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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Қозғалыс белсенділігі – адамның өмір сүру үдерісінде орындайтын 

қозғалыстарының қосындысын қамтиды. 

Адам денсаулығы - бұл оның ең ұзақ өмір сүруі барысында психикалық 

және физиологиялық функцияларды, оңтайлы жұмыс қабілеттілігін және 

әлеуметтік белсенділігін сақтау және дамыту үдерісі.  

Білім беру - бұл өзімен онтогенетикалық тұрғыдан алғанда тұлға 

қалыптасуының биоәлеуметтік үдерісті білдіретін алдыңғы ұрпақтың кейінгі 

әлеуметтік маңызды тәжірибені тұрақты түрде берудің қоғамдық түрде 

ұйымдастырылған нормаланған үдерісі. 

Білім беру технологиясы - бұл қатысушыларға қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз ету барысында нақты нәтижеге қол жеткізу мақсатында білім беру 

үдерісін ұйымдастыруды жобалау (жоспарлау), бағдарлау және түзету бойынша 

оқушылар мен мұғалімнің бірлескен іс-әрекетінің үдерістік жүйесі. 

Педагогикалық технология - бұл психологиялық-педагогикалық 

тәсілдердің, оқыту әдістері мен тәрбие құралдарының жиынтығы, яғни 

педагогикалық үдерістің ұйымдастырушылық-әдістемелік құралы. 

Спорттық-бағдарланған немесе спорттық (спорттандырылған) дене 

тәрбиесі – оқушылардың дене шынықтыру-сауықтыру топтарында: спорттық 

гимнастика, волейбол, баскетбол, үстел теннисі, спорттық жекпе-жек, шаңғы 

спорты немесе жалпы дене даярлығы топтарында ерікті түрде таңдалған спорт 

түрлерімен айналысатын дене тәрбиесінің нысаны мен мазмұнын жаңарту. 

Сабақтар оқу кестесінің сағат кестесіне шығарылып, аптасына 3 рет 1 

академиялық сағаттан өткізіледі.   

Дене дайындылығы - бұл қол жеткізілген жұмыс қабілеттілігіне, оқу 

бағдарламасының немесе Президенттік дене шынықтыру тестілерінің бақылау 

нормативтерін тапсыру нәтижелеріне, белгілі бір қызмет түріне қажетті 

дағдыларды игеруге негізделген дене даярлығының нәтижесі. 

Қазіргі кезеңдегі физикалық жетілу келесі құрамдас бөліктермен 

анықталады: дененің дамуымен, дененің даярлылықтың және физикалық 

қасиеттердің, қозғалыс дағдылары мен ептіліктердің дамуының деңгейімен, 

физикалық және психологиялық жүктемелерге қызметтік бейімделумен, 

адамгершілік-эстетикалық тәрбиемен, климаттық, экологиялық және басқа да 

қолайсыз жағдайлармен, өмір сүру аймағында жұмысқа жоғары қабілеттілікті 

қамтамасыз ететін (өндіріс, ауа райы, әлеуметтік қатынастар және т.б.).  

қанағаттанарлық денсаулықпен. 

Мектеп туризмі - спорттық, өлкетану, экологиялық деп аталатын үш 

компоненттен тұратын педагогикалық процесс және дене тәрбиесінің бір бөлігі 

болып табылады. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 
АҚ – артериялық қысым  

        МІЖ – мектепішілік жарыстар 

        ҚЖ – қалалық жарыстар 

        ҚБ – қозғалыс белсенділігі 

        ҚР – қозғалыс режимі 

и.п. – исходное положение  

ТЖЖКС - тамырдың жеке жаттығу кезіндегі соғуы  

        Б – бақылау тобы (немесе сыныбы) 

        КҒТ – кешенді ғылыми топ 

        с.а. – сол аяқ 

        с.и. – сол иық 

        с.қ. – сол қол 
 ЖДЖ – жалпы дамыту жаттығулары 

        ЖДД – жалпы дене даярлығы 

ПТ – практикалық тапсырма 

ПБ – педагогикалық бақылау 

о.а. – оң аяқ  

о.и. – оң иық  

о.қ. – оң қол  

ССШ – спорттық-сауықтыру шаралары  

ОМ – орта мектеп  

шарт.бел. – шартты белгілер 

ДТ – дене тәрбиесі  

ФЖ – функционалдық жағдайы 

ДЖҚ - Дененің жұмысқа қабілеттілігі 

ЖСЖ - жүрек соғу жиілігі 

Э – эксперименттік сынып (немесе топ) 

