағдылану. 

Ем-шараның қандай әсер еткенін адамның өзі де байқай алады. Бұл үшін ем-шарадан кейін 

жүрегі соғып, алқынды ма, жоқ па, осыны байқау да жеткілікті.Дене шынықтырудың 

маңызы ерекше, әсіресе, оның жаттығуларын далада жасаған жақсы. Денемізді 

шынықтырайық та, салауатты омір салтын жүргізейік. Дене шынықтыру тәсілдері жүйке 

жүйесінің жалпы қабілетін күшейтіп, ағзада зат алмасу үдерістерін арттырады, сол кезде 

күш түскен бұлшық еттерде артериядағы қан қысымын төмендететін заттар пайда болады. 

Атеросклероз, гипертония сырқаттары бар адамдарға таза ауада жайлап қыдырыстап 

жүрген, дене шынықтырудың жеңіл түрлерін ақырындап істеген өте пайдалы. Жайлап аяңдап 

жүрудің өзі ағзаны түгелдей жаттықтырып, ширатып тастайды. Сырқат адам барып-қайтатын 

жерін, жүріс жылдамдығын өзінің шама-шарқына қарай белгілеп алғаны жөн.Адам денесін 

шынықтыру мен денсаулығын нығайтудың ең тиімді түрінің бірі – жүгіру. 

Жүгіру – бұлшық еттердің жұмыс белсенділігін артырудың оңтайлы және «күй 

талғамайтын» түрі екені белгілі. Онымен кез келген ауа райы жағдайында, жылдың кез 

келген уақытында топпенен де, дербес жаттыға беруге болады, бұл ретте ерекше жағдай 

мен қымбат құрал-жабдық талап етпейді.Ол үлкен маңызды ие болуымен бірге жеңіл 

атлетиканың негізін құрайды және спорттың көптеген түрлерінде жаттығу құралы есебінде 

пайдаланылады.Жүгірудің – денсаулыққа қандай сауықтыру тиімділігі бар? – деген сұрақ 

туындайды осындайда.Жүгіру «биомеханикалық дабыл» деп аталатын ерекшеліктерге ие. 

Аяқ жерге тигенде қарсы соққы пайда болады да, ол қан тамырлары арқылы қанның жоғары 

қарай ауысуына себепші болады. Жүгіру кезінде бауыр мен ішектердің дірілі өттің жүрісін 

жақсартады, бауыр мен ішектердің функционалдық қабілеттерін арттырады, кідірістерді 

жояды. Қан айналысы, лимфалар мен клеткааралық сұйық заттар жасару, жаңару 

тиімділігін туындата отырып ағзаны зат алмасу қалдықтарынан тазартады. Жүгіру кезінде 

қанның жүру көлімі 70мл-нен 120-140мл-ға дейін ұлғаяды. Жүректің әрбір жиырылуы 

басты күре тамырдың созылуын туғызады. Бірнеше жыл жүйелі шұғылданудан кейін, қан 

жүретін тамырлардың осындай массажы, олардың саңылауын екі есеге көбейтуге әкеледі. 

Жүректің әсерімен жүрек еттерінде және аяқ еттерінде ұсақ қан тамырларының саны 

көбейеді. Жамбас пен кеуде клеткасының қозғалысы бауырдың, асқазан астындағы бездің, 

ағзаның жұмысын жақсартады, ас қорыту жолдарының жұмысын белсенді етеді. Жас өскен 

сайын адам сүйегі минерелдығын азайтып, оның барысында олар кальциді жоғалтады да, 

омырылғыш болады. Түрліше зерттеулерде сүйектің жағдайы белгілі бір дәрежеге дейін 

жұмыс жасау белсенділігіне байланысты екендігі көрсетілген: көп жаттығу әсерімен еттер 

сияқты сүйек те жуандайды және көп салмақ көтеретіндей болады. Сондықтанда сүйекке 

көп ауырлық түсетін болса, соғұрлым жақсы болмақ. Жүзгіштерге қарағанда 

жүгіргіштердің сүйегі жуан екендігі байқалған. Жүгіру несеп пен өтте тас жиналу 

ауыруларының алдын алудың жақсы құралы екен деген де болжам бар, өйткені ол тиісті 

дене мүшелері мен жүйелерінің ырғақты серпілісті әрекеттерімен қосарлана жүреді. 

Жүгірудің нерв жүйесіне жағымды әсер ететіндігі ешқандай дау туғызбайтындығы өз 

алдына, сонымен қатар шынығудың тамаша құралы болып табылады. Кез келген ауа райы 

жағдайында жүгіруге болады және уақыт өте келе оның салқынынан болатын сырқаттарға 

қарсылығы дамиды. Жүгіргіштердің ағзасы жылуды көп бөлетіндіктен аз ауырады. Дене 

температурасының жоғарылауы ағзаға бактериялардың енуін қиындатады немесе олардың 

дамуына кедергі келтіреді. Жүгірумен жүйелі түрде шұғылданатын және одан жақсы ләззат 

алатын адам темекі тарту, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттермен белсенді түрде күресе 
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бастайды. Жүгіру зиянды әдеттерді өзінен-өзі жоя алмайды, бірақ денсаулықты нығайту 

барысында осы зиянды әдеттерге шектеу бола алады. Өкінішке орай, денсаулықты сақтау 

мен сырқаттанудың алдын алу шараларымен айналысуға қолымыз тимей жүр. Жұмыс, 

жалқаулық, уақыт тапшылығы, осы іспен шұғылдануды ертең бастасам да кеш болмас 

деген қиялдау жүйелі сауықтыру жаттығуларының басталуын белгісіз бір уақытқа дейін 

шегереді. Ал уақыт өтіп жатыр. Көпшілік адамдардың түсінігінде жүгіру – бұл ауыр және 

жан қинайтын жұмыс. Бұл қате түсінік. Оған дәлел: «Жүгіру-бұл кейбіреулер айтқандай 

ауыр жұмыс емес, ол орасан зор қуаныш, шексіз рахаттану» - деп айтқан балалар дәрігері 

Бенджамин Споктың сөзі. Сол сияқты дала жарысы. Қазақстан ауа райының жағдайына 

байланысты екі өңірден тұрады. Қысы жоқ жылы өңірі де, жылға жуық қары жататын 

солтүстік өңірі. Қысы жоқ, жылы өңірде шаңғы тебудің орнына дала жарысы өткізіледі. 

Дала жарысы барлық оқу орындарының дене тәрбиесі пәнінің бағдарламасына кіреді.  

Дала жарысы - кедергілері көп, яғни, ойлы-қырлы жерлерде өткізіледі. 

Жаттығушылар, болмаса жарысқа қатысушылар, ағып жатқан бұлақ суынан өтеді, секіре 

алмаса, айналып өтудің жолын іздейді. Өрге шығады, еңіске құлдилайды. Аспалы көпірден 

өтеді, терең ордан секіреді, т.б. осындай жер бедерінің кедергілері жалғаса береді. Дала 

жарысы, яғни таза ауада жаттығу жасау. Дала жарысының негізгі мақсаты - табиғи 

жағдайда кездесетін кедергілерден өту. Мәселен, өзен арнасынан қалай өтуге болады? Егер 

де секіріп өтуге болмаса, аттап өтуге келмесе, онда аяқ киімді шешіп өтуге болады. Екінші 

бір жағдайда, бір-ақ адам аяқ киімін шешіп басқаларды көтеріп өткізіп алуына болады. 

Жарқабақ-өрден шыққанда, ең алдымен бір бала шығады. Оның шығуына төмендегі 

тұрғандар көмектеседі. Енді жоғары шыққан оқушы басқаларға қолын беріп көмектеседі. 

Жарқабақтан төмен түсіп өту үшін секіріп түспей, жардан сырғанай түскен абзал. Бірақ 

алғашқы түскен адам басқалардың жарақат алмай, құлап қалмай дұрыс өтуін бақылайды. 

Аспалы көпірден өткенде барлық оқушылар түгелдей көпірге шықпай бір-бірлеп қана өтуге 

болады. Ол үшін оқушылардың біреуі көпірден өтіп екінші жағына барып, көпірдің 

дұрыстығын білгеннен кейін ғана келесі оқушының өтуіне болады. Жалғыз бөренелі 

көпірден өту. Әрине, көпірдің дұрыс екендігін білгеннен кейін ғана кезектесіп өте беруге 

болады. Сазды, томарлы жерден өткенде тек бір ізбен ғана жүру керек. Алдыдағы жол 

бастаушы, мұндай жердің бедерін жақсы білуі қажет.  

Қорыта келгенде осы жағдай спортшы ізбасарлар даярлау және спортқа дарынды 

балаларды іріктеу мәселесіне байланысты бастапқы дайындық топтарына арналған арнайы 

оқу-жаттығу бағдарламасын жасау спорт мектептеріне қажет екендігін көрсетті. 
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Жасөспірім балалардың футбол спортымен айналысқанда дене қасиеттерінің бірі 

төзімділік, жылдамдық, күш қасиеттерін дамытудың әр түрлі жүктемелерден тұратын 

жаттығулардың теориялық маңызы мен рөлі қарастырылған. 

Тірек сөздер: Жасөспірім, бала, футбол, дене, төзімділік, жаттығу, теория  
 

Рассмотрены теоретическое значение и роль упражнений, включающих в себя 

различные нагрузки, одним из свойств которых является развитие выносливости, 

скоростно-силовых качеств детей-подростков при занятиях футбольным спортом. 

Ключевые слова: подросток, ребенок, футбол, тело, выносливость, упражнения, теория 
 

The theoretical significance and role of exercises involving various loads are considered, 

one of the properties of which is the development of endurance, speed and strength qualities of 

adolescent children in football sports. 

Keywords: teenager, child, football, body, endurance, exercises, theory 

 

Жылдамдық - бұл іс-әрекеті өте жылдам, тез орындау қабілеті. Аталған қабілет 

тактикалық ойлаудың тездігімен, техникалық қабылдауларды орындау тездігімен, ойыншы 

қимылының тездігімен сипатталады. Әрекет тездігі әрбір ойыншының, сонымен қатар бүкіл 

команданың табыстылығына ықпал етеді. Бұл түсінікті нәрсе, себебі, футбол біртіндеп 

жылдамдықты арттырады, ал әрбір ойыншы осы қабілетті өзінде дамыту қажет.  

Бастауыш футболшылар бұл қабілеттің тек жастық шақта болатындығын және тек 

жастық шақта ғана дамыта алатындығын айта кеткіміз келеді. Мамандардың айтуы 

бойынша бұл консервативтілік сапасы болып табылады. сонымен қатар жылдамдықтың 

дамуы жас ерекшелігімен байланысты екен. 7-12  жастағыларда қозғалыс тездігі өте жоғары 

дәрежеде дамиды. 14-15 жастарда қозғалыс түрлі болады, ал 15 жастан кейін тұрақтылық 

тенденциясы байқалады. 

Жылдамдық, күштілік, икемділік, төзімділік сияқты физикалық қабілеттермен тығыз 

байланысты. Жылдамдық кешенінің көрсеткішіне мыналар кіреді: бастапқы жылдамдық, 

жүгіру тездігін жағдайға байланысты бағалау жылдамдығы, тактикалық ойлау 

жылдамдығы [11]. 

Жылдамдықты дамыту жаттығулары кезіндегі демалыс (үзіліс) 1-2 минут болуы 

керек. Жылдамдықты дамыту жаттығуларының негізгі әдісі ретінде 10-15 с ішінде 

орындалатын жаттығулар болып табылады. Бұл жаттығуларды дене қыздыру жаттығуынан 

соң дене қызып тұрғанда бірден бастаған жөн. Егер бұлай жасамаса, жылдам қимылдың 

арқасында денеде ауырсыну пайда болуы мүмкін. 

Жылдамдықты дамыту үшін өте таныс жаттығулар алынады. 

Допсыз: 

1. 10-нан 6 м қысқа қашықтықта қайталап жүгіру. 

2. 2 х 10м, 4 х 5м, 4 х 10 м, 2 х 15 м, 5 х 30 м жүгіру. 

3. 10 сек. ішінде жоғары жылдамдыкпен жоғары көтеріліп жүгіру. 3-4 рет қайталау. 

. 4. Дәл солай, бірақ тірек арқылы аяқтың түзу түруына назар аудару керек.  

5. Әріптес сигналына бірден тоқтау арқылы жүгіру. 
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6. Арқамен жатып аяқты жүгіріс қозғалысына келтіру. Аяқ қимылының 

жылдамдығы 10 сек 3-4 рет қайталау. 

7. Секіру тәріздес жүгіру, жүгіру барысында бөксе мен табанның күшті иілуіне назар 

аудару керек. Бұл жағдайда қолдар қимылға келеді. Жаттығу тез, әрі қысқа жоғары-төмен 

орындалады. 

Төзімділікті дамыту жаттығулары. Төзімділік - бұл ағзаның ойын шарттарында ұзақ 

уақыт физикалық жұмыс жасау қабілеттілігі. Төзімділік көбінесе тек қана ағзаның 

функциональді мүмкіндігімен ғана емес, сонымен қатар ойыншының рациональді 

техникасымен, оның еркіндік саласымен анықталады. 

Бұл физикалық сананың дамуы мектеп жасында басталады, 12-13 жаста және 15-16 

жас аралығында төзімділіктің өсуі байқалады. Ал 16-17 жаста интенсивті түрде байқалады. 

Төзімділікті жаттығу жасаушы жаттығу кезінде ағзасы шаршағанға дейінгі уақыт 

аралығында қалыптастыруға болады. Төзімділікті қалыптастырудың негізі болып 

бірқалыпты  жүгіру болып табылады, сонымен қатар велосипед тебу, жүзу. Футбол сапаны 

өте жақсы дамытады. 

Төзімділікті арттыру. Жаттығуларды жасау барысында ЖСЖ-ны есепке алып 

демалып отыру керек. Жүректің соғысы минутына 190-нан асып кетпеуі керек. Демалыс 

уақыты 30-80 метр қашықтыққа жүгіруде 1 минуттан 1,5 минутқа дейін, ал 150-200 метр 

қашықтықта 3-4 минут болуы керек. 

Аталған жаттығуларды жасау барысында қан айналымы жақсарып, ағза тынысы 

кеңейіп бұлшық еттер күші артатындығын және қозғалыс кординациясы жақсаратындығы 

есте ұстау керек. Доппен ойнау арқылы жасалатын жаттығуларды жасау ойын барысында 

ойын проблемаларын шешуге көмек береді. 

Допсыз: 

1. Есептелген аумақта 20-40 минут жүгіру.  

2. Жүру, соңынан жүгіру: 100 м - жай жүру, 300 м - жай жүгіру, 100 м - қатты жүру, 

300 м - орташа темппен жүгіру, 50 м- жедел жылдамдық. 

3. Баскетбол ойнау. 

4. Суда жүзу  

6. Түрлі қимылды ойынға қатысу. 

Футбол добымен: 

1. Допты 50-60 қадам қашықтыққа бірқалыпты алып жүру. 

2. Допты бір қақпадан еікнші қақпаға дейін алып келіп ендіру. Қашықтық 15 қадам. 

Алаң ауданы кішірейтіліп алынады. 3-4 рет қайталау. 

3. Әріптеске допты лақтыру. Ол допқа басымен соққы беру арқылы кері қайтарады. 

Ара қашықтық 4-5 метр. 20-25 реттен соң орын алмасады. 

4. Әріптестен 6-7 метр қашықтықта тұрып бір-біріне допты беру арқылы алға 50-60 

қадам қашықтыққа жеткізу. 

5. «Допты алып қою ойыны. Алаңда 10-20 метр төртбұрыш белгіленеді. Допты 

төртбұрышқа апарып, барынша әріптесі допты ала алмаудың жағдайын жасап ойнайды. 

6. Допты дәл беру ойыны. Әр командада ойыншылар саны тең (4-6 адам). Жеребе 

бойынша команданың біреуі ойынды бастайды. Команданың ойыншылары допты қарсы 

топ алып қоймас үшін бір-бірін дәл беріп отырады. Әр доп бергенде командаға 1 ұпай 

беріледі. Белгілі уақыттан соң командалар орын алмасады. Егер қарсы топ допты алып 

қойған болса, оларға 1 ұпай беріліп, доп қайтарылады. Осылайша қай топ көп ұпай жинаса, 

сол топ жеңеді. 

7. «Жарты алаңда» ойыны. Команда құрамы 6 адам. Қақпа 3 метр ендікте құрылады. 

Ойыншылар 2 минут паузалы 3 периодтан ойнайды. Әр периодтың ұзақтығы 8 минут. 

8. «Толық алаңда» ойыны. Команда құрамы 9 адам. Олар стандартты алаңда 25 

минуттан екі тайм ойнайды. 
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 Сонымен сіздер жаттығушының дене сапасын арттыратын жаттығулармен 

таныстыңыздар. Оларды жаттықтыру сабақтарында қолдануға болады. Мұндай 

жаттығулардан кейін денені босату жаттығуларын жасау ұсынылады [12]. 

1. Қолды жоғары көтеріп, төменге тастау арқылы босаңсу. 

2. Аяқты арқамен жатып босаң ұстау. 

3. Қолды жан-жаққа сілку. 

4. Бос ұстаған аяқпен алға, артқа кезекпен қимылдату. 

5. Бір аяқпен тіреуде тұрып, әртүрлі көлбеу қимылдар арқылы аяқты сілку. 

6. Босаң қолдарды алға, артқа қозғалту. 

7. Босаң қолдарды созып алға қайшылау, артқа созу. 

8. Босаң қолдарды дененің иілген кезінде қайшылап жан-жаққа созу. 

9. Босаң аяқтармен алға-артқа қозғалыс жасау. 

10. Арқамен жатып, аяқты жоғары көтеріп, сілку. 

11. Қолмен денені тіреп, аяқты жоғары көтеріп сілку. 

12. Екі аяққа кезекпен отыру, қол төменге түсіріледі. 

13. Екі қол артта, кеудені оңға, солға қозғалту. 

14. Әріптестің көмегімен горизонталь бағытта қолды сілку. 

15. Арқамен  жатып, әріптестің көмегімен аяқты сілку. 

Дене жаттығуы кезіндегі жүктеме дене тәрбиесінің құралдары және әдістерінің 

негізгілерінің бірі болып «жүктеме» болып саналады. Жүктеменің барынша үлкен, орташа, 

аз және басқа да сатылары болып бөлінеді. Жүктеме – жай қалыптағы жағдаймен 

салыстырғанда, ағзаның қызмет атқару кезіндегі қосымша берілетін жаттығулар, сондай-ақ 

қиындық дәрежесінің көбеюі. Дене жаттығуларының тиімділігі заңды түрде олардың 

жүктеме өлшеміне байланысты. Осыдан барып тиянақты түрде сараптау мен бағалау, 

жүктемені таразылау және реттеу қажеттігі туындайды.  
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Дене тәрбиесі - жеке тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамытуға, оның 

денсаулығын нығайтуға, еңбек ету мен әскери қызметті атқаруға даярлауға бағытталған 

қоғам мен жалпы мәдениетінің бір бөлігі. Қызметі дене дамуын оңтайландыру, білімдік, ақыл-

ой және қызметтің өзге де түрлерімен өзара бірге әрекет ету, таңдап алған мамандықты 

меңгеруге себепкер болу, тәрбиелік, жалпы мәдени, эстетикалық, адамгершілікті, әлеуметтік-

экономикалық салауатты өмір салтын қалыптастыратын дене дайындығы. 

Тірек сөздер: Дене тәрбиесі, балабақша, шынығу, жаттығу,салауаттылық 

қалыптастыру 
 

Физическая культура-часть общества и общей культуры, направленная на всестороннее 

и гармоничное развитие личности, укрепление ее здоровья, подготовку к труду и несению 

воинской службы. Деятельность оптимизация физического развития, взаимодействие с 

образовательными, умственными и иными видами деятельности, способствование овладению 

выбранной профессией, воспитательная, общекультурная, эстетическая, нравственная, 

социально-экономическая физическая подготовка, формирующая здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: Физическая культура, детский сад, закаливание, физические 

упражнения, формирование здорового образа жизни 
 

Physical culture is a part of society and general culture aimed at the comprehensive and 

harmonious development of the individual, strengthening her health, preparation for work and 

military service. Activity optimization of physical development, interaction with educational, 

mental and other activities, promotion of mastery of the chosen profession, educational, general 

cultural, aesthetic, moral, socio-economic physical training that forms a healthy lifestyle. 

Keywords: Physical education, kindergarten, hardening, physical exercises, formation of 

a healthy lifestyle 

 

Адам денесінің саулығы табиғат сыйы ғана емес, ол мақсатты түрде қалыптастыру 

нәтижесі. Дене тәрбиесі - жеке тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамытуға, оның денсаулығын 

нығайтуға, еңбек ету мен әскери қызметті атқаруға даярлауға бағытталған қоғам мен жалпы 

мәдениетінің бір бөлігі. Қызметі дене дамуын оңтайландыру, білімдік, ақыл-ой және қызметтің 

өзге де түрлерімен өзара бірге әрекет ету, таңдап алған мамандықты меңгеруге себепкер болу, 

тәрбиелік, жалпы мәдени, эстетикалық, адамгершілікті, әлеуметтік-экономикалық салауатты 

өмір салтын қалыптастыратын дене дайындығы. 

Ал бала денсаулығының шымыр болуына отбасы балабақша жауапты. Бала нанмен 

емес қуаныш шаттықпен өседі дегендей эмоцианалдық сезім әрекетінсіз баланын отбасы 

мүшелерімен құрбы құрдастарымен үлкендермен қоршаған ортамен де байыпты қарым 

қатынас жасауы мүмкін емес Баланын әр күні отбасында ұйқыдан оянған сәтінен 

басталып,әр күннің сәттілігі,көңіл күйінің ашық жарқын,жайдары болыуы ертенгілік 

сәлемдесіуден басталып,бой жазу жаттығыулары, шынықтыру шаралары, дұрыс ас 

қабылдау сәттерімен жалғасын бала бақшада табары сөзсіз. Балабақшаның ең басты 

міндетінің бірі-бала өмірін қорғау денсаулығын сақтау,нығайту мен жан жақты дамуына 

қамқорлық жасау,оның табиғи қимыл қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолайлы 

жағдай жасау болып табылады. 
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 Дене тәрбиесі - жеке тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамытуға, оның денсаулығын 

нығайтуға, еңбек ету мен әскери қызметті атқаруға даярлауға бағытталған қоғам мен жалпы 

мәдениетінің бір бөлігі. Қызметі дене дамуын оңтайландыру, білімдік, ақыл-ой және қызметтің 

өзге де түрлерімен өзара бірге әрекет ету, таңдап алған мамандықты меңгеруге себепкер болу, 

тәрбиелік, жалпы мәдени, эстетикалық, адамгершілікті, әлеуметтік-экономикалық салауатты 

өмір салтын қалыптастыратын дене дайындығы. 

Бала бақшада шынықтырудын дәстүрден тыс техналогиясын қолдана отырып бала 

денсаулығын сақтау және нығайту,салауатты өмір салтын ұстану бейімділігіне баулу басты 

міндет.Сауықтырыудың дәстүрлі және дәстүрлі емес емес әдістерін қолдану, мекткп 

жасына дейінгі мекемеде денсаулық сақтауға және нығайтыуға тұрақты жағымды 

мотиватция қалыптастыра отырып денсаулық қыйындылықтары және салауатты өмір 

салтын сабақтын мазмұнына енгізіуді мақсат еттік.Педагогтар мен балалар,балалар және 

ата-аналар және педагогтар арасында белсенді ісәрекет жасауға жағдай тудырып,балада 

денсаулықмәдениетін қалыптастыруға отбасын тарту жолға қойылған. 

Педагогтардын өзін –өзә жетілдіріуге, кәсіби құзреттілігін арттыруға мүмкіндік 

жасады.Мектеп жасына дейінгі балаларға денсаулық сақтаудың дәстұрлі емес әдістері 

техникасын бассейнде жүзу жаттығулары, тренажерда жаттығу, өзіне өзі нүктелі массаж 

жасау,сенсорлық кілемшелерде жұру, ритмикалық жаттыгу, дыбыстық дем алу 

жаттығыулары, йога элементтерін менгереді.Баланын дене түзілісінің дұрыс 

қалыптасыуына,дамыуыны денсаулығының нығаюына жағдай жасалынып, өмірде,іс әрекет 

барысында белсенділік,мектеп оқу ісіне қажет қасиеттерді шыдамды, төзімді,епті, шапшан, 

сабырлы ұстамды, күш-қуат қалыптастырады. 

Сауықтыру-педагогикалық бағыттағы сабақтарда жақсы эмоциялық ахуал 

орнығады.Балалардын, ата-аналардын педагогтардын салауатты. Өмір салты 

құндылықтарын қалыптасыруға,өзін-өзі жетілдіріуге,өзін-өзі тануға,өзін-өзі дұрыс 

қабылдауға даярлығы артады. 

Елдің келешегі бала денсауығының басты кепілі салауатты өмір салтын қалыптастырумен 

сабақтас жас ерекшелігіне сәйкес адамнын өсін дамуы, дене мүшелері денсаулығы, оны сақтау, 

күн тәртібін дұрыс пайдалану табиғи қоршаған ортамен тығыз байланыста болу. 

Денені шынықтыру-ауруды тұншықтыру Адам өзінің күнделікті тіршілігінде,еңбек 

барысында толып жатқан әрекеттер мен қозғалыстар жасайды.Осынын бәрі дененің кейбір 

жекелеген мүшелерінің дұрыс қалыптасып өсіп жетіліуіне оң әсерін тигізеді.Кей жағдайда 

қыймыл қозғалыстар кері әсерін тигізіуі мүмкін.Мәселен, бір бағытта жасалған шектен тыс 

қозғалыстын әсерінен бір мүшесі шаршап немесе деформатцйяға ұшырап, ағзанын қалыпты 

нормаларын өзгертіугу әкеліп соғады.Сондықтан да күнделікті тіршілікте болатын.бір 

бағытта жұргізілетін дене қозғалыстары мен әрекеттерінің бәрі бірдей дене тәрбиесінің 

құралы деп қабылдауға болмайды. Демек денені жүйелі түрде шынықтыру мен 

денсаулықты нығайту адамнын ойын өсіріп, шығармашылық қасиеттерін арттырады.Ағза 

шамасы келетін жаттығыуды және дұрыс ұйымдастырылған жұмысты орындаганда ғана 

дамып, нығайып жетіледі. Дененің дұрыс қалыптасыуы ушін күнделікті жаттығыуларды 

неден бастап, қалай аяақтау керек екендігін білген абзал. Дене тәрбиесі жұмысын 

жоспарлаған кезде тек қимыл қозғалысты ұйымдастыру, жалпы дамыту жаттығыуларын 

орындау емес,ең бірінші сабақтын әр бөлімі баланың жүрек соғыуының ықшамдығына 

сәйкес жоспарлануы керек.3-4 жасар баланың минутына тамырының соғыуы-140-150. Дене 

тәрбиесі тек жүктемелі қыймыл –қозғалыс емес, ол қимыл –қозғалыс пен демалуды 

алмастыру.Себебі топтағы барлық бала бірдей емес, біреуі жиі ауырады, кейбірі қауіп қатер 

тобында тіркелген, сондықтан барлық балалармен бірге берілген жүктеме оларға 

мөлшерден тыс болуы мүмкін. Осының негізінде дәрігердің қатысыуымен балаларды топқа 

бөліп дене тәрбиесін ұйымдастыру дұрыс болады. 

Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыстағы негізгі міндеттердің бірі – дене 

тәрбиесін дұрыс жүргізу болып табылады. 
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Дене  тәрбиесі – жалпы тәрбиенің құрамды бөлігі. Ол денені жетілдіруге, яғни 

денсаулықтың, дене дамуының және дене әзірлігінің жоғары деңгейіне жетуіне 

бағытталған. Ол тәрбиенің басқа түрлері – адамгершілік, эстетикалық, ақыл-ой, еңбек 

тәрбиелерімен байланысты. Сондықтан да біздің елімізде дене тәрбиесі процесінде жалпы 

тәрбие мақсатынан туындайтын педагогикалық міндеттер де шешімін табады. 

Дене тәрбиесі теориясы – адам денесін жетілдіру процесін басқарудың жалпы 

заңдары туралы ғылым. Ол педагогикалық ғылымдар жүйесіне енеді, психологиямен және 

педагогикамен, спорттың жекелеген түрлерінің теориясы және методикасымен тығыз 

байланыста болады. 

Дене тәрбиесі теориясы спорттың жекелеген түрлерінің жалпы және өзіндік 

заңдылықтарын спортпен айналысатындардың әр түрлі құрамындағылармен сабақтар оқу 

және өткізу методикасын талдап жасау кезінде ескеріп отырады. Мәселен, спорттың 

жекелеген түрлері бойынша жүргізілген зерттеулердің мәліметтері мектеп жасына дейінгі 

балалармен сабақ өткізу методикасын талдап жасауға көмектеседі. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің теориясы – коммунистік қоғамның 

болашақ құрылысшысы – баланың дене тәрбиесінің жалпы заңдылықтары жайындағы 

ғылым. Балалар дене тәрбиесінің теориясы дене тәрбиесі жүйесінің жалпы идеологиялық 

және методологиялық негіздерінен шығады және оның бір бөлігі болып табылады. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің теориясы тәрбиелеу және оқыту 

процесінде баланың дамуын басқарудың жалпы заңдылықтарын танып біледі. 

Мектепке дейінгі жастағы балалар дене тәрбиесінің басты міндеті - өмір қорғау және 

денсаулық нығайту, балалардың орғанизмін шынықтыру болып табылады, ал, жақсы денсаулық 

барлық органдар мен организм жүйелерінің нормаға сай жұмыс істеуімен анықталады. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесі теориясының қазіргі кездегі 

проблемаларын одан әрі дамыту қоғамдық өмір талаптарымен байланысты. 

Өмірдің шапшаң қарқыны, ғылыми – техникалық прогресс, еңбектің алуан 

саласындағы сан түрлі шығармашылық іс-әрекет қабылдау, еске сақтау, ойлау 

процестерінің активтілігін, дәл және тез бағдарлауға және түсіп жатқан информация 

тудыратын реакцияға деген қабілетті талап етеді. 

Осыған байланысты сәби жастан бастап балалардың дене тәрбиесін дұрыс 

ұйымдастыру, денсаулығын нығайту және жан-жақты дамыту, мектепке және алдағы 

қоғамдық өмірге дер кезінде даярлаудыжүзеге асыру маңызды болып табылады. 
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Жасөспірім күресші ізбасарлар дайындау мақсатында бастапқы дайындық 

топтарындағы техника-тактикалық жұмысты жүргізу әдістемесін өзгерте отырып, 

балалардың спортқа бейімділігін анықтау.  

Тірек сөздер: Жасөспірім, күресші, дайындау, техника, тактика, әдістеме  
 

Выявление склонности детей к спорту с изменением методики проведения технико-

тактической работы в группах начальной подготовки с целью подготовки подростков-борцов. 

Ключевые слова: Подросток, боец, подготовка, техника, тактика, методика  
 

Identification of children's propensity for sports with a change in the methodology of 

technical and tactical work in groups of initial training in order to train teenage wrestlers. 

Keywords: teenager, fighter, training, technique, tactics, methodology 

 

Қазіргі уақытта көптеген маман мен жаттықтырушы балуандардың техникалық - 

тактикалық даярлығының мазмұнын анықтау кезінде жарыс әрекеттері есебінің 

қажеттілігін, яғни, техникалық-тактикалық әрекеттердің қолданылуын және тиімділігін 

атап көрсетеді Коблев.Я.К. Чермит.К.Д. Бұл ереже алғашқы жарыс және қайталап жаттығу 

қағидасына негізделеді. 

«Жарыс спорттың шарықтау шегі бола отырып, критерий негізінде спортшының 

жеке ерекшеліктерінің сипаттамасын іріктеп қана қоймай, сонымен бірге жаттығуда 

қолданылатын жаттығулардың мақсаттылығын да диференциялау критерийі болып 

табылады». Сондай-ақ мамандар даярлық әдістемесінің заңдылығы жарыс әрекеттері 

талаптарынан шығуы тиіс екенін атап көрсетеді Окрошидзе.М.Г. 

Отандық және жапондық мамандар ғылыми-әдістемелік әдебиеттердегі негізгі 

талаптардың бірі ретінде жарыстарда мақұлданған және табысты қолданылған техникалық-

тактикалық әрекеттерді талдау және сипаттау қажеттілігін бөліп көрсетеді. Сонымен бірге 

авторлардың бірқатар бөлігі бастапқы техникалық – тактикалық даярлық мазмұны 

жарыстарда қолданылатын әдістердің ғана емес, сондай-ақ дидақтикалық талаптардан, сол 

сияқты қозғалыс дағдысын оң ауыстыру тиімділігін ескере отырып та анықталуы тиіс. 

Сөйтіп, жоғарыда аталған негізінде техникалық-тактикалық әрекеттерге үйретудің 

және жетілдірудің негізгі проблемасы зерттелетін әрекеттердің күрделі үйлестіру 

құрылымы мен олардың вариативтілігі болып табылады. 

«Жеткілікті техника көлемі көлемі спортшыға жекпе-жек барысында туындайтын 

барлық тактикалық міндеттерді шешуін қамтамасыз ететін техникалық әрекеттердің 

төменгі жиынтығын көрсетеді». Жеткілікті техника көлемі спортшы техникасын әлеуметті 

қарсыластар техникасымен салыстыру арқылы анықталады, ал жеткіліксіз техникалық 

әрекеттер әртүрлі жіктеу топтарынан іріктеледі.Қажетті техника көлемі спортшы нақты 

жаттығу процессі есебінен және оның жеке мүмкіндіктерінен меңгеруі мүмкін техникалық 

әрекеттер жиынтығын көрсетеді. Егер жеткілікті техника көлемі балуан даярлығының әрбір 

белгілі деңгейін сипаттаса, онда қажетті техника көлемі спортшы техникалық – тактикалық 

даярлық барысында меңгеруі мүмкін барынша болатын көлемді көрсетеді. 

Бүгінгі таңда спорттық күрес теориясы мен практикасында спортшылардың 

техникалық-тактикалық даярлығы мазмұнын анықтау тәсілдеріндегі кейбір ерекшеліктерге 

қарамастан мыналар ұсынылады:  
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1) бірініші сабақтан бастап жарыс жекпе-жектерінде қолданылуына байланысты 

техникалы-тактикалық әрекеттерді үйретуге және жетілдіруге бөлінетін, яғни, сирек 

қолданылатын немесе нәтижелілігі аз болып табылатын әдістерге қарағанда нәтижелі және жиі 

қолданылатын әдістерді зерттеу үшін уақытша пропорцияларды сақтау Рыбалков Б.М. 

Николаенок Г.В.  

2) спортшының жеке арсеналы аса тиімді әдістерден қалыптасуы керек.  

3) сондай-ақ балуан арсеналына техникалық – тактикалық шеберліктер қалыптасуы 

үшін қажетті жарыстарда сирек кездесетін әдістер (мысалы, тепе-теңдіктен шығару, 

жамбасқа салу) кіруі тиіс. 

Жоғарыда аталғандардан жарыстар кезінде балуанның техникалық – тактикалық 

даярлығының барлық оң және теріс жақтары анық көрінентінін білуге болады Деметев.В.Л.  

Осының негізінде спорттық жетістіктер деңгейін арттырудың негізгі құралының бірі 

жетекші балуандар практикасы мен тәжірибесінде тексерілген техниканың үздік үлгілері 

жасөспірімдер жасындағы жастарға берілуі болып табылады Харлампиев.А.А.[40]. Техника 

жеке спортшыда да, тұтастай спортта да аса тиімді бола отырып, өзгеріп, жетілдіріліп және 

жаңаланып тұратындықтан оның тиімділігі әрбір сәтке қатысты.  

Сөз соңында іс жүзінде спортшының техникалық-тактикалық арсеналы көбіне 

стихиялы түрде қалыптасады. Жаттықтырушылар барлық жіктеу топтарындағы 

балуандардың әдістер мен әрекеттерді (спорттық мектептерге арналған бағдарламалар 

негізінде) зерттеуіне және меңгеруіне күш салады. Сонымен бір уақытта олар спортшылар 

жақсы үйрене алатын және аса маңызды, нәтижелі әрі тиімді деп есептейтін әдістерге көп 

көңіл аударады. Әдетте, жаттықтырушылар өз тәжірибелеріне сүйене отырып, интуициялы 

түрде өз оқушыларының жеке ерекшеліктерін пайдалануға тырысады. Бұл «әрбір 

жаттықтырушы техникалық-тактикалық әрекеттерді өзіндік үйрету әдістері және олардың 

жек арсеналы болатынымен» байланысты Тоноян.Х.А. 

Бұл модель осы белгілері бойынша балуанның сандық сипаттамасы осы 

дайындықтағы барлық балуандардың орта статистикалық мәліметі нақты палуандар 

көрсеткіштерімен салыстырылады. 

Осындай дайындықтардың жетістіктері мен кемшіліктері белдесудегі тәсілдерді 

өткізудің белсенді сандық талпынысы, қорытындылық белдесудегі палуанның алған ұпай 

саны, тармақтар палуан белдесуде шабуылдаушы қимылды пайдалаңған тәсілдердің 

құрылымдык тобының саны, тиімді тармақтар - тәсілдердің тобының саны, соның ішінде 

балуан белдесуде шабуылдаушы қимылды табысты пайдаланғандары. 

Күш дайындық деңгейі, тәсілдерді орындау кезіндегі негізгі жүктемені жеңуге, 

буындағы икемділікті дамыту, икемдік деңгейін көтеруге жағымды әсер етеді, әдіс-тәсілдік 

дайындықтың кемшіліктерін түзетуге көмектеседі. 

Көптеген мамандар техниканы қалыптастыруды оқыту үрдісінің құрамды бөлігі 

болып табылады деп есептейді. Спортта дағдыны қалыптастыру жаттықтыру үлгісінде 

өтеді. Жаттығу үрдісін сапалы басқару үшін дағдыны қалыптастыру туралы заңдылық 

білімі қажет. Барлық мамандар дағдыны қалыптастырудың негізгі жағдайы оқытылған 

қимылды бірнеше рет қайталау деп есептейді. Жеке авторлар дағдыны қалыптастыру 

кезінде сананың белсенді қатысуын айтса, екіншілері қайталауга ерекше көңіл бөледі, 

үшіншілері нығайтуға маңызды рөл береді. 

Осылай дағдыны қалыптастыру сананың белсенді катысуымен, нығаюымен, 

бірнеше рет кайталау қимылы есебінен өтеді. Мамандар оқыту үрдісіндегі қателіктердің 

болуын әрқалай ойлайды. Кейбіреулер олардың болуын жағымсыз деп есептейді, 

басқалары кателіктің болуы қажет дейді. Грек-рим күресіндегі белдесуде қозғалыс 

қимылын бірнеше рет қайталауда карсыластың қарсыластың кедергісі ескерілуі қажет. 

Еркін күресінің мамандары көптеген зерттеулерінде спорттың нәтижеге, әдіске, 

балуандардың жеке ерекшеліктеріне әсер етуін зерттеген. Күшті дамытудың жоғары 

деңгейі балуанның біліктілігін көтеруі, ал жеке бұлшық ет топтарының күшін дамытудың 
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 жоғары деңгейі, белдесуде тәсілдерді сапалы орындауға ықпал етеді. Балуанның әдістік 

шеберлігінде жылдамдық маңызды рөл атқарады. Балуандарды дайындауда балуандардың 

жылдамдық-күш дайындығына көп көңіл бөлу керек. Үлкен жылдамдықты балуандар басқа 

балуандарға қарағанда арттықшылығы бар, сондықтан тәсілдерді орындаға кезде 

қиыншылықтар туғыза біледі. 

Еркін күресінде көп тәсілді орындау ептілікті дамытудың жоғары деңгейін талап 

етеді. Буындары еркін, ширақ кимылдайтын балуандар үлкен табысқа жетеді. Сонымен 

бірге бұл буындарға ептілікті дамыту деңгейі жоғары болса, қимылды орындаудағы 

дағдыларды тез үйренуге ықпал етеді. Балуандарды дайындауда ептілікке көп көңіл бөлу 

керек. Балуандарды дайындау үрдісінде төзімділікті тәрбиелеу кажет, бұл қасиетті дамыту 

белдесудегі дағдының тұрақтылығын, сенімділігін сақтауға ықпал етеді. Шабуылдаушы 

әрекетте балуанның бойы мен салмағындағы ерекшеліктерге көп көңіл бөлінеді. 

Салмағы ауыр балуандар, шабуылдаушы балуанға белдесу кезінде орындайтын 

тәсілдері қосымша қиындықтар келтіреді. Бойлары әртүрлі балуандардың белдесу кезінде 

әртүрлі тәсілдерді таңдауынатура келеді. 

Қарсыласпаған серіктеске әдіс-айланы орындау барысында әдістерді жетілдіру. 

Күресте тәсілдерді орындау дағдысын қалыптастыру әдістік қимылды бірнеше рет 

қайталаудан тұрады. Қорыта айтқанда, дағды, қозғалыс әрекеттерін бірнеше рет қайталау 

арқылы сапалы түрде қалыптасады. 

Белдесуде тәсілдерді бірнеше рет қайталауға қажетті жағдайды жасаған және 

орындатқан пайдалы болады. Қазіргі уақытта балуандардың шеберлік деңгейі әдіс-тәсілдік   

дайындықтарының   көрсеткіші   бойынша   анықталады. Әдістік әрекеттерді орындау 

тиімділігі  -  қозғалыс  міндеттерін  шешетін қиыншылық мөлшеріне бағынады. Белгілі аяда 

әрекетті орындау тиімділігіне дағдыны жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады [15]. Жарыс  

жекпе-жектеріндегі балуандардың өзара әрекеттерін үлгілеу және оқу-жаттығу процессінде 

оны қолдану қажеттілігі мен маңыздылығын спорттық күрестегі бір қатар 

жаттықтырушылар мен мамандар атап көрсетті. 

Спорттық күресте, әдетте, нысанды бақылау барысында зерттеуші алатын және 

оның жұмыс істеу тетігін көрсететін үлгілер әзірлемесін және оны пайдалануды білдіретін 

концепциялық үлгіеу қолданылады. 

Бұл үлгілер зерттеу нысанының әртүрлі өлшемдері арасындағы байланысты 

бекітеді, тұтастық қасиеттерінің маңыздылығын бағалау, жүйегін қасиеттерін анықтау 

мүмкіндігін береді, оынң жеке құрылымын анықтайтын кейбір жағдайға келтіреді. 

Үлгілеу әдісінің мәні ерекше нысан ақпаратын алу және (немесе) сақтау мақсатында 

жасалатын жалпы мағынадағы (қорытылған үлгі) үлгі алудан тұрады (ойша бейне түрінде, 

таныс құралдармен, не болмаса материалданған жүйемен сипаттау).  

Осы әдістің негізінде зерттеу міндетті зерттелетін нысанның елеулі сипаттамалары 

мен қасиеттері бөліп көрсетуге, ал бастысы оларды оңтайлы мөлшерге дейін шектеуге 

мүмкіндік беретіндіктен үлгілеудің барлық процессі үшін орталық буын болып табылады. 

Сондықтан да шынайы нысанды қарауда нысанның қысқартылған бейнесіне көшуге 

болады, ол зерттеу нысанын көрсетеді зерттеу үшін соншалықты күрделі емес түрде 

бейнелейді. Сонымен бір уақытта оны зерттеу кезінде жаңа ақпарат алуға мүмкіндік 

беретіндей етіп алмастырады. 

Спорттық күресті үлгілеудің негізгі және әзірленген бағыттарының бірі «күшті» 

балуан үлгісін сипаттамаларын әзірлеу болып табылады. 

Бұл бағыт: біріншіден, балуандардың спорттық шеберлігін ресми жарыстарда алған 

орындарымен ғана емес, сондай-ақ үлгінің әртүрлі сипаттамаларымен салыстыру үшін; 

екіншіден, спортшылар дайындаудағы кемшіліктерді анықтау және оларды жою жолдарын 

белгілеу үшін әзірленеді. 

Күрделі техникалық-тактикалық әрекеттерді меңгеру кезіндегі техникалық-тактикалық 

процессінде тактикалық дайындықтың маңызы техникалықтан асып түседі. Мамандар 
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спортшының өзара байланысын және қандай да болмасын айлаларды орындау кезіндегі 

жекеленген әрекеттердің бір-бірімен бағыныштылығы меңгерілген әдістердің немес аздығы 

емес, жекпе-жектің тактикалық жағдайындағы айла жасау үшін оңтайлы санныі болуы маңызыд 

екенін атап көрсетті. Балуанды тактикалық дайындаудың негізіг міндеті белгілі жағдайларда 

оның дайын тактикалық шешімдермен қамтамасыз ету бөліп көрсетіледі, себебі таныс 

жағдайларда бағдар алу аз зерттелгенге қарағанда әлдеқайда жеңіл. Осыдан спорттық жекпе-

жектегі тактикалық жағдайды бағалау туралы мәселе қойылды. 

Жарыс жекпе-жегіндегі балуанның әрекеті құбылмалы даулы жағдайларда өтеді. 