 

Латынша  

 

n – оқушылар немесе салыстырылатын объектілер саны 
x  – іріктемелі жиынтықтың арифметикалық орташа мән 

        S – іріктемелі жиынтықтың стандарт ауытқуы 

t – Стьюденттің өлщемшарты 

Р – айырмашылықтардың сенімділігі 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу өзектілігі келесі себептермен анықталады. Қазақстан 

Республикасында оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін дамытудың қазіргі 

кезеңінде оның мақсаты мен міндеттері түрлі үкіметтік құжаттарда, дене 

шынықтыру пәні бойынша мемлекеттік стандартта айқындалған. Мәселен, 

Қазақстан Республикасында Дене шынықтыру мен спортты дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасында [1] «дене тәрбиесі даярлығының балалар мен 

жасөспірімдер клубтарын (ДТДБЖК) құру жолымен жалпы білім беретін 

мектепте дене шынықтыру сабақтарының мазмұнын толықтыратын дене 

тәрбиесін ұйымдастырудың мектептен тыс нысандарын жетілдіру; жалпы білім 

беретін мектептерге оқытатын ұзартылған күні мен тереңдетілген оқу-жаттығу 

үдерісі бар спорт түрлері бойынша мамандандырылған сыныптар ашуды 

ұсыну» жөн деп атап өтілген. Дене шынықтыру пәні бойынша Мемлекеттік 

стандарт осы пәннің мақсаты ретінде «денсаулықты нығайту, білімді, өмірлік 

маңызы бар қозғалыс дағдыларын қалыптастыру, адамгершілік, еңбек және 

эстетикалық тәрбие міндеттеріне сәйкес келемін тұлғаның үйлесімді дамуын» 

анықтайды [2]. 

И.И.Переверзиннің анықтамасы бойынша [3] қазіргі мектеп 

оқушыларының дене тәрбиесінің мақсаты – тұрақты жаттығуларымен және 

спортпен ұдайы айналысу арқылы салауатты, белсенді өмір салтының элементі 

ретінде мектеп оқушысының жеке, тұлғалық дене тәрбиесінің жоғары деңгейін 

қалыптастыру.  

Л. П. Матвеевтің пікірі бойынша, [4] оны жеке тұлғалар мен тұтастай 

қоғамның өмір салтына органикалық енгізу жағдайында қол жеткізген дене 

тәрбиесін толық қолданудың маңызды нәтижесі көптеген адамдардың 

физикалық жетілудінің күрделі көрсеткіштеріне жетуі болып табылады. 

Физикалық жетілдіру белгілеріне келесілер жатады: дене даярлығы және 

дененің дамуы, қимыл белсенділігі, дененің физикалық жұмысқа қабілеттілігі, 

денсаулық. Қазіргі уақытта әлеуметтік-экономикалық сипаттағы көптеген 

факторлардың, оның ішінде сәйкес келмейтін дене белсенділігінің әсерінен 

балалар мен жастардың денсаулығы нашарлаған. Осыған сәйкес оқушылардың 

денсаулығын нығайту, қозғалыс даярлығын жақсарту және салауатты өмір 

салтын қалыптастыру мәселелерін шешу үшін дене тәрбиесі жүйесі бар 

мүмкіндіктерін толығымен пайдалану қажет.  

Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау мамандар бұрын біз зерттеген 

қандайда бір мәселенің белгілі бір аспектілерін қарастырғанын көрсетті. 

Сонымен, Л. Н. Прогонюк [5] жалпы білім беретін мектепте спорттық 

бағдарланған дене тәрбиесі технологияларын игерудің ерекшеліктерін ашады. 

Инновациялық мектептердегі дене шынықтырудың қосымша «жаттығу» 

сабақтарының тиімділігін Ф. Р. Зотова көрсетеді [6]. 

Бастауыш сынып жасындағы балаларды спорттық бағдарлаудың 

педагогикалық технологиясы элементтерін Т. А. Полякова өзінің мақаласында 

дәлелдейді [7]. Ауыл мектебі жағдайындағы спорттық бағдарланған дене 



7 

 

тәрбиесі тұжырымдамасын жүзеге асыру туралы В.К.Спирин, М.В.Вязанко, Н. 

А. Макарова талқылайды [8].  

 Физикалық белсенділікті оның денсаулық пен мәдени даму 

факторларымен байланысы тұрғысынан қарастыра отырып, А.Г. Комков [9] 

оқушылардың дене тәрбиесін жетілдіру мәселесін шешуді әлеуметтік, 

физикалық және психикалық деп аталатын үш аспектіде қарастырады. 

Оқушылардың дене тәрбиесінің спорттық бағдарланған бағыттылықты 

қамтамасыз етуге Г.Л. Драндров, В. А. Бурцев, С. Д. Зорин өз зерттеулерінде 

баса назар аударады [10]. 

С.Ю.Щетинина спорттық бағдарланған, тұлғалық-бағдарланған және 

тұтынушылық-мотивациялық тұжырымдамаға негізделген оқушылардың дене 

тәрбиесін ұйымдастырудың инновациялық технологиясын жүзеге асыру үшін 

[11] I-XI сынып оқушыларының дене шынықтыру бойынша оқу процесін 

бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз етуін жасады [11]. үш сағаттық білім 

беру жүктемесі жағдайында А.В.Астахов дене шынықтыру сабақтарын 

ұйымдастырудың кейбір ерекшеліктерін көрсетеді [12].   

В.А.Ермаков, М.С.Леонтьев, Р.А.Тер-Мкртичан әзірлеген қазіргі заманғы 

дене тәрбиесі жүйесін жобалаудың әдіснамалық жағдайларында [13] орталық 

буын адамның өзіндік құндылығының басымдығын, қоғамдық қатынастардың 

жиынтығы деп қабылданған оның рухани болмысын  тек жалпыға, ұжымдыққа 

жатқызбауды мойындау және бекіту болып табылады.    

Ресей мен Еуропа елдері оқушыларының дене шынықтыру білімінің 

мақсаттары мен міндеттерін талдай отырып, Н.В.Адамский [14] қолданыстағы 

бағдарламалардағы мектептің дене тәрбиесі жүйесінің мақсаттары мен 

міндеттерін нақтылау бағытында мектепте дене тәрбиесін қайта құру 

шараларын қабылдау қажет деген қорытынды жасайды. 

В.К.Спирин [15] дене шынықтыру және спорт мәдениеті құндылықтарын 

белсенді игеретін оқушылардың аса төмен пайызы бірқатар факторларға, соның 

ішінде мектептегі дене шынықтыру сабақтарын ұйымдастыру мен өткізуге 

тиімсіз практикалық тәсілдерді пайдалануға байланысты деп санайды. 

Авторлардың бірқатар жұмыстары оқушылардың дене тәрбиесін 

ұйымдастырудың түрлі формаларын жүзеге асыруды зерттеуге бағытталған. 

Балалармен және жастармен дене шынықтыру-спорттық жұмыстың жаңа 

түрлерін В.И.Столяров, Н.В. Кудрявцева [16], сондай-ақ клубтық спорттық 

жұмыстар ұсынады [17]. Дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларының оңтайлы 

үйлесімі жайлы С.Г.Кикалашвили [18], В.И.Столяров [19], С.В.Меркулов [20] 

өз еңбектерінде қарастырады. 

Біз зерттеп отырған мектеп оқушыларының дене тәрбиесі процесін 

жетілдіру мәселесі аясында іргелі жұмыстарды келесі мамандар жүргізді. 

ЕЯ.Бондаревский [21] жастардың дене даярлығын бақылаудың педагогикалық 

негіздерін ғылыми түрде дәлелдеді. А.А.Гужаловский [22] алғаш рет мектеп 

жасындағы балалардың физикалық (қозғалыс) қасиеттерінің даму кезеңін және 

дене даярлығын оңтайландыру мәселесін негіздеді [22]. Е.А.Короткова [23] 

өзінің докторлық диссертациясында оқушылардың сараланған дене 
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шынықтыру технологиясы негізінде мектептегі дене шынықтыру пәні бойынша 

оқу процесін оңтайландыру тұжырымдамасын іске асырды. Ш.Х.Ханкельдиев 

[24] өз жұмысында ыстық климатты аймақтардағы оқушы жастардың 

педагогикалық ерекшеліктерін ашты. В.Н.Шаулин [25] дене шынықтыруды 

қалыптастыру барысында 6-17 жас аралығындағы оқушылар тәуелсіздігін 

дамытудың тұжырымдамалық ережелерін ұсынды. Т.А.Ботагариев [26] 

аймақтық жағдайларды ескере отырып, мектеп оқушыларының дене тәрбиесін 

жетілдірудің ғылыми-педагогикалық негіздемесінің тұжырымдамасын ұсынды. 