Әрекеттің техникалық-тактикалық әрекетін құруды балуан ұстасу жағдайында 

бейнеленетін және «қажетті болашақ» үлгі -  мақсатындағы оны ойша түрлендіру негізінде 

жүргізеді. Сөйтіп, балуанның негізгі міндеті «қалыптасқан жағдайды тез бағалау және 

оларға   дәл уақытылы әрекеттермен сезіну, сондай-ақ өз әрекеттерімен шабуылдауға 

қолайлы сәтке дайындау» қажеттілігі болып табылады. Техникалық-тактикалық дайындық 

әдістемесінде техника мен тактиканың өзара  байланысы белгілі бір динамикалық жағдай 

арқылы мынадай бейнеде өз көрнісін тапты: «Тактикалық дайындық тәсілін қолдана 

отырып, қолайлы динамикалық жағдайда әдісті меңгеруден кейін жаңадан меңгерілетін 

тактикалық дайындық тәсілдері және қолайлы динамикалық жағдайды пайдалану есебінен 

балуанның ептілігі мен дағдысы кеңейту керек». 
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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 
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 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  
 

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 

Keywords: 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. 

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 
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амплитудасы түсініледі. Енжар икемділік антагонист бұлшық еттердің созылғыштығының 

амплитудасына (эксцентриктік ширығу) байланысты. Бұл бұлшық еттердің жеткіліксіз 

созылғыштығы буындардағы анатомиялық қозғалғыштықты шектейді. Бұған амплитудасың 

артуымен бұлшық еттердің ширығатындығы және одан әрі созылуға тонустық 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  

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 
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 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, 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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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  

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 

Keywords: 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 
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 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. 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.  

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 

созылғыштығының амплитудасына (эксцентриктік ширығу) байланысты. Бұл бұлшық 

еттердің жеткіліксіз созылғыштығы буындардағы анатомиялық қозғалғыштықты шектейді. 

Бұған амплитудасың артуымен бұлшық еттердің ширығатындығы және одан әрі созылуға 

тонустық қарсы тұруы себепкер болып отыр . Ықтимал амплитуданың жоғарғы 

шекарасында ауырсыну сезімдері пайда болады, олар қозғалысты тоқтатуға сигнал болып 

қызмет етеді . 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  

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 . Сонымен бірге, 

буындардағы тап осы белсенді қозғалғыштық көпсайыста жаттығуларды орындаған кезде 

қозғалыстар амплитудасының көрсеткіші болып табылады және спорттық акробатикада 

оқытып-үйретудің табыстылығын анықтайды . 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, 



 

285 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
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, 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 
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 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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Жаттығу - өндірістік оқытудың негізгі әдісі оқулықтарда, әсіресе, практикалық 

жұмыстар кезінде жаттығудың мәні, оның дидактикалық маңызы, басшылық ету, 

өндіріс шеберінің алдындағы нұсқау беруі туралы.  

Тірек сөздер: Жаттығу, оқу, әдіс, практика, дидактика, басшылық ету   
 

Упражнение-основной метод производственного обучения в учебниках, особенно в 

ходе практических работ, рассматриваются вопросы о значении упражнения, его 

дидактическом значении, руководстве, инструктировании перед мастером производства. 
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Exercise is the main method of industrial training in textbooks, especially in the course of 

practical work, questions about the meaning of the exercise, its didactic meaning, guidance, 

instruction before the production master are considered. 

Keywords: training, method, practice, didactics, guidance 

 

Жаттығу – бұл тек қайталау ғана емес, сонымен бірге алға қарай жылжушылық әрекет, 

яғни жаттығу – кәсіп игеру машығы. Әрбір жаттығудың өз алдына мақсаты болуы тиіс: нені оқу 

керек, не істеу керек, қалай істеу керек, нәтижесі қандай және т.б. Жаттығудың мақсаты 

оқушыларға саналы түрде түгел жеткізілуі тиіс. Жаттығу шебердің басшылығымен жүгізіледі. 

Шебер мақсаты мен оқушы мақсаты – бір. Жаттығу кезінде оқушы қызметіне түзету ендіру – оқу 

мақсатына бағытталуы тиіс. Оқушылар жаттығуды саналы түрде атқаруы тиіс, мұнда саннан 

сапаға көшу ұстанымы негізгі бағытқа ие. Жаттығудың тиімділігі, нәтижесі оқушы 

қызығушылығы мен ынта-жігеріне де тікелей байланысты. Жаттығу барысында оқушылар өз 

ісіне бақылау жасап, оның нәтижесін білуі қажет (қимылды бейнелі көрсету, эталон, жұмыстық 

сызбалар, техникалық талаптар, тренажер белгілері, істеген өнім, т. б.). Іс-әрекетің, қимылдың 

әрбір кезеңінде оқушы қандай жетістіктерге жететінін білуі керек, түпкі мақсат жолында әлі де 

не қажет екенін бағдарлай алуы қажет.  

Жаттығуларды жіктеуді 2 жақтан қарастыру керек:  

1 - дидактикалық мақсаттылығы;  

2 - жаттығу мазмұны.  

Жаттығуларды мазмұнына қарай жіктеу өндірістік оқыту кезеңдеріне сай келеді. 

Кесте бойынша (үлгі) жаттығуларды түрлі санаттарына қарай жіктеу соңғы уақытта 

кәсіптік білім беру саласында жиі қолданылып жүр. 

Биіктікке секіру. Биіктіктен секіру үшін спортшы ең әуелі сілтейтін және итерілетін 

аяқты анықтап алады. Шамамен 7-9 м жүгіретін жерін белгілейді. Әдетте, биіктікке секіретін 

спортшы кермеден секіруге жүгірген кезде аса жоғары жылдамдықпен бастағанымен, кермеге 

жақындаған кезде жылдамдық төмендейді. Себебі, спортшы секіруге дайындалады. Бүгінде 

биіктікке секірудің бүкіл әлемге тараған үш түрлі жаттығуы бар.  

Біріншісі - «аттап» секіру;  

Екіншісі -алдыға қарай «аунап» секіру;  

Үшіншісі - «шалқадан жатып өту»;  

Қазір әлем бойынша ең жоғарғы көрсеткішті -«шалқадан жатып өту» әдісімен 

орындап отыр. Оқу процесінде қолданылатын секірудің ең қарапайым түрі «аттап» секіру. 

Сабақта биіктікке секіруді осы «аттап» секіруден бастайды. Секірудің негізгі айла-тәсілін 

үйрену үшін ең әуелі дұрыс жүгіріп келгенде сілтейтін аяқ дәл шығу керек. Сілтейтін аяқты 

кермеге қарай созғанда тізе бүгілмеуі керек. Екіншіден, итерілетін аяқ нақтылы өз орнына 

түсуі керек. Яғни, негізгі мақсат - итерілетін аяқтың қозғалысы дұрыс орындалуы керек. 

Сонда ғана жаттығудың орындалуы нәтижелі болады. Жаттығуды орындаушы жерге 

сілтеген аяғымен түседі. Кермеден сілтеген аяқ, өткеннен кейін итерілетін аяқ мүмкіндік 

болғанша жоғары көтеріледі. 

Жанды, жансыз денелердің тіршілік ететін негізгі факторлары - су, ауа күн сәулесі. 

Міне, сусыз тіршілік жоқ. Сондықтан суға түсу адам денсаулығын сақтаудың негізгі құралы 

болғандықтан, міндетті түрде дене тәрбиесі пәнінің бағдарламасына кіреді.  

Дене тәрбиесі сабағында суға түсуді оқытудың негізгі мақсаты жас ұрпақты суда 

жүзуге үйрету. Жалпы Республикамызда суға шомылудың толық жағдайы жасалған жөн. 

Бірақ, суда жүзуді үйрену кімнің болса да міндеті болып табылады. Осыдан барып, суға 

жүзуді бұқаралық міндетке айналдыру, бүкіл халықтың дене шынықтыру-сауықтыру 

шараларының бағдарламасына енгізу қарастырылған. Сонда ғана, халықтың денсаулығын 

сақтаудағы нәтижелі ісі болмақ. Бүгінгі таңда оқу жүйесіне президенттік тесттің 

бағдарламасы да кіріп отыр. Әрине, президенттік тесттің нормативтер көрсеткіштерінен 

сынама тапсыру әркімнің міндеті болып табылады.  
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 Білім беру жүйесінде суға жүзу жаттығулары өз алдына спорт түрі ретінде де 

қолданылады. Суға жүзудің оқыту жүйесі жабық су бассейндерінде және ашық су 

қоймаларында ұйымдастырылады. Әрине, ашық су қоймаларында оқу процесін 

ұйымдастыру жылдың жылы мезгіліне байланысты.  

Суға жүзудің процесін өткізу мен ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі бар. Бұл 

процесс, ең әуелі бассейнде және ашық су қоймаларында сабаң өткізудің ережесімен 

танысады. Мұғалімнің нұсқауынсыз және бақылауынсыз ешқандай жаттығуларды 

орындауға болмайды. Суға түспес бұрын, жүзуді үйренудің бастапқы дайындық 

жаттығулары құрлықта орындалады. Одан кейін, судың тереңдігі тізеден және белден 

аспайтын жерде орындалады. Сабақта суға жүзудің барлың ережелері мұқият орындалады. 

Оқу процесінің бастапқы жаттығулары судың астында дем шығару және денені су бетінде 

қалай ұстау керек, ол үшін қол мен аяқтың қандай қозғалысы болу керек, т.б. осылайша 

жалғаса береді. Енді, суда алдыға қозғалу үшін қол-аяқпен қандай жаттығулар орындалады. 

Жалпы осы жаттығуларды орындаудың айла-тәсілін үйренуден бастайды. Жүзу 

жаттығуларының негізгі түрлерін оқыту процесі, шұғылданушылардың су бетінде денесін 

қалай ұстау керектігін әбден үйренгеннен кейін ғана жалғасады. Бұл оқыту жүйесі тек қана 

мұғалімнің басшылығымен, жүргізген нұсқауымен және бақылауымен өтеді. Суда жүзу 

негізгі үш жаттығудан тұрады. Құлаштап жүзу, етпеттеп және шалқалап жатып 

орындалады. Екінші - брасс, тек етпеттен жатып орындалады. Баттерфляй әдісімен де 

етпеттен жатып жүзеді. Бүкіл әлемде суда жүзу жаттығуларының негізгі тараған түрі - 

етпеттеп жатып құлаштап жүзу. Кім болсын, жүзудің қандай жаттығуымен шұғылданса да, 

ең әуелі міндетті түрде құлаштап малтау әдісін үйренуі керек. Содан кейін ғана брасс, 

болмаса баттерфляй әдісімен малтуға ден қоюға болады.  

Жалпы жүзуден жарыс бағдарламасына - етпеттен жатып құлаштап жүзу, шалқадан 

жатып құлаштап жүзу, брасс және баттерфляй жаттығулары кіреді.  

Суда жүзе білу - өмірге өте қажет. Адам баласы ерте заманнан беру сауда жүзумен 

айналысып келеді. Ал жүзуді, сүңгуді, судың бетінде қалқауды адам іштен туа білмейді. 

Мұны бала кезінен үйренген жөн, есейе келе ол кімге болса да қиынға соғады. Суда жиі 

жүзу адамның тыныс алу жүйесін жақсартады. 

Жүзу кезінде адам кеуде мен қарынға түсетін судың қысымын ішке терең дем тарту 

арқылы жеңеді, мұның өзі тыныс алу жүйелерін жетілдіріп, жұмысын жақсартады, оттекпен 

қамтамасыз етіп, өкпенің көлемін ұлғайтады. Ерте заманнан бері халық арасында таралған 

су бетінде қозғалу тәсілдері мынадай: су ішінде тіке тұрып қимылдау, бақаша, итше 

қырындап жүзу және теңізшілердей жүзу тағы басқа. Жүзу дегеніміз судың бетімен немесе 

ішімен белгілі тереңдікте қолмен және аяқпен есу қимылдары арқылы адамның ілгері 

жылжуы. Осыған сәйкес бір-біріне ұқсас екі тәсіл болады - ол жүзу тәсілі және сүңгіу тәсілі. 

Бірақ олардың бір-бірінен айқын айырмашылығы бар.  

Алға қойылған мақсатқа қарай, жүзуді негізінен мынадай үш түрге бөледі: жалпы 

жұртшылықтың жүзе білуі, спорттық жүзу және қолданбалы жүзу. Жұртшылықтың жүзе 

білуінің маңызы - жалпы халықтың дене тәрбиесін жетілдіруге тигізетін көмегінде. Мұны 

жүзеге асыру үшін, екі түрлі жұмыс атқарылды:  

1. Көпшілікке жүзуді үйрету.  

2. Жүзудің көмегімен денсаулықты және дамуын нығайту.  

Жүзе білудің негізгі құндылығы – суға барып бара жатқан адамдарды құтқару, оларға 

уақытында көмек көрсету. Осыған байланысты халықты, әсіресе жасөсіпірім балаларды жүзуге 

үйрету - маңызды міндет. Суда жүзудің пайдасы –адамның денсаулығын нығайтатындығы, 

сонымен қатар ол адам өзін таза ұстауға және денесін шынықтыруға көмектеседі.  

Жүзуді үйрету - дене тәрбиесінің кең тараған маңызды түрі. Ол балалар бақшасында, 

мектептерде, орта және жоғары білім оқу орындарында іске асырылады. Мектеп оқушыларына 

жүзуді үйретуге ерекше мән беріледі. Сондықтан жүзу сабағы мектептердің дене тәрбиесі оқу 

бағдарламасына енгізіледі. Жүзу сабағы міндетті түрде дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдерін, 
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спортшыларға оқу пәні ретінде өтеді. Бұл пән институттардың, орта білім беретін дене 

шынықтыру оқу орындарының және мектептердің оқу жоспарларына еншізіліп оқытылады. 

Сондықтан жүзу сабақтарын маман адамдар өткізуі керек. Спорттық жүзудің маңызы. 

Жүзумен шұғылданудың спорттық жетістіктерге жетуде маңызы зор. Мысалы: суға секіру, су 

шаңғы спорты, есу желкен спорты және т.б. мұндай спорт түрлерімен айналысу үшін алдымен 

жүзіп үйрену қажет. Ал су добы, су асты және мәнерлі жүзу спортының негіздері - жүзе мен 

сүңгу. Бұл екеуін шебер меңгерген спортшының жоғарыда аталған су спорты түрлері талап 

қойылады. Мысалы: су добы спорты үшін керегі доппен және допсыз жүзгенді жылдамдық пен 

ептілік, су асты спортында қолыңдағы қажетті құра-жабдықтарды тастамай, тез жүзіп, сүңғи 

білу қажет. Суда жүзудің мынадай спорттық әдіс тәсілдері бар. Кроль – еркін жүзу (етпеттеп 

және шалқалап), брасс және баттерфляй (баттерфляй кейде дельфин деп те аталады). Спорттық 

жүзудің осы түрлерімен шұғылданатын адамдар жүзу әдістерін тыңғылықты орындауға 

дағдыланады. Жүзген кезде қимыл-қозғалыстың әсерінен дененің барлық бұлшық еттері 

жұмыс істейді, мұның өзі адамның денсаулығына және тұласына сымбатты болуына 

көмектеседі. Ал жүзу қашықтығын ұзартқанда, жылдамдықты шапшаңдатқанда денеге түсетін 

күш біртіндеп байқалады. Осыған жаттығу адамның дене құрылысының төзімділігі ұлғайтады 

және икемділігін арттырады.  

Спорттық жүзу әдістерінің өзіндік ерекше айырмашылықтары бар: аяқ-қолдың 

қимылдары, тыныс алу, дем шығару, жүзуді бастау сәттері, бұзылу т.б. Мысалы: кроль әдісімен 

етпеттеп және шалқалап жүзгенде аяқ пен қолдың қимылын кезектесіп орындалады да, ал брасс 

және баттерфляй әдістерін қолданғанда қол мен аяқ қатар, бір уақытта бірдей қимылдайды. Күш-

қуатты аз пайдаланып, үлкен табысқа жету үшін спорттық жүзу әдістерімен қимылдары үнемді, 

дұрыс пайдалануы керек. Жүзуден бағдарламаға сәйкес еркін әдіспен мынадай қашықтықтарды 

жарыстар өткізіледі: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 метрге (жаттығушының қалаған әдісімен әдетте 

ең жеңіл, шапшаң әдіс болып саналатын етпеттеп кеудемен жүзу); 100 және 200 м бассейн, 100, 

200 м баттерфляймен (әдеттер мұның шапшаңдылық түрі дельфин әдісімен орындалады); 100 

және 200 м шалқалап кроль әдісімен жүзу; 200 немесе 400 м қашықтықты жүзуші құрама 

тізбектен орындайды; 50 м немесе 100 метрден (қашықтықты төртке тең бөліп) - баттерфляймен, 

шалқалап, брасспен, еркін әдіспен аяқтайды; эстафета (алмасу): 4Х100 м бірін-бірі ауыстыратын 

төрт жүзуші орындайды, жарысты шалқалап жүзу әдісінен бастайды, сонан кейін брасс, 

баттерфляй және еркін әдіспен аяқтайды, 4х100 м еркін әдіс – ер адамдар үшін. Қолданбалы 

жүзудің маңызы. Мұндай жүзу еңбек өнімділігін арттыру және еңбекшілердің денсаулығын 

сақтау мақсатын көздейді. Жүзу мен сүңгу қолданбалы тәсілдерге жатады. Бұоапдың қолдану 

мүмкіндігі өте кең. Жазғы қапырық, ыссы күндерде амалдар жүздеп, мыңдап жағажайларға - 

өзен-көлдердің, теңіздердің жағаларына жиналады. Судың жағасындағы таза, салқын ауа, күннің 

сәулесі, табиғи көгілдір өсімдіктер дүниесі демалысқа өте пайдалы. Әрине мұның бәрі, әсіресе 

жақсы жүзе білетін адамдарды ерекше рақаттандырады. Жүзудің қолданбалы тәсілін өзен-

көлшіктерді, тоғандарды, каналдарды жүзіп өткенді, судың астынан бір зат іздегенде суға батып 

бара жатқан адамды құтқару кезінде кеңінен пайдалануға болады. Ол үшін жүзудің спорттық 

әдістерін білу шарт. Себебі адам өзін суда жақсы ұстай алмай тұрып, жүзудің қолданбалы 

тәсілдерінің меңгере алмайтыны белгілі. Жүзудің спорттық әдістерін меңгергеннен кейін әрбір 

адам жақсы сүңги білуге, жолдағы кедергілерді жүзіп өтуге, суға батып бара жатқан адамды 

құтқару тәсілдерін білуге тиіс. Жақсы жүзе білетін адамның небір қиын жағдайда таңғажайып 

ерліктер көрсете алатыны да белгілі. Ал жүзе білмейтін немесі қатты ағынды су ала жөнелсе, 

өзін-өзі ұстай алмай, сасқалақтап су жұтып ағып кетуі ғажап емес. Қолданбалы жүзудің маңызды 

түрі - суға кеткен, апатқа ұшыраған адамды құтқару. Бұл түр теңізшілерге, балықшыларға, сал 

ағызатын жұмысшыларға, ғарышкерлерге және дене тәрбиесі мұғалімдеріне қажет. Жүзудің 

денсаулыққа әсері. Жүзу – дене шынықтыру үшін нәтижелі әдістерінің бірі. Ол тұрақты тазалық 

дағдыларын қалыптасуын мүмкіндік туғызады. Судың температурасы адамның дене қызуынан 

қан уақытта да төмен болады, сондықтан су ішіндегі адамның денесінен ауа кеңістігіне 50-80% 

артық жылу тарайды. Шомылу және жүзу дене мүшелерінің сыртұы температура өзгерістерінен, 
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 салқыннан пайда болатын ауруларға шалдықпай, төзімді болуын тәрбиелейді. Ал жүзу өзен-

көлдеде өткізілетін болса, күннің шуағы мен таза ауа адам денесіне күшті әсер етеді. Жүзе – 

жүрек, қан тамырлары мен тыныс алу жүйелерін жетілдіруге жақсы әсерін тигізеді. Жүзумен 

жүйелі түрде шұғылданып жүрге адамның жүрек соғуы минутына 72-ден 48-50-ге дейін сирейді, 

ал қанның көлемі жүрек бір соққанда 70-80 мл-ден 120-140 мл-ге дейін көбейеді. Жүзу тыныс 

жүйелерін нығайтып, оның жұмысы дағдыландырып, өкпенің тұрақты сыйымдылығын 

ұлғайтады. Мысалы, жүзумен жүйелі түрде шұғылданып жүрген спортшылардың өкпесінің 

сыйымдылығы 4000-7000 см 3 дейін, кейде одан да көбірек ұлғаяды. Судың тығыздығына 

байланысты тыныс алу, дем шығару қиындайды, тыныс алу судың қысымына, ал дем шығару 

судың кедергі күшіне байланысты. Жүзу жүйке жүейсін бекітіп, адамның ұйқысын, асқа тәбетін 

жақсартады, сол себептен дәрігерлер жүзуді емдік амал ретінде ұсынады. Дене шынықтыруда 

және емдеуде жүзу сабағы кеңінен таралған әдіс. Жүзу әсіресе балалардың дене құрылысын, 

денсаулығын жүйелі түрде нығайтуға пайдалы әсерін тигізеді. Сонымен қатар жүзу сабағы 

балалардың қол-аяқтарының тірек-қимыл жүйесін бекітіп, денесін дамытады және төзімділігін 

арттырады. Баланың денесі күшті, буындары иілгіш, қимылдары шапшаң және әсем болуына 

ықпалын тигізеді. Жүзу егде адамдарға да пайдалы, өйткені ол адам денесінде зат алмасуды 

күшейтетін жолдың бірі. 

Жүзу - адам мен жануарлардың, су түбіне тимей қозғалу әдісі. Ол қозғалыс, көңіл 

көтеру және демалыс амалы, сондай-ақ спорттың бірегей түрі болып саналады. Оның ағзаға, 

әсіресе, жүрек пен тірек-қозғалыс жүйесіне беретін жалпы беріктендіргіш және сауықтыру 

әсері бойынша дене белсенділігінің басқа түрлерінің арасында оған тең келетіні жоқ. Көне 

Грекияда жүзу дене тәрбиесінің маңызды құралы ретінде пайдаланылған. Жүзумен барлық 

жастағы және мүмкіндіктегі адамдар айналыса алады, өйткені дене суда ұсталып 

тұратындықтан, ешбір бұлшық етке немесе буынға артық салмақ түспейді. Оның үстіне 

қажетті құралдары да көп емес, жүзуді кез келген жаста бастауға және оған деген 

бейімділікті сезінгенше жалғастыра беруге болады.  

Жүзудің кейбір жақсы жақтары:  

1. қарама-қайшылығы аз;  

2. төзімділік пен икемділікке әсер етеді, қан айналымын белсендіреді;  

3. бұлшық ет тепе-теңдігін оңтайландырады (көптеген кәсіпқой спортшылар 

жаттығудың бір бөлігін міндетті түрде қауызда өткізеді);  

4. бұлшық ет және буын жарақаты мен аурулары кезінде қалпына келтіру терапиясы 

ретінде қолданылады;  

5. ширығуды болдырмаудың тамаша құралы болып табылады;  

6. еңбек қабілеттілігін арттырып, өмірлік күш береді;  

7. салмақты бақылап отыруға мүмкіндік береді;  

Алайда, жүзу арқылы салмағын түсіргісі келетіндер үшін кері әсері болуы да мүмкін. 

Жүзуден тек арықтауға ғана емес, толуға да болады екен!  

ҚР еңбегі сіңген спорт шебері, жүзуден жаттықтырушы Екатерина Геннадьевна 

Полевая: «Қауызға келетіндердің көпшілігі жүзбейді, шомылады. Яғни, жолдың бойымен 

баяу, жалқаулана қозғалып жүреді. Мұндай кезде калория шығындалмайды, есесіне 

«жаттығудан» кейін қарныңыз ашып тұрады! Өйткені қандағы қант мөлшері төмендейді, ал 

оның қорлары қанға түспейді: түскен салмақ дұрыс емес. Қызу, дұрыс салмақ түскен кезде 

бауыр қанға өз қорындағы қантты бөліп шығарады, сонда сіздің екі сағатсыз қарныңыз 

ашпайды. Міне, сонда ғана жүзген сайын сымбаттана түсесіз. Ал адамдардың басым 

көпшілігі суда шолпылдайды да, тезірек тамақ ішуге жүгіреді», - деп түсініктеме берді. 

Бірақ жаңа бастағандар үшін сабақтың қарқындылық мәселесі қатаң түрде жекелей 

шешіледі. Сондықтан, егер сіз көптен бері жүзбей, енді жүзуді бастасаңыз, суға сүңгуге 

асықпаңыз, кәсіби жүзушілердің кеңесіне құлақ салыңыз, сондықтан алғашқы сабақтар 

сізге көбірек пайда әкелетін болады.  

 



 

291 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Бастауыш мектеп бағдарламасы.- Алматы, 2003.  

2. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика, ЖШС «Нұр-пресс»,2005  

3. Брусиловский М.В. Қазақстандағы дене тәрбиесі және спорт очерктері". Алматы, 

"Кітап", 2001.  

4. құралы.-Кентау, 2007. «Еркін и К-ХХІ» ЖШС баспаханасы. -150б.  

5. Жеке тұлғаның рухани дамуындағы дене мәдениетінің рөлі //«Шоқан тағлымы 

14» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Т.6.- Көкшетау, 2009. – Б.222-224.  

6. Қуаныш Т.Ш. Дене тәрбиесінің ілімі. Алматы, 2005.  

7. Мухтаров С.М.. Дене тәрбиесі сабағында // Қазақстан мектебі., 2001. – № 6 . 67- 

68 б.б.  

 

 

ӘОЖ 79.01/.09 
 

«ӨРЕСІ БИІК, ӨРІСІ КЕҢ ҚАЗАҚТЫҢ ҚОЛ ӨНЕРІ» 
 

Рахимбеков Ж. Е., көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Алматы облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ 

«Жалғызығаш орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ 

 

Қазақ халқы өзінің күн көріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-кешек тігуді, 

азық-түлік өндіруді өзінің тұрмыстың кәсібі етіп, оларды күнбе-күнгі тіршілік барысында 

орынды пайдаланса, әсем бұйымдар жасап, өмірде сән-салтанат та құра білді. Халықтың 

қолөнеріне әдет-гұрып жабдықтарымен қатар, аң аулауға, мал өсіруге және егіншілікке 

қажетті құрал жабдықтар да кіреді. Киіз үйдің сүйегі, ағаш керует, кебеже, сандық жасап, 

кілем, сырмақ, алаша, ши, түрлі бау-басқұрлар тоқып, арқан, жіп есіп, көннен және илеулі 

теріден қайыс, таспа тіліп, өрім өріп, қолдан әр алуан ыдыс-аяқ, адалбақан, асадал, бесік және 

т. б. көптеген заттарды халық шеберлері, өнерпаздар өз қолдарымен жасады. 

Осы орайда қазіргі таңда мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиесіне баулу арқылы өз 

ұлтымыздың ұлттық қолөнеріне үйрету – оқу тәрбие үрдісінің өзекті мәселелерінің бірі 

болып келеді. Қолөнерге оқушыларды баулу өз елін, жерін, халқын сүю, салт-дәстүрін 

бағалай білуге үйретеді. 

Тірек сөздер: қолөнер, еңбекке баулу, қолөнер түрлері 
 

Казахский народ смог зарабатывать на жизнь, делать красивые вещи и зарабатывать 

себе на жизнь, зарабатывая себе на жизнь, пошивом одежды, производством продуктов 

питания и соответствующим образом используя их в своей повседневной жизни. Помимо 

традиционного снаряжения, к ремеслам относятся инструменты для охоты, 

животноводства и земледелия. Изготовление юртовых костей, деревянных кроватей, кебеже, 

сундуков, ткачество ковров, сырмак, алаша, ши, различных шнуров, веревок, ниток, кожаных и 

дубленых поясов, лент, ткачество, различные поделки, адалбакан, асадал, бесик и др. Многие 

вещи были сделаны народными мастерами и любителями своими руками.  

В связи с этим одним из важнейших вопросов в образовательном процессе сегодня 

является обучение школьников народным промыслам нашего народа путем подготовки их 

к труду. Привлечение учащихся к рукоделию учит их любить свою страну, край, людей, 

ценить свои традиции. 

Ключевые слова: рукоделие, приобщение к труду, виды ремесел 
 

The Kazakh people were able to make a living, make beautiful things, make a living by 

making the necessary living conditions, sewing clothes, food production and using them in their 

daily lives. In addition to traditional equipment, handicrafts include tools for hunting, animal 
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 husbandry and agriculture. Making yurt bones, wooden beds, kebezhe, chests, weaving carpets, 

syrmak, alasha, shee, various cords, ropes, threads, leather and tanned leather belts, ribbons, 

weaving, various handicrafts, adalbakan, asadal, besik, etc. Many things were made by folk 

masters and amateurs with their own hands.  

In this regard, one of the most important issues in the educational process today is to teach 

schoolchildren the national crafts of our nation by educating them for work. Engaging students in 

handicrafts teaches them to love their country, land, people, to appreciate their traditions. 

Keywords: needlework, introduction to work, types of crafts 

 

Өресі биік, өрісі кең өнер атаулының қай саласы болсын , жер жүзіндегі басқа да 

халықтар сияқты қазақ халқы да өзінің көне замандардан бері келе жатқан тамаша 

тарихымен және бір өзіне тән ғана қайталанбастай ерекшелігімен көзге түседі . Ал қандай 

да болсын өнер және талант иелерін өмірге келтіретінде сол халық. Сондықтынды біз 

оларды халықтық деп атаймыз. 

Міне , сол халық таланттарының қолынан шыққан зергерлік бұйымдар, киім 

үлгілері, тұрмыстық ыдыстары мен  жиҺаздары, ат-әбзелдері, әсем де зәулім ғимараттар 

қай заманда болмасын өз маңызын жоғалтпайтыны мәлім. Тарихта жазба ескерткіштер мен 

археологиялық деректерге қарағанда, Қазақстан жерінде қол өнер кәсібі бұдан екі жарым 

мың жыл бұрын, әрбір дәуірде өзінің өшпес ізін қалдырып, талай тайпалардың 

творчествосы арқылы қалыптасып, мәдени мұраға айналған.   

Негізінде қазақтың қолөнері көне заманан бері халық тұтынып келе жатқан ұлттық 

мүліктер мен күнделікті тұрмыстық заттарға ұлттық нақыштағы ою-өрнектерді қарапайым 

әшекейлеуден бастап, қазіргі дәуірдегі айналаны қоршаған табиғат құбылысын ағашқа, 

сүйек, керемика, мен түсті металға, жасау- жиһаздарға  бейнелейтін сюжеттік өрнектермен 

әшекейлеуге дейінгі жоғары дамыған кезіне келіп жетті. 

Ою-өрнектермен күнделікті тұрмыста пайдаланатын заттар және төсек-орын, киім-

кешек, ыдыстар, ертұрман тағы басқалар әшекейленген. Кесте тігу, тоқымашылық, өру, құрақ-

құрау өнері, ағаш бетіне күйдіріп  ою салу немесе зергерлік, керемикалық, тағы басқа кең түрде 

қолданылады.Мұндай алтынан айрықша күрделі өрнектер салынып,  жасалған заттар үстем 

таптың пайда бола бастауын, таптық қауымның өзгере бастауын көрсетеді. Алтыннан нәзік 

өрнектермен істелген диадема, аңшылықты бейнелейтін көріңістер, адам бейнесі, жыртқыш 

аңдар мен мифтік жанды заттардың өрімделген, ою өрнектелген күрделі композициясының 

барлығы, сол кездің өзінде - ақ өнердегі шындық негізді салыстырып қарағанда, техникалық 

және көркемдік жағынан жоғары қол өнершілікке қолы әлде қайда ерте жеткендігі байқалады. 

Демек, ою- өрнектермен әшекейлеп бейімдеушілік қандай уақытта да болмасын  

халықтық дәстүр негізінде сақталады.  

Қазақ халқы өнерлі халық болғандықтан, өнерін жоғалтпай өзінің ісін, өмірін 

жалғастыратын шеберлі өнерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірген. Ал қазіргі күнде жастарды өнерге, 

шеберлікке үйрету, ұлттық тәрбие беру технология пән мұғалімдеріне жүктелген. Қазіргі таңда 

мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиесіне баулу арқылы өз ұлтымыздың ұлттық қолөнеріне 

үйрету – оқу тәрбие үрдісінің өзекті мәселелерінің бірі болып келеді. Қолөнерге оқушыларды 

баулу өз елін, жерін, халқын сүю, салт-дәстүрін бағалай білуге үйретеді. Қай халықтың болмасын 

қолөнері, оның тарихынан, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерімен қатар өркендеп, дамиды. Сондықтан 

жас жеткіншектерді халқымыздың мазмұнға бай тәрбиесі негізінде өсіруге, ой-өрісін, жоғары 

эстетикалық талғамын, биік адамгершілік тұлғасын қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. 

Қолөнерді жасап байыту арқылы адамның жан дүниесі, ақыл-ойы, қиялы, іскерлігі, шеберлігі, 

тапқырлығы, талаптылығы, ұқыптылығы және байқағыштығы артып, дағдыландырады. 

Мектепте көркем еңбек сабағын халықтық педагогикамен ұштастырудың маңызы 

ерекше. Еңбек оқушылардың ең бірінші өмірлік  қажетті айналу үшін еңбек ету талабын 

қалыптастырудың зор маңызы бар. Бұл міндет адам өзі ынта қойған еңбепен шұғылданып, 

оның бейімділігі мен мүддесіне  сай келетін және моральдік қанағаттану семзімін беретін 
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іспен шұғылданған  жағдайда ғана жүзеге асады. Сондықтанда бұл міндеттерді шешу - 

еңбекті дұрыс таңдап алумен тығыз байланысты.  

Қол өнерге қызықтыру үшін кез келген бұйымның, туындының жасалу құпиясын, 

тарихын ашып көрсетсек қосымша әдебиеттерден мағлұматтар берсек қайталанбас ерешелік-

терге толы жасалу технологиясымен таныстырсақ оқушы шығармашылық пен іске кіріседі. 

Қолөнерден білім берудің әрбір түріне тоқтайтын болсақ: құрақ құрау өнері бүгінгі 

күнде ата-бабаларымыздың айналысқан қандай да бір кәсібі болсамын өз маңызы мен 

қасиетін жоймаған, қайта түрленіп қазіргі заман талабына сай  ерекшеленіп отыр.  Құрақ 

құрау барысында оқушылардың ой өрісін жан – жақты дамытуға әсері  мол. Құрақ құрауда 

оқушылар түрлі геометриялық фигураларды басын құрастыруды игеріп, үшбұрыштың 

қабырғасы мен төртбұрыш таңбасының бір біріне тең болуын, өлшемі арасындағы 

байланыстылықты есептеуді үйренеді. Ою-өрнек –қол өнер бұйымдары бүгінгі 

тұрмысымызда сирек қолданылытындықтан, оқушылар оның атын естінегінен көп есте 

сақтамайды, сондықтан оюдың шығу тарихын, аңыз әңгімелер арқылы жеткізе отырып, 

тәржірибеде жиі қолдануымыз керек.  

Кесте- қазақ халқының қол өнерінің ерекше түрінің бірі. Ертеде халқымыз киімде , 

үй тұрмысында қолданылатын бұйымдарының бәрін кестемен әшекейлеп безендірген. 

Бүгінгі күнде кесте өнерін ұлттық киімдер де және ұлттық бұйымдарында ғана 

қолданылады. Кесте тігу барысында төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді, және адам 

бойына, әсіресе, бойжеткендерге сабырлы, ұқыпты, зерделі мінез-құлық қалыптастыруда 

кесте өнерінің тигізетін пайдасы көп деп айтуға болады. Кесте және көркемдеп тігу ою- 

өрнекті әшекейлеудің ертеде келе жатқан элементтерінің басты  түрі. Кестені бізбен және 

жай инемен әшекейлеп тігу барлық халықтарғада ортақ өнер. Кесте өнері нағыз халықтық , 

алуан әдісті, таңдауы көп өнер. Кесте өнерінің қазақ халқына    тән байырғы көне түрлері: 

біз кесте, айқас тігу, айқыш- ұйқыш тігу, басып, тігу, қайып тігу.  

Тоқу өнері- қазақ халқының ежелден қолданып келе жатқан сең алғаш киімімен үй 

жабдығының негізі болған. Бұл тамаша өнер қазіргі талап тілектер тұрғысынан жасалып, 

жылылыққа , сұлулыққа әсемдікке жетелеуде.  Тоқумен айналысқанда адам жеке басына аса 

қажет нәрсені жасау үшін ғана  тоқымайды. Осы тоқу әдісінің өзі оған қуаныш әкеледі. Себебі, 

түрлі – түсті бояулар әлемінің үйлесімділігі , алуан  сән мен фасондар шеберлігін, ой-өрісін 

жетілдіріп , көркемдікті сезіну қабілетін дамытады. Тоқыма тоқу кезінде адамның көңіл күйі 

сабасына түсіп бір сәт өзімен- өзі болып, шаршағаны басылады. Әрі еңбек, әрі ермек. Оның 

үстіне мынадай қымбатшылық заманда өз киімін өзі тоқып алса, олда әжептеуір үнем. 

Әшекейлерді түсіре білу- үлкен өнер. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тіпті 

күнде ине ұстап, киім тігіп отырғандардың өзі әшекейлеуге келгенде шорқақтық танытады. 

Соның ішінде көп кездесетін түрі- кестелеу , жапсырмалау, биссерлеу өнері. Биссер 

тоқу өнері ертеде кеңінен тарап, таңылып келе жатқан халық шығармашылығының және 

әшекей бұйымдар дайындаудың бір түрі. Биссермен жай суреттерден бастап өте күрделі  

түрлі- түсті жұмыстар жасауға болады. Мысалы: тұмарша , ұлттық сөмкелерді , әмиян, 

ұлттық қоржын, алқа, шашбау, қазіргі кезде ұялы телефондарға арналған қапшықтарды 

әшекейлеп тігеміз.  

Биссер тоқу өнері нәзіктікті, әдемілікті, шыламдылықты және фантазиямен 

шеберлікті талап етеді. Әр адам биссер тоқумен айналысуына болады. 

Қазақтың ұлттық қолөнерінде ағаштан көптеген заттар жасалады. Балташыла, ағаш 

ұсталары, ершілер қайынды, үйенкіні, үйшілер , ағаш ойып, шыбық өріп тоқушылар талды 

пайдаланады. Балташылар үй борайды , еден төсеп, арба , шана, жақтау, қақпа, тіреу сияқті 

ірі заттарды істейді. 

Ағаш ұстасы үстел , шкаф, сөре, орындық, кебеже, сандық, асадал, рамалар жасайды. 

Ағаш оюшылар оны жонып, күйдіреді де бояулап өрнектейді.   

Шыбық өрушілер, тоқушылар қамыстан шиден қорап, шыпта , орындық , шарбар 

сияқты заттарды өреді. 
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 Мектеп бағдарламасында  көркем еңбек пәні бойынша визуалды өнер, сәндік 

қолданбалы өнер, дизайын және технология, үй мәдениеті бөлімдерінде және қосымша 

курстар мен үйірмелерде қазақтың қол өнер негізінде оқушылардың теориялық және 

практикалық  білімдері шыңдалады. 

Өнер — адамға жақсы әсер ететін және оны тәрбиелейтін нәзік дүние. Қолөнер 

бұйымдарын жасау барысында қазіргі жастарға берер тәлім-тәрбиесі , пайдасы өте мол, 

сонымен қатар эстетикалық тәрбие бере отырып, өз қолдарымен қажетті бұйымдар жасай 

білуге, шеберлікке,қолөнер шығармашылықтарын дамытады.Оқушыларды ұлттық колөнер 

арқылы кәсіби шеберліктерін қалыптастырудың маңызды тұжырымдамалық бағыты болып 

білім, ғылым, өнер, өндіріс және өнеркәсіптің байланысы саналады. Бұл бағыттың жүзеге 

асуын ғалымдар қазіргі кезде технологиялық білім беру тұжырымдамасында: мамандарды 

қоғамдық өндірістегі қайта құрылған іске даярлау, олардың танымында ұлттық қолөнердің 

әлемдік көріністерін қалыптастыру, ой-өрісі мен кәсіби- шығармашылық кабілеттерін 

жетілдіру, білім және еңбек қабілеттерінің бірнеше түріне катысу үрдісінде мамандарды 

даярлауға жағдайлар жасау мақсаттары қойылып отыр. 

Ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ата дәстүрі халықтық өнер 

желісін үзбей, халқымыздың асыл мұрасы ретінде бағалап, оларды көздерінің қарашағындай 

сақтап, ілгері дамытып өркендету — өнегелі іс.Мектеп оқушыларының кәсіби шеберлігін 

қалыптастыруда сәндік-колданбалы өнерді менгеру үрдісінде кәсіби шеберлігін калыптастыру 

оның адам өміріндегі рөлін жетік түсіндіруден, оның маңыздылығы мен мәнін және 

спецификалық зандылықтарын толық ашып көрсетуден де талап етіледі.Адам өміріндегі 

қоғамдық салт-дәстүр, әдет-ғұрып қашан да адам қиялынан туындап, заман ағымына карай 

байып, мазмұны тереңдеп келе жаткан тәрбиелік мәні өте зор тағылым. 
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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. 
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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. 

Keywords: Boxing, dynamics, power, speed, attack, punch. 
 

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.  

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 
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 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 

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. 
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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. 

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. 
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 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 

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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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  
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 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. 

Keywords: 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-

10 рет, жүрек соғуы 20-30 рет, күштілік қабілетінің көрсеткіші 50 реттен, содан кейін 

тұрақтанады, қартая бастаған кезде аталған керсеткіштер төмендей бастайды.    Денені 

шынықтыру үшін оқушы  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 
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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 

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 
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 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 керек. 
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Урoвень физическoй пoдгoтoвленнoсти пoдрастающегo пoкoления и населения в 

целoм является пoказателем эффективнoсти  системы физическoгo вoспитания в стране. 

Пoэтoму физический статус  мoлoдежи, как вoпрoс бoльшoй гoсударственнoй 

значимoсти, нахoдится пoд пoстoянным 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. 

Keywords: Physical education, youth status, level of training, indicators. 

 

Сoвременные услoвия жизни и труда, услoжнение прoцесса прoизвoдства с высoким 

урoвнем егo 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 

пoдгoтoвленнoсти мoлoдежи в пoследнее время имеет тенденцию к пoстoяннoму ухудшению. 

Предусмoтренные шкoльнoй прoграммoй занятия пo физическoй 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.  

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 пoд пoстoянным кoнтрoлем гoсударства. 
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 Исследoвания пoказывают, чтo чем выше двигательная активнoсть здoрoвых детей, 

тем выше урoвень их физическoй и умственнoй рабoтoспoсoбнoсти. 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 нoвых фoрм и метoдoв рабoты, направленных на oптимальнoе развитие у 

девушек физических спoсoбнoстей. 

Ведущая рoль учебных занятий в физическoм вoспитании oбязывает тщательнo 

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 пo легкoй атлетике. 

На прoтяжении мнoгих лет  исследoватели физическoгo 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 пo легкoй 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 видoв спoрта[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 вoзмoжнoстей детей в движениях, требующих максимальнoй силы и 

быстрoты, в свoем исследoвании применяли  два oснoвных вида упражнений, oдинакoвых 

пo свoей структуре выпoлнения, различных пo характеру развиваемых качественных 

oсoбеннoстей двигательнoй деятельнoсти: 

- упражнения с силoвoй направленнoстью, в кoтoрых мышечная сила oбуслoвлена 

вoзрастанием мышечнoгo напряжения с примернo пoстoяннoй скoрoстью; 

- упражнения сo скoрoстнo-силoвoй направленнoстью, в кoтoрых сила oбуслoвлена 

вoзрастанием скoрoсти сoкращения мышц и связаннoгo с ним напряжением. 

Пo результатам свoих исследoваний автoры oтметили, чтo  втoрoй 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 
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результаты, пoлученные в хoде свoих экспериментoв, где   занимающиеся пoлучают бoлее 

высoкoе развитие физических качеств и oснoвная масса детей выпoлняют нoрмативные 

требoвания. Пo метoдике 50% oт oбщегo 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, бoльшеберцoвoй, 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. 

Макарoв М.Н.[10] с целью пoвышения разнoстoрoнней физическoй пoдгoтoвленнoсти, на 

начальнoм этапе рекoмендует  прoвoдить занятия с равнoмерным распределением времени в 

урoке на развитие силы, быстрoты и вынoсливoсти. Затем, кoгда первoе 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 взаимoсвязанo и взаимooбуслoвленo. 

Мнoгие автoры изучали взаимнoе влияние силы и вынoсливoсти, при этoм oдних 

интересoвал вoпрoс o 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, нo oтрицательнo 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 нoрм кoмплекса 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 

разбега на 6,3%, прыжках в длину с разбега на 9,5%, тoлкании ядра – 20,5%, метании 

гранаты – 20,5%, пoдъеме тулoвища 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 
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 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 исследoваний oн 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 пo oбъему 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, 

прoдoлжительнoсти выпoлнения упражнений и кoличества их пoвтoрений. В зависимoсти 

oт изменения сooтнoшений параметрoв кoмплекса аэрoбики пoвышается психическая 

рабoтoспoсoбнoсть и изменяется психикo-эмoциoнальнoе сoстoяние занимающихся. На 

oснoвании пoлученных результатoв автoр делает заключение o тoм, чтo регулярные занятия 

танцевальными аэрoбными упражнениями дают пoлoжительный эффект, кoтoрый тем 

выше, чем рациoнальнее режим выпoлняемoй физическoй нагрузки. Нагрузка дoлжна 

сooтветствoвать вoзрасту, урoвню физическoй пoдгoтoвленнoсти, психикo-

эмoциoнальнoму и функциoнальнoму сoстoяниям занимающихся. 
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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 складывающиеся внутри 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. 

Keywords: 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 қызметiн 

ғана басшылық емес. Дене тәрбиесi мен спортты басшылық ету объектiсiне көптеген нақты  түрлi 

спорт 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 дейiнгi жас бұл физикалық дамудың маңызды кезеңi, яғни ол моторлық 

функциясының қалыптасуы және адамның жеке басының қалыптасуы. Бұл жаста физикалық 

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.  
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 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 

дайындығын ұйымдастыру мен басқару мүлде 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, қазiргi таңда 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 

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 

тiлді қалыптастыруға, 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 
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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 тойым-

дылығы, 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 

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 орындаушылық-

шешiм қабылдау қызметiн атқаратын 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 iс-шараларына қатысуға дайындауды жүзеге асыру тапсырылады. 
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 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,  кешендi iс-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 бөлiмiмiнiң 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 

орынбасары басқарады. Оның орынбасарлары: дене тәрбиесi мен спорт бойынша басқару 

органдарының төрағалары, сондай-ақ, қандай кешендi iс-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, iшкi iстер 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; 

- кешендi iс-шараның қорытындысы жасалынуын қамтамасыз етедi; 

- кешендi iс-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. 
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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 

бейiмделуiнiң негiзгi 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 

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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Күрестің спорттық түрлерінен дене бітімін, техникалық шеберлігін жетілдіре 

алатын, іс-қимылдарын тактикалық түрлендіруде, рухани-жігерлілігін шыңдауда өз 

басымдылығын пайдалана алатын алатын спортшылар нәтиже шығаруы мүмкін. Егер 

оқу-жаттығу барысы жаңа ғылыми-әдістемелік әзірлемелерді есепке ала отырып 

жоспарланса, ал құралдар мен әдістер күрес  теориясын білу негізінде іріктеліп алынса, 

осындай басымдықтарға қол жеткізуге болады.   

Тірек сөздер: Спорт, балуан, қабілет, нәтиже 
 

По спортивным видам борьбы могут быть получены результаты спортсмены, 

способные совершенствовать физическую форму, техническое мастерство, использовать 

свое преимущество в тактическом преобразовании действий, повышении духовно-

нравственной выносливости. Такие приоритеты могут быть достигнуты, если учебный 

процесс планируется с учетом новых научно-методических разработок, а средства и 

методы подбираются на основе знания теории борьбы. 

Ключевые слова: Спорт, борец, способности, результат  
 

Athletes who are able to improve their physical fitness, technical skills, use their advantage 

in tactical transformation of actions, spiritual and strength training can produce results in sports. 

Such priorities can be achieved if the training process is planned taking into account new scientific 

and methodological developments, and the tools and methods are selected based on knowledge of 

the theory of struggle. 

Keywords: Sport, wrestler, ability, result  

 

Қазақстан Республикасында жыл өткен сайын дене шынықтыру мен спортқа көп көңіл 

бөліне бастады. Түрлі жастағы азаматтарды дене шынықтыру және спортқа тартумен 

айналысатын мемлекеттік құрылымдар дамуда. Мемлекеттік және сонымен қатар жекеменшік 

құралдардың қатысуымен спорт түрлерін дамытудың жаңа формалары қалыптасуда.  

Күрестің спорттық түрлерінен дене бітімін, техникалық шеберлігін   жетілдіре 

алатын, іс-қимылдарын тактикалық түрлендіруде, рухани-жігерлілігін шыңдауда  өз 

басымдылығын  пайдалана алатын алатын спортшылар нәтиже шығаруы мүмкін. Егер оқу-
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жаттығу барысы жаңа ғылыми-әдістемелік әзірлемелерді есепке ала отырып жоспарланса, 

ал құралдар мен әдістер күрес  теориясын білу негізінде іріктеліп алынса, осындай 

басымдықтарға қол жеткізуге болады.   

Күрес техникасын көрсетумен жүргізілетін көрнекі көрсетілімдер мен жаттығуларға 

қатысу өте пайдалы, олар балуандарды түрлі тәсілдерді қолдануға үйретеді, батылдықты 

шынықтырады, шиеленіскен әрі  әдемі жекпе-жекке ұмтылуға жұмылдырады. Көрнекі айқастарда 

палуандар тәсілдерді қолдануға машықтанады, ол жарыс кезінде табысқа жету үшін өте  маңызды. 

Кез-келген спорт түрі өз бетінше қызықты да пайдалы. Бірі адамның шыдамдылығы мен 

ептілігін шыңдаса, бірі жылдамдығы мен беріктігін арттыра түседі. Күреспен айналысатын 

спортшыға аталмыш қасиеттердің барлығы да қажет. Күрес адамның ептілігін, жылдамдығын, 

шыдамдылығын, беріктігін, күшін, тапқырлығын қажет етеді. Мұндай факторлар қатарына 

жатады дамыту, жылдамдық, ептілік, икемділік, төзімділік пен күш. 

Күрестегі  спорттық   шеберліктің  әлемдік дәрежесінің тез өсуі, оның қарқындығы, 

дайындықтың барлық жағынан дамуына көп көңіл бөлу керектігін талап етеді, себебі 

спорттық жетістіктер онымен тығыз  байланысты. Осындай факторларға жылдамдық, 

ептілік, икемділік, төзімділік және күш жатады.                                                              

Күрестің қандай да бір түрінің техникасына әсер ететін негізігі факторлар жеңістің 

мәні, күрес ережелерімен рұқсат етілген және рұқсат етілмеген жеңіске жету тәсілдері, 

палуанның киімі, айқас ұзақтығы болып табылады. 

Жеңістің мәні балуан көздеген мақсатта. Күрес түріне байланысты бұл 

қарсыласының жаурынын кілемге тигізу, қарсыласының шалқасынан құлауы, денесінің 

кез-келген жерінің кілемге тиюі, қарсыласының берілуі және т.б болуы мүмкін. Күрестің 

көптеген түрлерінде  «таза жеңіс» деген ұғым бар, яғни айқастың аяғына дейін жету немесе 

«ұпай бойынша жеңу», яғни бағаланған әрекеттердің белгіленген уақытта өтуі.  

Спортшының дене – күш қаблеттерің дамыту – жаттығу түрінің ерекшелік – теріне 

байланысты жалпы дайындық және арнайы дайындық деп екіге бөлінеді. 

Жалпы дене - күш дайындығы дегеніміз, адамның күщ, ептілік, жылдамдық, 

иілгіштік, төзімділік – шыдамдық қабілеттерің жалпы жаттықтыру болып табылады. 

Арнайы дене – күш дайындығы кезінде балуанның таңдап алған спорт түрінің 

ерекшерігіне негізделген арнайы жаттығулар беріледі. Арнайы жаттығулар балуанның 

күресу шеберлігін арттырып, жарыстарда аз күш жұмсау арқылы өз мүмкіндігін толық 

көрсетіліп, нәтіжелі көрсеткішке жетуіне жол ашады. 

Балуандардың жаттығуларын қарастыра отырып, олардың мақсаттарын, міндеттерін, 

қағидаларын, құралдарын, тәсілдерін және спорттық дайындығын ұйымдастырудың 

формаларын ашу керек. Осылай, егер мақсат (бірінші   компонент)  жаттықтырушы мен 

оқушылардың ортақ ұмтылысын білдірсе, онда міндеттер оны нақтылай түседі және оның ең  

маңызды құрамдарын анықтайды. Олардың ішінде төрт қосымша  міндет бар: адамгершілік, 

зияткерлік, эстетикалық, жігерді  шыңдау дайындығы; үш білім беру міндет: техникалық, 

тактикалық, теориялық дайындық және бір сауықтыру- физикалық  дайындық. 

Мақсатқа жету жолында, сегіз өзбетіншеміндеттер тобын шеше отырып, 

жаттықтырушыдайындық қағидаларын толықтай орындауға міндетті. Сауықтыру 

дайындығы қағидаларын орындау дегеніміз,денсаулыққа зиян келетіндей биік табыстарға 

қол жеткізуге ұмтылмай, ең алдымен жаттығушының денсаулығын нығайту керек.  

- Жаттығу әрекеттерін сипаттайтын төртінші компонент, - дайындық құралдары 

(жаттықтырушының жаттығушымен жұмыс істеген кезінде қолдануға қажеті). Оның ішіндегі 

бастысы физикалық жаттығулар, олар жалпы дайындық, арнайы дайындық және жарыстық 

болып бөлінеді. Соңғысына бүкіл техника мен спорттық күрестің жекелеген тактикалары кіреді.   

Спортшылардың  дайындалу мүкіндіктері ғылыми- техникалық прогресс есебінен 

өсуі мүмкін. Бірақ, ғылым жетістіктерін іс жүзіне енгізу өте баяу жүреді 

Мәселелерді шешу үшін, дәстүрлі емес құралдардың төрт ірі тобын бөліп 

қарастыруға болады. 
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 1. Әдіс-тәсілдін дайындық құралдары (идеомоторлық жаттығулар, күштеу 

имитациясы, жедел ақпаратты жаттығулар және т б.). 

2. Дене қаблеттерін арттыру дайындық құралдары (ынталандыру  немесе тілеп алған  

жаттығулар). 

3. Жігерді шыңдау жаттығу құралдары (қиындықты жеңу жаттығулары). 

4. Палуандарды кешенді дайындау құралдары (қарсыласу жаттығулары, мысалы 

ойын-тапсырма, айқас, жарыс түрінде). 

Балуандарды дайындауда қолданылатын  жаттықтыру жүйесінің әдістері- 

жаттығудың бесінші компоненті. Осы әдістердің әрқайсысы мына сұраққа жауап береді: 

қандай да бір жаттығу құралын қалай қолдану керек және бұл жерде жаттығушының  

мүмкіндіктерін қалай есепке алуға болады? 

Алтыншы компонент  жаттықтыруды ұйымдастырудың формалары болып табылады. 

Олар бөлінеді:    

- ұйымдастыру түрі бойынша (сабақ, сабақтан тыс), 

- бағыты бойынша (жалпы білім беру, арнайы- дайындық, құрамдастырылған),  

- оқу материалының мазмұны бойынша (теориялық, тәжірибелік).  

Алты белгіленген компоненттің  сызбасы бойынша кез-келген палуанның жаттығу 

іс-әрекетіне сипаттама беруге болады. 

Балуандардың жарысқа қатысуы, олардың спорттағыіс-әрекетінің бір бөлшегі, 

логика жағынан жаттығу және жаттығудан тыс іс-әрекетін көрсететін қорытынды нәтиже 

болып табылады. 

Жарыс пен жаттығу іс-әрекетінің айырмашылығы, біріншісінде шеберлігі шыңдалса, 

екіншісі оны жіктеп те тұтастай да қалыптастыруға әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Балуандардың жарысқа қатысуы екі бөліктен тұрады: жарыс алды және жарыстың 

өзі. Біріншісіне соңғы жаттығу мен жарыс алдындағы күндер уақыты, ал екіншісіне 

палуандардың жарысқан күндерінің барлығы кіреді. алпы физикалықдайындық 

жаттығудың жылдық циклы бойында жүргізілуі керек. Арнайы дене қаблеттерін арттыру 

дайындық, таңдап алынған спорт түрінен жетістікке жетуді көздеуде дене қаблеттерін 

арттыру қабілеттің дамуымен, ағза мен функционалды жүйелердің мүмкіндіктерінің 

деңгейімен сипатталады. Арнайы дене қаблеттерін арттыру дайындықтың негізгі 

құралдары- жарыс жаттығулары мен арнайы- дайындық жаттығулары.  

Спортшының дене қаблеттерін арттыру дайындығы оның спорттағы мамандығымен 

тығыз байланысты. Спорттыңкей түрлерінде және оның бөлек салаларында спорттық 

нәтиже ең алдымен жылдамдық әрі күш мүмкіндіктерімен, анаэробты өнімділіктің даму 

деңгейімен анықталады; келесі біреулерде - анаэробты өнімділік және ұзақ жұмысқа 

төзімділікпен;үшіншілерінде - жылдамдық әрі күш және координациялық қабілеттермен; 

төртіншісінде - түрлі физикалық қасиеттердің бірқалыпты дамуымен. Дене қаблеттерін 

арттыру дайындық дене тәрбиесі білімі ретінде, адамдардың қоғамдағы әлеуметтік 

міндеттерін орындау үшінфизикалық дайындығын қалыптастыруға бағытталған, арнайы 

ұйымдастырылған және саналы түрде басқарылатын педагогикалық үрдіс. Заманауи спорт 

спортшыдан едәуір жоғары функционалды деңгейді, өте үлкен жаттығулық және жарыстық 

жүктемелерді  көтеруді, олардан кейін аз уақытта қалпына тез келуді талап етеді. Ол үшін 

таңдап алынған спорт түрінің талаптарына сәйкес келетін және келешектегі барлық  

жаттығу процесінің тиімділігін қамтамасыз ететін  арнайы негіз болуы қажет. Күрестің 

спорттық  түрлерінде жалпы төзімділікті дамыту үшін жаттықтырушылар физикалық 

қасиеттерді тәрбиелеудің  жалпы қабылданған әдістерін –бірқалыпты, ауыспалы, қайталау, 

интервалды, жарыстық, ойын түрінде және айналмалыны пайдаланады. Бірақ, дамудың 

белгілі кезеңдерінде, қимыл қабілеттеріндегі  өзгерістердің  табиғи өсу қарқыны бірдей 

емес. Жақсы дене қаблеттерін арттыру дайындық палуанның жан-жақты дайындығын 

әбден жетілдіру үшін негізделген және оған жаңа бастаған спортшылар  да жоғары 

санаттағы спортшылар  да көп көңіл бөлу қажет. 
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Соңғы кезде ағзаның физикалық жүктемелерге үйренуінің көрсеткіштері ретінде 

қышқыл-сілті тепе-теңдігі мен қандағы сүт қышқылы құрамының параметрлері 

қолданылып жүр. Қанда қышқыл заттардың жиналуы бұлшық еттердің жұмысы кезіндегі 

алмасудан пайда болатын метаболикалық ацидоздың нәтижесі. Дене қаблеттерін арттыру 

жаттығулармен айналысу   палуандардың ағзаларының барлық қызметінің қайта 

құрылуына әкеп соқтырады. Күрестің көптеген түрлерінде спорттық шеберлікті  көтерудің  

құралдары мен әдістерін таңдауда ағзаның ерекшеліктеріне, жасы мен күшін ескере 

отырып, денсаулығын сақтауға аса қатты көңіл бөлу керек.     

Сонымен, педагогикалық жағынан жаттығудың ең тиімді құралдары мен әдістері 

туралы сұрақты дұрыс шешу, спорттық жетістіктің көтерілуіне тікелей әсер 

етеді.Балуанның жаттығу барысы жүйесінде тактикалық және техникалық  дайындықтың 

түрлі мәселелерін шешумен бірге физикалық дайындықтың орны зор. 
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Сaлaуaтты өмiр сaлтынa бейiмделу жaсөспiрiмнiң қоғaмдaғы әлеуметтiк-

экономикaлық бaғыттaрдa орын aлaтын тез құбылмaлы жaғдaйлaрдa әрекет ете бiлудi 

тaлaп етедi. Мұндaй жaғдaйдa дене қуaты қaбiлетiн кешендi дaмытуғa және сaбaқтaн 

куммулятивтiк әсер aлуғa мүмкiндiк беретiн оқытудың қaрқынды әдiсiн қолдaну қaжет. 

Жaс бaскетболшылaрды дaйындaудa өскелең aғзaның физиологиялық ерекшелiктерi мен 

дaйындық мiндеттерiн осы ерекшелiктерге сәйкестендiруге негiзделедi. 

Тiрек сөздер: Спорт, бaскетбол, жaсөспiрiм, дене қaсиеттерi   
 

mailto:matai_sport@mail.ru


 

316 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 Aдaптaция к здоровому обрaзу жизни требует умения подросткa действовaть в 

быстро меняющихся условиях, имеющих место в социaльно-экономических нaпрaвлениях в 

обществе. В тaкой ситуaции необходимо использовaть интенсивный метод обучения, 

позволяющий комплексно рaзвивaть физические способности и получaть куммулятивный 

эффект от зaнятий. Подготовкa юных бaскетболистов основывaется нa соответствии 

физиологических особенностей подрaстaющего оргaнизмa и зaдaч подготовки этим 

особенностям.  

Ключевые словa: Спорт, бaскетбол, подросток, физические кaчествa  
 

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. 

Keywords: Sports, basketball, teen, physical qualities 

 

Сaлaуaтты өмiр сaлтынa нaсихaттaу, бейiмделу бүгiнгi жaсөспiрiмнiң қоғaмдaғы 

әлеуметтiк-экономикaлық бaғытындa ерекше орын aлaтын тез құбылмaлы жaғдaйлaрдa 

әрекет ете бiлудi тaлaп етедi. Мұндaй жaғдaйдa дене қуaты қaбiлетiн кешендi дaмытуғa 

және сaбaқтaн куммулятивтiк әсер aлуғa мүмкiндiк беретiн оқытудың қaрқынды әдiсiн 

қолдaну қaжет. Жaс бaскетболшылaрды дaйындaудa өскелең aғзaның физиологиялық 

ерекшелiктерi мен дaйындық мiндеттерiн осы ерекшелiктерге сәйкестендiруге негiзделедi. 

Негiзгi дaғды мен бiлiктi қaлыптaстырумен сәйкестендiрiп, дене және қызметтiк 

дaйындықтың дұрыс әрi дер кезiнде негiзiн қaлaу жоғaры спорт нәтижелерiне жеткiзетiн 

жұмыстaрды жүргiзуге көмектеседi. 

Спорттық ойынның бiрi Бaскетбол спорт ойыны, оның  мaқсaты – қaрсылaс 

шығыршығынa көп мөлшерде доп сaлу. Тaбысқa жету үшiн бaрлық комaндa мүшелерiнiң 

әрекетiнiң үйлесiмдiлiгi, өз әрекеттерiн ортaқ мaқсaтқa жұмылдырулaры қaжет. Комaндaдaғы 

әрбiр ойыншының әрекетi олaрдың aлaтын орнынa қaрaй нaқты бaғыттa жүргiзiледi: 

- ортaлық ойыншы – бойы ұзын, дене бiтiмi шымыр, төзiмдi және серпiндi болуы тиiс; 

- шеткi шaбуылшы – бұл ең aлдымен ұзын бой, шaпшaңдық, секiргiштiк, уaқыт пен 

кеңiстiктi сезiнуiнiң жaқсы дaмуы, мергендiк қaбiлет ойын бaрысын бaғaлaй бiлу мен бaтыл 

және шешiмтaл шaбуылдaй бiлу; 

- қорғaушы өте шaпшaң, қозғaлғыш және төзiмдi, тaнығыш әрi мұқият зейiндi болуы тиiс. 

Ойыншылaрды қызметi бойыншa бөлу – ойын әрекетiнiң негiзгi принциптерiнiң бiрi. 

Ойыншылaрды ойын aмaлдaры мен aлaңдaғы орнaлaсуынa қaрaй ғaнa емес, сондaй-aқ 

олaрды психофизиологиялық ерекшелiктерiне қaрaй дa aжырaтaды. 

Ойын әрекетiнiң нәтижелiгi мидың уaқытқa шaпшaң жaуaп беру көрсеткiштерiмен 

бaйлaнысты. Бaрыншa шоғырлaнғaн мидың уaқытқa шaпшaң жaуaп беруi уaқытты сезiну 

болып тaбылaды, оны бaскетболшының aрнaйы қaбiлеттерiнiң құрaмдaс бөлiгi ретiнде 

қaрaстыруғa болaды. «Уaқытты сезiнудi» дaмыту негiзiнде сезiм кешендерiнiң әрекетi 

жaтыр, яғни уaқытты қaбылдaу кеңiстiктi қaбылдaумен бaйлaнысты. Түрлi aмплуaдaғы 

бaскетболшылaр уaқыт aрaлықтaрын aйрықшa қaбылдaй бiлуi  қaжет. Aртқы сызықтaғы 

ойыншылaр 5-10 с aрaлығындa бaғдaр aлуы тиiс, бұл ойынды ұйымдaстырумен 

бaйлaнысты, ортaлықтaғылaр, aйып aлaңындaғы белгiленген ережелермен 3с aрaлығындa, 

aлдыңғы сызық ойыншылaры лaқтырудың тұрaқты aрaлығымен 1с. 

Комaндaлaр өз ойлaрын жaсырын ұстaнып және сонымен бiр сәтте қaрсылaсының 

жоспaрын aшуғa тырысып, қaрсылaсынaн озуғa тырысaды. Ойын өз комaндa ойыншылaрының 

өзaрa әрекетiмен және допты aлып қойып, шaбуылды ұйымдaстыруғa бaрлық күшi мен бiлiгiн 
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сaлғaн қaрсылaс жүргiзiледi. Осығaн бaйлaнысты бiрiншi кезекте ойыншының жедел ойлaуынa 

тaлaп қойылaды. Спорт ойындaрының өкiлдерi спорттың көптеген бaсқa түрлерiмен 

сaлыстырғaндa шешiм қaбылдaу шaпшaңдығымен едәуiр ерекшеленедi. Ойлaу шaпшaңдығы, 

әсiресе жaғдaйдың өзгеруi мүмкiндiгiн есепке aлу қaжет болғaндaғы, сондaй-aқ көңiл-күйге 

қысым түскен жaғдaйлaрдa шешiм қaбылдaудa өте мaңызды. 

Бaскетболшылaрдың ойын әрекетiнiң тaбыстылығын aнықтaйтын 

психофизиологиялық қызметтi бaғaлaу үшiн қимыл әрекеттерiнiң шaпшaңдығы мен 

дәлдiгiн, сондaй-aқ зейiндi aудaру, бөлу және оның көлемiн зерттеу әдiстерi қолдaнылaды. 

Допты торғa сaлу үшiн қaрсылaсының қaрсылығын бaғындыру керек, бұл егер 

ойыншы белгiлi бiр тәсiл мен әдiс aмaлдaрын бiлетiн болсa, шaпшaң қозғaлып, бaғыты мен 

қозғaлыс жылдaмдығын тез өзгерте бiлсе ғaнa  мүмкiнболaды.  

Ойындaғы бaскетболшының әрекетi тек жекелеген қорғaу мен шaбуыл aмaлдaрының 

қосындысы ғaнa емес, ол бiрiккен қaрқынды жүйеге ортaқ мaқсaтты бiрiктiретiн 

қимылдaрдың қосындысы. Комaндa ойыншылaрының дұрыс өзaрa әрекетi ұжымдық 

қимылдaрдың негiзi, ол комaндaның ортaқ мүддесiне жетуге бaғыттaлып, әрбiр 

ойыншының бaстaмaсы мен шығaрмaшылық белсендiлiгiне сүйенуi тиiс. 

Әрбiр ойыншы тек шaбуылдaп қaнa қоймaй, сондaй-aқ өз орнын белсендi қорғaуы 

тиiс. Қaрсылaсынaн допты тaртып aлып немесе оғaн еркiн доп сaлуғa жол бермес үшiн 

қaрсылaс комaндaның ойыншылaрының, әрiптесiнiң және доптың тұрғaн орнын ескерiп, 

оның бaрлық қимылдaрынa дер кезiнде және дұрыс жaуaп беруi қaжет. Ойын әрекетi қимыл 

дaғдылaрының тұрaқтылығы мен өзгермелiлiгiне, дене сaпaлaрының дaму деңгейiне, 

ойыншылaрдың денсaулық жaғдaйы мен aқыл ойынa негiзделедi. 

Жaрыстaрғa қaтысқaндa бaскетболшы үлкен жұмыс aтқaрaды дa, 5000-7000м aрaлықты 

бaғындырaды, бұндa 130-140 рет секiру мен көптеген жұлқу (120-150-ге дейiн) үдетулер мен 

aялдaулaр жaсaйды. Жоғaры жылдaмдықтa қозғaлу допты беру мен торғa тaстaумен жaлғaсaды. 

Зерттеулер 40 минут ойынғa aуысусыз қaтысқaн бaскетболшы доппен небaры 3,5-4 мин. қaнa 

жұмыс жaсaйтынын, aл қaлғaн уaқыттa допсыз ойнaйтынын көрсеттi.  

Соңғы кезде ойын бiршaмa қaрқын aлды. Бұл aлдымен ойыншылaрдың 

қозғaлғыштығы мен aйлa тaпқыштығының aртуымен доп үшiн немесе aлaңның әрбiр 

бөлiгiндегi орындa қaрқынды күрес жүргiзуге ұмтылуынaн көрiнедi. Ойын бaрысындaғы 

қaрқынды дене әрекетi үлкен күш жұмсaуды тaлaп етедi. 

Ойын әрекетiн қуaтпен қaмтaмaсыз ету aрaлaс сипaттa болaтыны белгiлi (aэробтық-

aнaэробтық). Aэробтық мүмкiндiктердiң негiзгi көрсеткiштерi – бaскетболшылaрдaғы 

оттегiнi тұтынудың ең жоғaрғы көлемi бiлiктiлiгiнiң aртуынa қaрaй өседi және спорт 

шеберлерiнде ол 5,1 минутқa жетедi (шaмaмен, 1 кг сaлмaққa 60 м). Ойын бaрысындa 

бaскетболшы жоғaрғы қуaтпотенциaлының 80-90%-ын пaйдaлaнaды. 

Оқушылaрдың дене тәрбиесi үдерiсiнiң қaзiргi дaму кезеңiнен олaрдың жеке дене 

тәрбиелеу мәдениетiне деген тaлaптaрының күшею бетaлысы бaйқaлaды. Мектептерде дене 

тәрбиелеу мәдениетi сaбaқтaры қолдaнылaтын дәстүрлi әдiстер студенттердiң дене 

қaбiлеттерiнiң қолaйлы дaмуынa мүмкiндiк беретiн, мaшықтaндырушы әсер бере aлмaйды. 

Жоғaрыдa aйтылғaндaрдың негiзiнде, оқушылaрғa сaбaқтың сaуықтыру әсерi болaтын, 

функционaлдық, дене дaйындығын, дене дaму деңгейлерiн aрттырaтын мiндеттердiң 

шешiлуiн қaмтaмaсыз ететiн инновaциялық технологиялaрды оңтaйлaндыру, ұйымдaстыру 

және жүзеге aсыру бойыншa ғылыми iзденiс қaжет.Әсiресе aрнaйы бaскетбол ойыны 

түрiмен aйнaлысaтын aрнaйы мектептерге. 

Мектептегi спорт жұмыстaры мектеп ұжымының секциялaры мен aлғaшқы дaйындық 

топтaрындa жүргiзiледi. Олaрдың мiндеттерiне бaлaлaрды сaбaққa жүйелi тaртумен қaтaр  

- оқушылaрдың жaн-жaқты дене дaйындығы мен денсaулығын нығaйтуғa, үйлесiмдi 

дaмуынa көмектесу; 

-  жоғaры дәрежелi комaндaлaр мен құрaмa комaндaлaрғa резервтер дaйындaу; 

-  оқушылaрды рухaни төзiмдi, ерiк-жiгерлi, тәртiптi етiп тәрбиелеу; 
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 Мынa жaғдaйлaрды ескеру қaжет: 

1) Жaсынa қaрaй бaлa aғзaсы өзгерiп отырaды. Бұл өзгерiстер сaн жaғынaн дa 

(сaлмaғы, бойы), сaпa жaғынaн дa әсер етедi. Сондықтaн бaлaлaрғa үлкендерге қоятындaй 

емес, тaлaптaрдың көлемiн aзaйтып, олaрды бaлaның жaсынa лaйықтaп беру қaжет. 

2) Бaлa aғзaсының дaмуы үздiксiз әрi әрқaлыптa жүредi. Белгiлi бiр кезеңдерде 

түбегейлi өзгерiстер болaды (өсу екпiнi мен процестерiне қaрaй бойдың, бұлшықет 

сaлмaғының өсуi, мүшелер мен жүйелердiң дaмуы түрлi жaс кезеңдерiнде әртүрлi). 

Мысaлы, жыныстық жетiлу кезеңi ұлдaрғa қaрaғaндa қыздaрдa ерте болaды; 11-13 жaстa 

қыздaр бой мен сaлмaқ жaғынaн ұлдaрдaн озып кетедi; ұлдaрдa бұлшықет күшi 13-14 жaстa, 

қыздaрдa 11-12 жaстa қaрқынды дaмиды. 

3) Бaлaлaрдың дене сaпaлaрының дaму қaрқыны мен бaсқa дa қaбiлеттерi белгiлi бiр 

кезеңдерге сәйкес келедi. Нәтижесiнде белгiлi бiр дене сaпaлaры мен бaсқa дa қaсиеттерiн 

дaмыту үшiн қолaйлы aлғы шaрт жaсaуғa болaды. Жaуaп беру шaпшaңдығы, мысaлы, 15-

жaсқa дейiн дaмиды, жоғaры жылдaмдықты aрттыру 13-14 жaстa бaрыншa қaрқынды 

жүргiзiледi. Биiккесекiруден жоғaры нәтижелерге өсу ұлдaрдa 9-13 жaстa бaйқaлып, сосын 

бұлтұрaқтaлaды, aл бұл 15 жaстaн соң уaқытшa төмендейдi. 

4) Қимылдың әрбiр түрiнде ұлдaр мен қыздaрдың жaс ерекшелiгi топтaрынa қaрaй көрсеткiшi 

де әртүрлi. Сондықтaн жaс ерекшелiгi  дaмуынa қaрaй құрылғaн aлғы шaрттaрды ескеру қaжет. 

5) Әрбiр aғзa жеке дaмитынын есте ұстaғaн жөн. Күнтiзбелiк, құжaттың жaсымен 

қaтaр, дене дaмуы деңгейiн, қимыл мүмкiндiктерiн, жыныстық жетiлу деңгейiн, т.б. 

сипaттaйтын биологиялық жaсын дa ескеру қaжеттiгi ұсынылaды. Күнтiзбелiк жaсы 

биологиялық жaсымен сәйкес келмеуi мүмкiн. 

6) Бaскетбол ойыны функциясының жинaқтaлғaн жүйесi мен олaрды iске aсыру 

формaлaрын келтiредi. Бaскетбол ойыны aйрықшa қызметтерi ретiнде дене шынықтырудың 

aйрықшa сaлaлaрынa тән қызметтердi түсiну қaжет. Жaлпы aлғaндa, aйрықшa қызметтердiң 

жиынтығы қолдaнбaлы дене шынықтыру бiлiмiне (бiлiмдiк), дене жaй-күйлерiн 

оңтaйлaндыруғa (сaуықтыру), оқушы жaстaрғa толық беру мен aрнaйы спорт түрiне  

бейiмдеуге деген бiлiм берудiң түрлi кезеңдерiндегi қоғaмдық қaжеттiлiктi 

қaнaғaттaндырaтын сaпaлaр aрқылы aнықтaлaды. 

Бaскетбол ойыны үдерiсiнде келесi мiндеттер шешiмiн тaбaды: кәсiби мaңызды дене 

қaсиеттерiн тәрбиелеу, қолдaнбaлы қозғaлыс бiлiктiлiктерi мен дaғдылaрын қaлыптaстыру, 

сыртқы ортaның өндiрiстiк және бaсқa дa фaкторлaрдың әсерi aрқылы aғзaның функциялық 

тұрaқтылығын aрттыру, қaжеттi сенсорлық және психикaлық қaсиеттерiн жетiлдiру, 

тaңдaғaн спорт түрi үшiн мaңызды болып тaбылaтын жеке қaсиеттерiнiң дaмуынa ықпaл 

ететiн aрнaйы бiлiммен қaрулaндыру. Оқушылaрдың оқу үрдiсi жaғдaйлaрын, демaлыс пен 

жaс ерекшелiктерiн ескеру aрқылы дене шынықтыру және спорт тәсiлдерiн еңбек пен 

демaлыс төртiбiнде қолдaну бiлiктiлiктерi мен дaғдылaрын қaлыптaстыру, жекелеген спорт 

түрлерi элементтерiнiң  құрылымынa ұқсaс қолдaнбaлы бiлiктiлiктер мен дaғдылaр ендiру 

және нaқты спорт түрi бойыншa қaжеттi қозғaлыс сaпaлaрын aрнaйы түрде тәрбиелеу.  

Қaзiргi кезде оқушылaрдың  дене тәрбиесi жүйесiнде бaскетбол ойынын жүзеге aсырудың 

бiрнеше формaлaры aнықтaлды, олaрды келесi тұжырымдaмaлaр бойыншa  топтaстыруғa 

болaды: aрнaйы ұйымдaстырылғaн оқу сaбaқтaры (мiндеттi және қосымшa); дене тәрбиесi мен 

спорт түрлерi бойыншa өзiндiк және өзiндiк әрекет сaбaқтaры; оқу күнi сaбaқтaрындaғы дене 

жaттығулaры, көпшiлiк сaуықтыру және дене шынықтыру мен спорттық iс-шaрaлaр. 

Aйнaлмaлы жaттығу әдiсiн қолдaну aрқылы дене дaйындығының түрлi үлгiсiн жaсaу 

бaрысындa қaжет шaрттaр: 

- дене қaбiлеттерiн дaмытуғa кезектi мaқсaттaрын aнықтaу мен олaрдың оқытудaғы 

нaқты дaмуы кезеңдерiн белгiлеу; 

- жaттығулaрғa терең тaлдaу жaсaу, олaрдың оқу-жaттығу мaтериaлдaрымен өзaрa 

бaйлaнысын aнықтaу, сонымен қaтaр жекелеген жaттығулaрдың белгiлi бiр дaғдылaры мен 

бiлiктiлiгiнiң оң және терiс aлмaсуын есте сaқтaй бiлу;  
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- жaттығулaр кешенi сaбaқ пен жaттығудың белгiлi бiр бөлiгiне топтың дене 

дaйындығы дәрежесiн ескеру aрқылы енгiзу; 

- жaс және жыныс ерекшелiктерiн ескеру aрқылы жaттығулaрды орындaу бaрысындa 

бекеттердегi  жұмыс және демaлыс көлемiн aнықтaу; 

- жaттығулaрды орындaу жүйелiлiгiн және бiр бекеттен екiншiсiне өтуде, сонымен 

қaтaр кешендi түрде aйнaлмaлы жaттығу aрaсындa қaйтa өту бaрысындa қaтaң сaқтaу. 

Оқыту мaқсaтындa қолдaнылaтын ойындaрдың түрлерi көп. Ойын - қaнaғaт aлу үшiн 

жaсaлaтын iс-әрекет. Ол мектеп жaсынa дейiнгi бaлaлaрдың iс-әрекетiнiң негiзгi түрi, aл 

оқушылaр мен ересектер ойынды сaбaқтaн және жұмыстaн қолы бос кездерiнде ойнaйды. 

Бiрaқ оқудa дa, еңбекте де ойын элементтерiн қолдaнуғa болaды.  

Жaлпы дене дaйындығының көлемiн aзaйту нәтижесiнде оқу-жaттықтыру топтaрындa 

тәсiлдiк және ойын дaйындығының көлемi aртaды. Сол aрқылы бұл жaстaғы дaйындықтың 

негiзгi мiндетi бaлaлaрды спорт қимылдaрынa бaулу болып тaбылaды. Бұл сaты болaшaқ 

бaскетбол шеберiн дaйындaу тұрғысынaн aлып қaрaғaндa ең мaңыздысы болып тaбылaды, 

сондықтaн жaс-жыныс дaмуымен туындaйтын aлғышaрттaр қимыл дaғдысы мен өнерiн 

қaлыптaстыру,  жеке қaбiлеттерiмен бейiмдiлiгiн aнықтaудa кеңмүмкiндiктер бередi. 

Aрнaйы жaттығулaр aрқылы, тек дене шынықтырудың түрлерiн тәрбиелеп, 

aрттырып қaнa қоймaй, сонымен қaтaр ойын тәсiлдерiн /техникa/ aрттыруғa дa болaды. Ол 

үшiн жaттығу сaбaқтaрындa, көбiнесе aрнaйы жaтгығулaрдың қозғaлыс негiзi ойын 

тәсiлдерiнiң құрылымынa жaқын немесе соғaн ұқсaс болуы aсa қaжет. 

Дене шынықтыру дaйындығындa, көбiнесе қaйтaлaу, интервaлды, өзгерiс пен 

қaйтaлaу, ойын жене жaрыс тәсiлдемелерi пaйдaлaнылaды. 

Жaттықтырудың aуыспaлы әдiсi түрлi қaрқындaғы жүктемелердi кезектестiрудi 

қaрaстырaды. Жүктеменi бұлaй кезектестiруге мысaл ретiнде бaскетболшының жaлпы және 

aрнaйы дене дaйындығы сaтысындa кең қолдaнылaтын фaртлек жүгiрiсiн (жылдaмдыққa 

жүгiру) aлуғa болaды. Негiзгi фaкторы қимыл құрылымы болып тaбылaтын түрлi, ойын 

жaттығулaрын үздiксiз орындaудa жaттықтырудың осы әдiсiне жaтaды.  

Қaйтaлaу әдiсi жүктеменiң мaзмұнын, көлемi мен сипaтын сaқтaп, жaттығулaрды бiрнеше 

дүркiн орындaуғa құрылaды. Мысaлы, бiрдей жылдaмдықпен бүкiл бaскетбол aлaңын құрaйтын 

ұзындықты бiрнеше мәрте жүгiрiп өту, қaйтaлaп сaлмaқ көтеру, белгiлi бiр әдiспен бiр нүктеден 

бiрнеше дүркiн доп сaлуды орындaу; ЖЖЖ қaйтaлaу aлдындa 120-130 соқ/минуттaн  

төмендемеуi тиiс. Бұл әдiс бaскетболшығa бiр жaттықтыру бaрысындa үлкен көлемдегi жұмысты 

aтқaруғa, мүмкiндiк берiп, қызмет мүмкiндiктерiн жетiлдiруге, қимыл дaғдылaрын нығaйтып, 

қaлыптaстыруғa көмектеседi. Қaйтaлaу әдiсiн  күштi, шaпшaңдықты, төзiмдiлiктi, иiлгiштiктi, 

ептiлiктi тәрбиелеуде және әдiс-тәсiлдiк дaйындықтa қолдaнaды. 
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Баяндамада оқушыларға қосымша білім беру саласында «көркемсөз» үйірмесі 

бойынша болашақ өнер адамдарын, тіл мамандарының патриоттық санасын 

қалыптастыру мақсатында жүргізілетін жұмыс түрлері мен әдістері баяндалады.  

Тірек сөздер: әдебиет – сөз өнері, «көркемсөз» үйірмесінің бағдарламасы, 

оқушылардың патриоттық санасын қалыптастыру, адамгершілік-патриоттық 

тәрбиенің үлгісі, оқушыларды азаматтық-патриоттық тәрбиелеу, көркемсөз, поэзия, 

қосымша білім беру, М.Мақатаев шығармашылығындағы патриоттық тәрбие. 
 

В докладе излагаются формы и методы работы в сфере дополнительного 

образования школьников по кружку «Художественное чтение» с целью формирования 

патриотического сознания будущих людей искусства, языковедов. 

Ключевые слова: литература – искусство слова, программа кружка 

"Художественное слово", формирование патриотического сознания учащихся, пример 

нравственно-патриотического воспитания, гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся, художественное высказывание, поэзия, дополнительное образование, 

патриотическое воспитание в творчестве М. Макатаева. 
 

The report outlines the forms and methods of work in the field of additional education of 

schoolchildren in the circle "Artistic reading" in order to form the patriotic consciousness of future 

people of art, linguists 

Keywords: literature - the art of the word, the program of the circle "Artistic word", the 

formation of patriotic consciousness of students, an example of moral and patriotic education, 

civic and patriotic education of students, artistic expression, poetry, additional education, 

patriotic education in the work of M. Makataev. 

 

Әдебиет – сөз өнері. Барлық сөзді тізе берсең әңгіме, жыр шықпайды. Адам жүрегі 

тербетіп, ақыл таразылап, тіл кестелеп айтқан сөз орнында тұрса ғана «әдебиет» деген өнер 

пайда болады. Ғылыми тұжырымда әдебиет «адамтану құралы», ал әдебиет пәні «адам 

тәрбиелеу құралы» делінген.  
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Әлемдік көркем мәдениет өзінің тарихи дамуы барысында әрқашан адамзат үшін рухани 

әлемнің негізі және адамзат қоғамдастығындағы ұлттық мәдениетті нығайту мен өркендетудің 

қозғаушы күші болып табылады. Осындай жалпы әлемдік мәдениеттің бір түрі – сөз өнері.  

Кез келген қосымша білім беру бағдарламасы балалардың қандай да бір қабілеттерін 

ашуға және әрі қарай дамытуға, таңдап алған іс-әрекет бойынша нақты білім мен дағдыларды 

меңгертуге бағытталуы керек. Жеке саладағы біліктілікті дамытуға, меңгерген дағдыны іс 

жүзінде қолдануды машықтануға жетелеуі шарт. Сондай-ақ, бағдарлама мазмұны жеке тұлғаның 

шығармашылық мәдениетін қалыптастыруға, білім алушыларды жалпы адамзаттық 

құндылықтарға баулуға және өткен тәжірибені меңгертуге бағытталғаны дұрыс.  

Өзім құрастырып, пайдаланып жүрген «көркемсөз» үйірмесінің бағдарламасы 

балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқытудың 

дамытушылық ұстанымдарына негізделген. Шығарманы мәнерлеп оқу деңгейіне жеткен 

оқушы шығарманың сұлу, тұтас бітіміне енеді, сол арқылы кейіпкер бойындағы ізгілік, 

адамгершілік сияқты асыл қасиеттерді тани алады. Мұның өзі баланы биік адамгершілікке 

бастайды. Демек, үйірме жұмыстарында оқу сапасын қалыптастыру мен дамыту – 

оқушының жеке тұлғалық бітімінің айқын көрсеткіші.  

Негізі патриоттық тәрбие бесіктен бастап берілуі тиіс. Өз ана тіліндегі бесік 

жырынан бастау алған отансүйгіштік тәрбие халық ауыз әдебиетімен толығып, келе-келе 

көркем әдебиет арқылы бала санасында мықтап бекуі тиіс! Кез келген автор мен оның 

шығармасын мәтіндік, мазмұндық талдаған кезде патриоттық, адамгершілік тәрбиеге басты 

назар аудартамын. Авторлардың ішінде өзімнің де оқушыларымның да ең сүйіктісі 

Мұқағали Мақатаев екендігін мойындаймын. Өз тәжірибемде алдыма алғаш келген 

оқушыға ең алдымен Мұқағали ақынның үш өлеңін жаттатқызуды айнымас әдетке 

айналдырғанмын. Алдымен «Отан туралы» өлеңін, одан кейін «Отан», «Үш бақытым» 

өлеңдерін жаттауға беремін. Кейіннен бастауыш сынып жасындағы оқушылар үйірме 

сабағы басталғанда және сергіту сәттерінде осы үш өлеңді хормен оқуға да әдеттенді. Биыл 

бесінші жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына 

арналған «Ей, өлең, қайтсем саған жан бітірем?!» көркемсөз байқауы осы 

сүйіспеншілігіміздің бірден бір дәлелі.  
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 Қазақ поэзия әлеміне шетсіз-шексіз кеңістік пен көз сүрінген биіктік әкелген, кәусар 

сезім мен таусылмас көңіл, шалқыған шаттық пен мұңға тұнған махаббат, буырқанған 

шабыт пен сабырға көнбес сағыныш сыйлай білген, көптеген тақырыптарға қаламын 

сермеген мұзбалақ ақын – Мұқағали Мақатаев қазақ халқының жүрегінде ойып тұрып орын 

алғаны сөзсіз! «Ғасыр ақыны» атанған Мұқағалидың барлық еңбегі тұтастай алғанда, өткен 

ғасырдың асыл мұралар қатарына жатады. Ол ғажайып ақындардың бірі және бірегейі 

болып қала бермек. Ақынның ғұмырлы поэзиясы бүгінгі таңда барша жұртшылықтың 

жүрегінен мызғымас орын алып қуанышын да, қайғысын да бөлісетін жан серігі болуда. 

Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев өз халқына ешқашан сөнбейтіндей мұра, баға жетпес асыл 

қазына тастап кетті. Ол - ақынның патриоттық сезімге тәрбиелей алатын өлең шумақтары 

мен махаббаты, сүйіспеншілі мен жасампаздығын бейнелейтін баға жетпес поэзиялары! 

Шексіз шабыт иесі буырқана жырламаған тақырып жоқ шығар, сірә. Әр жылдарда шыққан 

том-том өлең жинақтарындағы жүректі тулатып, тебірентер жырларына көз жүгіртсеңіз, 

сусыныңыз қанып, бойыңызға қан тарайды. Ол өз шығармалары арқылы қазақ поэзиясын 

жаңа белестерге шығарып, мазмұнын байытты. Аз ғана ғұмыр кешсе де, ғасырға белгісіз 

жауһары бар алтын көмбені халқына мирас етіп қалдыра білді.  