К.И.Адамбеков [27] өзінің докторлық диссертациясында оқушылардың дене 

тәрбиесінің педагогикалық негіздерін қарастырды. 

Л.И.Убышева [28] «спорттық мәдениет» пәнін енгізуді ұсынады. Оның 

пікірі бойынша, «... оқу пәнінің мақсаты тұлғаның спорттық мәдениетін 

қалыптастыру болып табылады». Оқу пәнінің мазмұнында теориялық, 

практикалық және бақылау деп аталатын үш бөлім болады: [28, 6-бет]. 

Әлеуметтік, педагогикалық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы 

ғылыми жетістіктерді кеңінен қолдануға негізделген дене шынықтыру жүйесін 

жетілдіру процесі соңғы жылдары аса күрделі түрде жүзеге асып келеді және 

олардың арасында дене шынықтырумен айналысуға деген мотивация маңызды 

болатын көптеген факторларға байланысты. Оқу мотивациясын қалыптастыру 

мәселелеріне А.К.Маркова, Т.А.Матис, А.Б.Орлов өз жұмыстарын арнады [29]. 

Мектеп оқушыларының дене шынықтыру сабақтарына деген ынтасының 

тікелей мәселелері А.М.Войлоковтың [30]; К.И.Адамбековтың [31]; 

Р.К.Малинаускаустың, Ш.А.Шнирастың, Ж.Вазненің [32]; Л.С.Дворкиннің, 

О.Ю.Давыдовтың, О.И.Дюшконың [33]; М.И.Жаворонкованың [34]; 

Н.И.Пономаревтың, В.М.Рейзиннің [35] еңбектерінде қарастырылды. 

Оқушылардың дене тәрбиесі процесінде дене жаттығуларымен өз бетінше 

айналысу маңызды орын алады. Бұл бағытта Г.Б.Мейксон, Е. Б. Шаулина [36]; 

В. Н. Шаулин [25] еңбектері белгілі өзіндік үлес қосты. 

Дене шынықтыру бойынша бағдарламаларды талдауға Н.А.Карпушко, 

В.В.Приходько, Н.И.Лубышева [37]; В.Т.Чичикин [38]; В. В. Пономарев [39] өз 

жұмыстарын арнады. В.Н.Шаулин [40]; М.М.Боген [41]; Л.В.Волков [42]; 

В.П.Филин [43]; В.А.Новиков [44]; К.Г.Плотников [45]; Е.А.Короткова [46] 

еңбектерін дене шынықтыру сабақтарында физикалық қасиеттерді дамытуды 

оңтайландыру және қозғалыс әрекеттерін меңгеру мақсатында түрлі әдістерді 

қолдануға арнады.  

Мектепте дене тәрбиесі бойынша оқу жұмысын жоспарлау мәселелері 

А.Н.Ханның [47]; Г.А.Васильковтың [48]; В.Г.Едигарянның [49]; 

С.Г.Рзумановның, Т.С.Усманходжаевтың [50] еңбектерінде көрініс тапты. 

Осылайша, спорттық бағдарланған дене тәрбиесін енгізу мәселелері 

бойынша қолда бар зерттеулерді талдау оның бірнеше құрамдас бөліктерінің 

барын көрсетеді: физикалық жетілу белгілерін дамыту деңгейін зерттеу, дене 

шынықтырудың қосымша жаттығу сабақтарының тиімділігі, балаларды 

спорттық бағдарлаудың педагогикалық технологиясы, балалардың физикалық 

белсенділігін жетілдірудің әлеуметтік және психологиялық аспектілері, 
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оқушылардың дене шынықтыру бойынша оқу процесін бағдарламалық-

әдістемелік қамтамасыз ету, жеке тұлғалық бағытталған дене тәрбиесі, адамның 

өзіндік құндылығының басымдығын тану, мектеп оқушыларының дене 

тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін оны дамытудың әлемдік 

практикасының қазіргі жай-күйі тұрғысынан нақтылау, мектеп оқушыларының 

дене тәрбиесін ұйымдастырудың түрлі формаларының оңтайлы үйлесуі, 

физикалық даярлықты бақылау жасау, аймақтық жағдайларды ескере отырып, 

оқушылардың дене тәрбиесін жетілдіру, дене шынықтырумен айналысуға 

ынталандыру, оқушылардың дене шынықтыру жаттығуларымен өз бетінше 

айналысуы, дене шынықтыру бағдарламаларын талдау, физикалық 

қасиеттердің дамуын оңтайландыру және қозғалыс әрекеттерін дамыту, 

оқушылардың дене тәрбиесі бойынша оқу жұмыстарын жоспарлау. 