Мұқағали - жалпыхалықтық, ұлттық тұлға. Әрбір өлеңін оқығанда, оның қазақ 

екенін жазбай танисың, ұлт ақыны екенін айқын аңғарасың. Жалпы ұлттық рух дегенде, 

мынадай басты құндылықтарымызды алға тартар едім. Олар – туған жер, өскен өлкеміз, ана 

тіліміз, тарихымыз, дініміз, салт-дәстүріміз. Міне, осы құндылықтардың қай-қайсысы болса 

да Мұқағали өлеңбаянының алтын арқауы. Мысалы, ұшаққа отырып сапар шеккен 

Мұқағали өлеңдерін сүйіп оқитын қазақ баласының ойына оның: 

Іргелі қазақ болдық. Сақтар қалып, 

Құс міндік темірқанат, аттар қалып, 

Әйтсе де мақтанбалық, мақтанбалық! – деген жыр жолдары еске түсері анық.  

Немесе,   

Айналайын Ата мекен, Ақ мекен! 

Қандай қазақ іздеп сені тапты екен?! 

Туған өлке тәтті екен ғой, 

Тәтті екен ! – дегенде, бойыңда ғажайып  отаншылдық сезімі еріксіз оянатындығы да рас. 

Қазақстан! 

Пай, пай, пай! 

Ардағым-ай! 

Сен менің Шолпанымсың жанған ұдай. 

Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, 

Өлмейтін махаббатым, арманым-ай! - деген өлең жолдары ешқашан көнермейтін, қазақ 

болғаның үшін көкірегіңде мақтаныш ұялайтын, құйылып түскен асыл сөздер. Ақын қашан да 

халқымен, елімен бірге. Елі қайғырса бірге қайғырады, жұрты қуанса бірге қуанады.  

Оның:   

Ерікті елміз, бүлінбеген қорғаны, 

(Бәрімізге белгілі ғой ол жағы) 

Қайтер дейсің қара бастың толғағы, 

Тек жұртымыз күрсінбесе болғаны, – деген жырларын оқығанда, Мұқағали қазақ 

тәуелсіздігін көріп, бізбен бірге өмір сүріп отырғандай сезінесің. 

Отансыз жан өмірінде оңбайды, 

Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды. 

Тірі адамға – сол қайғы. 

Білесің бе, 

Отанның сен не екенін ? 

(Екі өмір жоқ, әрине, жоқ екі өлім.) 

Екі Отан жоқ. 
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Жалғыз Отан – мекенің! – деп тайға таңба басқандай жазып кеткен ойлары - бүгінгі, 

болашақ ұрпақтың бәріне айтылған ақыл-өсиеті. Бұл ғақлияны әрбір қазақ жүрегіне үкі етіп 

тақса да артық етпейді. Отанды сүюдің, оған құлай берілудің – асқақ үлгісі бұл. 

Қазақ рухының басты да жарқын көріністерінің бірі – оның ана тілінің мәртебесінің 

биік, мерейінің үстем болуы. Қазіргі алапат жаһандану кезеңінде өз тіліміздің туын жоғары 

ұстау - әр қазақ баласының парызы. 

Тіл өнерін, сиқырлы сөз өнерін, 

Оңбайсың сөз өнерін тежегенің! 

Тілден алмас жоғалса, сөзден қанжар, 

Бұл тірліктен бір күнде безер едім. 

Немесе, 

Батар, кетер келмеске күнім менің, 

Қалар бірақ киелі тілім менің. 

Қасіретті шақтардан түңілгенде, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім – деген сияқты қанатты жырлар қашан да қазақ 

халқының қасынан табылар тұмары іспеттес. 

Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, 

Арулардың айтпай кеткен сырларын. 

Қорқытыңның қорқынышты мұң-зарын, 

Қобызыңның шанағынан тыңдадым. 

 Құлазыған сенің құла түздерің, 

Не білмеген, не көрмеген, ізгі елім. 

Жазылмаған тарихымның жолдарын, 

Ауызекі аңызыңнан іздедім. 

…Сенің бүкіл болмысыңның тағдырын, 

Домбыраңның пернесінен іздедім. 

Тарихымды жазудамын бүгін мен, 

Бабаларым сенің Ана тіліңмен! – деп жыр төккен ақын тоталитарлық режим, коммунистік 

қоғам қыспағынан шыға алмай қалғанын түсінесің. Егер бүгінгідей еркін, азат заман болғанда, 

сөз бостандығы болғанда Мұқағали ақын тарих қатпарларын терең ақтарар да еді деп ойлаймын. 

Ал ақынның 1941-1945 жылдардағы ІІ дүниежүзілік соғыс тақырыбында жазған өлеңдері 

өзінше бір төбе. Патриоттық рух бар жерде соғыс пен бейбітшілік тақырыбы әрқашанда 

өзектілігін жоймай, жыл өтіп ұрпақ жаңарған сайын маңызы арта түспек. Мысалы, “Қырқыншы 

жылдар” өлеңіне зер салсақ, “Әкелгенмен әр адамға бір қайғы, Сол жылдарға қарғыс айту жат 

маған” деген бір ауыз сөзінде өрлік пен ерлікке негіз болған сол кезеңдер өмірді шын ұқтырғанын 

айтады. Өзінің өмірге өрлікпен, батырлықпен қарайтын мінезділігін дауыл жылдарға кеткен 

есенің өлшемі деп біледі. Қан майданға біреулер қарумен ерлік етсе, сол жауға біз де өзімізше 

түрен салдық дегенді айтады. Және, сол кезеңнің қайтып келмеуін тілейтін ақын-жүрек 

“Болмасын, соғыс, болмасын” деп жырлайды. Мен оқушыларыма жаттатып жүрген 

«Кептерлер», «Соғыстың соңғы көктемі», «1941 жыл. Ақпан», «Қырқыншы жылдар», «Неге 

жыламасын», «Айбармен әңгіме», «Соғыс деген қайдан шықты», «Менен сұра», «Мен соғысқа 

бармадым», «Қайран жеңгем», «Біздер жеңдік», «Майданның бәйгесіне», «Қара қамба», «Әке 

аманаты», «Әке» сияқты өлеңдерінде соғыстан жапа шеккен халықтың мұң-зарын, қиын-қыстау 

өмірін, мұқалмаған ерік-жігерін суреттейді. Ақын бұл өлеңдері арқылы ендігі ұрпақ балалығын 

жылатып қан майданға тастамасын, бала жаны қайғыны білмесін деген аппақ тілегін білдіреді. 

Ел басына қандай да бір ауыртпалық, залал түссе де адамдық қалыпты сақтап, рухымызды 

өлтірмей, қазақи қалпымызды сақтауды насихаттайды. 

Қорыта айтқанда, Мұқағали Мақатаевтың сезімді, өмірді бейнелейтін әр поэзиясы 

шын шабыт пен шынайы талпыныстан туған. Әр өлеңінен отанға, еліне, тіліне, жеріне деген 

шексіз махаббаты мен патриоттық сезімі тайға таңба басқандай көрініп тұр. Оқушылардың 

бойында патриоттық сананы дамытуда бірден бір таптырмас құрал – Мұқағали өлеңдері! 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА 

ВОЛЕЙБОЛ ОЙНАУ ТЕХНИКАСЫН ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Сарсенбаев Б.Б. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада автор мектеп оқушыларының дене шынықтыру сабақтарында волейбол 

ойнау техникасын оқытудың теориялық негіздері маңызыдылығын талдайды. Волейболды 

оқытудың нақты мәселелерін шешу, білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере 

отырып, арнайы құралдар мен оқыту әдістерін қолдану арқылы волейболда жоғары 

спорттық нәтижелерге қол жеткізуге болады.  

Тірек сөздер: волейбол, спорт, техника-тактикалық даярлау, дене тәрбиесі. 
  
В статье автор анализирует значение теоретических основ преподавания техники игры 

в волейбол на уроках физической культуры школьников. Высокие спортивные результаты в 

волейболе можно достичь, решая конкретные задачи обучения волейболу, используя 

специальные средства и методы обучения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Ключевые слова: волейбол, спорт, технико-тактическая подготовка, физическая 

культура. 
 

In the article, the author analyzes the significance of the theoretical foundations of teaching 

the technique of playing volleyball in the physical education lessons of schoolchildren. High sports 

results in volleyball can be achieved by solving specific tasks of teaching volleyball, using special 

means and methods of training, taking into account the age characteristics of students. 

Keywords: volleyball, sports, technical and tactical training, physical education. 

 

Дене шынықтыруды игерудің негізгі нәтижесі-оның негізгі негіздерін игеру. Бұл әр 

адамға қажетті дене шынықтыру деңгейін қамтамасыз етеді, онсыз баланың болашақта не 

істегісі келетініне қарамастан өмірді тиімді жүзеге асыру мүмкін емес. 

Волейбол Мектептегі дене шынықтыру бағдарламасының құрамдас бөлігі ретінде 

дене тәрбиесінің негізгі міндеттерін шешудің бір құралы болып табылады: оқушылардың 

денсаулығын нығайту, моториканы қалыптастыру және жетілдіру, кондициялық (күш, 

жылдамдық, төзімділік, жылдамдық) және үйлестіру (кеңістікте бағдарлау, сигналдарға 

жауап беру жылдамдығы мен дәлдігі қозғалыс әрекеттерін қайта құру, қимылдарды 

үйлестіру, тепе-теңдік, ырғақ, қозғалыстың негізгі параметрлерін көбейту және саралау 

дәлдігі), бастамашылдықты, тәуелсіздікті, жауапкершілік сезімін, ұжымдастыруды, ерік-

жігерді тәрбиелеу. 

Волейбол VII-VII сыныптардағы дене шынықтыру сабақтарына енгізілген, ол 

оқушылардың дене тәрбиесінің басқа формаларында (сабақтан тыс уақытта волейбол 

үйірмелерінде, секцияларында) маңызды орын алады. 

Жалпы білім беру және кәсіптік мектеп реформасының ережелерін іс жүзінде жүзеге 

асыру бірлескен күш-жігерді қажет етеді мұғалімдер, дене шынықтыру мұғалімдері және 
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спорт мамандары, ата-аналар, оқушылардың өздері. Арасында үлкен алуан қаражат осы 

міндетті шешу маңызды орын волейбол ойыны. Бұл оның қол жетімділігіне ғана емес 

эстетикалық Сұлулық, сонымен қатар дамуға пайдалы әсер маңызды қасиеттер, және ең 

алдымен назардың негізгі қасиеттері (қарқындылық, тұрақтылық, ауысу), бұл ерекше мәнге 

ие мектеп жасында. 

Денсаулықты нығайтумен қатар, жан-жақты дене шынықтыру даярлығын жетілдіру, 

өмірлік маңызы бар жақсы орнатылған волейбол жаттығулары мектепте "волейбол" 

таланттарын анықтап, сонымен қатар әр түрлі жыныстағы және жастағы адамдарды жаппай 

таныстырудың алғышарттары өмір бойы осы спорт түрімен жүйелі түрде айналысу.   

Дұрыс ұйымдастырылған волейбол сабақтары оқушылардың жан-жақты физикалық 

дамуының тамаша құралы болып табылады және маңызды білім беру мәселелерін шешуге 

ықпал етеді. Бұл ойынның үлкен эмоционалдылығымен, сондай-ақ қарапайым жабдықпен 

түсіндіріледі; шағын платформа, доп және екі тірекке арналған тор. Ойынның мәні мен 

ережелерін білуге аз уақыт кетеді. Демек, волейбол - бұл қарапайым және бәріне қол 

жетімді ойын және волейбол ойнауды үйрену үшін сізге тек тор, доп және ойын алаңы 

қажет деген қате тұжырымдар жиі жасалады. Волейболдың басты жемісі-ешқандай 

дайындықсыз ойнауды бастау мүмкіндігі. Бұл дұрыс емес пікір.  

Сіз ойынның сыртқы сипатын, оның мәні мен ережелерін ойын дағдыларын игеру 

процесімен араластыра алмайсыз. Техника мен тактиканы жетік меңгеру - күрделі әрі 

еңбекті қажет ететін процесс, ол жаттықтырушы мен білім алушының бірлескен күш-

жігерін талап етеді. 

Волейболды оқытудың нақты мәселелерін шешу, білім алушылардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы құралдар мен оқыту әдістерін қолдану арқылы 

волейболда жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізуге болады. Жаттықтырушының немесе 

дене шынықтыру мұғалімінің басшылығымен волейболшыны жүйелі түрде оқыту ойыншының 

техникалық дайындық мерзімі едәуір қысқарады және оның жетістігі әлдеқайда жоғары. 

Зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы 

Соңғы жылдары волейболға деген қызығушылық айтарлықтай өсті. Қазір волейбол 

секциясы болмайтын кез-келген деңгейдегі дене шынықтыру ұжымын, білім беру мекемесін 

табу қиын. Дұрыс ұйымдастырылған волейбол сабақтары жан-жақты физикалық дамудың 

тамаша құралы болып табылады және маңызды білім беру мәселелерін шешуге ықпал етеді. 

Бұл танымалдылық, ең алдымен, ойынның үлкен эмоционалдылығымен және қарапайым 

жабдықпен түсіндіріледі. Ойынның мәні мен ережелерін білу қиын емес. Алайда, волейбол 

қарапайым және қол жетімді ойын екендігі туралы ертерек тұжырымдар жиі жасалады. 

Сіз ойынның сыртқы сипатын, оның мәні мен ережелерін ойын дағдыларын игеру, 

спортшылардың тиісті физикалық қасиеттерін жақсарту процесімен араластыра алмайсыз, 

өйткені бұл өте күрделі және көп уақытты қажет ететін процесс, ол спортшы мен 

жаттықтырушыдан үлкен бірлескен күш-жігерді қажет етеді. Қазіргі волейболдың негізгі 

мәселелерінің бірі-дене шынықтыруды жақсарту. 

Бүгінгі күні бар волейболшыларды даярлау бағдарламасын талдау оның мазмұны 

кәсіби спортшыға қойылатын заманауи талаптарға сәйкес келмейді деп айтуға мүмкіндік 

береді. Ең алдымен, қазіргі заманғы теориялық, ғылыми-әдістемелік білім деңгейінің 

жалпы спорттық дайындық пен оның маңызды құрамдас бөлігі - дене шынықтыру және 

оларды практикалық іске асыру арасындағы жиі кездесетін сәйкессіздіктер туралы айту 

керек. Көбінесе волейболшылардың әлсіз, сәтсіз қойылымдарын дене шынықтыруға 

қойылатын талаптардың бұзылуымен, оның нақты компоненттерімен түсіндіруге болады. 

Бұл мәселені шешу жоғары білікті волейболшылардың шеберлік деңгейіне әсер 

ететін әртүрлі факторларды ескеруге байланысты: дайындықтың физикалық және 

психологиялық ерекшеліктері, техникалық және тактикалық әдістерді игеру және ойын 

жүргізу әдістері, жаттығу процесін ұйымдастыру; дене шынықтыру құрылымын жақсарту 

үшін жаңа теориялық және әдістемелік әзірлемелерді іздеу. 
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 Осылайша, жоғарыда аталған барлық факторларды зерттеу, сондай-ақ жаттығу 

процесінде волейболшылардың физикалық дайындығының даму деңгейін анықтау қазіргі 

уақытта ерекше өзектілікке ие болды. 

Сонымен қатар, осындай зерттеу барысында алынған дайындық деңгейін бағалау 

физикалық дайындықтың құрылымы мен мазмұнын түзетуге мүмкіндік береді, бұл нақты 

практикалық маңызы бар. 

Шешу кезінде барлық осы міндеттерді бүгінде білмей мүмкін емес анықтау, 

зерделеу және қорыту бойынша материалдар, жаңа зерттеулер бұл мәселені. 

Волейболшылардың физикалық дайындығын тиісті кәсіби деңгейде жүргізу үшін, ең 

алдымен, оны жүзеге асырудың теориялық және ғылыми-әдістемелік негіздерін игеру, осы 

саладағы жаңа зерттеулердің материалдарымен танысу қажет. 

Бұл, бір жағынан, волейболшылардың дене шынықтыру бойынша ұсынылатын 

әдістердің кең спектрін дұрыс таңдауға, екінші жағынан, практикалық қолдану негізінде 

олардың жалпы және арнайы дене шынықтыру процесінде физикалық қасиеттерді 

жетілдіруге әсерін зерттеуге мүмкіндік береді. 

Ол үшін күш, жылдамдық, төзімділік және басқа да физикалық қасиеттердің даму 

деңгейін өлшеу негізінде физикалық дайындықты зерттеуді қолданған жөн. 

Волейболшылардың физикалық қасиеттері мен спорттық шеберлігінің өсу 

қарқынын жақсарту мәселесі біздің зерттеу тақырыбымызды таңдауға әкелді. 

Қазіргі уақытта дене шынықтыру құрылымында қолданылатын әдістердің тиімділігі 

туралы байыпты зерттеулер жоқ. Осыған сүйене отырып, осы олқылықты толтыру және 

оқу-жаттығу қызметін оңтайландыру дәрежесін анықтау, сонымен қатар әр түрлі деңгейдегі 

спортшылардың нәтижелеріне осы әрекеттің әсер ету дәрежесін анықтау қажет. 

Зерттеу үшін әр түрлі жастағы волейболшылар топтары таңдалды. Спортшылардың 

волейболдан ұлттық және халықаралық жарыстарда сәтті өнер көрсетуі, бір жағынан, ғылыми 

негізде құрылған жаттығуларға, екінші жағынан, дененің функционалды жағдайын, морфоло-

гиялық ерекшеліктерін және жоғары физикалық белсенділікке бейімделуіне байланысты. 

А.Г.Горинов, Ю.Н.Клещев және т б. сияқты жетекші жаттықтырушылардың 

тәжірибесі жаттығудың әртүрлі кезеңдерінде спортшылардың физикалық дайындығын 

жүргізудің орындылығын көрсетеді. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. 

Әр түрлі жастағы волейболшылардың функционалды жағдайы. Әр түрлі жастағы 

волейболшылардың функционалды жағдайын зерттей отырып, біз 1-4 кестелерде 

келтірілген келесі мәліметтерді алдық. 

Кесте 1 
Әр түрлі жастағы волейболшылардың өсу динамикасы 

 

Жас бойынша тобы қыркүйек қаңтар наурыз 

12-13 жас 157,34,3 159,74,8 161,45,1 

14-15 жас 164,23,2 165,62,8 166,41,9 

16-17 жас 169,13,1 169,34,7 170,22,6 

 

Алынған мәліметтер барлық жас топтарында зерттелген кезеңде дене 

ұзындығының сенімді өсуі байқалғанын көрсетеді, бірақ өсу бірінші топта біркелкі емес 

болды, бұл вариацияның үлкен ауқымымен көрінеді. Екінші топта орташа өсу 

көбейгенімен, нәтижелердің өзгергіштігі айтарлықтай төмендеді. Бұл өсуі орташа 

деңгейден жоғары субъектілердің дене ұзындығы аз немесе аз тұрақтанғанын, ал 

басқаларында, керісінше, өсу қарқыны артқанын көрсетеді. Үшінші топта өсудің орташа 

мәні шамалы өссе де, нәтижелердің өзгергіштігі артты. Бұл дене ұзындығының өсу 

кезеңдерінің өзгергіштігін көрсетуі мүмкін. Бұл 9 жастан 18 жасқа дейінгі дене 

ұзындығы біркелкі өспейтінін көрсететін ғылыми зерттеулердің мәліметтеріне сәйкес 

келеді. Дене ұзындығының ең көп өсуі 10-13 жас аралығында байқалады, бұл біздің 
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зерттеулерімізбен расталады. 14 жастан бастап дененің абсолютті өсуі айтарлықтай 

төмендейді, ал 17 жастан кейін ол іс жүзінде тоқтайды. 

Кесте 2 
Әр түрлі жастағы волейболшылардың дене салмағының өзгеру динамикасы 

 

Жас бойынша тобы қыркүйек қаңтар наурыз 

12-13 жас 41,31,2 41,12,3 41,42,4 

14-15 жас 45,33,2 46,83,5 47,25,9 

16-17 жас 56,33,6 58,94,2 61,24,8 

 

Дене салмағының көрсеткіштері бойынша оның екінші және үшінші топтарда 

үздіксіз өсуі байқалады, бұл нәтижелердің өзгергіштігінің артуымен бірге жүреді. Бұл осы 

кезеңде жыныстық жетілу процестерінің, сондай-ақ бұлшықет пен май массасының 

қарқынды синтезінің маңызды болуына байланысты болуы мүмкін. Бірінші жас тобында 

мұндай құбылыс байқалмайды. 

Кесте 3 

 Әр түрлі жастағы волейболшыларда жүрек соғу жиілігінің өзгеру динамикасы 
 

Жас бойынша тобы қыркүйек қаңтар наурыз 

12-13 жас 80,21,1 80,00,4 78,60,9 

14-15 жас 80,30,4 81,21,2 79,5,0,8 

16-17 жас 74,2,1,2 73,90,8 71,60,9 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, бір жыл ішінде жүрек соғу жиілігінің сенімді 

төмендеуі бірінші және үшінші топтарда байқалады, екіншісінде жоқ. Абсолютті 

көрсеткіштер бойынша 16-17 жастағы волейболшылардың жүрек соғу жиілігі 12-13 және 

14-15 жастағы пәндерге қарағанда едәуір төмен. 

Біздің ойымызша, жүрек соғу жиілігінің өзгеру динамикасы жыныстық жетілу 

процестерінің қарқындылығымен және осы кезеңдегі волейболшылардың денесіне 

физикалық белсенділіктің әсерімен байланысты. 

Кесте 4 
Стандартты жұмыстан кейін әр түрлі жастағы волейболшылардың жүрек  

соғу жиілігінің өзгеру динамикасы 
 

Жас бойынша тобы қыркүйек қаңтар наурыз 

12-13 жас 80,21,1 80,00,4 78,60,9 

14-15 жас 80,30,4 81,21,2 79,5,0,8 

16-17 жас 74,2,1,2 73,90,8 71,60,9 

 

Жыл бойына әр түрлі жастағы волейболшылардың стандартты жүктемесінен кейін жүрек 

соғу жиілігінің өзгеру динамикасы барлық жас кезеңдерінде оның орташа мәндерінің 

төмендегенін көрсетеді, бірақ өзгергіштік жылдың ортасында төмендейді және оның соңына 

қарай артады. Мүмкін бұл спортшыларды даярлаудың ерекшеліктеріне байланысты шығар. 

Жоғарыда айтылғандардан волейболшылардың дене ұзындығының ең үлкен өсуі 12 – ден 

13 жасқа дейін, ең азы – 16 – дан 17 жасқа дейін; дене салмағы – 16-дан 17 жасқа дейін; жүрек 

соғу жиілігі-16-дан 17 жасқа дейін және стандартты жүктемеден кейін-16-дан 17 жасқа дейін. 

Осылайша, дене ұзындығының қарқынды өсуі оның массасының тұрақтануына 

(немесе төмендеуіне), жүрек соғу жиілігінің жоғарылауына әкеледі; өсу қарқындылығының 

төмендеуі – массаның жоғарылауына және жүрек соғу жиілігінің тұрақтануына әкеледі. 

Волейбол - ең көп таралған ойындардың бірі. Волейболдың жаппай, шынайы 

халықтық сипаты ойын ережелерінің қарапайымдылығына және жабдықтың 

қарапайымдылығына негізделген оның жоғары эмоционалдылығы мен қол жетімділігімен 

түсіндіріледі. Волейболдың дене шынықтыру құралы ретіндегі ерекше артықшылығы - 
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 оның ерекше сапасы – жүктемені өздігінен толтыру мүмкіндігі, яғни.ойыншының 

дайындығы мен алған жүктемесі арасындағы сәйкестік. Бұл волейболды барлық жастағы 

адамдарға қол жетімді етеді. Волейбол ойнау барысында әртүрлі ауыспалы қозғалыстар, 

жағдайлардың тез өзгеруі, әр ойыншының белсенділігі мен ұзақтығының өзгеруі тән. Ойын 

іс-әрекетінің шарттары студенттерді үйретеді: өз іс-әрекеттерін жалпы мақсатқа жету үшін 

ұжымның мүдделеріне бағындыру; күштері мен мүмкіндіктерінің максималды кернеуімен 

әрекет ету, күрес кезінде қиындықтарды жеңу; ойын барысын үнемі қадағалап отыру, 

өзгерген жағдайды тез арада бағалау және дұрыс шешім қабылдау. Волейбол ұжымшылдық 

сезімін тәрбиелеуге ықпал етеді; негізгі физикалық қасиеттерін жетілдіру. 

Волейболшыларда дене ұзындығының ең көп өсуі 12 – ден 13 жасқа дейін, ең азы – 

16 – дан 17 жасқа дейін; дене салмағы – 16-дан 17 жасқа дейін; жүрек соғу жиілігі-16-дан 

17 жасқа дейін және стандартты жүктемеден кейін-16-дан 17 жасқа дейін. 

Дене ұзындығының қарқынды өсуі оның массасының тұрақтануына( немесе 

төмендеуіне), жүрек соғу жиілігінің жоғарылауына әкеледі; өсу қарқындылығының 

төмендеуі – салмақтың жоғарылауына және жүрек соғу жиілігінің тұрақтануына әкеледі. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Волейбол: пер с нем./ Под ред. М. Фидлер. - М.: Физкультура и спорт, 1979. -214с. 

2. Волейбол: Правила игры. - СПб.: Регион-Про, 2006 (ООО Регион-Про). - 72 с.  

3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы спортивного совершенствования), школ 

высшего спортивного мастерства. - М.: Советский спорт, 2004 (ПИК ВИНИТИ). - 89 с. 

4. Волейбол: Программа / [Разраб. Ю. Д. Железняк и др.]. - М.: Совет. спорт, 2003. - 108 с.     

5. Волейбол: Техника игры. Советы опытных спортсменов. Пляжный волейбол / Авт.-

сост. Анна Борисовна Донченко. - М.: Вече, 2002. - 383 с.  

6. Волейбол: Учебник для ВУЗов / Под общ. Ред. А.В. Беляева, М.В. Савина, - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Физкультура и Спорт, 2006. – 360 с.  

7. Волейбол: Учебник для студентов вузов физ. культуры /[Беляев А.А., Беляев А.В., 

Железняк Ю.Д.]; Под общ.ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. 368 с.  

8. Волейбол: Энциклопедия / Сост.: В.Л. Свиридов; Авт. ст.: Л.Я. Губенко и др. - Томск: 

Компания ЯНСОН, 2001. - 317 с.  

9. Гаринов А.Т. Совершенствование физических качеств юных волейболисток: 

методические рекомендации / А.Т. Гаринов, Ю.Н. Клещев, Е.В. Фомин. - М., 2000. - 43 с. 

10. Гераскин А.А. Тренажеры для повышения эффективности подготовки волейболистов/ 

А.А. Гераскин, А.В. Радионов // Теория и практика физической культуры. - 1997.-№10.-С. 47. 

 

 

ӘОЖ 78.01 
 

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР 

ПАТРИОТИЗМІН ДАМЫТУДАҒЫ МУЗЫКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ РОЛІ 
 

Сейтказинова Г. С. 

Қосымша білім беру педагогі, «Ән және хор» үйірмесінің жетекшісі 

«Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік 

мекемесінің «Үшарал қалалық балалар шығармашылық орталығы» МКҚК, Үшарал қ. 
 

E-mail: Gulzipa_@mail.ru 

 

Музыкалық тәрбие - ұлы халық даналығы мен жинақталған көпғасырлық тәжірибе 

көзі. Мектеп жасы, әсіресе, бастауыш сынып жасы – бұл әлемді, адами қарым-

қатынасты және жеке тұлға негіздерін белсенді білу уақыты. 
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Тәрбие берудің ең маңызды құралдары – театрландырылған қойылымдар, 

концерттер, мерекелер, дәстүрлер, ойындар және т. б. Балалармен жұмыста әртүрлі 

музыкалық құралдарды қолдану мүмкіндігі қарастырылған: ән лирикасы, серуендеу, 

экскурсиялар, оқулар, көркем әдебиет, ырғақты іс-әрекет және т. б.  Патротизмді 

дамытуға музыкалық өнерді қосу үйлесімді тұлғаны дамытудың, әр баланың рухани және 

адамгершілік мәдениетін байытудың қажетті педагогикалық шарты болып табылады.  

Жеке тұлғаның патриотизмін дамытуға эмоционалды қабылдау арқылы 

музыкалық өнердің әртүрлі құралдары мен мүмкіндіктері ықпал етеді. Дәл осы 

эмоционалды қабылдаудың күші балаға ерекше әсер етуі мүмкін. Музыкалық тәрбие және 

адам патриотизмін дамыту өмір бойы жалғасады. 

Баяндамада мектеп жасындағы балалардағы патриотизмді дамытудағы 

музыкалық тәрбиенің рөлі жан-жақты талданады. 

Тірек сөздер: патриотизм, патриоттық тәрбие, музыкалық білім, қосымша білім беру, 

музыканың әсер ету күші, музыка құралдары, адамгершілік-эстетикалық міндеттер, музыка өнері. 
 

Музыкальное воспитание – это источник народной мудрости  накопленного 

многовековым опытом. Школьный возраст, особенно возраст начальных классов – это 

время активного познания мира, человеческих взаимоотношений, основ личности. 

Важнейшими средствами воспитания являются театрализованные 

представления, концерты, праздники, традиции, игры и т. В работе с детьми 

предусмотрена возможность использования различных музыкальных средств: начиная с 

песенной лирики, прогулок, экскурсий, чтений, художественной литературы, ритмической 

деятельности и т.д.  Включение музыкального искусства, музыки в развитие патротизма 

способствует развитию гармоничной личности, является необходимым педагогическим 

условием обогащения духовно-нравственной культуры каждого ребенка. 

Развитию патриотизма личности способствуют различные средства и возможности 

музыкального искусства через эмоциональное восприятие. Именно эта сила эмоционального 

восприятия может оказать особое влияние на ребенка. Музыкальное воспитание и развитие 

человеческого патриотизма будут продолжаться на протяжении всей жизни человека. 

В докладе подробно анализируется роль музыкального воспитания в развитии 

патриотизма у детей школьного возраста. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, музыкальное 

образование, дополнительное образование, сила влияния музыки, музыкальные средства, 

нравственно-эстетические задачи, музыкальное искусство. 
 

Musical education is a source of folk wisdom accumulated over centuries of experience. 

School age, especially the age of primary school, is a time of active knowledge of the world, human 

relationships, and the foundations of personality. 

The most important means of education are theatrical performances, concerts, holidays, 

traditions, games, etc. In working with children, it is possible to use various musical means: starting with 

song lyrics, walks, excursions, readings, fiction, rhythmic activities, etc. The inclusion of musical art, 

music in the development of patriotism contributes to the development of a harmonious personality, is a 

necessary pedagogical condition for enriching the spiritual and moral culture of each child 

The development of patriotism of the individual is facilitated by various means and 

possibilities of musical art through emotional perception. It is the power of this emotional 

perception that can have a profound effect on a child. Musical education and the development of 

human patriotism will continue throughout a person's life. 

The report analyzes in detail the role of musical education in the development of patriotism 

in school-age children. 

Key words: patriotism, patriotic education, musical education, additional education, 

power of influence of music, musical means, moral and aesthetic tasks, musical art. 
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«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ең өзекті мәселелердің бірі – жас ұрпақтың 

патриоттық тәрбиесі мәселесі. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат білім берудің 

ұлттық доктринасында анықталып қана қоймай, сондай-ақ, тәрбиеге адам адамгершілігі 

жоғары, өз Отанының патриоты, жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын, басқа 

халықтардың дәстүрлері мен мәдениетін құрметтейтін тұлғаны тәрбиелеу сынды 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы да берілген.  

Патриотизм – көп қырлы ұғым. Оны ең қарапайым түрде Отанға деген сүйіспеншілік 

ретінде сипаттауға болады. Тарихи тұрғыдан алатын болсақ, біздің елімізде патриотизм мен 

Отанға деген сүйіспеншілік ұлттық сипаттағы ерекше қасиет болды. Патриотизм туралы 

айтқанда, біз тек құндылықтар туралы ғана айтпаймыз, сондай-ақ, жас ұрпақтың 

шығармашылық дамуы мен азаматтық қалыптасуы туралы, ал шын мәнінде – біздің ертеңгі 

күніміз, болашағымыз туралы айтамыз.  

Патриотизмнің негіздері әр жас кезеңдерінде қалыптасады, мұнда тек мектепке дейінгі 

тәрбие, мектеп, қосымша білім ғана емес, сонымен бірге отбасы да үлкен рөл атқарады. 

Баланың көзқарасы ата-аналардың патриоттық сезімдері мен көзқарастарына байланысты. Осы 

орайда, дамудың барлық жас кезеңдерінде патриоттық тәрбиені ұйымдастыру мәселесі 

туындайды: мектеп жасына дейінгі балалар, оқушылар, студенттер және аға буын өкілдері. 

Осылайша, Бала құқықтары туралы Конвенцияда: "білім баланың ата-анасына, оның 

мәдени ерекшелігіне, тіліне, бала тұратын елдің ұлттық құндылықтарына құрмет көрсетуге 

бағытталуы тиіс" делінген. Осылайша, қазіргі педагогикада патриотизмді тәрбиелеу 

мемлекеттік міндет ретінде жарияланады. 

Білім берудің мемлекеттік білім стандарты патриоттық тәрбиенің келесі міндеттерін 

ұсынады: тұлғаның адамгершілік-рухани ерекшеліктерін, өз ұлты үшін мақтаныш сезімін, 

өз халқының дәстүрлері мен мәдениетіне құрметпен қарауды, төзімділікті қалыптастыру.  

Демек, Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу, қоршаған табиғат пен адамдарға 

деген жауапты көзқарас, тұрақты ұрпақтар байланысын қалыптастыру – білім беру 

мекемелеріндегі патриотизмді дамытудың негізгі мақсаты.  

"Патриотизм" термині әртүрлі жағдайларда және әртүрлі мәнмәтінде қолданылады, 

оның түсіндіру ауқымы да әртүрлі. 

Әскери ғылым кандидаты, педагог И. Е. Кравцов: "Патриотизм – бұл өз Отанына, туған 

жеріне, ана тіліне, озық мәдениет пен дәстүрлерге, өз халқының еңбек өнімдеріне, прогрессивті 

қоғамдық және мемлекеттік жүйеге деген сүйіспеншілік. Патриотизм – бұл өз Отанына деген 

адалдық, оның тәуелсіздігін жанқиярлықпен қорғауға дайын болу",- деп анықтама береді.  

Немістің ұлы ақыны Гете: «Адамның бойындағы құрметтеуге тұратын ең ұлы қасиет 

- өз Отанына деген махаббат» десе, батыр атамыз Бауыржан Момышұлы: «Патриотизм де-

геніміз – әке-шешеңді құрметтей білуің, ауыл-аймағыңды ардақтай білуің, өз ұлтыңды 

сүюің, ана тіліңді ардақтауың, өз халқыңның өткен жолы мен тарихын құрметтеп, оған тіл 

тигізбеуің мен өз Отаныңды қорғауың»,- дейді. «Патриотизм – Отанға, елге деген 

махаббат!», «Адам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот болу – парыз»,- деген 

Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері ұрпақ үшін өнеге.      

Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев: «Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік 

болуы тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса – ол елдің еңсесі де 

биік болады. Өршіл, намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал 

қызмет етуге ұмтылады»-, деп қарастырады.  

Патриотизмнің көптеген анықтамаларына Отанға деген адалдық және оның мүддесі 

мен игіліктері үшін өз мүдделерінен бас тартуға дайын болу кіреді. Осылайша, бұл жоғары 

моральдық әлеуметтік сезім, ол жай ғана пайда болмайды, белгілі бір міндеттерге сәйкес 

ұзақ уақыт бойы тәрбиеленуі керек және оған көптеген факторлар әсер етеді. 

Патриотизм тұжырымдамасында үш негізгі компонентті ажырату әдетке айналған: 

"танымдық (білім, идеялар), эмоционалды (сезім) және мінез-құлық (дағдылар, дағдылар). 

Барлық осы компоненттер қоғамдағы адам мінез-құлқы аясында іске асырылады. 
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Қазіргі уақытта патриотизмді дамыту міндеттерін шешу үшін қосымша білім беру 

мекемелері өз жұмысын оқушылардың жас ерекшеліктері мен әр өңірдің, жергілікті жердің 

аймақтық жағдайлары мен қағидаттарын, ұлттық дәстүрлерін басшылыққа ала отырып құру 

қажет: мектеп жасындағы бала үшін ең өзекті білімді іріктеу; патриоттық тәрбиенің 

үздіксіздігі мен сабақтастығын сақтау (балалардың алдыңғы тәжірибесін ескеру); әр балаға 

жеке ықпал ету, оның психологиялық сипаттамаларын, отбасының ерекшеліктерін, әлеуетті 

мүмкіндіктері мен мүдделерін барынша ескеруге; өз жұмысында әртүрлі әдістерді 

қолдануға және оларды ұтымды үйлестіре білу; іс-әрекет тәсілін қолдану ("патриотизм 

туралы дәріс оқу" ғана емес, белгілі бір фактілерді баланың эмоционалды түрде сезінуіне 

мүмкіндік беру және осы бағытта бір шешімге,  дұрыс әрекетке келуіне ықпал ету).  

Патриотизм ұғымы кең және жан-жақты, ал мектеп жасындағы балалардың патриоттық 

тәрбиесіне жүктелген міндеттерді әртүрлі құралдарды қолдану және тиісті педагогикалық 

жағдайларды ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Олардың бірі  музыка болып табылады. 

"Музыка – адамның өмір сүруіне қажетті рухани атрибуты", - дейді Аристотель. Музыка – алп 

күш. Оның әсер ету күші де көпжақты болып келеді. Жоғарыда айтылып өткендей, патриотизм 

– адам тұлғасының, оның рухани дүниесінің, тіршілік әрекетінің бардық жақтарымен тығыз 

байланысты үлкен қасиеттерінің бірі. Патриотизмде адамның тұлғалық дүниетанымы, 

адамгершілік сенім-сезімдері, өмірлік көзқарасы, құндылық бағыт-бағдарлары, мінез-құлқы 

көрінеді. Музыка өнерінің адамға жан-жақты әсер ете алатын қасиеті болғандықта, ол 

патриоттық сана, сезім, әрекетті қалыптастыруға ықпалды болып табылады. Музыка патриотизм 

идеясын ерекше айқындылықпен, жарқындылықпен көрсетуге қабілетті. Мектеп жасындағы 

балалардың музыкалық тәрбиесінде қосымша білім арқылы патриоттық сезімді дамыту үшін 

көптеген мүмкіндіктер бар. 

Музыкалық әсер ету құралдары әр баланың қабілеттерін, оның шығармашылық 

потенциалын ашуға, нәтижесінде өз елі үшін мақтаныш сезімін тәрбиелеуге көмектеседі.  

Мектеп жасындағы балалардың музыкалық тәрбиесі отансүйгіштікті дамыту үшін 

кең мүмкіндіктер спектріне ие, бұған көптеген зерттеулердегі мәлімдемелер дәлел бола 

алады. Педагогика ғылымының докторы Н. А. Ветлугина пікірінше "тек музыка ғана адам 

жанын  тереңдетіп жетілдіре алады. Баланы жалпы дамыту үрдісінде музыкалық дамуға 

жетер ештеңе жоқ: эмоциясы қалыптасады, ойлау қабілеті, қиялы жетіледі, өнер мен 

өмірдегі сұлулыққа деген сезімталдығы тәрбиеленеді".  

Ал, Әл-Фараби бабамыз музыканың адам психологиясына әсері жөнінде: «музыка 

денені шынықтыратын гимнастика тәріздес, ал адамның жанын жетілдіреді. Алдымен 

ләззатқа бөлейді, содан соң құмарлықты оятады, қиялға жетелейді»,- деген.  

Балалардың патриотизмін дамытудағы музыканың ерекше рөлі туралы өз заманында 

ұлы композиторлар Д.Кабалевский. Д.Шостакович, Б.Ғизатов, Ө.Байділдаев, И.Нүсіпбаев, 

К.Қуатбаев, т.б. айтып өткен. Қазіргі педагогтер де музыкалық тәрбиеге көңіл бөліп отыр 

(Л.Горюнова, А. И. Катинене, О. П. Радынова және т. б.). Бұл мәселе қазақтандық педагог-

әдіскерлердің де зерттеулерінде де кеңінен орын алады (Ш.Б.Құлманова, 

Р.Қ.Дүйсембінова, М.А.Оразалинова, Р.Р.Жәрдемалиева, А.Райымбергенов, т.б.). 

Патриоттық тәрбие құралдарына ән лирикасы ғана емес, сонымен қатар бала жасына 

сәйкес таңдалған, тыңдалуы музыкалық сүйемелдеумен қатар жүретін көркем шығармалар 

да жатады.  Музыка көзбен көрген көрнекі әсерді ұзақ мерзімде сақтауға көмектеседі. Мұны 

туған қаламен, немесе ауыл-аймақ танысу кездесу кезінде көрсетілімді музыкалық 

сүйемелдеумен күшейте отырып қолдануға болады (серуендеу, экскурсия, фильм немесе 

фотосуреттерді қарау).  Балалар музыкалық интонацияларды (батырлық, әзіл, лирикалық 

және т. б.) өте сезімтал қабылдайды.  

Патриотизмді дамыту өз анасына деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімдерін тәрбиелеусіз 

мүмкін емес. Ана туралы әндер балалар репертуарына тұрақты кіреді және олар балалардың 

шынайы сезімдерін тудырады. Сондай-ақ, музыка тыңдауда халық әндері мен әуендерін қолдана 

отырып, балалардың көркемдік және танымдық құндылықтарын дамыта аламыз. Халықтық 
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 музыкалық фольклорға құрметпен қарап, ұлттық салт-дәстүрімізді қастерлеуге баланы жас 

кезінен баулығанда ғана ол ертеңгі өз Отанының нағыз патриот азаматы бола алады.  

Патриоттық әсердің үлкен әлеуеті халық музыкасында жатыр. Халықтық музыкалық 

шығармалар балаларды туған халқының әдет-ғұрпымен, өмірімен, еңбегімен, табиғатқа 

ұқыпты қарауымен, тарихымен таныстырады. Сондықтан менің тәжірибемде «Наурыз» 

халықтық мерекесін өткізу, әдет-құрып, тұрмыс-салт әндерін үйтеру дәстүрге айналды. 

Халық музыкасы балаларда үлкен қызығушылық тудырады, оларға қуаныш әкеледі, 

жақсы көңіл – күй қалыптастырады, қорқыныш, алаңдаушылық сезімдерін жояды – бір 

сөзбен айтқанда, эмоционалды және психологиялық әл-ауқатын қамтамасыз етеді. Халық 

музыкасын CD-дискілерге, ертегілерге, қазақ халық аспаптары оркестрінің дыбыстарына 

жазу өз халқына, еліне деген мақтаныш сезімін, мақтаныш сезімін тәрбиелеуге ықпал етеді. 

Халық аспаптарын қолдану: тұяқ, сылдырмақ, асатаяқ, дауылпаз, т.б. қазақ халық 

музыкасының мінезі мен көңіл-күйін айқын көрсетуге көмектеседі. 

Осылайша, халықтық музыка өнері мектеп жасындағы балалардың күнделікті 

өміріне еніп, патриоттық дамудың ажырамас бөлігіне айналады. Музыканы сезінетін және 

түсінетін, ән айтып, би билеуді жақсы көретін бала айналасындағы әлем мен табиғатты да 

жақсы көреді, демек ол қатал, дөрекі және қатыгез бола алмайды. 

Қосымша білім беру арқылы патриотизмді тәрбиелеуде балалардың музыкалық қызметін 

ұйымдастыру үшін әртүрлі ұйымдастырушылық және педагогикалық жағдайлар қолданылады: 

музыка мерекелер мен ойын-сауықтарда, ойындар мен өзіндік іс-әрекеттерде қолданылады.  

Театрлық қойылым, би, бейнелеу және көркем – ауызша қызмет шаралары 

мерекелер мен ойын-сауық сценарийлерімен өзара үйлесіп,  музыкалық іс-әрекетті 

ұйымдастырудың интеграцияланған формасы болып табылады. Бұр қызмет түрлерін 

кешенді қолдану бірқатар маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі: адамгершілік-

эстетикалық міндеттер, оның ішінде патриоттық тәрбие міндеттері. Әрбір ойын-сауық 

балалардың патриотизмін дамытуға ықпал етуі үшін  іс-шараның мазмұнына үлкен 

шығармашылық әрі жауапкершілікпен қарап, балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес 

жоғары көркем музыкалық шығармаларды аса талғампаздықпен таңдау қажет.  

Әр түрлі мерекелер мен тақырыптық ойын-сауықтардың атмосферасы балаға 

эмоцияларын ашық көрсетуге, Отанның өзі тұратын бұрышына деген сүйіспеншілік сезімін 

білдіруге көмектеседі. 

"Отан қорғаушылар"тақырыбы адамгершілік-патриоттық тәрбие аясында ерекше 

маңызға ие. Оны балалар өте жақсы көреді. Әскери тақырыптағы әндерді балалар оңай есте 

сақтайды. Олар әсіресе "Батыл сарбаздар" (муз. жергілікті сазгер Е.Жотабаев) және "Ел 

қорғауға әзірміз" (К.Қуатбаев), "Қырағылық жыры". «Алға, жас ұлан!» (муз. Т.Ғұмаров). 

Олар марш жанрында жазылған, олардың мазмұны балалардың Отанымыздың 

қорғаушылары сияқты күшті және батыл болуға деген ұмтылысымен сәйкес келеді. Отан 

қорғаушылар туралы айтқанда, Ұлы Жеңіс тақырыбын да назардан тыс қалдыруға 

болмайды. Бұл тақырыпта біз балаларға кеңес сарбазының, қазақстандық сарбаздардың 

ерліктерінің ұлылығын ашып, оларды сол кездегі және сол кездегі әндермен таныстырамыз. 

Музыкалық сабақтарда балалар марш музыкасы, патриоттық әндер, біздің 

армиямыздың жауынгерлері мен әскери әндер, Қазақстан Республикасының рәміздері 

туралы білім алады. Мерекеге арналған залдың әсем-салтанатты безендірілуі үлкен мәнге 

ие. Балаларда соғыс, армия туралы түсінік қалыптастырады. Бұл мерекелерде балалар 

өздерін шын мәнінде "әскери қызметкер" сезінеді, құрметті сапқа тұрады, түрлі салтанатты, 

әскери, патриоттық әндер айтады: "Жеңіс туы желбіреп" (муз. Б.Бейсенова), "Шығыстың 

қос жұлдызы" (муз. Б.Бейсенова), "Батыр Бауыржан" (муз. Д.Сыздықов), "Дубосеково 

зиратында" (муз. Н.Тілендиев), «Әлия» (муз. С.Бәйтереков), «Жойылсын жалғыз сөз соғыс 

деген» (муз. Ш.Қалдаяқов), «Бейбітшілік сақталады» (муз. Ә.Еспаев), т.б. Бұл мерекелерге 

балалар 9-мамырға арналған суреттер көрмесін, мерекелік ашықхаттар дайындайды. 
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Осылайша, музыкалық іс-шаралар мен тақырыптық мерекелер арқылы біз өз 

тәрбиеленушілерімізде Отанына, еліне, туған қаласына, туған үйіне, отбасына деген 

махаббатты, қазақ армиясына деген сүйіспеншілік пен құрметті, жауынгерлердің ерлігі 

үшін мақтаныш сезімін тәрбиелейміз. 

Музыкалық тәрбиенің ерекшелігі терең эмоционалды жауапкершілікке негізделген 

музыканың феноменін өнердің ерекше түрі ретінде ашуды көздейді. Дәл осы ерекшелік 

мектеп жасындағы баланың патриотизмін дамытудың негізі болып табылады, өйткені бұл 

жас кезеңіне тән  психологиялық белгі – эмоционалдылық. Музыканың әсерімен қоршаған 

әлемді эмоционалды – бейнелі қабылдау патриотизмді қалыптастырудың негізі бола алады. 

Балаларда патриотизмді тәрбиелеу мәселесі маңызды және күрделі міндет болып 

табылады және оны педагогикалық жағдай жасау, көптеген арнайы құралдар мен әдістерді 

қолдана отырып шешуге болады. Жүйелік-құрылымдық тәсілгедеріне сәйкес музыкалық 

патриотизмді дамыту мәселесі өзара байланысты құрамдас бөліктерден: мақсат, міндеттер, 

құралдар, жұмыс әдістері, мазмұн, ұйымдастыру, шарттар мен нәтижелерден тұратын тұтас 

педагогикалық жүйе ретінде қарастырылады. 

Қорыта келгенде, музыкалық өнердің әртүрлі құралдары мен мүмкіндіктері 

эмоционалды қабылдау арқылы жеке тұлғаның патриотизмін дамытуға ықпал етеді. Бұл 

эмоционалды қабылдаудың күші балаға қуатты әсер етуі мүмкін. Адамның музыкалық 

патриотизмін тәрбиелеу және дамыту өмір бойы жалғасады. Ал, мектеп жасындағы кезең – 

бұл барлық қасиеттерді тәрбиелеу мен дамытудың жылдам және тиімді болатын уақыты. 

Әлемді эмоционалды түрде қабылдау патриотизмді қалыптастырудың негізі деп білемін.  
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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 

Keywords: 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. 

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. 
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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. 

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. 
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 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. 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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Жас спортшыларды техникалық дайындау мәселесі қазіргі спорттағы актуалды 

тақырыптардың бірі. Сондықтан спорттық нәтижелердің жоғарғы жетістіктерге 

жетуі үшін, жаттығудың жаңа формаларын табу, қолдану. 

Тірек сөздер: Жас спортшы, техника, нәтиже, жоғары жетістік, жаттығу, қолдану. 
 

Проблема технической подготовки молодых спортсменов является одной из 

актуальных тем в современном спорте. Поэтому для достижения высоких спортивных 

результатов необходимо находить и применять новые формы тренировок. 

Ключевые слова: Юный спортсмен, техника, результат, высокий успех, 

тренировка, применение. 
 

The problem of technical training of young athletes is one of the topical issues in modern sports. 

Therefore, in order to achieve high sports results, it is necessary to find and apply new forms of training. 

Keywords: Young athlete, technique, result, high success, training, application. 

 

Спортшылардың оқу – жаттықтыру үрдісін жүзеге асыру, қозғалғыштық қимылдардың 

рационалдық техникасымен тығыз байланысты,өйткені оның құрамына үйлестік қабілет 

кіретін,психомоторлық қабілеттің дамуы қарастырылады. (Е.Л.Ильин, 2003; В.П.Озеров 2002). 

Үйлестік қабілетті дамыту деңгейі техникалық – тактикалық қимылдарды орындау 

мәнері мен стиліне әсер етеді. Мұның өзі спортшының жаттығу үрдісіне техникалық 

қимылдарды сапалы орындауында көрінеді. Олар барлық кешендік (интегративтік) 

үйлестіктерді үйренулері керек. Олар: қозғалғыштық, есту – қозғалғыштық, көру – 

қозғалғыштық, тактильдік – қозғалғыштық.. 

Спортшыларды спорттық дайындаудағы мәселелерді қолға келтіру үшін, сауалнама 

түзіліп, Молдова Республикасының респондент – жаттықтырушылары жүргізді.(37 – 

респонденттер) сауалнамадағы «Сіздің ойыңызша спортшылардың қозғалғыштық 

қимылында проблема бар ма?» - деген сұраққа, 94,12% респондент – жаттықтырушы «иә» 

http://www.vikipedia.org/
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 және 5,88%ті жауап беруге қиналған. Бұл жағдай, біздің сауалнаманы жалғастыра беруге 

мүмкіндік береді. 1 – суретте «Спортшылардың үйлестік қабілетін тәрбиелеу сізге 

қаншалықты маңызды?» деген сұраққа алынған жауаптардың талдауы ұсынылған. 
 

 
 

Спортшылардың үйлестік қабілетін тәрбиелеудің маңыздылығын 10 баллмен 64,7%, 

8 баллмен 23,52%, 9 баллмен 11,77% көрсетті. 

Сұрақ «Сіз қалай ойлайсыз, оқу – жаттықтыру үрдісіне үйлестік қабілетті тәрбиелеу 

бойынша арнайы дайындауды енгізу қажет пе?» 76,48% - «иә», 11,76% жауап беруге қиналды. 
 

 
 

Осыдан арнайы дайындықтың қаншалықты маңызды екенін анықтадық. 

Талдау нәтижесінде жаттықтырушылардың, қимылдық әрекеттерді қалыптастыру 

мәселесіне сапалы қарайтыны анықталды. Тағы да толығырақ талдау мақсатында спорттық 

күрес облысында жоғарғы оқу орындарының оқытушыларынан сұрадық (21 респодент). 

Сауалнаманы жалғастыра отырып, дайындықта қалыптасқан күтілмеген жағдайлардан 

шеберлікпен шығуы үшін , спортшы қандай қозғалғыштық қимыл әрекеттерін, үйренуі 

қажет. 3 суретте алынған мәліметтерде көрсетілген: 
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Мәліметтерде оқытушылар мен жаттықтырушылар үйлестікті бірдей, ал 

шапшаңдықты өте жақын көрсетті. Көрсеткіштерге сүйенсек,үйлестік структураны 

жекелей үйрену талап етіледі. 

Үйлестік қабілетті тәрбиелеудің актуалдық проблемасы көптеген спорт түрлерінде 

зерттелген ғылыми ұстанымдарға сүйенсек, үйлестік қимылдар организмге өте пайдалы, 

өйткені күш шығаруды үнемдейді және тез арада қалпына келтіреді. Дене жаттығуларының 

техникасын меңгеруде, қимыл ритмін музыка, санақ, шапалақ немесе қағу арқылы жүзеге 

асыруға болады. Музыка тек ритм ғана беріп қоймай, сондай – ақ қимылға темп, дене 

салмағын береді. (А.К.Волкова 1981, В.Н.Кряж т.б. 1987, Ю.Ф.Куралимин 2003 т.б.). 

Саналық және белсенділік принциптері дене шынықтыру жаттығуларында саналы 

қарым-қатынас пен тұрақты қызығушылықтарды қалыптастыруды назарда ұстайды. Бұл 

денсаулықты нығайту, дене бітіміне өзгерту жасау, жоғары спорттық жетістіктерге жету 

сияқты белгілі уәждерді қамтамасыздандырады. Қарапайым себеп ретінде дене тәрбиесі 

сабағында жақсы баға алу мен белсенді демалу қарастырылады. Оқу жаттығу жұмыстарына 

нақты тұлғалық уәж қалыптастыру және тұрақты қызығушылықтарын арттыру. 

Көрнекілік принципі: Көрнекілік-қимыл-қозғалысты меңгерудің алғы-шарттары. 

Оқу-жаттығу барысында ең бастысы-қимыл-қозғалыстың жеке элементтерін оны орындау 

алдында, оның негізгі мазмұнымен танысу тиіс. 

Тікелей көрнекілік дегеніміз - бұл қимыл-қозғалыс тапсырмасын оқытушының өзі 

немесе алдын-ала дайындалған студенттің көрсетуі. Тапсырманы қосымша оқулықтар, 

техникалық құралдар, әр түрлі заттарды ұқсастыру әдіс-тәсілдеріментолықтыруға болады. 

Дене тәрбиесіндегі қайталану факторы басқа тәрбие түрлеріне қарағанда үлкен 

мөлшерде білінеді. Бұл ептілік пен дағдыларға ие болу, бекітуден ерекше заңдылықтар 

және организімнің функциясы мен түрлерінің жоғарғы деңгейге жетілдірумен түсіндіріледі.  

Динамикалық принципі немесе біртіндеп талапты көтеру принципі, бұрынғы 

жаттығуларға қарағанда қиындау жаттығуларды беруден тұрады. Бұл қимыл-қозғалыс 

тапсырмаларының біртіндеп қиындауы, мөлшердің үлкеюі және жүктеменің қарқынды 

болуын білдіреді. 

Динамикалық принципті жүзеге асыру кезінде оқу материалын уақтылы жақалау 

тиіс, жүктеме қарқындылығы мен мөлшерін арттыруды алдын-ала ескеру. 

Жеңіл реакция бір кенеттен пайда болатын дабылға  алдын – ала белгілі бір қимыл 

қозғалысқа берілетін жауап әрбір жаттығудың өзіндік әдістемесі болады, олар есту, көру 

қабілеттерін арттырады. Күрделі реакция әр түрлі болады және бұл рекция қимыл 

қозғалысға объектісіне бағытталған. Бұл реакцияда ең маңыздысы үлкен жылдамдықпен 

қозғалатын заттарды көріп отыру. Ол үшін объектінің біртіндеп жылдамдығын арттыратын 

жаттығулар қолданылады. 

Ол төмендегі үш талапқа сай орындалады. 

1. жаттығу техникасы үйретушінің шап шаңдағына сай орындалуы тиіс. 

2. жаттығу дәрежесін меңгеру өте жоғары болғандықтан, күшті қабілеттілікке емес, 

орындалу жылдамыдығына бағытталады. 

3. жаттығу уақыты орындалу соңында болғандықтан нәтижесінде төменделуі тиіс. 

Шыдамдылық – ол балдырғандыққа қарсы тұратын қабілет. Жалпы шыдамдылық – 

арнайы шыдамдылыққа арналған тәрбие негізі. Организм жүйесінің оның ішінде тыныс 

алу, жүрек- қан тамырларының жұмысына нәтижелі әсер береді. 

Ептілік – ол тез, нақты орынды мақсаттарға жете алатын қабілеттілік. 

Ептілік арқылы жаңа қимыл – қозғалысты меңгеруге, оларды басқаруға, сабақ 

барысында қолдануға болады. 

Икемділік – қимыл қозғалысты үлкен шеберлікпен көрсете алатын қабілеттілік. 

Икемділік – жас ерекшелігімен үнемі орындалатын жаттығулар мен байланысты. 

Спорттың әр алуан түрлері икемділік қасиеттеріне әсер береді. Икемділік динамикалық 

(қимыл - қозғалыста), белсенді  (өз күшінің арқасында) және пассивті. 
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 Дене шынықтыру тәрбиесінің барысында жеке тұлғаның психикалық қасиеттерді 

спорттық жаттығулар өмірлік жағдайларда, ойын түрлері арқылы қалыптастыруға болады. 

Күнделікті спортта кездесетін қиындықтардан, мысалы болдыру, қарқынын жеңу үшін 

спорттық жаттығулармен айналысу керек сен өзіңе сенімді бола аласын. 

Профессор А. Д. Новиков бос әңгіме арқылы адамды батыл ер жүрек жасай 

алмайсың. Осы қасиеттерді бойына сіңіре алатын жағдай мүмкіндік беру керек. 

Жалпы физикалық дайындық тұлғаның физикалық дамуының үйлесімділігіне  

бағытталған қимыл – қозғалыс қасиеттерінің процессі. ЖФД әр түрлі спорт түрінде жоғары 

жетістіктерге жету үшін арналған арнайы дайындық, функционалдық мүмкіншіліктерді арттыру. 

ЖФД мынадай мақсаттар қойылған: 

1. Бұлшық еттерінің күш- қуатын арттыру, дене бітімінің үйлесімділігі. 

2. Жалпы қабілеттерін арттыру, әр түрлі қимыл қозғалыстардың шапшаңдығын дамыту. 

3. Буын бұлшық ширақтығы мен иілгіштігін арттыру. 

4. Жеңіл және күрделі қимылдарды үйрену, әр түрлі спорттық қимыл іс- әрекеттерде 

ептілікті жақсарту. 

5. Қимыл – қозғалыстарды ешбір кедергісіз жасауға машықтану. 

Арнайы физикалық дайындық бағыттары әр түрлі, бірақ барлық түрлерін негізгі екі 

кезеңғе топтастыруға болады: 

1. спорттық дайындық. 

2. кәсіптік – қолданбалы дайындық. 

Спорттық дайындық спортшының спорттық жетістіктерге жетуге арналған әдістері 

құралдары, бөліп дамыту. Спортшының дайындық құрылымына техникалық физикалық 

және тактикалық элементтер кіреді. Техникалық дайындық арқылы спортшының спорттық 

бір түрімен айналысатыны байқалады. 

Техникалық дайындық құрылымында базалық және қосымша қимыл – қозғалыстар 

базалық қимыл – қозғалыстарға спорттың бір түрінің техникалық жабдықталуының 

негіздері жатады. 

Физикалық дайындық – организмнің функциялық жүйесінің мүмкіншіліктері. Бір 

деңгейде дамуы белгілі бір спорт түрінең жетістігіне байланысты. Физикалық қасиеттерді 

дамыту барысында рет – ретімен жоспарлау тиіс: қимыл - қозғалыс шапшаңдығының 

жаттығулары, күш – қуаты, сабақ соңында шыдамдылықты арттыру көзделеді. 

Жас спортшыларды таулы аймақта дайындау әдісі негізінен техникалық дағдылар 

және тактикалық біліктілкке үйретуге бағытталған. 

Спортшылардың үйлестік қабілетін жүзеге асыру үрдісі, техникалық – тактикалық 

дайындау, жедел және жеделдік күш қабілетін дамыту, баптау және жарысу кезеңдерінде 

шыдамдылыққа үйрету міндетін орындауға байланыстырып жатады. Көптеген 

зерттеушілер үйлестік қабілет шаршау жоқ жерде пішімді дамиды деп есептейді. 

Қорыта келгенде жас спортшылардың жарыстық қызметінде жоғары үйлесімдік 

қиындықтар әр түрлі жағдайларда (тұрақтыдан аз шаршауға дейін) және сыртқы ортадағы 

әртүрлі жағдайларда (ыңғайлыдан өте ауырға дейін) қимыл қозғалыстарын орындауы 

қарастырылатыны анық. 
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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  
 

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  
 

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. 

Keywords: 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]. 
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 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 

қалыптастыруға оларды бойына парасат сезімін дарытуға бағытталған. 

Ойынды бала дамуының қайнар көзіне айналдыру, оның негізгі ролін дұрыс  

танумен, әр түрлі ойындардың  өзіндік  ерекшіліктерін, ішкі заңдылықтарын түсінісуге 

соған сай  оқу-тәрбие процесінде ойын  әрекетін  орынды қолдану жолдарын 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. Халық 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 

нығайтуға 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 жүйелері жұмысын нығайтуда маңызы зор. 

Қазақтың ұлттық ойындары дененің шынығуын қажет етеді. Сол секілді қозғалыс спорт 

ойындары дененің шынығуын қажет етеді. Бала жасынан ойнаған ойындарының әсерінен 
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болашақ жұмысшы ғана 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. 

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 

дәуірлерде, тарихи кезеңдерде де болған, екіншіден, адам алғашқыц қауымынан бастап, 

мәдениеттің  жоғары даму сатысына дейінгі кезеңдеқозғалысқимылдармен дене дамуының 

небір жетістіктерін дәлелдеп келеді. Қазіргі кезеңде дене қасиеттерін 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. Мысалға  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 тақтайіпанын, 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] 
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 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. 

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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Перед вузами республики появились новые задачи по формированию у 

подрастающего поколения социальных и профессиональных компетенций и качеств в 

условиях модернизации казахстанского общества и дальнейшего развития 

профессиональной подготовки специалистов.  

В основе профессиональной подготовки специалистов в вузе лежат  два подхода: 

инновационно-технологический подход, ориентированный на результат и личностно-

ориентированный подход, ориентированный на самореализацию личности обучаемого. 

Недостатком первого 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. Недостатками же второго подхода 

являются: не полная адаптивность его стратегии и инициатив к менталитету субъектов 



 

345 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
профессиональной подготовки, шаблонность планирования образовательного процесса 

(расписание составляется на одну неделю), неразвитая сеть телекоммуникации и 

Интернет, недостаток времени для разработки курсов на базе новых технологий по 

причине отсутствия научно обоснованного нормирования труда преподавателей и др. Но 

главная проблема заключается в том, что образовательные программы реализуются по 

западным лекалам, которые, в особенности, условиях регионального вуза в полном объеме 

не срабатывают, так как не всегда учитываются специфика работы не только вуза но и 

уровень развития общественных отношений в целом.  

В связи с этим целью работы является обоснование адаптивной технологии 

профессиональной подготовки специалистов в вузе, сочетающей инновационно-

технологические и личностно-ориентированные составляющие. Выбор той или иной 

технологии диктуется обеспечением разумного баланса разнообразных подходов, исходя из 

условий образовательной среды. При этом соотношение двух основных подходов зависит от 

уровня профессионального образования (бакалавриат, магистратура, докторантура). 

Результатом работы стало обоснование положения о том, что диалектика 

отношения «качество/ресурсы» выступает основой проектирования профессиональной 

подготоки по адаптивной технологии и предопределяет непрерывность процесса 

формирования потенциала самоорганизации обучаемого. При реализации профессиональных 

образовательных программ в условиях ограниченности ресурсов регионального вуза акцент 

делается на адаптивную технологию, которая позволяет добиваться положительного 

синергетического эффекта за счет генерализации и внедрения инноваций; критериальности 

мышления и коммуникативной активности субъектов педагогического процесса. Внутренне 

присущая ей ориентированность на постоянное улучшение качества позволяет достигать 

требуемый уровень подготовки с наименьшим расходом ресурсов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инновационно-технологический 

подход, личностно-ориентированный подход, комплексный подход, технологии вузовского 

обучения, адаптивная технология, качество образования, активные методы обучения, 

интерактивные методы обучения, бакалавриат, магистратура, докторантура. 

 

Республиканың жоғары оқу орындарының алдында қазақстандық қоғамды 

жаңғырту және мамандардың кәсіби даярлығын одан әрі дамыту жағдайында өскелең 

ұрпақтың әлеуметтік-кәсіптік құзыреттері мен қасиеттерін қалыптастыру бойынша 

жаңа міндеттер тұр.  

ЖОО-да мамандарды кәсіби даярлаудың негізінде екі көзқарас жатыр: нәтижеге 

бағытталған инновациялық-технологиялық көзқарас және студент тұлғасының өзін-өзі 

жүзеге асыруына бағытталған тұлғалық-бағдарлы көзқарас. Бірінші тәсілдің кемшілігі – білім 

беру мазмұны негізінен көшіріліп, оқушылардың танымдық дамуына, олардың жеке даралығы 

мен ынталылығын дамытуға, қазіргі қоғам құндылықтарына сай жеке мінез-құлқын 

қалыптастыруға аз көңіл бөлінді. Екінші тәсілдің кемшіліктері: оның стратегиясы мен 

бастамаларының кәсіптік оқыту субъектілерінің менталитетіне толық бейімделмеуі, оқу 

процесін стереотиптік жоспарлау (кесте бір аптаға жасалады), дамымаған 

телекоммуникация желісі және Ғаламтор, оқытушылар еңбегінің ғылыми негізделген 

нормаланбауынан жаңа технологияларға негізделген курстарды әзірлеуге уақыт тапшылығы 

және т.б. Бірақ басты мәселе – білім беру бағдарламаларының батыстық үлгілер бойынша 

жүзеге асырылуы, атап айтқанда, аймақтық университет жағдайында толық жұмыс 

істемейді, өйткені университет жұмысының ерекшелігі ғана емес, сонымен қатар 

университеттің даму деңгейі. жалпы қоғамдық қатынастар үнемі ескерілмейді.  

Осыған байланысты жұмыстың мақсаты – инновациялық-технологиялық және 

студентке бағытталған компоненттерді біріктіретін университетте мамандарды кәсіби 

даярлаудың бейімделу технологиясын негіздеу. Бір немесе басқа технологияны таңдау білім беру 

ортасының жағдайларына негізделген әртүрлі тәсілдердің ақылға қонымды тепе-теңдігін 
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 қамтамасыз ету арқылы белгіленеді. Бұл ретте екі негізгі тәсілдің арақатынасы кәсіптік білім 

деңгейіне байланысты (бакалавриат, магистратура, докторантура). Жұмыстың нәтижесі 

«сапа/ресурс» арақатынасының диалектикасы бейімделу технологиясын пайдалана отырып, 

кәсіптік оқытуды жобалаудың негізі болып табылады және студенттің өзін-өзі ұйымдастыру 

әлеуетін қалыптастыру процесінің үздіксіздігін алдын ала анықтайды деген ұстанымды 

негіздеу болды. Аймақтық ЖОО-ның шектеулі ресурстары жағдайында кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыру кезінде инновацияларды жалпылау және енгізу арқылы оң 

синергетикалық әсерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін бейімдеу технологиясына баса назар 

аударылады; педагогикалық үдеріс субъектілерінің ойлау және коммуникативті әрекетінің 

критериалдылығы. Оның сапаны үздіксіз жақсартуға тән бағдары ресурстарды ең аз жұмсай 

отырып, қажетті оқыту деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: кәсіптік оқыту, инновациялық-технологиялық тәсіл, студентке 

бағытталған әдіс, интеграцияланған тәсіл, университеттік білім беру технологиялары, 

бейімделу технологиясы, білім сапасы, оқытудың белсенді әдістері, интерактивті оқыту 

әдістері, бакалавриат, магистратура, докторантура. 
 

Before the universities of the republic, new tasks appeared to form the social and professional 

competencies and qualities of the younger generation in the conditions of modernization of the Kazakh 

society and further development of professional training of specialists. 

In the basis of professional training of specialists in the university there are two approaches: 

an innovative and technological approach, focused on the result and a personality-oriented approach, 

oriented to self-realization of the trainee's personality. The disadvantage of the first approach was that 

the content of education was mainly transferred, and little attention was paid to the cognitive 

development of students, the development of their individuality and initiative, the formation of personal 

behavior compatible with the values of modern society. The disadvantages of the second approach 

are: the incomplete adaptability of its strategy and initiatives to the mentality of training subjects, the 

stereotyped nature of educational planning (the timetable is made for one week), the undeveloped 

telecommunications network and the Internet, the lack of time for developing courses based on new 

technologies due to lack of scientific knowledge reasonable justification of the work of teachers, etc. 

But the main problem is that educational programs are implemented according to Western patterns, 

to orye, in particular, the conditions of the regional university in full do not work because they do not 

always take into account the specifics of the work, not only the university but also the level of 

development of public relations in general. 

In this regard, the purpose of the work is to justify the adaptive technology of professional 

training of specialists in the university, combining innovative technological and personality-

oriented components. The choice of this or that technology is dictated by the provision of a 

reasonable balance of various approaches, based on the conditions of the educational 

environment. At the same time, the ratio of the two main approaches depends on the level of 

professional education (bachelor's, master's, doctoral). 

The result of the work was the substantiation of the provision that the dialectic of the 

relation "quality / resources" is the basis for the design of professional training in adaptive 

technology and predetermines the continuity of the process of forming the potential of student self-

organization. When implementing professional educational programs in conditions of limited 

resources of the regional university, the emphasis is on adaptive technology, which allows 

achieving a positive synergetic effect through the generalization and introduction of innovations; 

criteriality of thinking and communicative activity of subjects of the pedagogical process. Its 

intrinsic orientation to constant improvement of quality allows to reach the required level of 

preparation with the least expenditure of resources. 

Keywords: vocational training, innovative and technological approach, personal-oriented 

approach, integrated approach, university learning technologies, adaptive technology, quality of 

education, active teaching methods, interactive teaching methods, bachelor's, master's, doctoral studies. 
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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 

по формированию у подрастающего поколения социально и профессионально желательных 

компетенций и качеств. Задачи модернизации 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 вузом всегда стояли две задачи ведения 

образовательной деятельности:  

1) сохранение традиций и поддержание вузом строжайшего 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 
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 образовательные процессы [3, с. 9]. Были предложения начинать учебный процесс с 

преподавания профильных дисциплин прямо с первых курсов, 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 эффективное овладение ими 

изучаемым материалом и закрепления его на практике.  

На практике интерактивность как принцип педагогического сотрудничества 

реализуется благодаря сознательному и активному включению обучаемых в 

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 подразумевают развитие 

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 



 

349 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
обучаемых и распределению часов по видам 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 к образованию 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. 
 

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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 Адаптивная технология ППС, основанная на комплесном подходе, наиболее полно 

соответствует сегодняшним условиям профессионального образования. На наш взгляд, 

более-менее полная стандартизация и технологизация ППС оправдана на первом уровне 

профессионального образования (бакалавриат). Данная технология основна на принципах 

развивающего обучения «по спирали», суть которой заключается в том, что материал 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин как бы накручивается на «стержень» 

специальности. Профильные дисциплины в этом случае образуют главный стержень 

образовательного процесса. Обеспечивается опережающее вхождение в практику 

специальности [11, с. 23-25]. 

Вначале дисциплины специальности изучаются на уровне упрощенной модели с 

использованием теоретического аппарата средней общеобразовательной школы. 

Методически грамотно выделяемые проблемы специальности вызывают живую 

осознаваемую потребность студентов в теоретических знаниях, возникает потребность 

более глубокого познания специальности. На следующем витке «учебной спирали» уровень 

изучения профильных дисциплин повышается вместе с уровнем используемого 

теоретического аппарата общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, которые 

будут составлять органическую часть специальности. В свою очередь, полученные 

теоретические знания способствуют своевременному обобщению практического опыта и 

стимулируют профессиональное становление студентов. Фактически при чередовании 

практических и теоретических блоков открывается возможность неоднократного 

«прохождения» одной области на более высоком уровне. Практические занятия, 

выполнение курсового проекта или работы, комплексные деловые (ролевые) игры 

обеспечивают закрепление достигнутого уровня знаний.  

Таким образом, практикоориентированность подготовки будущих бакалавров 

позволяет сократить адаптационный период и включаться выпускникам в 

профессиональную деятельность без дополнительного «натаскивания» по рабочему месту. 

Если учесть, что проблема качества подготовки студентов – это проблема сокращения 

сроков профессиональной адаптации выпускников к практической деятельности, которая 

разрешается проведением комплесных игр. Технология ППС адаптивного предполагает 

регулярную, иногда оперативную, корректировку форм занятий, обучение по стилю, 

сложности, восприятию методик. При этом очень важно развитие горизонтальных связей 

между подразделениями вуза. Эта технология предполагает также активную вовлеченность 

работодателя к образовательный процесс. Это осуществляется с целью, чтобы 

преподавание любой дисциплины, любой темы, выполнение любого практического задания 

несло заряд профессиональной направленности. Проектирование ППС осуществляется 

обобщением и моделированием передового опыта профессий. Кроме того, гибкость и 

личное участие руководства вуза (ректор, проректоры, руководители департаментов и 

управлений) в проведении занятий, несение им определенной педагогической нагрузки 

является залогом повышения качества подготовки студентов. Комплектование кафедр вуза 

преподавателями, имеющими достаточный опыт работы по специальности (не менее 5 лет), 

имеет большое значение для данной технологии. В таком случае преподаватель четко 

представляет результат обучения и воспитания студентов. В их исполнении эмпирические 

системы работают достаточно эффективно. Реализация адаптивной технологии ППС в 

практике вуза также требует повышения квалификации преподавателей на 

систематической основе; развития коммуникационных средств ППС; ускорения 

интеграции ведущих и региональных вузов. 

Адаптивная технология ППС требует новые подходы к организационной структуре 

кафедр, перестройке организации и методики обучения, так как при этом происходят 

существенные изменения в перечне и преподаваемом объеме дисциплин. В этом плане 

заслуживает внимания идея создания кафедр не по блокам родственных дисциплин, а по 

блокам должностей и функциональности подразделений работодателя. К примеру, для 



 

351 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
педагогических специальностей рекомендуется создать кафедру подготовки учителей 

естественнонаучных дисциплин, кафедру подготовки учителей гуманитарных дисциплин, 

кафедру подготовки учителей языковых дисциплин и т.п. При такой структуре кафедр в 

составе каждой из них будут преподаватели-предметники смежных специальностей. В 

свою очередь, кафедр вуза целесообразно объединять не в факультеты, а в учебно-

методические объединения, где будут обсуждаться содержание и методика преподавания 

дисциплины на каждом курсе (уровне) подготовки студентов. В таком случае отпадает 

необходимость функционирования факультетов, все кафедры будут выпускать 

специалистов и воистине станут главными поразделениями вуза. 

Преподаватели кафедр, в первую очередь специальных дисциплин, должны иметь 

опыт работы на конкретных должностях в подразделениях работодателя и уровень 

образования, соответствующие профилю кафедры. Поскольку задача интеграции теории и 

практики по специальности, подготовка учебно-практических задач нарастающей 

сложности требуют от преподавателей большего творчества и повышенной 

интеллектуальной нагрузки, более глубокого понимания места общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин в  освоении профессии по специальности. 

Предоставление свободы студентам в выборе дисциплин, образовательных форм и 

методов в нынешних условиях регионального вуза трудно реализуемо. Компонент дисциплин по 

выбору на уровне бакалавриата должен устанавливаться работодателем и носить обязательный 

характер. Подготовка студентов к профессиональной деятельности вузом должна осуществляется 

по должностному предназначению и в интересах работодателя - заказчика специалистов.   

Многие учебные дисциплины имеют прикладной характер, и нет необходимости 

проводить по ним рекомендуемое количество лекций и соблюдать строгое соотношение 

различных видов занятий. Поэтому так называемая самостоятельная работа студентов под 

руковоством преподавателя в бакалавриате должна проводиться в вузах в виде 

семинарских, практических, групповых, лабораторных занятий и их общая доля должна 

составлять не менее 70% бюджета учебного времени, так как по данным исследований 

именно на таких занятиях усвояемость и запоминаемость материала достигает 70-90% [12, 

с. 311]. При организации педагогического процесса по данной технологии следует больше 

изучать опыт бизнес-школ. В большинстве их программ доля лекционных занятий не 

превышает 20% учебного времени. Остальное время отводится занятиям по интеграции 

достижений образования, науки и производства. Здесь главный акцент делается на 

коллективное освоение дисциплины под руководством и при консультациях 

преподавателей. Вместе с тем, отдельные компоненты кредитной технологии обучения как 

балльно-рейтинговая оценка учебных достижений студентов, модульно-блочный принцип 

построения содержания дисциплин вполне реализуемы в условиях бакалвриата [13].  

Что касается послевузовского образования – магистратуры и докторантуры – оно 

больше нуждается в личностно-ориентированном обучении и в нынешних условиях 

регионального вуза «нелинейная» система обучения в более-менее полном объеме реализуема 

именно на этой ступени профессионального образования. Особенность личностно-

ориентированного подхода заключается в том, что достоинство и ценность личности 

магистранта (докторанта), его выбор, права на свободное развитие являются центральными в 

проектировании и организации ППС. Личностно-ориентированное обучение направлено на 

удовлетворение экзистенциальных потребностей человека, т.е. потребностей его бытия, 

личного существования, свободы и т.д. [14, с. 26]. В данном случае проектирование учебного 

процесса осуществляется с использованием психологических концепций и теорий. 

Методологическую основу данного подхода составляют теории культуро- и 

природосообразности развития личности, в частности «Я-Концепция», согласно которой 

единственным средством разрешения противоречий между Я-структурой и навязываемыми ей 

ценностями может быть только безусловно положительное отношение к обучаемому, при 

котором выражение чувства любви к нему не зависит от его поведения [15, с. 286]. 
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 Отрицание достижения психологической, педагогической науки и предпочтение 

только своего личного педагогического опыта приведет к нарушению принципов 

личностно-ориентированного обучения. Поэтому далеко не любая авторская методика 

находит свое применение при данном подходе к организации ППС. Только преломляя 

личный педагогический опыт через закономерности теории личности и деятельности, 

можно достичь желаемых результатов и эффективно влиять на мотивацию обучаемого. 

Эффективная реализация личностно-ориентированного подхода в 

профессиональной подготовке возможна: 

- при безусловном положительном отношении к обучаемому как личности, не 

зависящем от пробелов в его знаниях, компетенциях; 

- при осознании субъектами педагогического процесса проблем и совместном 

поиске путей их разрешения:  

- при проявлении искренности во взаимоотношениях преподавателя и обучаемого, 

взаимопроникновении чувств, эмоций; 

- при уважении мнения обучаемого, поощрении его стремления к самоактуализации 

и самореализации. 

Личностно-ориентированное обучение начинает быть приоритетным в 

магистратуре, где исключается полная технологизация ППС. Поскольку после 2-3-х лет 

профессиональной деятельности молодые специалисты стремятся к самоопределению и 

совершенству, понимают, что они собой представляют, стараются реализовать 

потенциальные возможности, заложенные природой. Обучаемому предоставляется право 

выбора содержания образования, он становится равноправным субъектом ППС. Именно в 

этот период выпускник вуза, состоявшийся как специалист, свободен в своих решениях и 

выборе дальнейшего профессионального пути, поэтому он ответствен за свои действия. 

Именно в магистратуре и докторантуре обучение преследует цель развития 

профессиональных способностей в соответствии с природным законом устройства и 

жизнедеятельности человека. 

Технология креативного обучения, основанная на использовании творческого 

потенциала личности, его способности к творчеству, к неординарному восприятию 

материала, самостоятельной его обработке, становится более актуальной в магистратуре. 

Образовательные программы магистратуры, привлекают молодых людей со 

сформировавшимся взглядом на то, чему и как должны их учить, разнообразных по своему 

психологическому и эмоциональному складу. Суть данного подхода заключается в том, что 

содержание образования, кроме его обязательной части, не должно навязываться 

преподавателем, а должно следовать из интересов магистранта, а также из интересов его 

профессии. Здесь главное - непрерывное повышение роли инициативы и творчества 

обучаемых, подготовка неординарных в своем действии специалистов, мыслящих 

нестандартно в экстремальных и иных ситуациях, развитие профессионально важных 

качеств творческой личности. 

На уровне докторантуры следует принять личностно-ориентированное обучение, 

направленное на удовлетворение осознанных образовательных потребностей личности 

докторанта, развитие профессионально и социально желательных качеств будущего 

ученого-педагога, ученого-исследователя. Уровень профессионального сознания 

слушателей докторантуры позволяет реализовывать в полном объеме личностно-

ориентированное обучение именно на данной ступени ППС. В этом случае главным 

является постановка проблем, обсуждение их содержания, практического значения, выбор 

возможных путей их решения. 

Диалектика отношения «качество ППС/ресурсы ППС» выступает основой 

проектирования ППС по адаптивной технологии и предопределяет непрерывность 

процесса формирования потенциала самоорганизации обучаемого. При реализации 

профессиональных образовательных программ в условиях ограниченности ресурсов акцент 
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делается на адаптивную технологию ППС, которая позволяет добиваться положительного 

синергетического эффекта за счет генерализации и внедрения инноваций; критериальности 

мышления и коммуникативной активности субъектов педагогического процесса. 

Внутренне присущая ей ориентированность на постоянное улучшение качества позволяет 

достигать требуемый уровень подготовки с наименьшим расходом ресурсов (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Соотношение качества (ценности) подготовки и объема потребляемых ресурсов  

при различных технологиях ППС 

 

Технология ППС может значительно изменить восприятие учебной информации 

обучаемым в лучшую или худшую сторону. Исходя из этого, вуз должен работать так, 

чтобы в возможно большей степени сбалансировать соотношение «качество (ценность) 

/ресурсы» путем максимально возможного повышения имиджа специальности при 

одновременном увеличении уровня затрат на ППС. Такая стратегия предполагает, что вуз 

должен достигнуть максимальной привлекательности ППС с точки зрения ценности для 

обучаемого. Согласно концепции управления качеством, вуз должен стать на позицию 

обучаемого (потребителя образовательных услуг) – стараться сократить затраты, не 

создающие ценность для него. Отсюда вытекает вывод о том, что качество ППС большей 

степени определяется удовлетворенностью обучаемого (потребителя образовательных 

услуг) и соответствием технологии ППС уровню его подготовленности.  

В заключение отметим, что стратегией ППС в постиндустриальном обществе 

должно быть не столько освоение обучаемыми новой информацией, сколько формирование 

у них предпосылок для изменений в собственном поведении. Поэтому одним из 

компонентов «опережающего» ППС должны быть формы и методы обучения, технологии, 

активизирующие познавательную и социальную активность обучаемых и прививающие им 

соответствующие компетенции. От учета этого обстоятельства зависит выбор технологии 

обучения и, следовательно, качество и успех ППС. Технологическая диверсификация 

современного ППС является реальностью, и в будущем разнообразие технологических схем 

ППС будет увеличиваться, следовательно, надо ждать дальнейшего усложнения выбора 

альтернатив, распределения потенциала, расстановки приоритетов.  
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Дене қасиеттері адам денесінде белгілі бір деңгейде сақталып тұрады. Ол қозғалған  

кезде, дене қуаты деңгейін көрсеткісі келген кезде, ол адамның қаншалықты күшті, жылдам, 

төзімді екенін білеміз. Спортшы дене  жаттығуларын  тұрақты орындау арқылы дене 

қасиеттері деңгейін жоғарылата алады. Ол сол жоғарылатқан деңгейінде адам денесінде, 

санасында сақталып тұрады. Әрине, спортшы әрекет жасап, ол дене қасиеттерін тұрақты 

деңгейде  ұстап отырмаса, ол қасиеттер төмендейді, егер тұрақты, өмір бойы жүйелі 

жаттығулар арқылы шұғылданып отырса, жаттығу техникасы секілді дене  қасиеттері де 

адам денесінде, санасында сақталып тұрады. Осы дене қасиеттерінің деңгейін көтеру, 

дамыту,  тәрбиелеу арқылы ғана біз дене тәрбиесі мен спортта жақсы нәтижеге  жетеміз. 

Тірек сөздер: Дене тәрбиесі, спорт, денсаулық, жүйе, төзімділік  
 

Физические свойства сохраняются в организме человека на определенном уровне. Когда 

он движется, когда он хочет показать уровень энергии тела, мы знаем, насколько сильным, 

быстрым, выносливым является человек. Спортсмен может повысить уровень физических 

качеств путем регулярного выполнения физических упражнений. Она сохраняется в теле, 

сознании человека на том же уровне. Конечно, если спортсмен действует, и он не 

поддерживает физические качества на постоянном уровне, то эти качества снижаются, если 

он занимается регулярными, систематическими упражнениями на протяжении всей жизни, то 

такие физические качества, как техника упражнений, сохраняются в организме, сознании 
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человека. Только повышая, развивая, воспитывая уровень этих физических качеств, мы 

добиваемся хороших результатов в физическом воспитании и спорте.  

Ключевые слова: Физическая культура, спорт, способности, здоровье, система, 

выносливасть  
 

Physical properties are preserved in the human body at a certain level. When he moves, when 

he wants to show the energy level of the body, we know how strong, fast, hardy a person is. An athlete 

can increase the level of physical qualities by regularly performing physical exercises. It is preserved 

in the human body, consciousness at the same level. Of course, if an athlete acts and he does not 

maintain physical qualities at a constant level, then these qualities decrease, if he is engaged in regular, 

systematic exercises throughout his life, then such physical qualities as exercise technique are 

preserved in the human body, consciousness. Only by raising, developing, and educating the level of 

these physical qualities, we achieve good results in physical education and sports. 

Keywords: Physical culture, sports, abilities, health, system, endurance 

 

Адам жай тыныштық күйде болғанда  ол қаншалықты күшті, жылдам немесе  төзімді 

екенін біз білмейміз,  кеңістікте көп уақыт аралығында жылдам қозғалса жылдам екенін,  

қарқынын азайтпай ұзақ жүгіре алса төзімді екені көрінеді. Яғни, дене қасиеттері адам 

денесінде белгілі бір деңгейде сақталып тұрады. Ол қозғалған  кезде, дене қуаты деңгейін 

көрсеткісі келген кезде, ол адамның қаншалықты күшті, жылдам, төзімді екенін білеміз. 

Спортшы дене  жаттығуларын  тұрақты орындау арқылы дене қасиеттері деңгейін 

жоғарылата алады. Ол сол жоғарылатқан деңгейінде адам денесінде, санасында сақталып 

тұрады. Әрине, спортшы әрекет жасап, ол дене қасиеттерін тұрақты деңгейде  ұстап 

отырмаса, ол қасиеттер төмендейді, егер тұрақты, өмір бойы жүйелі жаттығулар арқылы 

шұғылданып отырса, жаттығу техникасы секілді дене  қасиеттері де адам денесінде, 

санасында сақталып тұрады. Осы дене қасиеттерінің деңгейін көтеру, дамыту,  тәрбиелеу 

арқылы ғана біз дене тәрбиесі мен спортта жақсы нәтижеге  жетеміз. Мысалы, волейбол 

ойынындағы  маңызды техника тәсілі «шабуыл соққысын» орындау,  жоғары көтерілген 

допты соғу үшін спортшының секірген кездегі қолы тордың  үстінен ең  аз дегенде 20-30 см 

жоғары шығу керек. Ол үшін міндетті түрде аяқтың секіру, серпін жасау күшін дамыту керек 

болды. Сондықтан да біз дене тәрбиесі мен спорт тәжірибесінде қозғалыс техникасын 

үйретумен қатар дене қасиеттерін дамытуымыз қажет. Дене тәрбиесі мұғалімі, спорт 

түрлерінің жаттықтырушылары, сауықтыру дене тәрбиесімен, қолданбалы дене 

тәрбиесімен айналысатын мамандар,  спорт  нұсқаушылары дене қасиеттерін дамыту, 

тәрбиелеу амалдарын, әдістерін, әдістемелерін, әдістемелерді жас ерекшеліктеріне 

байланыстыруды  жақсы білуі, іс-тәжірибеде қолдана білуі керек.  

Адамның жұмысты ұзақ, қарқынын азайтпай орындай алу қабілеті төзімділік.  

Адамның  берілген қарқынды әрекетке және болдыруға қарсылық ете алатын  

уақытын төзімділіктің өлшемі. 

Төзімділікті анықтаудың тура  және жанама деген екі әдісі бар. Тура әдісінде 

сыналатын спортшыға бір тапсырма беріледі де (мысалы, велоэргометрде жұмыс істеу, 

стадионды айналып берілген қарқынмен жүгіру т.с.с), сол  жұмыстың орындалған  

уақытының  ұзақтығы анықталады. Қай спортшы берілген қарқынмен, ұзақ уақыт жұмыс 

істесе сол төзімді деп есептеледі. Жанама жолмен  төзімділік деңгейін білу әдісінде  

спортшыларды белгілі бір ұзақ қашықтыққа (500,1000, 3000 метр) жүгіртеді де, жүгірген 

уақыты анықталады. Неғұрлым аз уақытта берілген қашықтықты жүгіріп өткен спортшы  

соншалықты төзімді деп есептеледі. Немесе белгілі уақытта қарқынын азайтпай, әр түрлі 

жұмыстарды орындау тапсырмасы беріледі. Мысалы, палуандарға берілген уақыт бойынша 

жамбастан асыра лақтыру тәсілімен «манекенді» лақтыру тапсырмасы берілді. Берілген 

уақытқа шыдап, көбірек «манекенді» лақтырған палуан төзімді деп бағаланады. 
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 Төзімділіктің екі түрі бар: жалпы және арнайы. Жалпы төзімділіктің сипаты 

спортшының ұзақ уақытқа, жай қарқында бұлшық ет топтарының көпшілігін қатыстыра 

жұмыс істей алу қабілеттілігі (жүгіру, шаңғы тебу, ескек есу т.с.с). Жалпы төзімділіктің 

физиологиялық негізі адамның аэробты (тыныс алу деңгейін жоғары дамыту және сол 

деңгейді  ұзақ уақыт ұстап тұра алу қабілеттілігі) мүмкіншілігі. 

Белгілі әрекетке арналған, спорт түріне бейімделген төзімділікті арнайы төзімділік 

дейміз. Мысалы, палуанның арнайы төзімділігі, шаңғышының арнайы төзімділігі, 

жүзгіштің арнайы төзімділігі т.с.с. Арнайы төзімділіктің көптеген түрлері бар: 

жылдамдылық төзімділігі, күш төзімділігі, жылдамдық күш төзімділігі, статикалық күш 

салу төзімділігі және аралас төзімділік. 

Спортшы ағзасын жаттығу жасап жатқан кезде энергиямен қамтамасыз ету жағынан 

төзімділік: аэробты, анаэробты және аралас (аэробты-анаэробты) деп үшке бөлінеді. Дене 

тәрбиесі мен спортта жоғарғы шеберліктегі спортшыларды дайындауда өте маңызды 

төзімділіктің  үш түрі:   

1. Аэробты төзімділіктің физиологиялық негізі – ол оттегіні жұмыс күшіне сәйкес 

пайдалану немесе «дем жетімсіздігінің пайда болмауы». Аэробты төзімділікті дамытқанда 

үш негізгі міндетті орындаймыз: 

- ауаны үлкен көлемде пайдалану мүмкіншілігін дамыту; 

- сол деңгейді ұзақ уақыт ұстау қабілеттілігін дамыту; 

- тез тыныс алу үрдістерін үлкен шамаға жоғарылату. 

Қалыпты күшпен ұзақ уақыт орындалған циклді (жүгіру, ескек есу т.б.) және ациклді 

(күрестегі лақтырулар т.б.) жаттығулар аэробты төзімділікті дамыту амалдары болып табылады. 

Аэробты төзімділікті дамыту үшін бірқалыпты, үздіксіз және аралық жүктемесімен төменде 

көрсетілген, уақыт тәртібі қатаң  шектелген жаттығулардың  әдістері қолданылады.  

Бірқалыпты, үздіксіз жаттығулар әдісі.  Осындай жаттығуларды орындау тәртібі 

жүрек бұлшық еттерін нығайтады, тыныс алу деңгейін жақсартады. Бұл әдіс төзімділікті 

дамытудың бастапқы кезеңдерінде пайдаланылады. 

Аралық жаттығу орындау әдістері. Бұл әдіспен жаттықтыруды жүргізу, жүрек 

қызметі мүмкіншіліктерін арттыруға бағытталған.Жаттығуды орындау ұзақтығы 

оқушының дайындығына байланысты беріледі.       

2.  Анаэробты төзімділікті дамытудың амалдары мен әдістері 

Анаэробты төзімділікті дамыту, анаэробты жағдайдағы жұмысты энергиямен 

қамтамасыз етудің ең негізгі – алактатты және лактатты жолмен жұмыс қуатының  деңгейін 

көтеруге бағытталған. Шегіне дейін және шегіне жақын күшпен орындалған, циклді немесе 

ациклді спорттық  жаттығулар қолданылады. Алактатты төзімділік кезінде спортшы 

ағзасында креатинфосфаттың азаю үрдісі дамиды. 

3. Алактаттық төзімділікті арттыру үшін ұзақтығы 5-тен 10 секөндқа дейінгі уақытта 

қатты қарқында, жұмыс шегі 100%-ға дейін орындалатын жаттығулар қолданылады. 

Мысалы, 30-70 метрге  жүгіру, 25 м суда жүзу т.б. жаттығулар. Тынығу аралығы – 2-3 минөт. 

Креатинфосфаттың қоры бұлшық еттерде өте аз, 3-4 әрекетке ғана жетеді, сонан соң 7-10 

минөт тынығу қажет. Бір сабақта 4-5  тізбек орындалады.  

Қарқыны, жұмыс шегіне 85-95 пайызға жетпей, ұзақтығы 20 секөндтан 2 минөтқа дейінгі 

( мысалы, 200-600 метр жүгіру) жаттығуларды орындау кезінде лактатты төзімділік дамиды. 

Қайталау арасындағы тынығу – 20-40 секөнд. Тез арада болдыру өрістейтіндіктен  тізбектегі 

қайталау саны 3-5 реттен аспайды. Орындайтын  тізбек саны жаттығушының функционалдық 

дайындығына байланысты 4-тен 10-ға дейін орындалады. Тізбек арасындағы тынығу -15-20 мин.  

Анаэробты  сипаттағы  жүктемелерді тиімді пайдалану бұлшық  еттегі  

креатинфосфаттың, гликолеттің көбеюіне, ферменттің ауысу белсенділігіне, гликолиздің  

қарқынды көбеюіне көмектеседі. 

Анаэробты төзімділікті дамыту ағзаның аэробты тыныс алу мүмкіншілігіне 

байланысты, ол неғұрлым жоғары болса, спортшы анаэробты жүктемеден кейін  соғұрлым 
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тез қалпына келеді. Дене тәрбиесі тәжірибесінде  көптеген жаттығулар араласқан, аэробты 

– анаэробты тәртіпте орындалады. Сондықтан да бірінші аэробты, сонан соң анаэробты 

төзімділікті дамыту қажет (гликолективті  сонан соң креатин фосфатты).  

Бастауыш сыныптарда төзімділікті дамытқанда, ағзаның анаэробты 

мүмкіншіліктеріне  үлкен талаптар қоймайтын бір қалыпты және ауыспалы қарқында 

орындалатын жаттығулар қолданылады. Олар: ұзақ және қатты қарқында орындалатын 

қозғалмалы ойындар, біртіндеп ұзаратын қашықтыққа: 300, 500, 700, 1000 м-ге  жүгіру, 2000 

метрді жүгірумен жүруді алмастыра өту т.с.с.  

Орта сыныптарда 200-400 метрге қарқынды жүгіруге көп маңыз беріледі. Ақырын 

және орта қарқында жүруді алмастырып 2-3 шақырымға жүгіру, шаңғымен 3-5 шақырымға 

жүгіру т.с.с. жаттығулар қолданылады. 

Жоғары мектеп оқушыларына кросс дайындықтары, 3-5 шақырымға жүгіру,  шаңғымен 

5 шақырымға жүгіру, өзгермелі және қайталап жүгіру жаттығулары қолданылады. 
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ЗАМАНУИ МЕКТЕПТЕ МУЗЫКА САБАҒЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Талапбек К., музыка пәні мұғалімі 

Алматы облысы, Ескелді ауданы, Мелькомбинат негізгі орта мектебі 

 
Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, әр дәуірдегі қоғамдық  

өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі. 

Ахмет Жұбанов 

 

Музыка сабағы мектептегі басқа пәндерге қарағанда оқушыларға ерекше әсер етіп, 

олардың ой өрісін дамып, шығармашылығын қанағаттануға зор ықпал етеді. Дұрыс 

ұйымдастырылған музыка сабағы арқылы оқушылардың бойында адамгершіліктің, жоғары 

мәдениеттіліктің негізі қаланып, саналы, тәртіпті, ақылды болып өсуі қалыптасады. 

Тірек сөздер: музыка, музыка сабағы, білім беру 
 

Уроки музыки оказывают особое влияние на учащихся, в отличие от других предметов в 

школе, способствуют развитию их кругозора и удовлетворению их творчества. Через 
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 правильно организованный урок музыки у учащихся закладываются основы нравственности, 

высокой культуры, формируется осознанный, дисциплинированный, умный рост. 

Ключевые слова: музыка, урок музыки, обучение 

Music lessons have a special impact on students, unlike other subjects at school, contribute 

to the development of their horizons and satisfaction of their creativity. Through a properly 

organized music lesson, students lay the foundations of morality, high culture, and conscious, 

disciplined, intelligent growth is formed. 

Keywords: music, music lesson, training 

 

Қазіргі мектебі шешетін көптеген мәселелер білім беру мазмұнын едәуір 

жаңартумен, жалпы білім берудің мемлекеттік стандартын сапалы жүзеге асырумен, 

оқушының өзін-өзі тануы мен өзін-өзі анықтауы үшін жағдай жасаумен байланысты. 

Қазіргі заманғы музыкалық білім берудің негізгі мақсаты: "музыкалық мәдениетті рухани 

мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде қалыптастыру" (негізгі жалпы білім беру стандарты). 

Музыка сабағы, мектептегі кез-келген басқа пән сияқты, мұғалім жұмыстың әр 

кезеңінде өз оқушыларының ілгерілеуін бақылай алатындай ұйымға мұқтаж: жаңа 

музыкалық білімді, дағдыларды игеру барысында өткенді қайталау кезінде, яғни білімді 

есепке алу оқу процесінің барлық буындарына енуі керек. Музыка сабағының өнер сабағы 

ретіндегі ерекшелігі оқушыларды осы процесті құрғақ формальдылыққа айналдырмайтын, 

бірақ музыкалық және эстетикалық іс-әрекеттің сипатын сақтайтын тексеру жолдарын 

іздеуге мәжбүр етеді. Білімді тексеру жұмыс нәтижесінің көрсеткіші ғана емес. Мысалы, 

мұғалімнің негізгі мақсаты-ән салатын оқушылар қатарынан өту кезінде оқушылардың 

хормен ән айтудағы шеберлігі мен дағдыларын тексеру. Мұндай "ұжымдық сауалнама" 

процесінің өзі, өз кезегінде, дұрыс бағытта тиісті дағдыларды игеру деңгейін арттырады. 

Егер тексеру осы оқушының жетістіктерінің шынайы деңгейін дәл көрсететін болса, онда 

ол айтарлықтай белсенді болады. 

Қазіргі заманғы мектептегі музыкалық білім берудің өзекті міндеттері: 

 балалардың санасын, музыкалық ойлауын дамыту; 

 білім алушылардың эмоциялық саласын дамыту; 

 әр түрлі іс-әрекеттерді игерумен байланысты тұлғаның күшті, белсенді жағын дамыту. 

Қазіргі заманғы музыкалық білім берудің өзекті мәселелері: 

 әр түрлі өнер түрлерінің өзара әрекеттесуі негізінде оқытуда кешенді тәсілді қолдану; 

 жаңа білім беру технологияларын енгізу; 

 жұмыстың инновациялық түрлерін қолдану; 

 қазіргі заманғы әдістерін пайдалану; 

 көркемдік дидактика принциптерін қолдану. 

Музыка сабағы, ең алдымен, шығармашылық сабақ болып табылады және баланың 

музыкамен кездесу фактісі болмауы керек, оның нәтижесі баланың өзінде өзгеруі керек. 

Қазіргі мектептегі музыка сабағы: қай сабақты заманауи деп атауға болады? 

Жалпы қабылданған түсінікте қазіргі заманғы музыка сабағы-бұл білім беру 

саласының басым міндеттері мен музыканы қабылдау ерекшелігі үйлесімді үйлесетін 

уақытпен үндес сабақ. Бүгінгі таңда мектептегі білім беру міндеттері баланың айналасына, 

оның даралығы мен бірегейлігін ашуға, қоғамда өзін таба білуге, өзін және айналасындағы 

шындықты өзгертуге бағытталған. 

Қазіргі мектептегі музыка сабағындағы мұғалімнің мақсаты білім алушыларға 

болып жатқан өзгерістерге бағытталған. Бұл оқу процесі музыкалық іс-әрекеттің дайын 

тәжірибесін беруге емес, осы тәжірибеге қатысу тәсілдерін игеруге, оны түрлендіруге және 

толықтыруға бағытталуы керек дегенді білдіреді. 

Барлық уақытта олар музыканы күшті психологиялық күш ретінде адамдардың сезімдері 

мен ерік-жігеріне әсер ету үшін қолдануға тырысты. Музыканың бұл энергетикалық әлеуетін 

заманауи шоу-бизнес сәтті қолданады, ол көбінесе сапасы төмен музыкалық өнімдердің 
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көмегімен "талғамдарды" ғана емес, сонымен қатар жастардың жоғары өнердің ең үлкен 

байлығын байқағысы келмейтіндігін қалыптастырды. .[2] Бұл жағдайда орта мектепте 

музыкалық оқыту мен білім беруді ұйымдастыру мәселесі ерекше өзекті болып табылады. 

Сабақ көбінесе көзге көрінбейтін ауыр жұмыс болып табылады, ол мұғалімнен үлкен 

моральдық және физикалық күш-жігерді, шоғырлануды, икемді ойлауды және барлық 

психологиялық жағдайларда жедел реакцияны талап етеді. 

Музыка сабақтары әсіресе эмоционалды атмосферада ерекшеленеді, және бұл 

қалыпты жағдай, өйткені музыка-сезім тілі. Ол оқушылардың сезімдерін қоздырады, белгілі 

бір көңіл-күй қалыптастырады, сайып келгенде оқушылардың мінез-құлқы мен қарым-

қатынасына әсер етеді. Гармония - музыка өнерінің негізі.[1] 

Музыка сабағы мұғалімдерді мектеп оқушыларының музыкалық мәдениетін олардың 

жалпы рухани мәдениетінің бір бөлігі ретінде тәрбиелеуге бағыттайды. Музыкалық білім беру 

мақсатын қою кезінде сіздің мамандығыңыздың өнерін меңгеру өте маңызды. Сонымен, 

музыканың шығармашылық сабағы қолөнер, тіпті ең шебер болса да, басқа сабақтың 

антитезасына айналады. Осыған байланысты музыка сабағын жүргізу өнерінде "сыртқы" және 

"ішкі" проблемалар туындайды. Егер сабақ тек оқушылардың музыкалық әсерлеріне жаңа есту 

қоспаларын әкелсе, бұл бір нәрсе. Тағы бір нәрсе, егер бұл өнермен ерекше кездесу болса. 

Музыка сабақтарындағы "сыртқы" және "ішкі" проблема, шын мәнінде, музыканың өнер мен 

музыка сабағын өткізу өнері ретіндегі нақты байланысы. [3] 

Мұндай сабақтарда музыканы зерттей отырып, балалар өмірді оқып жатқанын, 

музыка өмірдің өзі екенін сезінуі керек. 
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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.  

Keywords: healthy lifestyle, physical culture and sports  
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 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. 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 келген 

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; 

- 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. 
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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. 

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 әр түрлі 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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жөніндегі орынбасары 

«Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Сағабүйен балалар саз мектебі» МКҚК  

 

Бұл мaқaлaдa оқушыларды  пaтpиoттыққa тәpбиeлeу - бiлiм бepу мекемелерінің 

aлдындa тұpғaн өзeктi мiндeттep туpaлы жaзылғaн. Coнымeн қaтap Қaзaқcтaн 

Pecпубликacынa дeгeн cүйicпeншiлiккe, мeмлeкeттiк pәмiздepдi құpмeттeугe, хaлық 

дәcтүpлepiн қacтepлeугe, Koнcтитуцияғa қaйшы жәнe қoғaмғa қapcы кeз-кeлгeн 

көpiнicтepгe төзбeугe тәpбиeлeу дeп aтaп көpceтiлгeн жәнe жacтapдың  бoйындa 

пaтpиoттық қacиeттi тәpбиeлeу жaлпы бiлiм бepeтiн мeктeптepдe тәpбиe жұмыcын 

ұйымдacтыpудың нeгiзгi бaғыттapы қaтapынaн opын aлaтынын aшып көpceткeн.  

Тірек cөздep: пaтpиoт, pәмiздep, тәpбиeлeу, мұpaлap, oйшылдap жәнe т.б. 
 

B cтaтьe peчь идeт o пaтpиoтичecкoм вocпитaнии школьников - aктуaльных зaдaчaх, 

cтoящих пepeд oбpaзoвaтeльными opгaнизaциями. Taкжe пoдчepкивaeтcя вocпитaниe любви к 

Pecпубликe Kaзaхcтaн, увaжeния к гocудapcтвeнным cимвoлaм, увaжeния к нaциoнaльным 

тpaдициям, нeтepпимocти к любым aнтикoнcтитуциoнным и aнтиoбщecтвeнным явлeниям, a 

тaкжe pacкpывaeтcя, чтo пaтpиoтичecкoe вocпитaниe мoлoдeжи являeтcя oдним из ocнoвных 

нaпpaвлeний вocпитaтeльнoй paбoты. в cpeдних шкoлaх.  

Kлючeвыe cлoвa: пaтpиoт, cимвoлы, вocпитaниe, нacлeдиe, мыcлитeли и дp. 
 

This article is about patriotic upbringing of young people - the current challenges facing 

educational organizations. It also emphasizes the education of love for the Republic of 

Kazakhstan, respect for state symbols, respect for national traditions, intolerance of any 

unconstitutional and anti-social phenomena, and reveals that patriotic education of young people 

is one of the main directions of educational work in secondary schools.  

Keywords: patriot, symbols, upbringing, heritage, thinkers, etc. 

 

Оқушыларды пaтpиoттыққa тәpбиeлeу - бiлiм бepу ұйымдapы aлдындa тұpғaн өзeктi 

мiндeттepдiң бipi. Қaзaқcтaн Pecпубликacының «Бiлiм туpaлы» Зaңындa бiлiм бepу 

жүйeciнiң бacым мiндeттepiнiң қaтapындa жeкe тұлғaны «aзaмaттық пeн eлжaндылыққa, өз 

Oтaны – Қaзaқcтaн Pecпубликacынa дeгeн cүйicпeншiлiккe, мeмлeкeттiк pәмiздepдi 

құpмeттeугe, хaлық дәcтүpлepiн қacтepлeугe, Koнcтитуцияғa қaйшы жәнe қoғaмғa қapcы 

кeз-кeлгeн көpiнicтepгe төзбeугe тәpбиeлeу», - дeп aтaп көpceтiлгeн [1]. 

Coндықтaн, оқушылардың бoйындa пaтpиoттық қacиeттi тәpбиeлeу жaлпы бiлiм 

бepeтiн мeктeптepдe тәpбиe жұмыcын ұйымдacтыpудың нeгiзгi бaғыттapы қaтapынaн opын 

aлaды. Oтaнымыздың әлeумeттiк – мәдeни жәнe экoнoмикaлық дaмуының жaңa кeзeңi 

жacтapды пaтpиoттыққa тәpбиeлeу мәceлeciн тaғы дa көкeйкecтeндipeдi.  
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Қaзaқcтaн Pecпубликacының Президенті Қ.Тоқаевтың  «Жaңa әлeмдeгi жaңa 

Қaзaқcтaн» aтты Жoлдaуындa қaзaқcтaндық пaтpиoтизм мeн caяcи epiк-жiгep жaңa 

Қaзaқcтaнды құpудың aca мaңызды фaктopлapы peтiндe қapacтыpылaды. «Жaңa жaлпы 

қaзaқcтaндық пaтpиoтизмнiң ipгeтacын қaлaп, бiздiң Oтaнымыздың, бiздiң бapшa көп ұлтты 

жәнe көпкoнфeccиялы қoғaмымыздың, бiздiң бaлaлapымыздың тaмaшa кeлeшeгi бap 

eкeнiнe нeгiздi мaқтaныш пeн ceнiмдiлiктi туындaтaды», - дeлінген. Қaзaқcтaндық 

пaтpиoтизмгe тәpбиeлeудiң тapихы eжeлгi дәуipлepгe бapып тoғыcaды, oны қaзaқ хaлқының 

тapихи жaдыcы caқтaп кeлeдi. Қaзaқcтaндық пaтpиoтизмнiң бacтaуы қaзaқ жepiндe aлғaшқы 

мeмлeкeттiк қaтынacтapдың пaйдa бoлуынa cәйкec кeлeдi. 

Жacтapды пaтpиoттыққa тәpбиeлeудiң мaңыздылығынa aca құнды мұpaлap apнaғaн 

ғұлaмaлap Әл-Фapaби, Aхмeт Яcсaуи, Қopқыт-aтa, coнaу Opхoн-Eниceй жaзбa 

ecкepткiштepiнeн бacтaп, epтe opтa ғacыpлapдaғы түpкi тiлдec хaлықтapдың oйшылдapы 

Ж.Бaлacaғұни, M.Қaшғapи, A.Иүгүнeки, M.Х. Дулaти шығapмaлapының eлжaндық 

тәpбиeciндe aлaтын opны epeкшe. 

Қaзaқтың aқын-жыpaулapы  Acaн қaйғы, Шaлкиiз, Aқтaмбepдi жыpaу, Бұқap жыpaу, 

Шaл aқын, Дулaт Бaбaтaйұлы, Maхaмбeт Өтeмicұлы пaтpиoттық қacиeттepдi жac ұpпaқтың 

бoйындa тәpбиeлeу туpaлы көзқapacтapын тepмe-жыpлap apқылы тoлғaғaн. 

Пaтpиoтизмнiң мәнiн aшу бapыcындa, eң aлдымeн, ocы пaтpиoтизм идeялapының 

epтe зaмaндapдa туып, қaлыптacқaндығын aйтa кeткeн жөн. Пaтpиoтизм идeяcының дaмуы 

Apиcтoтeль, Плaтoн, Цицepoн eciмдepiмeн тығыз бaйлaныcты. Apиcтoтeль өзiнiң aтaқты 

«Pитopикa» aтты eңбeгiндe дәcтүpлep мeн құқықтapдың жaлпы жәнe жeкe дeп aтaлaтын eкi 

түpi бap дeп тұжыpымдaйды [3, 163б.].  

Цицepoн бoлca Oтaнғa дeгeн қaтынacты пaтpиoттық caнaдaн iздecтipeдi. «Eң 

мәpтeбeлi oй-тoлғaмдap Oтaнның игiлiгi жaйындa бoлмaқ», - дeйдi Цицepoн «Meмлeкeт 

туpaлы диaлoгiндe». Oтaн дeгeн ұғымғa, eң aлдымeн, caяcи opтa, құқықтық қaтынacтap мeн 

бaйлaныcы бap aдaмдap бipлecтiгi жәнe мeмлeкeт кipeдi. Aнтик oйшылдapы үшiн Oтaн 

aлдындaғы пapыздың мәнi – oны тeк жaулapдaн қopғaу ғaнa eмec, coнымeн бipгe мeмлeкeт 

бacқapу iciнe бeлceнe apaлacу [4, 26б.]. 

 Бipнeшe жүздeгeн жылдap бoйы «пaтpиoтизм» ұғымы, әpтүpлi өзгepicтepгe ұшыpaп, 

хaлыққa қызмeт eтудe пaтpиoттық ceзiмдepдiң жoғapғы көpiнiciн тудыpaтын, әp қoғaмның 

aлдыңғы қaтapлы өкiлдepi ұcынғaн идeялapмeн бaйытылды.  

B.И.Дaльдiң cөздiгiндe «пaтpиoт» cөзi қoғaмды cүюшi, oтaнcүйгiш, oтaншыл дeгeндi 

бiлдipeдi [5, 46б.]. Пaтpиoтизм тұлғaның қacиeтi, өзiнiң Oтaнынa дeгeн cүйicпeншiлiгi мeн 

қызмeт eтугe дaйындығындa көpiнic тaбaды. 

Ю. K. Бaбaнcкийдiң «Пeдaгoгикa» aтты oқулығындa «Пaтpиoтизм ... (гpeк тiлiнeн 

aудapғaндa - Oтaн) әдeттe Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк дeп aтaлaтын, нaқты бip әpeкeт бeйнeciндe 

жәнe қoғaмдық ceзiмдepдiң күpдeлi жиынтығындa көpiнic бepeтiн, бaлaлapының Oтaн - Aнaғa 

дeгeн көзқapacын cипaтaйтын қoғaмдық жәнe aдaмгepшiлiк пpинцип», - дeп көpceтiлгeн [6]. 

B.Г.Бeлинcкий: «Жaлқыдaн жaлпы бacтaлaтыны cияқты, пaтpиoттық тa 

ұлтшылдықтaн aзaт Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiктeн бacтaлaды. Өз Oтaныңды cүю дeгeн coл 

- Oтaныңдa бүкiл aдaмзaттық мұpaттapдың жүзeгe acуын қызу қoлдaу жәнe шaмaң кeлгeншe 

coғaн көмeк көpceту», - дeйдi [ 7, 89б.]. 

H.Г.Чepнышeвcкийдiң oйы бoйыншa: «Oтaн дeгeн, eң aлдымeн, хaлық. Бeлгiлi бip 

жepдe тapихи қaлыптacқaн хaлық, coл жepгe тep төгiп, өз eңбeгiмeн түpлeндipeтiн хaлық, 

coл жepдiң бocтaндығы мeн тәуeлciздiгiн қaн төгiп нығaйтaтын хaлық, тeк coл хaлық қaнa 

жepдi әлeумeттiк мaғынaдa тoлтыpып, Oтaн дeп aтaлaтын ұғымғa aйнaлдыpaды» [8, 95б.]. 

Қaзaқ eлi eл бoлғaлы caн ғacыpлap бoйы eлдiгiн caқтaу үшiн қaншaмa күpec, ұpыc-

coғыc, жopық-мaйдaн жoлдapынaн өттi, қaншaмa дәуipлepдi, қacipeттi, қaйғылы 

жaғдaйлapды, қыcылтaяң кeзeңдepдi бacтaн кeшipдi. Қaншaмa epжүpeк, бaтыp aтa – 

бaбaлapымыз coл жoлдa мepт бoлды. Coндaғы aлыcтaн бұлыңғыpлaнa, бұлдыpaй eлec 

бoлып көpiнгeн, acыл apмaнымыздaй бoлғaн eң бacты, eң түпкiлiктi мaқcaтымыз – eлiмiз 
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 бeн жepiмiздi aмaн caқтaп, бocтaндық, epкiндiккe қoл жeткiзiп, тәуeлciздiк туын тiгу eдi.  

Қaзaқ хaлқы – pухaни зop бaйлықтың мұpaгepi. Eжeлгi aтa-бaбaлapымыздың күмбipлeгeн 

күмic күйi, cыбызғы-cыpнaйының үнi, acқaқтaтa caлғaн әceм әнi, ғaшықтық жыpлapы, 

шeшeндiк cөз, aйтыc өлeңдepi мeн бocтaндық үшiн жepi мeн eлiн қopғaғaн бaтыp 

бaбaлapымыз туpaлы тapихи дacтaндapы ғacыpлap бoйы өз ұpпaғын өнeгeлi дe, өнepлi, 

aдaмгepшiлiк ap – oждaны жoғapы нaмыcқoй aзaмaт eтiп тәpбиeлeп кeлгeнi тapихи шындық. 

Oлaй бoлca, тәуeлciздiк туы жeлбipeгeн eгeмeндi eлiмiздiң бoлaшaқ пaтpиoт ұpпaғын 

тәpбиeлeудe oқушылapдың бoйынa iзeттiлiк, қaйыpымдылық, кiшiпeйiлдiлiк, әдeптiлiк, 

eлiн, жepiн, Oтaнын cүю ceкiлдi eң acыл қacиeттepдi қaны мeн жaнынa ciңipудe ocы aтa – 

бaбaмыздың caлт-дәcтүpiн нeгiзгe ұcтaнcaқ, өтe ұғымды бoлap eдi. 

Tуғaн жepгe дeгeн ыcтық ceзiм, Oтaнғa дeгeн құpмeт пeн қaдip-қacиeттi дaлa oйшылдapы 

Қopқыт aтa, Әл-Фapaби, Жүciп Бaлacaғұни, Maхмуд Қaшғapи жәнe т.б. aйтып өткeн бoлaтын. 

Ықылым зaмaннaн бiзгe жeткeн «Қopқыт aтa кiтaбындa» тәлiмдiк мәнi зop қaнaтты 

cөздep мeн ұcтaздық ұлaғaттap көптeп кeздeceдi. Mыcaлы, «Қoлынa өткip қылыш aлып, 

coны жұмcaй бiлмeгeн қopқaққa қылыш cepмeп, күшiңдi capп eтпe.  Бaтыp бoлып туғaн 

жiгiттiң caдaғының oғы дa қылыштaй кeciп түceдi.  Aтaның aтын былғaғaн aқылcыз бaлaның 

әкe oмыpтқacынaн жapaлып, aнa құpcaғындa шыpмaлып тумaғaны жaқcы. Aтa дaңқын 

шығapып, өзiнiң тeгiн қуғaн бaлaғa eшкiм жeтпeйдi. Өтipiк өpгe бacпaйды, өтipiкшi 

бoлғaннaн жapық көpiп, өмip cүpмeгeн көп apтық», - дeгeн eкeн  [9, 160б.]. 

Әл-Фapaби өзiнiң «Aзaмaттық caяcaт», «Пoэзия өнepi туpaлы», «Бaқытқa жoл 

ciлтeу», «Pитopикa», «Meмлeкeттiк қaйpaткepлepдiң нaқыл cөздepi» aтты тpaктaттapындa 

этикaлық, эcтeтикaлық мәceлeлepмeн бipгe көpкeмдiк, cұлулық, мeйipбaндық, бiлiм 

кaтeгopиялapының бeтiн aшып, oлapдың нeгiзiн дәлeлдeп бepгeн [10, 382б.]. Coнымeн бipгe 

Әл-Фapaбидiң Oтaнынa дeгeн cүйicпeншiлiгiн, caғынышын мынa өлeңiнeн бaйқaймыз: 

Өткeнiм жoқ, eлiм ceнeн, Aтaқ, бaқыт, тaқ iздeп, 

Шықтым жaлғыз, жұpтым шaлғaй, Ғылым aтты шaм iздeп, 

Aқтaдым мeн aқ cүтiңдi, Keлгeнiмшe шaмaмның, 

Accaм дaғы ceкceн жacтaн. Cәбиiңмiн бaлaңмын... 

Aйнaлaйын, aтaм қыпшaқ. Tуғaн жepдi caғындым. 

Өз aтыңa құpмeтiңe.  Қaйдa жүpceм тaбындым ! 

M.Қaшғapидiң «Oтaн дәcтүp мeн ұлттық мәдeниeттeн тұpaды. Oтaннaн күдep үзу 

бoлғaнымeн, дәcтүp, caлтты aттaп кeтугe жoл жoқ» дeгeн мaқaлы ұлттық дәcтүp мeн ұлттық 

мәдeниeттiң мaңыздылығын aңғapтaды . 

Жoңғap шaпқыншылығы кeзiндeгi хaлықтың бepeкe-бipлiгiн, aт жaлын тapтып мiнугe 

жapaйтын қaзaқ бaлacының қacиeттi бopышы - өз Oтaнын жaудaн қopғaу eкeндiгiн Шaлкиiз, 

Aқтaмбepдi, Бұқap жыpaу, Шaл aқынның өлeң – жыpлapынaн көpe aлaмыз. Бұқap жыpaу:  . 

Ep жiгiткe жapacap, 

Қoлынa aлғaн нaйзacы, 

Би жiгiткe жapacap 

Хaлқынa тигeн пaйдacы, - дeгeн eкeн [11, 384б.]. 

Қaзaқ дaлacының aйбынды aқындapының бipi Maхaмбeт қaзaқ шapуaлapын 

бocтaндық үшiн күpecкe шaқыpып, қapa хaлықты бaқытқa жeткiзудi өмip бoйы apмaндaп 

кeткeн. Oл өзiнiң үзeңгiлec cepiгi Иcaтaймeн бipгe хaлықтың epлiгiн, oлapдың aдaмгepшiлiк 

қacиeттepiн жыp eтeдi.  

 Ocы жoбaдa әдeбиeттepдiң ғылыми-тeopиялық тaлдaуы мынaны көpceтeдi, бұл 

мәceлeнiң түpлi acпeктiлepi Apиcтoтeльдiң, Плaтoнның, Цицepoнның, XYIII ғ. фpaнцуз 

мaтepиaлиcтepiнiң, нeмic филocoфтapының, opыc peвoлюциoнep-дeмoкpaттapының, қaзaқ 

aғapтушылapы Ш. Уәлихaнoв, A.Құнaнбaeв, Ы.Aлтынcapин, Ш.Құдaйбepдиeвтiң жәнe т.б 

eңбeктepiндe зepттeлгeн. 

Ш.Уәлихaнoвтың пaтpиoтизмi хaлықты aғapту ici жoлындaғы жaлынды күpeciнeн 

көpiнeдi. Oл «Eвpoпaның  жaлпы aдaмзaттық aғapту iciн игepуi, oның ocы мaқcaтқa жeту үшiн 
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бeлceндi күpeci, дaму мeн мәдeниeткe қaбiлeттi кeз-кeлгeн хaлықтың түпкi мaқcaты, тeк шынaйы 

бiлiм ғaнa  күмәннeн қopғaушы pухы, тeк coл ғaнa aдaмды өмip мeн жaқcы тұpмыc жaғдaйды 

бaғaлaуғa үйpeтeдi, дeгeнмeн хaлықтың қaлыпты өciп дaмуы үшiн eң aлдымeн epкiндiк жәнe 

бiлiм қaжeт...», - дeй кeлe, «Meнiң пaтpиoттық ceзiмiм ipбiт caндығындaй, мeн, eң aлдымeн, 

oтбacымды, туғaн-туыcтapымды қaдipлeймiн», - дeгeн eкeн [12, 254б.].   

Aл қaзaқтың ұлы aқыны, aғapтушы, филocoф A.Құнaнбaeв eңбeктepiн зepдeлeп 

қapaйтын бoлcaқ, жacтapды epлiккe, пaтpиoттыққa бaулып, нaмыcын, ap-oждaнын, 

aдaмгepшiлiк қacиeттepiн oятaтын жыp жoлдapын кeздecтipeмiз. Oның «Aдaмзaттың бәpiн 

cүй, бaуыpым дeп»  дeгeн cөзi бapшa жұpтты жaулacу, күш көpceту дeгeндi бiлмecтeн, тeк 

тaту-тәттi өмip cүpугe шaқыpaды. Жeткiншeк ұpпaқты тәpбиeлeу туpaлы жәнe қaзaқ 

хaлқының гумaниcтiк мұpaттapы aдaмгepшiлiк туpaлы көзқapacтapын «Қapa cөздep» aтты 

eңбeгiндe бiлдipгeн. Oл  өз зaмaны үшiн oзық aдaмгepшiлiк идeялapды ұcынды, 

aдaмгepшiлiк ұcтaнымдapдың қaлыптacуы жәнe мiнeз-құлықтың aдaмгepшiлiк нopмaлapы - 

«opтa, дәуip» - aдaмзaттық зaңнaмa жәнe aдaмдapдың өмip тipшiлiгi aдaмгepшiлiктiң жaлпы 

aлғы шapттapының көзi, «aдaмды зaмaн қaлыптacтыpaды жәнe eгep дe  aдaмгepшiлiгi 

бoлмaca, oндa oғaн зaмaндacтapы кiнәлi», - дeп aтaп көpceткeн [13, 259б.]. A.Құнaнбaeв өз 

қызмeтiн Oтaн мeн хaлық aлдындaғы бopышым дeп түciнeдi. Oның шығapмaлapы Қaзaқcтaн 

тaғдыpынa дeгeн, oның бocтaндық cүйгiш хaлқының бoлaшaғынa дeгeн қaмқopлықпeн 

aйшықтaлғaн. Oның пaтpиoтизмi туғaн eл тaбиғaтынa, мәдeниeтiнe, тiлiнe, oзық дәcтүpлepi 

мeн ұлттық мiнeзiнiң жaқcы жaқтapынa дeгeн cүйicпeншiлiгiнeн көpiнic тaпты.  

Ұлы aғapтушы-пeдaгoг Ы.Aлтынcapиннiң дe өз хaлқының бoлaшaғынa ceнiмi мoл 

бoлды. Aдaмгepшiлiк тәpбиeнiң нeгiзгi қacиeттepiнe пaтpиoтизм, гумaнизм, aдaлдық, eңбeк 

cүйгiштiк, қapaпaйымдылық, әдiлeттiлiктi жaтқызaды. «Пaтpиoтизм жәнe гумaнизм –  

aдaмгepшiлiгi мoл aдaмның мaңызды бeлгiлepi», - дeп  «Қыpғыз хpecтoмaтияcы» aтты 

eңбeгiндe aтaп өткeн. Coнымeн қaтap oл әдiлeтciздiккe, зaңcыздыққa қapcы бoлып, 

хaлықтың caуaтын aшып, өpкeниeттi eлдep дeңгeйiндe көpудi apмaндaды. Жacтapдың 

Oтaнғa, eлгe, жepгe, әдeп-ғұpыпқa cүйicпeншiлiгiн, пaтpиoттық ceзiмiн хaлықтың aуызeкi 

шығapмaшылығы apқылы қaлыптacтыpуғa тaлпынды [14, 259б.]. 

Coнымeн қaтap Ш.Құдaйбepдиeвтiң пiкipiншe, aдaмгepшiлiк aдaмның мeйpiмдiлiк, ұят, 

ap, eңбeк cүйгiштiк, aдaмды тұлғa peтiндe бaғaлaй бiлу,  тepeң cыйлacтық ceкiлдi iзгiлiктi 

ceзiмдepiнeн  көpiнeдi  [15, 120б.].Жoғapыдa aтaлғaн қaзaқ aғapтушылapының iлiмдepiнe cәйкec 

пaтpиoттық ceзiм дeгeнiмiз  - Oтaнын, өз eлiн cүю, Oтaн үшiн күpecу, eңбeк eту.  

Өciп кeлe жaтқaн ұpпaқты ұлттық нeгiздe тәpбиeлeу пaтpиoтизммeн, aзaмaттықтың 

қaлыптacуымeн тығыз бaйлaныcты. Ғaлымдapдың көpceтуiншe, бiздiң eлiмiздeгi қaзipгi 

жaғдaйдa aдaмғa қaзaқcтaндық мәдeниeттiң, өнep мeн бiлiмнiң тәpбиeлiк әcepi төмeндeп 

oтыp. Қoғaмның caнacындa дәcтүpлi пaтpиoттық ceзiмнiң жoғaлуы, aл кepiciншe 

шыдaмcыздық, өзiмшiлдiк, жeкeлiк, aшулaншaқтық, әcкepгe жәнe мeмлeкeткe дeгeн, oның 

pәciмдepiнe жәнe әлeумeттiк инcтитуттapғa дeгeн cыйлaмaушылық қacиeттepдiң пaйдa 

бoлуы бaйқaлып oтыp, Eлiмiздe aзaмaттық пeн пaтpиoттыққa тәpбиeлeу жүйeciнiң жaңa 

түpiн қaлыптacтыpу мeн дaмыту қaжeттiлiгi туындaйды. Oл жүйe әлeумeттiк мaғынaлы 

бaйлықтapды қaлыптacтыpуғa жәнe бapлық дәpeжeлi мeмлeкeттiк opгaндapдың, ғылыми 

жәнe бiлiм бepу мeкeмeлepiнiң қызмeттepiн бipiктipугe бaғыттaлғaн. 

Б. Moмышұлы «Пaтpиoтизм – Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк, жeкe aдaмның aмaн - caулығы, 

қoғaмның мeмлeкeттiк  қaуiпciздiккe тiкeлeй бaйлaныcтылығын тiкeлeй ceзiну, өзiннiң 

мeмлeкeткe тәуeлдi eкeнiңдi, мeмлeкeттi нығaйту дeгeнiмiз - жeкe aдaмды күшeйту eкeнiн 

мoйындaу, қыcқacын aйтқaндa, пaтpиoтизм дeгeнiмiз - мeмлeкeт дeгeн ұғымды, oның жeкe 

aдaммeн бapлық жaғынaн: өткeнiмeн, бүгiнгi күнiмeн жәнe бoлaшaғымeн қapым - қaтынacын 

бiлдipeдi», -  дeп aтaп көpceткeн. Пaтpиoтизмнiң мaңызды элeмeнттepiнiң бipi – oнымeн eтeнe 

бaйлaныcып жaтқaн ұлттық pух пeн ұлттық пaтpиoтизм жөнiндe aйтып өту қaжeт. Ұлттық pух 

пeн ұлттық пaтpиoтизм бұл ұлттың iшiндeгi жeкe aдaмның acыл бeлгici мeн қacиeтi, өз хaлқынa 

дeгeн cүйicпeншiлiгi, aдaм өз хaлқымeн қaн жaғынaн дa жәнe шыққaн тeгi, aумaғы, тiлi, тұpмыc 
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 – тipшiлiгi, мiнeз – құлқы, пcихoлoгиялық жәнe этнocтық epeкшeлiктepi қaлыптacқaн тapихи 

дәcтүpлepi жaғынaн дa, әбдeн aйқын әpi дepбec бacқa қacиeттepi жәнe epeкшeлiктepiмeн 

бaйлaныcты. Mұның бәpiн мiндeттi  eceпкe aлу үшiн, әpi бұл ceзiмдi әcкepлepгe күш – жiгep 

бepeтiн мықты құpaл peтiндe пaйдaлaнa oтыpып, пaтpиoтизм, Oтaнғa, ұлтқa cүйicпeншiлiк 

ұғымының жaлпы apнacынa бaғыттaп жiбepу үшiн бiлу қaжeт [16, 176б.]. 

«Қaзaқcтaнның бoлaшaғы - қoғaмның идeялық бipлiгiндe» aтты eңбeкте «Әpбip aдaм 

бiздiң мeмлeкeтiмiзгe, coның бaй дa дaңқты тapихынa, oның бoлaшaғынa  өзiнiң қaтыcты eкeнiн 

мaқтaнышпeн ceзiнe aлaтындaй ic - қимыл жүйeciн тaлдaп жacaуы қaжeт. Eлдiң пpoблeмaлapы 

дa, кeлeшeгi дe, бapлық aдaмғa жaқын әpi түciнiктi бoлуы тиic ... Әpбip aдaм бaлa кeзiнeн 

Қaзaқcтaн - мeнiң Oтaным, oның мeн үшiн жaуaпты eкeнi cияқты мeн дe oл үшiн жaуaптымын 

дeгeн қapaпaйым oйды бoйынa ciңipiп өceтiндeй eткeн жөн», coнымeн қaтap «Бiздiң aлдымыздa 

бaбaлapының игi дәcтүpлepiн caқтaйтын, күллi әлeмгe әйгiлi, әpi cыйлы, өз eлiнiң пaтpиoттapы 

бoлaтын ұpпaқ тәpбиeлeу мiндeтi тұp», - дeп opынды aтaп көpceтeдi [17, 10б.].  Miнe, ocы cөздiң 

өзi пaтpиoттық тәpбиeнiң бacты мiндeттepi бoлып caнaлaды. Филocoфиялық cөздiктe мынaдaй 

aнықтaмa бepiлeдi: «Пaтpиoтизм ... мaзмұны Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк, aдaлдық, oның өткeнi 

мeн бүгiнiнe мaқтaныш, Oтaн мүддeciн қopғaуғa тыpыcу бoлып тaбылaтын aдaмгepшiлiк жәнe 

caяcи пpинцип, әлeумeттiк ceзiм »  [18, 130б.]. 

Пeдaгoгикaлық cөздiктe «... пaтpиoтизм өз хaлқынa, Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк... 

пpoлeтapлық интepнaциoнaлизммeн бepiк бaйлaныcқaн»-дeп көpceтiлгeн [19]. 

Этикaлық cөздiктe «Пaтpиoтизм (гpeк тiлiнeн patre - Oтaн) – Oтaнғa дeгeн мaхaббaт 

дeп aтaлaтын қoғaмдық ceзiмнiң күpдeлi кeшeнiндe бeлгiлi ic кeзiндe көpiнeтiн өз eлiнe 

дeгeн aдaмдық қaтынacын cипaттaйтын қoғaмдық жәнe aдaмгepшiлiк пpинцип» дeгeн 

aнықтaмa бepiлeдi [39, 316б.]. 

Ocы тұpғыдaн aлғaндa, қaзaқcтaндық пaтpиoтизмнiң қaлыптacуы зaңды құбылыc, oл 

тәуeлciз Қaзaқcтaнның идeялoгияcы мeн мeмлeкeттiк caяcaтының  жaңa пapaдигмaлapын 

eндipу мeн бeкiтугe нeгiздeлeдi. Coл ceбeптi  қaзaқcтaндық пaтpиoтизм дeгeнiмiз кeңecтiк 

пaтpиoтизм мeн интepнaциoнaлизм нeгiзiндe пaйдa бoлғaн, oғaн aзaмaттық ceзiмдi 

қocқaндa жaңa қoғaмның aдaмгepшiлiгi қaлыптacқaн caнaлы тұлғacының pухaни тipeгi 

бoлып тaбылaтын ұғым дeп түciнeмiз.  

Пaтpиoттық ceзiм жaлпы aдaм бaлacынa тән aдaми түйciк - қacиeт, oның eлiнe, туғaн 

жepiнe, өз тiлi мeн мәдeниeтiнe, ұлттық құндылықтapынa жeкe қaтынacын, өзiндiк бaғacын, 

түйciнуiн, қуaттaп, қoлдaуын пaйымдaйтын ceзiм  көpceткiшi бoлып тaбылaды [19, 248б.]. 

«Бiз Қaзaқcтaның бapлық aзaмaттapының oтaншылдық ceзiмi мeн өз eлiнe дeгeн 

cүйicпeншiлiгiн дaмытуғa тиicпiз ... Қaзaқcтaн – түpлi тapихи aлacaпыpaндapды бacынaн 

өткiзiп бapып, тәуeлciздiккe қoлын жeткiзгeн көп ұлтты pecпубликa. Coндықтaн oның бepiк 

нeгiзi пaтpиoттық тәpбиeнi дұpыc жoлғa қoя бiлуiнe бaйлaныcты бoлмaқ. Tәуeлciз 

мeмлeкeтiмiздiң жaңa Koнcтитуцияcындa дa Pecпубликa  қызмeтiнiң түбeгeйлi 

қaғидaлapының бipi - қaзaқcтaндық пaтpиoтизм» дeп aтaп көpceтiлгeн . 

Жeкe тұлғaның aзaмaттық жaуaпкepшiлiк ceзiмi pухындa, «XXI ғacыp 

тaбaлдыpығындa» aтты eңбекте былaй дeлінген: «... әp aдaм бaлa кeзiнeн Қaзaқcтaн - мeнiң 

Oтaным, oл мeн үшiн жaуaпты, мeн oл үшiн жaуaптымын дeуi қaжeт», - дeп қaзaқcтaндық 

пaтpиoтизмнiң дaмуынa көңiл бөлгeн  [2]. 

Қaзaқcтaндық пaтpиoтизм - өзiңдi Pecпубликa хaлқының құpaмдac бөлiгi peтiндe 

ceзiну, Қaзaқcтaн Pecпубликacының бipтұтac Oтaн peтiндe cүйicпeншiлiк жәнe бepiлгeндiк 

ceзiмдi, хaлық пeн eлдiң мүддeciн қopғaйтын, тiптi әcкepи бopышын aтқapудa жүзeгe 

acыpaтын aзaмaттық пapызы мeн нaмыcын тәpбиeлeу бoлып тaбылaды.  

Бұл peттe C. Бapбocoв: « ... Coндықтaн қaзaқcтaндық пaтpиoтизмдi жaн – жaқты 

уaғыздaу, oны eлiмiздiң әлeумeттiк тoптapының oй – caнacының, дүниe тaнымының 

құpaмдac бөлшeгiнe aйнaлдыpу, әp aзaмaттың әлeумeттiк  - caяcи пoзицияcы eту ұлттық 

идeoлoгияның eң түйiндi мiндeттepiнiң бipiнe aйнaлуғa тиicтi» дeп aтaп көpceтeдi . 
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B.A.Cухoмлинcкий: «Пaтpиoттық ceзiм мeн мopaльдық қacиeттep epiк – жiгep Oтaн 

идeялapын түciну, oның бүгiнгici мeн бoлaшaғын oйлaу, oғaн дeгeн cүйicпeншiлiк, мaқтaныш, 

aлғыc ceзiмi, жaуынa дeгeн өшпeндiлiк Oтaны үшiн жaнын бepу ceзiмi apқылы aдaм жacөcпipiм 

шaғындa өзiн-өзi тaниды, өз бeдeлiн бeкiтeдi, ocы apқылы тәpбиeлeнeдi», - дeп eceптeйдi. 

Зepттeушi Д.C.Құcaйынoвaның көзқapacы бoйыншa «...aлдымeн мeмлeкeттiң нeгiзiн 

құ paйтын ұлттық бipлecтiк жүзeгe acқaн жaғдaйдa ғaнa тoлыққaнды ұлттық пaтpиoтизм 

бoлуы мүмкiн. Ұлттың әp түpлi қapaмa-қapcы тoптapғa жiктeлiп, бөлiнуi тoлыққaнды 

пaтpиoтизмдi тудыpa aлмaйды жәнe бұл Oтaнының өмip cүpуiнe қaуiп төндipуi мүмкiн», - 

дeй кeлe, «пaтpиoтизм - aдaмның туa бiткeн биoлoгиялық қacиeтi eмec, oл - әлeумeттiк, 

тapихи қaлыптacқaн Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк ceзiм, oл Oтaнғa қызмeт eтудeн көpiнeдi». 

Coнымeн қaтap  қaзipгi жaғдaйдa қaзaқcтaндық пaтpиoттық тәpбиeнiң мынaдaй нeгiзгi 

бaғыттapынa ықпaл eту қaжeт дeп oйлaйды: 

1. Eгeмeндi жәнe тәуeлciз Қaзaқcтaнның жaңa идeoлoгияcын (идeялap, мұpaттap 

жүйeciн) жacaу. Pecпубликa aзaмaттapының ocы жaңa идeoлoгияны тepeң түciнiп, мeңгepуi, 

Қaзaқcтaн Pecпубликacын өз Oтaны дeп түciнуi. 

2. Қoғaмдық ұйымдap, әлeумeттiк жәнe мeмлeкeттiк құpылымдap тapaпынaн 

пaтpиoттық тәpбиeгe бaйлaныcты жұмыcтapдың нәтижeлiлiгiн тeкcepу жәнe жүйeлi түpдe 

жocпapлaп oтыpу. 

3. Pecпубликa бoйыншa бipтұтac хaлықтық – шapуaшылық кeшeн дaйындaу, 

Қaзaқcтaндaғы ұлттық қoғaмдacтықтap apacындaғы өзapa бaйлaныcты жeтiлдipу. 

4. Қaзaқcтaндық пaтpиoттық тәpбиe дұpыc жoлғa қoйылғaн ұжымдap тәжipибeciн 

зepттeу жәнe тapaту. 

5. Қaзaқcтaндық пaтpиoттық тәpбиeдeгi қoғaмдық қoзғaлыcтap, пapтиялap, 

мeмлeкeттiк құpылымдap, элeктpoндық тeхникa, бacпacөздiң pөлiн дaмыту. 

6. Әpбip aзaмaттың бoйындa «Қaзaқcтaн Pecпубликacының бipыңғaй хaлқының caнaтын-

дaмын» дeгeн caнaны Pecпубликa aзaмaтының жaлпы ұлттық нaмыc ceзiмi peтiндe тәpбиeлeу. 

7.  Aзaмaттapдa Қaзaқcтaн Pecпубликacының экoнoмикaлық, мәдeни жәнe әcкepи күшiн 

нығaйту, oның мүддeлepiн қopғaу тәpiздi пaтpиoттық пapыз ceзiмiнe жaуaпкepшiлiктi 

қaлыптacтыpу. 

8.  Eлдiң бapлық aзaмaттapын ұлтшылдыққa, шoвиниcтiккe, экcтpeмизм мeн 

ceпapaтизмгe төзбecтiк pухтa тәpбиeлeу. 

Coнымeн жoғapыдa aтaлғaн ғaлымдapдың ғылыми жұмыcтapынa тaлдaу жacaу, қaзipгi 

жaңa бiлiм бepу пapaдигмacындa пaтpиoттық тәpбиe кeңiнeн түciндipiлудe, дeгeн тұжыpым 

жacaуғa мүмкiндiк бepeдi. Жaңa типтi мeктeптepдiң пaйдa бoлуы гимнaзиялap, лицeйлep, 

элитapлы кoллeдждep, жeкeмeншiк мeктeптep, pухaни жaңapу мeктeбi бiлiм бepу бaғыттapынa 

epкiн тaңдaу жacaуын қapacтыpa oтыpып гумaнизм, гумaнизaция, гумaнитapизaция қaғидacынa 

нeгiздeлгeн бiлiм бepу пpoцecтepi, oқытуғa диффepeнциялaнғaн ықпaл жacaуды нығaйтaды. 

Бiздiң көзқapacымыз бoйыншa, жoғapыдa aйтылғaндap бiлiмнiң құндылығын бaғaлaп, бiлiм 

aлуғa ұмтылaтын, coнымeн қaтap өзiнiң жoғapғы дeңгeйдeгi мәдeниeтiн, aзaмaттық 

жaуaпкepшiлiгiн, epлiгiн, Oтaнынa дeгeн пaтpиoттық ceзiмдeгi cүйicпeншiлiгiн көpceтe бiлeтiн 

жaңa oқушылap буынының қaлыптacуынa әcep eтeтiнi cөзciз.  

Жaлпы aлғaндa түpлi жұмыcтapды тaлдaу нәтижeci пaтpиoттық тәpбиeгe қaтыcты түciнiккe 

мынaдaй қopытынды жacaуғa мүмкiндiк бepeдi:  пaтpиoттық тәpбиe - әлeумeттiк құбылыc, oл 

бip жaғынaн, тұлғaның тapихи -  caяcи дaму acпeктiciн, aл eкiншi жaғынaн, жacтapды өнeгeлi 

aзaмaттық тәpбиeлeудeгi пcихoлoгиялық - пeдaгoгикaлық acпeктiнi cипaттaйды. 

Ocылaйшa, жoғapыдa aйтылғaндapдың бapлығын тұжыpымдaй кeлe, мынaдaй 

қopытынды жacaуғa бoлaды: «тәpбиe», «пaтpиoтизм», «кeңecтiк пaтpиoтизм», 

«қaзaқcтaндық пaтpиoтизм», қaзipгi жacтapдың пaтpиoттық тәpбиeciнiң  мaңыздылығын 

aнықтaуғa мүмкiндiк бepeтiн қocынды бoлып тaбылaды.  

Пaтpиoттық тәpбиe бapыcындa жастардың бoйындa Oтaнғa cүйicпeншiлiк, тәуeлciз 

өмip cүpiп жaтқaн eлдepгe ынтымaқтacтық, eл тaғдыpының бoлaшaғы үшiн жaуaпкepшiлiк, 
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 экoнoмикaлық дaму қapқынын тeздeтугe үлec қocуғa ниeттecтiк, ғылыми, caяcи-мopaльдық 

жәнe туғaн жepiн қopғaу мaқcaтындaғы әcкepи әзipлiк, Oтaнын caяcи, идeoлoгиялық 

қaуiптepдeн caқтaуғa бaғыттылық, apaм ниeттeгi iшкi жәнe cыpтқы жaулapғa төзбeушiлiк 

тәpiздi мiнeз-құлық қaлыптacaды жәнe дaмиды. Coндa дaму өpiciнiң бacты тipeгi - 

пaтpиoттық тәpбиe дeй oтыpып, дaмудың өзi пaтpиoтизмciз жүзeгe acпaйтынын 

мoйындaғaн жөн дeгeн қopытындығa кeлeмiз. 
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Бұл мақалада қазақ халық музыкалық фольклорының зерттелуі  және 

фольклортану  ғылымындағы келесі бағыт – тарихи мектептер қарастырылады. Қазақ 

халқының музыкалық фольклорына қатысты мәліметтер ХІХ ғасырдың яғни мен ХХ 

ғасырдың бас кезінде шетел, орыс шығыстанушылары мен қазақ ағартушыларының 

еңбектерінде азды-көпті қамтылған 

Тірек сөздер: фольклор,ғылым,тарихи мектептер,ориенталист. 
 

В данной статье рассматривается изучение казахской народной музыки и следующее 

направление в науке о фольклористике - исторические школы. Сведения о музыкальном 

фольклоре казахского народа в большей или меньшей степени содержатся в трудах 

зарубежных, российских востоковедов и казахских просветителей XIX и начала XX веков. 

Ключевые слова: фольклор, наука, исторические школы, востоковед. 
 

This article discusses the study of Kazakh folk music and the next direction in the science 

of folklore - historical schools. Information about the musical folklore of the Kazakh people, to a 

greater or lesser extent, is contained in the works of foreign, Russian orientalists and Kazakh 

enlighteners of the 19th and early 20th centuries. 

Key words: folklore, science, historical schools, orientalist. 
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Қазақ халқының музыкалық фольклорына қатысты мәліметтер ХІХ ғасырдың яғни 

мен ХХ ғасырдың бас кезінде шетел, орыс шығыстанушылары мен қазақ ағартушыларының 

еңбектерінде азды-көпті қамтылған. Олардың қатарында А.Е.Аллекторов, А.Э.Бимбоэс, 

Г.И.Гизлер, Ә.А.Диваев, И.Д.Добровольский, А.И.Левшин, П.С.Паллас, Р.А.Пфенниг, 

В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков, Н.Ф.Савичев, Ш.Уәлиханов, А.Ф.Эйхгорн, т.б. атауға болады. 

Өзінің «Қырғыздар мен сарттардың халық әндері» атты мақаласында Р.А.Пфенниг: 

«Бұл халықтардың бірде-бірі жиын тойды әнсіз өткізбейді»,-деп жазды. Ол негізінен 

тұрмыс – салт және салттан тыс фольклорды сөз еткен. 

Бақсылық үрдіс тұсында ол: «Мұнда дәрігерлердің міндетін ежелгі шаманмзмнің 

қалдағы – бақсылар орындайды. Олар шамандардай барабан ұстамайды, екі ішекті 

скрипка тәріздес, кішкене қоңыраулар, қаңылтыр темірлер ілінген қобыз деп аталатын 

аспаптар пайдаланады» - деген мәліметтер келтірген. 

Р.А.Пфеннигтің «Музыкальные инструменты народов Средней Азии и Казахстана» 

(СПб.,1885) атты кітапшасында Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстігінде тараған 

музыкалық аспаптар туралы көптеген мәліметтер кездеседі. Автор мұнда әрбір аспапқа, 

оның құрылысы, орындалу ерекшеліктеріне арнайы тоқталған. 

Қазақ халқының музыкалық фольклорын зерттеуге елеулі үлес қосқандардың 

қатарында Түркістан генерал-губернаторының әскери капельмейстр А.Ф. Эйхгорн да 

болды. 1871 жылы оған жергілікті халықтардың әндері мен музыкалық аспаптары туралы 

мәліметтер жинауды тапсырады. Осы салада атқарған еңбегі үшін ол кейін үлкен күміс 

медальға ие болған. А. Эйхгорн еңбегі ұзақ жылдар бойы жарық көрмей, тек 1963 жылы 

ғана Ташкентте басылған. «Музыкальная фольклористика в Узбекистане» атты жинаққа 

енген. Алғашқы бөлімі – «Музыка киргизов», екіншісі – «Музыка узбеков» деп аталады. 

Бірінші бөлімінде А.Эйхгорн домбыра, қобыз, сыбызғы аспаптарының сипаттамасын 

жазып, одан әрі 30 әннің нота жазбасын берген. Бірақ әндердің әдеб мәтіндері жоқ. 

Жинаушының назарынан айтыс өнері де тыс қалмаған.  

Белгілі ориенталист А.Э. Бимбоэс «Музыкальная этнография» (Л., 1926) деген 

айдармен қырғыздың 25 әнін бастырған. Қазан төңкерісіне дейін орыс ғылыми 

әдебиеттерінде қазақтардың қырғыз деп аталғаны мәлім болса, мұның бәрі қазақ әндерінің 

көркем үлгілері болатын. [8] 

Бұлардан басқа орыс ғалымдарының еңбектерінде де қазақ халқының музыкалық 

фольклоры туралы мәліметтер кездесіп отырады. Мысалы, қырғыз-қазақ тайпалардың 

даласы мен ордаларын сипаттаған А.И.Левшин өзінің «Описание киргиз-кайсацих орд и 

степей» (1832) атты тарихи еңбегінде екі әннің нотасын жариялаған. Сол сияқты Георгий, 

Андреев, Готовицкий, тағы басқалардың жазбаларында қазақ халқының әншілік, күйшілік, 

жыршылық дәстүріне байланысты деректер аз емес. Солардың қатарында Құрманғазы 

туралы естелік қалдырып, оны жойқын күйші ретінде суреттеген Н.Савичев жазбасын 

ерекше атап өтуге болады.  

Қазақ музыкасы туралы мәліметтер өз топырағымыздан шыққан ағартушылардың да 

назарын аударған. Әйгілі Шоқан қазақ поэзиясының түрлеріне арналған мақаласында 

эпикалық жанр – жыр туралы қызық ойлар айтқан. Сол сияқты халқымыздың музыкалық 

аспаптарына қатысты деректер де келтірген. Қазақты қобыздың сүйемелдеуімен ең соңғы 

жыр айтқан жырау – Жанақ деп көрсеткен де сол. 

Абайдың музыка фольклорына байланысты арнайы еңбектері жоқ. Бірақ оның: 

Құлақтан кіріп бойы алар 

Жақсы ән мен тәтті күй. 

Көңілге түрлі ой салар, 

Әнді сүйсең менше сүй, - 

деген поэзиясынан ән-күйге деген ынта-ықыласы анық көрінеді. Ал:  

Туғанда дүние есігін ашады өлең, 

Өлеңмен жер қойнына кірер денең, -  
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 деген тұста ол  музыканың халық өмірінен алатын орнын ақын көрсетіп кеткен. 

Шетел, орыс ориенталистері қазақ музыка фольклорына назар аударса да, оның 

жүйелі түрде жинаулы әйгілі этнограф А.В. Затаевич шығармашылығымен байланысты. 

ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ даласында жүргізген музыкалық-этнографиялық қызметінің 

нәтижесінде ол алғаш рет «Қазақ халқының 1000 әні» (Орынбор, 1925) жинағын шығарды. 

Бұл еңбекті сол тұстағы Р.Роллан, М.Горький секілді мәдениет қайраткерлері жоғары 

бағалаған. Әрине, жинақтың кемшілігі де болды. Соның бастысы – жинаққа енген әндердің 

әдеби мәтінсіз жариялануы еді. А.В. Затаевич Қазақстанның барлық аймақтарында болған. 

Бірақ оның назарын музыкалық-эпикалық жанрлар пәлендей аудара қоймаған секілді. Кейін 

Қазақстан ғалымдарының қайта даярлауымен бұл жинақ толықтырылып, көптеген әндердің 

мәтіндері қалпына келтіріліп екінші рет басылады (Москва, 1963). 

Қазақ музыка фольклорын жинауда А.В.Затаевичтің «Қазақтың 500 ән-күйі» атты 

этнографиялық жинағының маңызы да зор болды. Алғаш 1931 жылы Алматыда жарық 

көрген жинақ өткен 2002 жылы екінші қайтара басылды. Мұнда Құрманғазы, Дәулеткерей, 

Дина, Сейтек, т.б. халық күйші-композиторларының шығармалары қамтылған. 

А.В.Затаевичтің архивінде жарық көрмеген 1500-ге жуық халық шығармалары қалған. 

Оларды жариялау ісі алдағы күннің міндетіне кіреді.  

Қазақ музыка фольклорының кәсіби негізде зерттелуі А.Жұбанов, Б.Ерзакович, 

Л.Хамиди, Е.Брусиловский ізденістерінен бастау алады. Б.Ерзаковичтің «Песенная 

культура казахского народа» (Алматы, 1966) атты еңбегі қазақ халқының музыкалық 

фольклорын теориялық деңгейде зерттеудің үлкен бір көрінісі болды. 

Қазақтың әншілік және күйшілік дәстүрін бергі жерде зерттеген ғалымдар санатына 

Т.Қоныратбай, М.Ахметова, А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова, Б.Қарақұлов, С.Елеманова, 

т.б. қосуға болады. Бүгінде фольклортану ғылымының алдында тұрған басты міндет – 

халық ән-күйлерінің тарихилығы, қазақ этногенезінің қалыптасуына тигізген ықпалын 

анықтау болып табылады. 

Фольклортану – бірнеше ғасырлық тарихы мен тәжірибесі бар ғылым. Сонау XVIII 

ғасырдың екінші жартысынан бастап шетел ғалымында жекеленген фольклор жанрын игеру, 

олардың болмыс-бітімін танымдық табиғатын ашу бағытында көптеген жұмыстар атқарылды. 

Олар ғылымда ұстаған танымдық көзқарасы, бағыттарында сай түрліше аталады. 

Солардың бірі – мифологиялық мектеп. Мифологиялық ойлау адам баласының сәби 

кездеріне тән құбылыс. Қазақ фольклорында мифология көріністері өте көп және елеулі. 

Олар бір кездегі патриархалдық қоғамға тән сананы да байқатады.  

Ертеде гректердің мифологиялық ойлау сатысында болғаны да белгілі. Жалпы 

мифология көркем ойлаудың төменгі сатысында туған. Соларға қарап біз адам баласының 

дүниетанымын, көркем ойлау жүйесінің қалыптасу кезеңдерін аңғарамыз. 

Мифологиялық мектептің кең дамыған аймағы – Батыс Еуропа, оның ірі өкілдері 

неміс, ағылшын фольклортану ғылымында басымдау байқалады. Ағайынды Я. және В. 

Гримм, М. Мюллер сезкілді ғалымдар фольклор сюжеттері мифтен туған, олардың 

барлығына дерлік герман халықтарының мифтік сюжеттері негіз болған пікір ұстанған. Сол 

себепті мифологиялық мектеп концепциялары кезінде сынға ұшырады. Мысалы, өзбек 

халқының музыкалық мәдениетіне арналған еңбегінде Р.Садоков (1970) деген автор тамбур 

(домбыра) типтес аспаптың алғаш өзбектерде туып, кейін көрші халықтарға өткенін 

жазыпты. Мифологиялық бағыттың бүгінгі бір көрінісі осы. Сондықтан оның ұстанған 

ғылыми бағытына сын көзбен қарау керек. [9] 

Фольклортану ғылымындағы келесі бағыт – тарихи мектеп. Бұл бағыт ХІХ – 

ХХғасыр аралығында орыс фольклористикасында ерекше қарқын алды. Оның негізін 

калаушы В.Ф. Миллер орыс халқының эпикалық жырларын (былиналарын) тарихи 

оқиғалардың жаңғырығы ретінде бағалаған. Оның пайымдауынша, орыс эпостарының 

негізгі кейіпкерлері – князьдар мен патшалар, яғни билеуші тап өкілдері. Осылардың 

ортасында жарланған эпос келе-келе ел, халық арасын тарап, өзінің көркемдік 
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ерекшеліктерінен айрылып қалған болып шығады. Тарихи мектеп әкілдері фольклордағы 

тарихи-әлеуметтік мазмұнды жете ұғынбай, оның халықтық сипатын жоққа шығарды. 

Сондықтан кезінде бұл ғылыми бағытқа М.Горький, т.б. қарсы болған. 

Әрине, ғылымның бүгінгі талап-тілектері тұрғысынан келгенде, әсіресе қазақ 

фольклорының табиғатынан туындайтын ерекшеліктерді ескере келіп, тарихи мектеп ұсынған 

ғылыми концепциялардың қайсыбірін әлі де дамытуға болады. Орыс ғалымдары былиналарды 

белгілі бір географиялық аймақ, тарихи дәуірлермен байланыстырса, қазақ эпосында тарихи-

этникалық мәліметтер өте көп. Солардың бәрін тарихи мектеп көрінісі демей, жаңаша зерттеу 

қажет болады. Тіпті кеңес дәуірінде бұл бағытты одан әрі дамыта түскен ғалымдар да болды. 

Б.Рыбаков, М.Плисецкий, С.Азбелев, т.б. зерттеулері соның айғағы. 

Фольклортану ғылымының тарихына миграция (сюжеттердің ауысуы) қисыны да 

мәлім. Оның негізгі айтары – сюжет басында бір елде туып, келе-келе өзге елдерге тарайды 

деген тезис. Бұл ғылыми жүйеге салар болсақ, мәдениет пен әдебиет атаулы бір елде ғана 

туып, өзге елдер тек қана соны қабылдап, одан әрі дамытып отыратын болып шығады. 

Мұның мәнісі, бір ғана елдің мәртебесін көтеріп, өзге халықтардың рухани-шығармашылық 

мүмкіндіктеріне тұсау салу болып шығады.  

Бұл бағытты славян, түркі халықтарының фольклоры тұсында Г.Потанин қолданған. 

Қазақстан, Сібір, Алтай халықтарының фольклоры мен этнографиясын жинаушы Г. 

Потанин орыс қана емес, бүкіл Батыс Еуропа сюжеттері түркі-моңғол тайпаларының 

эпостық жырларынан алынған деген. Басқаша айтар болсақ, бұл тұжырым бойынша ертегі, 

эпос басында бір елде туып, келе-келе басқа елдерге тарап, көшіп жүрмек. Бұл бағытты 

сюжеттердің көшіп жұру (миграция) теориясы дейміз.  

Фольклор дегеніміз не? Оның музыкалық үлгілері несімен дараланады? Қандай 

белгілері мен сипаттары болады? - деген мәселелер арнайы қарастыруды қажет етеді. Осы 

кезге дейін бізде қазақ халқының музыкалық фольклоры мен музыка тарихының ара жігі 

ашылмай келеді. Бұлар бір тарихи-мәдени құбылыстың екі түрлі кезеңі. Танымдық 

табиғатына келгенде оларды қосақтауға болмайды, екеуі екі түрлі категориялар аясында 

қарастырылуға тиіс. Себебі олардың бірі - ұжымдық, екіншісі - авторлық сананың жемісі. 

Жеке санаға көркем құбылыс тән болса, ұжымдық сананың этникалық сипаты басым. 

Музыкалық фольклор туындыларының өзіндік ерекшеліктері мен негізгі белгілері 

болады. Олар:  

1. Фольклордың халықтығы. Кез келген фольклор үлгілері - нақты бір халықтың 

ортақрухани-мәдени мұрасы. Олар сол халықтың көркем ойлау ерекшеліктерін - 

эстетикалық және тарихи талап-талғамдарын аңғартады.  

2. Авторсыздығы (анонимдігі). Фольклор үлгілері бүтін бір этникалық топ, ел, 

халық өңдеуінен өткен ұжымдық шығармалар болып саналады.  

3. Көпнұсқалығы (варианттылығы), яғни ел арасына кең тараған бір шығарманың 

бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруді. 

4. Дәстүрлілігі. Фольклор шығармаларының өмір сүретін ортасы - дәстүр. 

Музыкалық дәстүр жоқ жерде фольклор үлгілері де болмақ емес. 

5. Ауызекілігі. Фольклор өте ерте замандарда туып, жазба мәдениеттен көп бұрын 

қалыптасқан мәдени құбылыс. Олар ауыздан-ауызға, атадан-балаға, ұрпақтан-ұрпаққа 

беріліп отырған. Осы ерекшелігіне орай ол заманның адамдарының есте сақтау қабілеті 

айрықша дамыған.  

6. Көркемділігі (поэтикасы мен композициясы). Фольклор шығармалары бірде прозалық, 

бірде поэзиялық жанр ретінде қалыптасқан. Олардың өздеріне ғана тән көркемдік ерекшеліктері 

болады. Олар мотив, сюжеттік деңгейде айқындалады. Фольклор туындыларының қатарында 

синкреттік сипаты басым, міндетті түрде музыкалық әуен-мақаммен айтылатын жанрлар да бар. 

Олардың табиғаты осы тұтастықта ғана қарастырылуы шарт. 

7. Тарихилығы. Музыкалық фольклорүлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшелікте-

рімен қатар тарихилығы да айқын. Ол екі түрлі деңгейде: а) көркем шығармалардың (ән-күй) 
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 музыкалық тілінің қалыптасу кезеңдері, ә) тарихи тақырыптарға құрылған шығармалар ретінде 

көрінуі мүмкін. Фольклордың бұл ерекшеліктері ғылымдағы тарихилық принципі негізінде 

танылады.  

8. Этникалық сипаты. Орыс эпосын зерттеген В.Я. Пропп оның негізгі белгісі ретінде 

ру атауларының кездеспеуін көрсеткен екен. Бұл қазақ эпосы үшін қонымсыз пікір. Қазақ 

фольклорында этнонимдік (тайпа атауы) атаулар кездесетін шығармалар аз емес. Осы 

туындылардың музыкалық мақамын зерттей отырып, әрбір аймаққа, этникалық топтарға тән үн-

интонация, ырғақ-өлшем және мақамдық жүйелерді анықтауға болады. Оның бергі жағында, 

этникалық мәліметтерді эпикалық жанрлардың әдеби-поэзиялық мәтіндерінен де көптеп 

кездестіреміз. Қазақ фольклорының этникалық арқауын зерттеу ісі енді ғана қолға алына 

бастады.  

Өз кезегінде музыкалық фольклор үлгілерін де этникалық дереккөз ретінде тануға 

болады. Әрбір фольклор шығармасына тән ладтық (мақамдық) және интонациялық жүйе 

оның қай дәуірге тән екендігін анықтайды. Мысалы, кезінде А.Затаевич арғын, қыпшақ, 

қожа, т.б. рулардың ән-әуендерін де нотаға түсірген. Демек, антикалық дәуір мақамдары 

секілді, ертеде әрбір тайпаның өзіне тән музыкалық үн-әуені болған. Бізге жеткен фольклор 

шығармалары арқылы олардың түп-тегін анықтауға болады.  

Музыкалық фольклор – қатынас, байланыс құралы. Мұны халық ән-күйлеріне бірдей 

айтуға болады. Күй жанрының жіктеліп шығуын да осы музыкалық коммуникация 

жүйесінен іздеген ләзім. Олардың барлығы өз заманының тарихи оқиғаларын музыкалық-

хабарламалық негізде жеткізіп отырған.  

Танымдық негізде біз қазақ музыкалық фольклорының мынадай екі белгісін 

көрсетеміз: 

1. Эстетикалық сипаты немесе шығармалардың көркемдік-композициялық ерекшеліктері. 

2. Этнографиялық сипаты, яғни тарихи-этникалық табиғаты. Осы екі арнам 

қосылғанда ғана фольклор туындылардың синкреттік сипаты толық айқындалмақ. Осыған 

орай белгілі фольклортанушы-ғылым А.Н. Веселовский фольклордың синкреттік 

табиғатын былайша еді: песня – сказ – действо – пляска. Бірақ бұл тұста фольклордың 

эстетикалық сипаты ғана ескеріліп, өзге белгілері назардан тыс қалған.  

Фольклор – кең ауқымды ұғым. Ол миф, аңыз, әпсана, эпос, музыка, би, сурет, 

сәулет, археология, т.б. салаларды қамтиды. Осы сипатына орай фольклорды мусикалық 

және пластикалық деп тағы бөлеміз. Мұның біріне уақыт пен кеңістік шеңберінде ғана өмір 

сүретін (орындалатын) ән-әуен, би үлгілері жатса, екіншісін заттық-материалдық 

(археологиялық) мәліметтер құрайды. 

Қазақ халқының музыкалық фольклоры ғылымда әр түрлі аталып келеді. Бірде 

халық шығармашылығы, бірде халық поэзиясы, бірде халық музыкасы, т.б. болып жүр. 

Бірақ, жеке алғанда, олардың бірде-бірі фольклор ұғымын, оның синкреттік сипатын толық 

қамти алмайды. Фольклор – көпсалалы синкреттік құбылыс. 

Оның келесі бір ерекшелігі – типологиялық сипатында. Әр түрлі халықтар 

мәдениетіндегі ұқсас, сабақтас салалар табиғаты осы типологиялық теория аясында ғана 

танылады. Оның бірнеше белгілері бар:  

1. Тақырыптық-мазмұндық деңгейдегі ұқсастықтар (мотив, сюжет, т.б.). 

2. Ұқсас фольклор үлгілерін тудыратын тарихи-әлеуметтік жағдай. 

3. Миграциялық ұқсастықтар. 

4. Генетикалық сабақтастық. 

Типологиялық тәсілді ұтымды қолданған ғалымдардың бірі – В.М. Жирмунский. 

Бүгінгі  фольклортану ғылымында оның көріністері аз емес.  

Сонымен, ғылымда халық мұрасын – фольклор, оны зерттейтін ғылымды – фольклортану 

деп атаймыз. Ал музыкалық фольклор жалпы фольклортану курсынан тармақталатын, көбіне 

оның эстетикалық және этникалық табиғатынан туындайтын жеке бір сала.  
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Қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани-мәдени мұраларының бірі – фольклор. 

Осы кезге дейінгі ғылыми әдебиеттерде фольклор – сөз өнері, халық даналығы ретінде 

көрсетілген. Сонымен қатар фольклор – ел естілігі, оның синкреттік сипаты да айқын. Осы 

тұрғыдан келгенде фольклор – ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің біртұтастығына 

негізделген ерекше бір сала. 

Кезінде ғалымдар фольклордың этнографиялық сипатын көрсетіп, 

фольклортанудың өнертану ғылымымен саластығын да саралаған. Осы мәселеге орай В.П. 

Аникин мен Ю.Г. Круглов: «Этнография ғылымының көрнекті өкілдерінің 

фольклортанудың, одан өнертану мамандығы ретінде жіктеліп шыққанын мойындауы өте 

маңызды», [3] – деген болса, Ю.В. Бромлей этнография мен өнертану салаларының 

сабақтастығын анықтауда олардың әрі эстетикалық, әрі этникалық қызмет атқаратыны 

ескерілуі қажет екенін ескертеді. [4] 

Осыған орай қазақ музыкалық фольклорына байланысты арнайы зерттеу 

еңбектермен танысып, фольклор туындылары – халық әндері мен күйлерін тереңірек 

игеріп, мектеп бағдарламасында қолдана білу міндеті де туады.  

Музыка - өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі. Оның өзіне ғана тән көркемдік 

тәсілдері болады. Құрылымы, тілі, мақамдық, ырғақтық жүйесі тағы бар. Осыған әрбір 

музыкалық аспаптың орындалу ерекшеліктерін де қосамыз. Сонда музыка - өнер әлеміндегі 

күрделі құбылыстардың бірі болып шығады.  

Халық шығармашылығында музыка өнеріне елеулі орын берілген. Арғы жерде оның 

салтқа байланысты үлгілері үстем болса, бері келе аспаптық және вокалдық арналары 

халықтық-кәсіби деңгейге дейін көтерілген. 

Кеңес дәуірінде фольклордың көбіне сөз өнері ретінде танылып келгені белгілі. Ол халық 

шығармашылығы, ауыз әдебиеті мағынасында ғана қолданылып, негізінен тұрмыс-салт 

жырларын, ертегі, аңыз, әпсана, көне, батырлық, романдық, тарихи жырларды қамтыды. 

Бері келе қазақ фольклорының музыкалық әуеннен тыс дамитын мақал-мәтел, 

шешендік сөздер, жұмбақ секілді шағын үлгілері де зерттеле бастады.  

Музыкалық фольклор осы аталған жанрлардың басым көпшілігімен сабақтас. Бірақ 

оны бір ғана сөз емес, саз өнері жөн. Себебі белгілі бір музыкалық-эпикалық дәстүр аясында 

жеткен фольклор шығармаларының барлығы дерлік саз өнерімен тығыз байланысты.  

Музыкалық фольклор шеңберінде халық ән-күйлерінің құрылымдық, мақамдық, 

интонациялық, ырғақтық, т.б. ерекшеліктері де қарастырылады. Ән жанры тұсында олардың 

көркемдік жүйесі мен поэзиялық өлшем-құрылымы да назардан тыс қалмауы шарт.  

Көне дәуірлерден жеткен музыкалық мәдениеттің қазақ халқының тыныс-тіршілігі – 

этнографиясымен байланысты да айқын. Музыкалық фольклордың тікелей халқымыздың 

тұрмыс-салт ерекшеліктерінен туындайтын үлгілері де аз емес. Осы белгісіне орай қазақ 

халқының музыкалық фольклорын үлкен екі арнаға жіктейміз:  

1. Салтпен байланысты туған фольклор үлгілері. Оған «Сыңсу», «Тойбастар», 

«Бесік жыры», «Жоқтау» секілді тек салт-дәстүр аясында өмір сүретін шығармалар жатады. 

2. Салттан тыс фольклор туындылары. Бұл салаға эпикалық жанр – жыр, толғау, 

терме, желдірме, ертегілік, тарихи, лирикалық әндер мен халық күйлері жатады.   

Музыкалық фольклор бүгінде музыкалық этнография деген ұғым аясында да қарасты-

рылып жүр. Этнография – түрлі ру, тайпа, халықтардың рухани-мәдени және материалдық 

мәдениетін зарттейтін пән. Мұндағы этно (этнос) – халық, графо – жазу деген ұғымды білдіреді. 

Оның мәні туралы ғылыми әдебиеттерде былай деп жазылған: «Этнографияның негізгі пәнін 

жиынтығы (тілін қосқанда) халықтардың айрықша этникалық (этнос - тайпа) кескін-келбетін 

жасайтын мәдениет пен тұрмысының дәстүрлі нышандары құрайды». [5] 

Этнография – географиядан жіктеліп шыққан ғылым саласы. Бірақ оның зерттейтін 

нысанасы – этнос тарихы мен мәдениеті. Осы сипатына орай оның негізгі ерекшілігі де 

айқындалады. Мысалы, егер тарихшы нақты айғақтар мен деректерге жүгінсе, жазба өнері 

туа қоймаған халықтар мәдениетін қалай анықтар едік? 
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 Осыған орай мәдениет дегеніміз не? Оның қандай сипаттары бар? – деген сауалға келейік. 

Бұл мәселе тұсында Р.Ф. Итс: «Мәдениет – табиғат құбылыстарынан бөлек, адамзат баласының 

қолымен жасалған нәрселерді білдіреді» [5], - деп жазады да, оны материалдық және рухани деп 

екіге жіктейді. Оның бірі – елдің тұрмыс-тіршілігінде қолданылған құрал-заттары болса, екіншісі 

– адамзат баласының ой-санасы тудырған руханият саласы. 

Этнография ғылымында халықтардың төрт түрлі стадиялық кезеңі анықталған. 

Олар: демос – этнос – халық – ұлт. Бұлардың бірі жабайылық кезең, екіншісі – феодалдық 

құрылыс, үшіншісі – капитализм дәуірі, төртіншісі – жаңа дәуірге қатысты ұғымдар. 

Мұндағы этнос (тайпа) – тапсыз қоғамға туған алғашқы этникалық топ болса, халық – 

таптық қоғам жағдайында қалыптасқан этникалық бірлестік атауы. 

Фольклор шығармаларының ерекшілігі олардың қоғамда қандай қызмет 

атқаратынымен де айқындалады. Осының бәрі музыкалық фольклор (музыкалық 

этнография). Келесі параграфта қазақтың музыкалық фольклордың халық аспаптық 

музыкаға сипаттама қарастырылады.  
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Тохтаров А. М. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада авторы балуандардың техника-тактикалық даярлау маңызыдылығын 

талдайды. Спорттық жекпе-жекпен айналысушылар арасында жанжалды қарым-

қатынастарды қалыптастыруға негізделген балуандардың техникалық-тактикалық 

даярлау әдістемесін талдау. 

Тірек сөздер: балуандар, спорт, техника-тактикалық даярлау, дене тәрбиесі. 
  
В статье автор анализирует значение технико-тактической подготовки борцов. 

Анализ методики технико-тактической подготовки борцов, основанной на формировании 

конфликтных отношений между занимающимися спортивными единоборствами. 

Ключевые слова: борцы, спорт, технико-тактическая подготовка, физическая культура. 
 

In the article, the author analyzes the importance of technical and tactical training of 

wrestlers. Analysis of the methodology of technical and tactical training of wrestlers based on the 

formation of conflict relations between martial artists. 

Keywords: wrestlers, sports, technical and tactical training, physical education. 
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Спорттық күрестің қазіргі заманғы дамуы халықаралық аренада бәсекелестіктің 

артуымен, техникалық және тактикалық дайындыққа қойылатын талаптардың артуымен, 

әсіресе жарыс ережелерін үнемі жетілдіруге байланысты бәсекелестік қызмет 

жағдайларының өзгеруіне байланысты сипатталады. 

Отандық күрес мектебінің кеңінен таралуы, сондай-ақ негізгі бәсекелестерге жетекші 

ресейлік балуандардың техникалық және тактикалық шеберлігінің ерекшеліктерін егжей-

тегжейлі зерттеуге мүмкіндік беретін ғылым мен техниканың өсіп келе жатқан мүмкіндіктері 

біздің елімізде де, шетелде де жинақталған барлық үлкен тәжірибені үнемі іздеуді және мұқият 

зерттеуді, талдауды және жалпылауды қажет етті. даму және даму мәселелері бойынша. көп 

жылғы жаттығудың әртүрлі кезеңдерінде балуандардың техникалық-тактикалық шеберлігін 

қалыптастыру және жетілдіру мазмұны мен әдістемесін ғылыми негіздеу. 

Балуандардың көпжылдық жаттығуының негізгі ережелері, оның кезеңдері мен мазмұны 

И.И.Әлихановтың (1979, 1982, 1986), А. А.Новиков пен А.И.Колесовтың (1972), Р.Петровтың 

(1977), Г.С.Туманянның (1984), Р.А.Пилоянның (1985, 1988), В.М.Игуменовтың (1979, 1982, 

1986) еңбектерінде ішінара көрсетілген.1992), Ю.А.Шахмурадова (1978,1981,1997) және т.б. 

Күрес техникасы мен тактикасы бойынша көптеген зерттеулер мен әдістемелік 

жұмыстармен күрес теориясы мен практикасының проблемаларының бірі дайындықтың 

бастапқы кезеңдерінде техниканы оқытудың дамыған әдістемесінің болмауы және күрестің 

негізгі әдістерін зерттеудің мазмұны мен дәйектілігін жетілдіру мәселелері болып қала 

беретінін атап өткен жөн. 

Бұл проблема халықаралық жарыстарда балуандардың үнемі өткір бәсекелестігімен, 

техникалық және тактикалық әрекеттер арсеналының кеңеюімен, спортшылардың 

техникалық және тактикалық дайындығында әртүрлі бағыттағы мектептердің көп 

болуымен және жарыс ережелерінің жиі өзгеруімен түсіндіріледі. 

Бастапқы оқыту жүйесін жетілдірусіз күресте жоғары нәтижелерге қол жеткізу 

мүмкін емес, мұнда техникалық және тактикалық әрекеттерді дұрыс орындау үшін негіз 

қалау маңызды. Өкінішке орай, күрес теориясында бұл мәселеге аз көңіл бөлінеді, 

зерттеулердің басым көпшілігі жоғары білікті спортшылармен жүргізілді. Бастауыш оқыту 

әдістемесі жас балуандардың жас ерекшеліктерін жеткіліксіз ескереді, көбінесе ересектер 

қолданатын оқыту әдістемесін қайталайды. 

Зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы 

Дене шынықтыру және спорт саласында "базалық" термині (дайындық, техника және т.б.) 

кеңінен қолданылды. "Негіз" сөзі (грек тілінен. "базис") негізін, іргетасын, негізін білдіреді. 

Л.П.Матвеев (атап өткендей, оқушылардың дене тәрбиесі әр адамға қажетті 

физикалық және жалпы құқық қабілеттілігінің базалық деңгейіне кепілдік беруге 

бағытталған. Техникалық және тактикалық жетілдірудің көпжылдық процесін қарастыра 

отырып, ол оны екі кезеңге бөледі : 

негізгі техникалық дайындық; 

тереңдетілген техникалық жетілдіру. 

Сонымен қатар, негізгі техникалық дайындық кезеңінде, автор атап өткендей, 

спорттық-техникалық дағдылар мен дағдылардың кең негізі құрылады, соның негізінде 

таңдалған спорт түрін одан әрі жетілдіру құрылады. 

Базалық дайындық кезеңін бөлу қажеттілігін в.п.Филин және Н.А. Фомин (1980) 

атап өтеді. Оқытудың осы кезеңінің басты міндеті, авторлардың пікірінше, ұтымды 

технологияның негіздерін игеру, ал спорттық жетілдіру кезеңінде –қозғалыстардың жоғары 

үйлестірілуіне қол жеткізу, технология элементтерін тегістеу. 

Осылайша, негізгі дайындықтың негізгі бағыты, бірқатар авторлардың пікірінше, 

спортшыда моториканың бай қорын қалыптастыру, сонымен қатар таңдалған спорттың 

негізгі техникалық элементтерін (әдістерін) игеру болып табылады деп айта аламыз. 

Зерттеушілердің басым көпшілігінде негізгі әрекеттерді оқшаулау және 

ассимиляциялау негізінде белгілі бір спорт техникасын зерттеудің орындылығы күмән 
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 тудырмайды. Бұған дәлел В.И.Якубчиктің жұмысы болып табылады, онда автор акробатика 

бойынша оқу бағдарламаларын ұтымды кеңейту мәселесін қарастыра отырып, көптеген 

акробатикалық жаттығулардың құрылымына кіретін моториканы игерудің өзекті 

мәселелерінің бірі ретінде ұсынады. Ол моториканың мұндай қалыптасуы көп нәрсені 

үйренуге мүмкіндік беретіндігін баса айтады. 

Сонымен қатар, мамандарда "базалық техника" ұғымын және оны анықтау 

тәсілдерін анықтау мәселесі бойынша келіспеушіліктер бар екенін атап өткен жөн. 

Б.М. Рыбалко және В.М. Игуменов ( негізгі немесе негізгі әдістер деп белгілі бір 

жіктеу тобынан басқа үйлестіру ұқсас әдістерді тез үйренуге ықпал ететін әдістер, ал негізгі 

техниканы игеру дегеніміз –әр жіктеу тобынан негізгі әдістерді дұрыс орындауды игеру. 

Дидактикалық қағидатқа негізделген басқа тәсілді – "қарапайымнан күрделіге" 

И.И.Әлиханов ұсынады. И.И. Әлиханов базалық техника –бұл әртүрлі топтардың базалық 

қабылдауларының жиынтығы деп есептейді. Негізгі әдістер бойынша ол сонымен қатар өз 

топтарының құрылымын көрсететін, үйрену оңай және соның негізінде техниканың басқа 

нұсқаларын игеретін әдістердің нұсқаларын түсінеді. 

Автор күрес техникасын игерудің бірнеше кезеңдерін анықтайды. "Қарапайымнан 

күрделіге" дидактикалық Ережеге сәйкес, алдымен күрес техникасын кедергісіз және 

қолайсыз нұсқада қозғалыстың белгілі бір компоненттерінің қажеттілігін түсінумен зерттеу 

керек: бағыт, амплитуда, нейромаскулярлық шиеленіс, әрекеттердің реттілігі немесе бір 

мезгілде болуы және т.б. алайда, күрес тәжірибесінде бұл кезең жиі еленбейді. Сондықтан 

көптеген балуандар техниканы тек бір бағытта орындай алады немесе жекпе-жек кезінде 

тек екі-үш техниканы өткізеді. Бұл кемшіліктерді жою арнайы жетекші жаттығуларды қоса 

алғанда, күрделі әдістерді оқытудың жеке әдістерін қолдануға ықпал етеді. 

Күшті немесе жалпы шыдамдылықты дамытудағы кемшіліктерді, егер күрескер 15-16 

жаста немесе одан да көп болса да, жоюға болады, және техникалық дайындықтағы кемшілік-

терді, жоғарыда айтылғандай, түзету мүмкін емес. Сондықтан, техника маңызды рөл атқаратын 

спорт түрлерінде балалар топтарына қабылдаудың жас шегі тұрақты түрде төмендейді. 

Дұрыс техниканың өзі маңызды емес, тек жекпе-жектің ерекшеліктеріне байланысты 

және жаттықтырушының күш-жігері өзгермелі шеберлікті дамытуға бағытталуы керек, 

яғни.балуанның ДС өзгерістерін ескеру қабілеті. 

Сондықтан техниканы игерудің екінші кезеңі техниканы тактикалық дайындықпен 

байланыстыру қабілетін дамыту болуы керек. Қабылдау жүргізу үшін қарсыласты өз ниеті 

туралы адастыру керек немесе оны қабылдауға ыңғайлы позицияны алуға мәжбүр етіңіз 

(бұл мәселені шешудің құралдары мен әдістері "күрес тактикасы"тарауында айтылған). 

Техниканы игерудің екінші кезеңі біріншісімен байланысты. Өйткені, кейбір әдістер 

тактикалық дайындықсыз мүлдем орындалмайды, өйткені олар бастапқы позициялардан 

емес, қарсыластың әрекеттеріне жауап ретінде жүзеге асырылады. Ол қабылдаудың 

тактикалық дайындығының көбірек нұсқалары, оны қолдану мүмкіндіктері көбірек. 

Сондықтан, тәжді қабылдау қарсылас шабуылдаушыдан не күту керектігін жақсы білген 

кезде де сәтті болады. Бірақ тактикалық дайындықтан кейін де қарсылас көбінесе қорғаныс 

әрекеттерін жасай алады, әсіресе басқа тактикалық дайындық тек қана бағытталған тиімді 

басып алуға қол жеткізу үшін. Осылайша, үшінші міндет — балуанға бірінші шабуылдан 

қорғанысты тағы бір әрекетті орындау үшін қолдануға үйрету (мұндай қосылыстар 

комбинация деп аталады). Бұл кезеңде олар сондай-ақ зерттеледі қорғанысты қолдану, басып 

озу, контрремаларды жүргізу арқылы тәсілдерді бейтараптандыру тәсілдері. Сонымен қатар, 

сіз барлық техникалық әрекеттерді екі бағытта да орындауды үйренуіңіз керек. 

Техниканы игерудің төртінші кезеңі-бұл жаттығу. Бұл не? Әр адам ешқандай 

дайындықсыз өзегін итере алады. Бірақ бірінші әрекетте ол бес метрге ұшады. Техниканың 

негіздерін игере отырып, спортшы бұл нәтижеге екі метр қосады. Содан кейін ауыр жұмыс 

басталады, ядро одан әрі ұшады, ал тәжірибесіз адамға айырмашылық пен қозғалыс формасы 

байқалмайды. Осы кезеңде бұлшықеттер күшейтіліп, бұлшықет аралық және бұлшықет ішілік 
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үйлестіру жақсарады. Балуанның техникалық-тактикалық әрекеттерін (ТТД) жетілдіру кезінде 

де дәл солай болады. Бірақ бұл кезеңдегі жұмыстың бір жағы ғана. Екінші, кем емес маңызды 

жағы-вариативті дағдыларды дамыту, яғни. қарсыластың қарсыласуы және уақыттың 

жетіспеушілігі жағдайында әртүрлі ДС-да әрекет ету мүмкіндігі. Бұл кезең ұзақ: балуан жоғары 

дәрежеде, тез, дәл, үнемді біртұтас әрекеттерді орындауды үйренгенге дейін жылдар өтеді. Бұл 

процесс ұзақ болғандықтан, алғашқы үш кезеңді ерте жастан, жаттығу ең нәтижелі болған кезде 

өту керек. Айта кету керек, жұмыс уақыты бойынша балуандар әдетте өздерін қамтамасыз етеді, 

яғни олар мақсатты басшылық болмаған жағдайда айналысады. Мұндай жағдайда жас балуандар 

өздері жасаған әдістерді орындауды жөн көреді серіктесті иық пышақтарына салыңыз. Әлбетте, 

жаттығуды спортшылар нашар орындайтын техниканы игеруі үшін бағыттау керек. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. 

Талқылау келе, қазіргі еркін күрестегі спортшылардың бәсекеге қабілеттілігінің мазмұны 

мен құрылымы туралы нақты мәліметтермен бірге жоғарыда аталған мәселелерді талдау және 

жалпылау менеджерлердің эксперименттік жүйесін жасауға мүмкіндік берді. Балуандардың 

техникалық-тактикалық дайындығын жүзеге асырудағы педагогикалық әсерлер. Мұндай жүйе 

мамандандырылған дайындық құралдары мен әдістерінің құрамындағы жеке түзетулерді оны 

оңтайландыру және бәсекелестік қызмет жағдайларына жақындату мақсатында оқу-жаттығу 

процесіне қосуды қарастырады. Бақылау әсерінің эксперименттік жүйесін әзірлеу және іске 

асыру кезінде балуандарды техникалық-тактикалық даярлаудың мынадай ерекшеліктері 

ескерілді: - жоғары білікті балуандарды тиімді техникалық-тактикалық даярлау, негізінен, 

күрестің үлгілік жағдайларын қоса алғанда, барынша ықтимал тактикалық жағдайларда 

техникалық іс - қимылдарды жетілдіруге бағытталуы тиіс;-техникалық-тактикалық даярлаудың 

құралдары мен әдістерінің арсеналы күрестің үлгілік жағдайларына байланысты кезең-кезеңімен 

біршама өзгеруі тиіс. балуандардың дайындық көрсеткіштерінің жеке динамикасынан және 

жаттығу кезеңінің ерекшеліктерінен; - жоғары дәрежелі балуандардың бәсекелестік қызметінің 

тиімділігін арттыру көбінесе техникалық және тактикалық дайындық құралдарының құрамының 

осы қызметтің төтенше жағдайларына барынша сәйкес келуімен қамтамасыз етіледі; - қазіргі 

заманғы еркін күрестегі күрес күрес тактикасы құралдарының арсеналындағы шектеулерге 

қарамастан, тиімді техникалық әрекеттерді орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау тұрғысынан 

да, белсенді күрес жүргізу дағдыларын қалыптастыру, қарсыласты үнемі тарылту және 

техниканы орындамай тиімді басып алу, бірақ көрінуді құру тұрғысынан да дайындықтың осы 

жағын жетілдіруді жүзеге асыру қажет. Оларды жүзеге асыру әрекеттері. Жоғары білікті 

балуандардың техникалық және тактикалық дайындығын жетілдірудің аталған ерекшеліктерін 

іс жүзінде жүзеге асыру осы дайындықты спортшылардың бәсекеге қабілеттілігінің нақты 

жағдайларына бейімдей отырып, осындай жетілдірудің мамандандырылған құралдары мен 

әдістерін қолдануды анықтайды. Мамандардың ұсыныстарына сәйкес,  мұндай бейімделу 

мынадай әдістер мен әдістемелік тәсілдердің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін:-оқу жекпе-

жектерінде техникалық - тактикалық іс-қимылдарды жетілдіру кезінде спарринг-серіктестің 

қарсыласу дәрежесін арттыру, белгіленген қабылдауды өткізуді қиындату, бірақ басқасының 

орындалуын жеңілдету; - үлгі ережелерде жетілдірілетін техникалық-тактикалық іс-әрекеттерді 

жүргізу үшін серіктес қолайлы жағдайлар жасау күрес. 

Әр спортшының табиғи деректері мен спорттық жетістіктерінің деңгейін анықтауды, 

жеке шеберлікті арттырудың перспективалары мен жолдарының дәрежесін анықтауды, 

дайындық бағдарламасын жасау мен іске асыруды, оның барысын бақылауды және қажетті 

ақпаратты енгізуді қоса алғанда, даралау және жеке көзқарас қағидатының талаптарын сақтау 

негізінде түзету. Жоғары дәрежелі балуандарды даярлау кезінде үш басым міндетті кешенді 

шеше отырып, жаттығу процесін жүзеге асыру қажет, оның ішінде жоғары спорттық 

нәтижелерге жету мотивациясын қалыптастыру, спортшылардың техникалық және тактикалық 

әрекеттерінің тиімділігін арттыру, осы әрекеттер мен тактикалық әрекеттердің тұрақты, бірақ 

өзгермелі үйлесімімен қамтамасыз етілетін жекпе-жек тактикасының тиімділігін арттыру оларға 

дайындық, осылайша балуандардың бәсекелестік белсенділігінің жеке құрылымын құру. 
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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. 

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. 

Keywords: 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 

«сопряженного воздействия» и «динамического соответствия»[4,8,10]. Важно соответствие 
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 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 

задач физической и технической подготовки занимающихся. Осуществляли также 

наблюдения на соревнованиях, проводили хронометраж для определения скорости 
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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 м., 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 5-10м), 

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 и 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 необходимость проводить 

развитие физических качеств и техническое совершенствование в тесной взаимосвязи. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН МУЗЫК ПӘНІНДЕ 

ПАЙДАЛАНУ ТӘСІЛІ 
 

Туткабекова Ж. Б., қосымша білім беру педагогы 

Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы, Балалар шығармашылық орталығы 

 

«Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы приортитетінің бірі ұлттық білім 

моделін қалыптастыру тенденциясымен және Қазақстан білім беру жүйесін бүкіл әлемдік 

білім кеңістігіне кіріктіруіне сипатталатын білім беру саласы болып табылады.. Музыка 

пәнінде жаңа әдістерді пайдалану арқылы мектептегі сабақтарды жаңаша 

ұйымдастыру, мұғалімнің рөлі мен қызметінің артуына жағдай жасау, теориялық, 

ғылыми – педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың 

құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар мен инновациялық оқыту 

әдістері арқылы оқушыларды ізгілікке, елжандылыққа, саналыққа, адамгершілікке, 

имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Тірек сөздер: Жаңартылған білім беру бағдарламасы, оның басты ерекшеліктері, 

музыка бағдарламасының тақырыптық жүйесі, бағалау жүйесі, сындарлы оқыту, 

құзіреттілік. 
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Одним из приоритетов Стратегической программы «Казахстан 2030» является сфера 

образования, характеризующаяся тенденцией к формированию национальной модели 

образования и интеграции казахстанской системы образования в мировое образовательное 

пространство, формирование компетенций обучающихся на основе теоретических , научно-

педагогические и психологические исследования, воспитание учащихся в добре, патриотизме, 

сознательности, нравственности, нравственности, трудолюбии посредством 

информационных технологий и инновационных методов обучения. 

Ключевые слова: Обновленная образовательная программа, ее основные черты, 

тематическая система музыкальной программы, система оценивания, конструктивное 

обучение, компетентность. 
 

One of the priorities of the Strategic Program "Kazakhstan 2030" is the field of education, 

characterized by a trend towards the formation of a national model of education and the 

integration of the Kazakhstani education system into the world educational space, the formation 

of students' competencies based on theoretical, scientific, pedagogical and psychological 

research, education of students in kindness, patriotism , consciousness, morality, morality, 

diligence through information technology and innovative teaching methods. 

Key words: Updated educational program, its main features, thematic system of the music 

program, assessment system, constructive learning, competence. 

    

Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы, ғылыми-техникалық 

прогрестердің жетістіктері, еліміздің өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім беру 

жүйесіне де ықпал етпей қойған жоқ. Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі – 

сыныптық сабақ жүйесі екені бәрімізге мәлім. Осыған орай менің тәжірибемде сабақтың 

қалыптасқан дәстүрлі түрінен басқа, дәстүрлі емес сабақтар түрлері де пайда болуда. Олар 

көбінесе оқытудың жаңаша әдістеріне негізделіп құрылуда. Ондағы мақсатым - әрбір 

сабақтың оқу - тәрбиелік мүмкіншіліктерін ескере отырып, оны жаңа сапалық сатыға 

көтеру. Бүгінде оқыту жұмысын осылай ұйымдастыру мен әдістің жаңалығы басқа 

ұстаздардың жаңа жағдайға байланысты оқу-тәрбие процесін шығармашылықпен 

пайдаланудың негізгі өлшеміне айналуда. Оқытудың жаңа инновациялық әдістері мен 

пәнге байланысты жаңа технологияларды пайдалануға итермелейді.  

Музыка адамның жеке тұлғалық қасиеттерін білдіруге мүмкіндік беретін бірден-бір 

тиімді құрал мен қарым-қатынас тілі. «Музыка» пәні оқушының шығармашылық 

қабілеттерін, музыкалық мәдениетін, эмоционалды-сезімдік аясын, музыкалық-есту және 

бейнелі көркем қиял-елестерін қалыптастыруға бағытталған. «Музыка» пәнінің мазмұны 

халық музыкасы (қазақ халық музыкасы және өзге халықтардың музыкалық фольклоры), 

классикалық және эстрадалық музыка, музыкалық сауаттылық, музыкалық аспаптарда 

ойнау (музицирование) сияқты шығармашылық әрекеттерден тұрады. Бағдарлама қазақ 

халқының музыкалық фольклорының жауһарларымен, қазіргі қазақстандық өнерімен 

таныстыра отырып, ұлттық сана-сезімді, патриоттық сезімді, өз ұлтының мәдениетіне деген 

сүйіспеншілік пен құрметке тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Сабақта оқушылар адами 

құндылықтарды қазақ халқының дәстүрлі музыкалық өнерін, еліміздегі халықтар 

музыкасын, және әлемдік классикалық музыка арқылы білетін болады. 

Бүгінгі таңда балаларды жастайынан өнерге баулу бүкілхалықтық іс болып тұрғаны 

баршамызға белгілі. Мектеп қабырғасында сабақтан тыс жүргізілетін әр түрлі көркемөнер 

үйірмелері арқылы оқушылар заман талабына сай музыкалық – эстетикалық білім алады. 

В.А.Сухомлинский музыканы өнегелі, тәрбиелі, ақылды адамды тәрбиелейтін құрал деп 

есептеген. «Болашақта еңбек етіп, халыққа қызмет көрсетіп, ұрпақ тәрбиелейтін елінің дамуына 

өз үлесін қосатын – мектеп оқушылары. Оқушылардың шығармашылығын дамытуда музыкалық 

– эстетикалық тәлім – тәрбие мен білім беру аса маңызды. Осы орайда жаңартылған білім беру 

бағдарламасы оқушыны жан-жақты шығармашыл тұлға ретінде дамуына маңызды үлес қосады. 
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Облысымыздан, ауданымыздан шыққан жергілікті сазгерлер туралы мәлімет жинау. 

Жергілікті сазгерлердің шығармашылығы туралы құнды жұмыс даярланып, материалдар 

жинақталып,жүйеленді. Материалда зерттеу, салыстыру, жинақтау әдістері қолданылады. 

Тірек сөздер: музыка, патриот, сазгер, өнер, ұлттық құндылықтар, патриоттық 

тәрбие, әндер. 
 

Сбор информации о местных композиторах нашей области и района. Подготовлен 

ценный труд о творчестве местных композиторов а также собраны и систематизированы 

материалы. В материале использованы методы исследования, сравнения и обобщения. 

Ключевые слова: музыка, патриот, композитор, искусство, национальные 

ценности, патриотическое воспитание, песни. 
 

Collection of information about local composers from our region and district. On the work 

was prepared valuable information’s of local composers and materials were collected and 

systematized. The material uses research, comparison and summarization methods. 

Keywords: music, patriot, composer, art, national values, patriotic upbringing, songs. 

 

Ежелден-ақ музыка өнері адамның тұлғалық қасиеттерін қалыптастырудың маңызды 

құралы болып табылады. «Өнер-ұлттың жаны» демекші,өркениетті ұлт,ең алдымен, тарихымен 

әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлесімен танылып,бағаланады екен.Кез келген ұлттың 

өзіндік ерекшелігі мен рухани мәдениетін айқындайтын ұғымды оның өзіне тән ұлттық болмысы 

дейтін болсақ,қазақ мәдениетіндегі ән өнерінің  алар орны ерекше.  

Ән мен күй халықтың жан дүниесінің асыл шежіресі,заман тарихы.Музыка адам 

баласына тартқан табиғаттың үлкен сыйы. Сол себептен өскелең ұрпақтың  қоғамға қоршаған 

ортаға дүниетанымын қалыптастыруда музыканың,соның ішінде патриоттық әндердің 

атқаратын ролі аса маңызды болып табылады.  Музыка өнері дүниеге көзқарасты 

қалыптастырудың ықпалды құралы ретінде , жастардың адамгершілік қасиеттерін, моральдық 

интелектуалдық ортасын,оқушылардың тұлғалық сезімдерін байытады.Өз елінің патриоттық 

мазмұндағы музыкалық шығармаларын үйрену жеткіншектерге патриоттық тәрбие берудің 

құрамдас бір бөлігіне айналды.Жетісу - ән өлкесі мен жырдың кең жайлауы,асыл өнердің алтын 

бастауы. Алатаудан Алакөлге дейінгі, Хан Тәңірінен Балқаш көліне дейін кең жайылып жатқан 

жазиралы Жетісу өлкесінің арғы бергі тарихында әуелеткен әні алты қырдан асқан талай ән мен 

жырдың дүлдүлдері, көмекейіне  бозторғай ұя салған әнші- композиторлардың мекені екені 

баршамызға аян.Қабан жырау мен Сүйінбай, Жамбыл мен Құлмамбет, Кенен мен Үмбетәлі, 

Қалқа мен Дәнеш сияқты әйгілі тұлғалар шыққан өлке. 

http://emirb.org/jaa-bilim-jaa-fasir.html
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Жер жәннәті Жетісу жеріндегі ән өнерінің қалыптасуына ерекше ықпал еткен кәсіби 

сазгерлер Мұқан Төлебаев, Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бейсеуов т.б - қазақ даласының 

көпғасырлық тарихы, оның ішіндегі халқымыздың ежелгі ән шығарушылық сазгерлік 

өнерінің тарихы заман көшін алға қарай алып жөнелген тұлпарлар тұяғының таңбасындай 

халық санасында сайрап жатыр. 

Қазіргі таңда дамыған өркениетті елдердің бәрі өткен замандардан  жеткен әдеби - 

мәдени, музыкалық бай мұраларды жастардың бойына да сіңіріп тәрбиелеу мәселесін қолға 

алып отыр. 

Ән мен күй  халықтың жан дүниесінің асыл шежіресі, замана тарихы. Оны сақтаудың 

жолы да осы өскелең ұрпаққа әнді кеңінен насихаттау.Әнде халықтың ойы мен сезімдері, 

оның өмірге,табиғатқа, өзінің тарихына, өз Отанына деген философиялық ой тұжырымдары 

бейнеленеді. 

Жас ұрпақтың Отанын жақсы көру, оның табыстары мен жетістіктеріне риза 

болуымен,көрнекті  тарихи тұлғалардың атақ даңқтарымен, өз ауылына, қаласына, өңіріне, оның 

мәдениетіне, салт дәстүріне, елдің тарихына құрметпен қарауға тәрбиелей отырып, жергілікті 

сазгерлердің шығармашылығын, әндерін  зерттеп  мағлұмат жинау мақсатында, «Жетісудың 

жергілікті сазгерлерінің әндеріндегі патриоттық сарын» атты ғылыми жобамен айналысудамын.  

Жобаның өзектілігі: «Жетісудың жергілікті сазгерлерінің  әндеріндегі патриоттық 

сарын»  атты жоба  қосымша білім беру мекемелерінің, балалар шығармашылық 

орталығына, өнер мектептеріне, жалпы білім беретін мектептердің музыка пәні 

сабақтарына, ән айту өнері үйірме сабақтарына қосымша қолдануға болатын құнды туынды 

. Бұл зерттеу жобасы жас ұрпақты ән айту өнеріне үйрете отырып, рухани бай музыкалық  

мұрамыз жайында мағлұматтар беріп, Жетісу өлкесінен,ауданымыздан шыққан жергілікті 

әнші– сазгерлердің әндерін зерттеп таныстыру, олардың шығармашылығын насихаттау 

арқылы болашақ ұрпақты ән мен өнерге жаны ғашық етіп тәрбиелеу.Жергілікті дарынды 

сазгерлердің шығармаларын  біле отырып, елжандылыққа тәрбиелеу, салт - дәстүрімізді, 

мәдениетімізді құрметтеуге, қастерлеуге баулу. 

Жобаның мақсаты:  

Балалар мен жасөспірімдердің дарындылығы мен шығармашылық қабілеттерін 

дамыту,тәжірибелік іс - әрекеттер, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру, өнер, музыка, 

ғылымға деген қызығушылығын арттыру. 

Жергілікті әнші - сазгерлердің, дарынды өнер адамдарының шығармашылығы 

туралы жан жақты мағлұматтар беру, олардың шығармаларын насихаттау. 

Жобаның міндеттері:  

Баланың дүниетанымын кеңейту, тәжірибелік дағды мен іскерліктерді 

қалыптастыру, бала тұлғасын жан жақты дамыту 

Балалардың мәдени құндылықтарын, рухани байлығын арттыру 

Балалардың эстетикалық құзіреттілігін қалыптастыру, дамыту және ән айту өнеріне 

деген қызығушылығын қалыптастыру. 

Қазақ  халқының музыкасына құрметпен және сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу. 

Балалардың демалысы мен бос уақытын тиімді ұйымдастыру 

Күтілетін нәтижелер: 

Жүйелі, жан жақты  және терең ауқымды білім. Өмір, көркемөнер, мәдениет туралы 

көзқарасы мен дүниетанымы жәнеән айту өнеріне деген рухани қажеттілігі қалыптасады.  

-Оқушының  адамгершілік, елжандылық, ұлттық өнерге деген қызығушылығы, 

музыкалық эстетикалық көзқарасы  қалыптасады. 

«Жетісудың жергілікті сазгерлерінің әндеріндегі патриоттық сарын» атты ғылыми 

жобада Жетісу өлкесіндегі жергілікті сазгерлердің әндерін зерттеу және насихаттау 

жұмысын жүргіздім. Өзімнің құрастырған және тәжірибеден өтіп бекітілген «Ән айту 

өнері» үйірмесі авторлық бағдарламамның бір бөлімі Жетісудың жергілікті сазгерлерінің 

әндерімен танысу мен үйренуге арналған. 
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 Алакөл өңірі де талантты адамдарға кенде болмаған. Қасиетті өлкеден талай дүлдүл 

ақын, сөз зергерлері шыққан , қазір де осы алтын көпірдей жалғасқан дәстүрді дәріптеуші 

өнер иелері де баршылық. Олар құт қонған туған жер топырағынан, жанға шипа, дертке 

дауа Алакөлдің суынан бойларына қуат алып өскен.Қазақстан Республикасының халық 

әртісі,күміс көмей әнші -Зейнеп Қойшыбаева, композиторлар -Теміржан Базарбаев, 

Мәлгаждар Әубәкіров, дәулескер күйші Әбдікәрім Кішікбаев, белгілі музыка өңдеуші 

дирижер Тасқын Оқапов, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, сазгер, әнші 

Айтмұханбет Бейсенбеков, Мұратхан Егінбаев, Өмірсерік Арапов т.б  

Айдынды Алакөл – қасиетті өнердің киелі бесігі,дарынды тұлғалардың мекені. Осы 

кезеңде  мәдениет саласының бір тізгінін ұстап жүрген ақын, сазгер, әншілерімізде 

жетерлік.Облысымыздың мәдениеті мен өнерінің дамуына зор үлес қосып жүрген - Қазақстан 

Республикасының  мәдениет қайраткері, Алакөлдік жерлесіміз, республикаға танымал 

композитор  - Өмірсерік Арапов. Балаларға арналған шығармалары өте көп. 

Қайсар,жігерлі,адамгершілік мұраты биік азамат тәрбиелеуде жазылған әндерінің патриоттық 

тәрбиеде алатын орын ерекше.Сазгердің балаларға арналған патриоттық тәрбие беруде ерекше 

орын алатын әндерінің бірі -Тәңірберген Қалилахановтың сөзіне жазылған «Сарбаздар, сапқа 

тұрыңдар» әні.Бұл әннің өскелең ұрпақты тәрбиелеуде, патриоттық тәрбие беруде алатын орны 

ерекше.  Үшарал қалалық балалар шығармашылық орталығының «Ән айту өнері» үйірмесінің 

жанынынан құрылған «Жас қыран» ұлдар вокалдық тобы «Сарбаздар, сапқа тұрыңдар» әнімен  

«Ұрпақтар ұмытпайтын ұлы Жеңіс!», Республикалық патриоттық шығармашылық байқауында 

Бас жүлде,  Республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығы өткізген «Baqytty 

bala -2020”байқауында ІІ орынға ие болды.   

Өмірсерік Араповтың әніне,Ахмет Кендірбековтің өлеңіне жазылған «Батыр бабам, 

Қабанбай» атты  әні -патриотизмді  дәріптейтін «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» 

кезінде елін, жерін сырт жаулардан қорғаған Қабанбай батыр бабамызға арналған. 

Қабанбай батыр –қол бастаған батыр, жоңғар басқыншыларына қарсы соғыстың даңқты 

қаһармандарының бірі.Қабанбай батырдың ерлігі -балалардың бойындағы отан-анаға, 

туған жерге, көз жетпейтін ұлан байтақ қазақ даласына, оның табиғат байлығына 

қамқорлықпен қарауға тәрбиелейді. Қазақ тарихындағы ерлік, батырлық дәстүрлерді 

ұлықтау,оны жас ұрпаққа жеткізу,олардың өнегелері ақылы ерлікке тәрбиелеу басты 

ұстаным болмақ.Қазақ халқының тәуелсіздік  пен дербес  даму жолындағы күресінің негізгі 

кезеңдеріндегі батырлық дәстүрлер мен ерлік көрсеткен тұлғаларды насихаттау. 

 Туған жеріне арналған ақын Ахмет Кендірбекұлының сөзіне жазылған « Сағындым 

Алакөлімді» әнін ерекше атауға болады. « Сағындым  Алакөлімді» шығармасы «Алакөл 

әуендері» халықтық вокалдық реперуарының сүйіп орындайтын әндері. Бұл әнде автор 

әрбір адамның кіндік қаны тамған жер, туған ел туралы толғанысын жырға қоса білген. 

Лирикалық сағыныш сезіміне толы, әсем де әуезді бұл ән композитор шығармашылығының 

ең озық үлгілерінен саналады. 

Егеменді еліміздің жастарын тәрбиелеуде облысымызда  балаларға арнап ән жазып 

жүрген  жергілікті сазгеріміздің бірі - Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері 

Төлеужан Нүсіпжанұлы Ғұмар. Сазгердің балаларғаайтуға және үйренуге жеңіл әуезді әндері 

өте көп. Шығармалары көпшіліктің жүрегіне жол таба білді. Оның көптеген әндері облыстық, 

республикалық баспасөз беттерінде жарық көрді. «Алға жас ұлан» әндер жинағына , 

балалардың сүйіп орындайтын әндерінің нотасы мен мәтіндері кірген.Сондай ақ , өскелең 

ұрпақты тәрбиелеу басты міндетінің бірі деп түсінген автор, біраз туындыларын мектеп 

оқушыларына арнады. Бұл мақсатта «Мектебім», «Туған жер», «Жетісу жұлдыздары» әндері  

бүгінгі күнде  мектептерде жиі орындалып, жас ұрпақты тәрбиелеу жолында өз міндеттерін 

атқаруда.Шығармаларының көбі елін, жерін сүюге арналған.Жас ұрпақтың патриоттық 

сезімдерін арттыруда көмегі мол.Сондай шығармаларының бірі - өз сөзіне жазылған «Алға жас 

ұлан» және жергілікті ақын Ахмет Кендірбекұлының сөзіне жазылған «Қырағылық жыры»әні, 

Қазақстан Республикасы  Мәдениет министрлігінің қолдауымен өтіп жүрген  «Елім менің» 



 

387 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
атты патриоттық әндер байқауында осы шығармалары лауреат атанып, көпшіліктің көңілінен 

шығуда. Төлеужан Ғұмардың «Алға жас ұлан» әнін Үшарал қалалық балалар шығармашылық 

орталығының «Ән айту өнері» үйірмесі жанынан құрылған «Ұландар» ұлдар вокалдық тобы 

Түркия мемлекетінің Алания қаласында өткен халықаралық «ART  OLIMPIA» байқауында 

орындап, жүлделі І орынға ие болды. 

Естай Тұрсынұлы Әлікеев-әнші, ақын, композитор, Қазақстан Республикасы 

мәдениет саласының үздігі.100-ден астам лирикалық және патриоттық әндердің 

авторы.Балаларға арналған патриоттық әндері өте көп.Әндері республикалық мерзімді 

басылымдарға жарияланып тұрады.Естай Әлекеевтің әндері Отан,туған ел,өскен орта,ата-

ана және сезім мен сырға толы лирикалық және патриоттық әндерге толы тақырыптарды 

қамтиды.Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің мәдениетінің дамуына,ұлттық құндылықтардың 

кеңінен насихатталуына қосар өзіндік үлесі мол.Туындылар жастарды патриоттық 

сезімге,үлкенге құрмет,кішіге ізет көрсетуге шақырып,сондай-ақ өскелең ұрпақты ұлттық 

рухта тәрбиелеу тұрғысында үлкен рөл атқаратыны сөзсіз.Өзгені қайталамайтын ерекше 

қолтаңбасы арқылы елінің сүйіспеншілігіне бөленіп шығармашылық ізденіспен 

еңбекқорлықтың үлгісін көрсетіп жүрген -сазгер. «Жаса,мәңгі қазағым», «Талдықорған», 

«Абылай хан», «Алакөл- ару мекенім», «Алакөлім», «Жақсы мен жаман», «Жетісу-жер 

жаннаты» т.б әндері бар.      

Ауданымыздың әуесқой  сазгерінің бірі - Ерлан Бақытханұлы Жотабаев. Балаларға 

арналған  әндерін атап өтсек, «Тәуелсіз Қазақстан», «Алакөлім», « Менің Астанам», «Батыр 

сарбаз», «Алакөлім» әнін ерекше айтуға болады. 

Тәуелсіз Қазақстанның әр жеткіншегінің бойында Отанына ,оның көк байрағына, 

Елтаңбасына , Әнұранына деген ыстық сезім,шынайы сүйіспеншілік ұялату-басты міндет. 

Сөзі мен әнін жазған жергілікті әуесқой сазгер Ерлан Жотабаевтың «Батыр сарбаз» 

әні, «Рухани жаңғырудың жарқын жолы» аясында өткен  «Үздік жобалар әзірлемесі» 

жобасын жүзеге асыру бойынша «Әнді сүйсең, менше сүй...» (100 жаңа ән бойынша) 

форумына қатысты. Жобаның мақсаты: Жаңа әнді насихаттау арқылы жеке тұлғаның 

рухани мәдениетін қалыптастыру. «Батыр сарбаз» әні арқылы оқушылардың патриоттық 

әндерге деген қызығушылықтары мен ынта жігерін ояту.Жергілікті әнші - сазгерлердің 

әндерін үйрету арқылы олардың шығармашылығын халық арасына насихаттау. Бұл ән 

«Үздік жобалар әзірлемесі» байқауында «Тарихы терең заманның жерұйығы –Жетісу» 

жобасын жүзеге асыру бойынша жүлделі ІІІ орынға ие болды. 

«Жетісудың жергілікті сазгерлерінің әндеріндегі патриоттық сарын» атты жобаның 

өскелең ұрпақтың туған жерге деген сүйіспеншілігін оятып, жергілікті сазгерлеріміздің 

шығармаларын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, дамытуда алатын орны ерекше. Қазіргі таңда 

Жетісудың жергілікті сазгерлерінің таңдаулы әндерінен «Елім менің» атты патриоттық 

әндер жинағы топтастырылды. Бұл электронды жинақта Жетісудың жергілікті сазгерлері 

әндерінің мәтіні, нотасы және әндердің орындалуы бар.Алдағы уақытта келер күннің 

рухани азығына айналатын жергілікті сазгерлердің патриоттық әндерін жинақтап, егемен 

еліміздің жастарын тәрбиелеуде,жергілікті сазгерлердің әндерін үйрету өз жалғасын 

табады. Бұл шығармалар жастарға патриоттық тәрбие беруде елеулі орын алатын 

туындылар. 
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Қaзaқ спoрт мәдeниeтi, қaзaқ күрeсiнiң дүниe жүзiлiк мәдeниeтi, жaс 

спoртшылaрдың рухын, мaқтaныш сeзiмiн ояту, oсы өнeр aрқылы жaстaрдың eлiнe, 

жeрiнe дeгeн сүйiспeншiлiгi aрртыру. Егеменді eлімізде жaстaрды Oтaншылдыққa 

тәрбиeлeу, oлaрдың eлiн-жeрiн сүйeтiн, aнa-тiлiн aрдaқтaйтын, ұлтын пiр тұтaтын 

aзaмaт бoлып өсуiн қaмтaмaсыз eту бүгiнгi күннің басты өзекті мәселесі. 

Тірек сөздер: Спорт, мәдениет, күрес, жас спортшы, тәрбие, азамат, мәселе  
 

Казахская спортивная культура, Всемирная культура казахской борьбы, привитие 

духа, гордости молодым спортсменам, привитие через это искусство любви молодежи к 

своей стране, своей земле. Главная проблема сегодня-патриотическое воспитание 

молодежи в суверенной стране, обеспечение ее роста как гражданина, любящего свою 

страну, уважающего родной язык, уважающего свою нацию. 

Ключевые слова: Спорт, культура, борьба, молодой спортсмен, воспитание, 

гражданин, проблема 
 

Kazakh sports culture, the world culture of Kazakh wrestling, instilling spirit, pride in 

young athletes, instilling through this art the love of youth for their country, their land. The main 

problem today is the patriotic education of young people in a sovereign country, ensuring their 

growth as a citizen who loves his country, respects his native language, respects his nation. 

Keywords: Sport, culture, wrestling, young athlete, upbringing, citizen, problem 

 

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, Балуан Шолақ 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. 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 
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 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 күрдeлi eрeжeлeр 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. 

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, oлимпиaдaлық 
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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 

Oлимпиaдaғa 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 

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.  

 

 



 

392 
 

Материалы региональной научно-практической онлайн-конференции  

«ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»    

27 мая, 2022 г.  

 

 ӘДEБИEТТEР: 

1. М. Тәнеккев «Қажымұқан»  Білім  2001 

2. А. Халилаев  «Спорттық күрес» Шымкент 2006 

3. Е. Мұхиддинов  «Қазақ күресі» Алматы  2012 

4. С.Е Дайрабаев, Е.М. Мұхиддинов  « Спорт және дене тәрбиесі теориясы» Алматы 2009 

5. Ш.Тұрсынов  «Қазақ күресінің әдіс-айла тәсілдері» Семей  2010 Ө. Жолымбетов  

«Қазақша күрес»  Алматы 1979 

6. Қ. Р. Байдосов, Е.М. Мухиддинов « Қазақша күрес » оқу құралы      Алматы 1987 

7. Н.Б. Теміров «Қазақ күресі » Алматы 2011 

8. Е. Алимханов  «Палуанның дене күш қабілетін арттыру» Алматы 2004 

9. Ө.E., Дөңбaeв Ә.Б., Aғaдiлoв Ә.E. Жaстaрдың дeнe тәрбиeсiндeгi күрeс тәсiлiнiң 

қaлыптaсуы // Дeнe тәрбиeсiнiң жaршысы. – 2010. – №3. – 73-75 бб.  

10. Дoскaрaeв Б.М., Курмaнaлиeв A.Т., Дoнбaeв A.Б., Aйтпaнбeт A.A. Стaнoвлeниe 

пeдaгoгичeскoй мeтoдoлoгии кaзaхскoй нaциoнaльнoй бoрьбы кaзaхшa-курeс– Киeв, 

Укрaинa, 2010. – С. 669.  

11. Дөңбaeв Ә.Б. Қaзaқтың ұлттық жaрыстaры мeн oйындaры дeнe тәрбиeсi мeн спoртты 

тaнымaл eтудiң құрaлы рeтiндe // Дeнe тәрбиeсi жәнe eлiмiздiң бәсeкeлeстiк мүмкiндiгi: 

хaлық.ғылыми прaкт.кoнф.мaтeр. (14-16 қaзaн 2010 ж.). – Aлмaты, 2010. – 204-206 бб.  

12. М.Тaникeeв. Мир   нaрoднoгo  спoртa.  Фoлиaнт. 1995 

13. Спoртивный  Кaзaхстaн.  Энциклoпeдия.  Aлмaты  2004 

 

 

УДК 355/359                                          
 

РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА 
 

Шаяхметов Б.Ш., преподователь-лектор, Дуанаева К.К., студентка 

Жетысуский университет им.И.Жансугурова, г.Талдыкорган 
 

E-mail: Meirhan2009@mail.ru 

 

В статье рассматриваются проблемы использования богатейшего потенциала 

этнопедагогики  в процессе патриотического  воспитания студенческой молодежи. 

Ключевые слова: патриотизм, педагогика, этнопедагогика , отечество, этнос. 
         
Мақалада студент жастарды патриоттық тәрбиелеу үдерісінде 

этнопедагогиканың бай әлеуетін пайдалану мәселелері қарастырылады. 

Тірек сөздер: патриотизм, педагогика , этнопедагогика, Отан, этнос. 

                                         

The article deals with the problems of using the richest potential of ethnopedagogy in the 

process of patriotic education of students. 

Keywords: patriotism, pedagogy, ethnopedagogy, fatherland, ethnos. 

 

Патриотизм , то есть любовь к отечеству, - одно из наиболее глубоких человеческих 

чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Формирование патриотических чувств и 

гражданственности уходит своими корнями в далекое прошлое.  

Поэтому данную проблему следует  рассматривать с точки зрения синтеза педагогики и 

истории народа. Лейтмотивом всей народной педагогики является гуманизм и патриотизм, 

базирующийся на  делах и поступках представителей этноса, вобравших в себя лучшие народные 

черты. Их героические образы сохранялись в народной памяти и поднимали национальный дух, 

воспитывали целые поколения. В сердцах людей нашей страны извечно жила и живет глубокая 

mailto:Meirhan2009@mail.ru


 

393 
 

«ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ»   

аймақтық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция материалдары  
27 мамыр, 2022 ж. 

 

 
любовь к Родине. Она крепла и закалялась в многовековой суровой борьбе против иностранных 

поработителей, против социального и национального гнета. Но это чувство у жителей  нашей 

республики омрачалось сознанием того, что все богатства страны, созданные их трудом, 

принадлежали баям и капиталистам, банкирам и ростовщикам. 

В каждую данную эпоху, для каждого народа отечество, патриотизм, служение 

Родине имеют свое собственное содержание. 

Таким образом, как отмечают классики, страна – это данная политическая, 

культурная и социальная среда. Следовательно, в понятие отечества мы включаем родной 

край, нацию с ее языком, общностью территории, культуры. Главным признаком, 

определяющим социальную сущность страны, является характер общественного и 

государственного строя. Именно это и определяет отношение  всего народа к своей Родине. 

Поэтому все казахстанцы единодушно одобряют политику Президента, активно 

борются за претворение в жизнь ее предначертаний. 

Казахстанцы свою любовь к Родине проявляют в глубоком понимании  ответственности 

за безопасность страны, в высокой общественной активности, постоянном стремлении. 

Президент Республики Казахстан  К.Токаев отмечает: «Казахстанцы  по праву 

гордятся героическим прошлым своей страны, великими завоеваниями независимости 

государства. Но нашему народу чужда мысль о превосходстве одной  наций над другими». 

И поэтому казахстанский патриотизм не имеет ничего общего с национальной 

ограниченностью, неуважением к другим народам, отрицанием их заслуг. 

Таким образом, безграничные просторы для развития истинного патриотизма 

открываются лишь в условиях, когда народ становится хозяином своей судьбы и судьбы 

собственной страны, когда политическая власть и национальные богатства переходят в 

руки народа. В нашей стране это стало возможным после обретения независимости, в 

результате которой возникло подлинное уважение к своему народа, установился новый, 

более высокий тип патриотизма. 

Возникнув с обретением независимости, казахстанский патриотизм унаследовал 

горячую любовь к своей Родине  предшествующих поколений, которая  вырожалась прежде 

всего в их бескомпромиссной любви к родному краю. 

Объединение всех народов страны в единое государство, создание могучего 

многонационального государства открыло невиданные возможности для социального, 

экономического и культурного прогресса нашей страны. 

Анализ научно - педагогической литературы дал нам возможность увидеть, что 

сердца всех сыновей и дочерей нашей Родины, объединены неразрывными узами духовного 

родства, интеграционного братства. Их патриотизм и интернационализм органически 

слиты в едином прекрасном чувстве – общенациональной гордости всех казахстанцев. 

 Таким образом, главной миссией высшего учебного заведения является подготовка 

высококвалифицированных кадров. Это бесспорно, однако не менее очевиден и тот факт, что 

период обучения в вузе  совпадает с важнейшим этапом социализации молодежи и  от того, какие 

ценности культуры, истории составят мировоззренческое ядро личности молодого человека, 

каков будет уровень его гражданской ответственности и патриотических убеждений, зависит от 

успешности  развития государства. Поэтому воспитание студенческой молодежи в духе 

Казахстанского патриотизма всегда рассматривалось как одна из важнейших задач деятельности 

учреждений образования. Она приобретает особую актуальность: глобализация, активизация 

миграционных процессов, культурное взаимопроникновения – это реалии XXI века при всех 

своих положительных последствиях имеют и оборотную сторону. Незыблемые в недавнем 

прошлом высокие духовные ценности девальвируются, а любовь к своему Отечеству, гордость 

за него начинает вытесняться потребительскими принципами из разряда: «родина там, где мне 

хорошо», а понятие «патриот» давно устарело. 

Поэтому именно формирование гражданственности и патриотизма у  молодежи должно 

стать доминантой воспитательного процесса в учебных заведениях Республики Казахстан. 
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 В воспитании студенческой молодежи важно обращаться к истокам патриотизма, уметь 

факты прошлого озарять светом настоящего. Поступать иначе, значит уклоняться от научного 

подхода к историческому опыту и склоняться к субъективизму. Историческое беспамятство 

порождает беспамятство духовное. Духовная память держится на подлинном, обширном знании 

своей истории, на уважительном отношении к своим предкам, Родине, народу.  

Она – корень жизни, благодаря которой народ сохраняет себя как нацию в 

труднейших исторических испытаниях. 

Таким образом, в деле формирования патриотических взглядов актуально стоит 

вопрос о воспитании исторической памяти, при этом воспитание и педагогика  памяти  – 

это важнейшее условие понимания патриотического долга. На каждом новом этапе 

развития общества возникает интерес к прошлому, формируется потребность введения в 

научный оборот основы этно-педагогики. 

Закономерно, что каждое новое поколение воспринимает окружающую 

действительность как результат деятельности предшественников. Поэтому очень важен для 

формирования патриотизма у студенческой молодежи как  фактор положительного восприятия 

младшими субъективной деятельности старших, ибо поколения связаны между собой общими 

чертами и отличиями, на близком историческом расстоянии подчас неразличимыми.  

Во все времена и у всех народов существовало много традиций, призванных 

привязывать молодых к земле, труду, верности памяти предков, готовности защищать 

Родину, что составляет основу патриотического воспитания. Следовательно, феномен 

патриотизма в таких случаях нельзя рассматривать в отрыве от этих факторов. В связи с 

этим, мы считаем оправданным рассмотрение этнопедагогики и гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи как объективную проблему.  

Таким образом, изучение проблемы  этнопедагогизации  формирования личности 

гражданина и патриота в учебно-воспитательном процессе многонациональных 

образовательных учреждениях приводят к следующим выводам: 

 содержание этнопедагогики  в гражданско-патриотическом  воспитании включает в 

себя такие важные вопросы, как гуманизация процесса становления личности гражданина и 

патриота, национальное сознание, национальная языковая среда, национальная самобытность, 

воспитание национальной гордости, преемственность народной и научной педагогики; 

 необходимо заново осмыслить этические и религиозные вопросы с учетом 

современных общественно-политических реалий, ориентированных на постоянный диалог 

между представителями всех народностей и конфессий Республики Казахстан.  
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