Мамандардың зерттеулерінде [5, 8, 11, 15, 28 және т. б.] зерттеу пәнінің 

құрамдас бөліктерін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету негізделгендігіне 

қарамастан, біздің ойымызша, қазіргі кезеңде келесі мәселелер одан әрі 

зерттеуді қажет етеді: 

а) Қазақстанда оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін дамытудың 

бағдарламалық-нормативтік негіздерін зерделеу; 

б) оқушылардың жоғары жетістіктердің факторларын анықтайтын дене 

дамуы мен дайындығының жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізу белгілері; 

в) оқушылардың дене тәрбиесі үдерісін жетілдіру мәнмәтінінде заманауи 

концептуалды амалдарды анықтау; 

г) жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптарында дене тәрбиесі 

бойынша бағдарламаның базалық және вариативтік бөлігінің іске асырылу 

жағдайын анықтау; 

д) жоғары сынып оқушыларының дене шынықтырумен және спортпен 

шұғылдануға ынта ерекшеліктерін зерделеу; 

е) жалпы білім беретін мектептерде спорттық бағдарланған дене тәрбиесін 

енгізу технологиясын әзірлеу. 

Біздің зерттеу пәніміздің аталған құрамдас бөліктеріне ерекше назар 

аудару дене шынықтыру мен спорттың жетекші мамандарының озық 

тәжірибесін, сондай-ақ Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру 

орталығы филиалының Атырау аймақтық дене шынықтыру және спортты 

дамыту орталығының басшысы ретіндегі өз тәжірибесін жинақтауға 

байланысты. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздікті қабылдануымен және 

Атырау қаласының жалпы білім беретін мектептерінде дене тәрбиесі бойынша 

республикалық үлгілік бағдарламаға өтумен дене шынықтыру мамандары 

оқушылардың дене тәрбиесін жетілдіруге бағытталған бағдарламалық 

материалдың нұсқалы бөлігінің мазмұнын толтырудың түрлі жолдарын 

ұсынды. Сонымен, Т.А.Ботагариев [51] дене шынықтыру әрекетінің барлық 

қатысушыларының (дене шынықтыру мұғалімдерінің, пән мұғалімдерінің, 

студенттердің, оқушылардың, жалпы білім беретін мектеп директорларының, 

біліктілікті арттыру институттарының дене тәрбиесі әдіскерлерінің) өзара 

байланысты қатысуына негізделген мектеп оқушыларын физикалық 
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жетілдірудің кешенді аймақтық бағдарламасын әзірлеп, практикаға енгізді. 

Оқушылардың дене тәрбиесі процесі дамуының қазіргі кезеңінде шығыс жекпе-

жегі мен спорттың басқа түрлерін вариациялық бөлікке кеңінен енгізу 

тенденциясы байқалады. Біздің ойымызша, «Дене шынықтыру» пәні бойынша 

мемлекеттік стандартта қойылатын талаптар аясында осы спорт түрлерін оқу-

тәрбие процесінің басқа элементтерімен өзара байланыста ұтымды, ғылыми 

негізделген түрде енгізу қажет. 

В.К.Балсевич атап өткендей [55], мектеп кестесі шеңберіндегі дәстүрлі 

дене шынықтыру сабағы оқушылардың физикалық қасиеттерін оңтайлы 

дамытуға мүмкіндік беретін жаттығу әсерін бермейді. Осыған байланысты, 

сабақтардың сауықтыру әсерін, оқушылардың функционалдық, физикалық 

даярлық, дене дамуы деңгейін арттыру міндетін шешуді қамтамасыз ететін 

инновациялық технологияларды ұйымдастыру мен іске асыруды оңтайландыру 

бойынша тәсілдерді ғылыми жағынан іздестіру қажет.  

Зерттеу проблемасы дене тәрбиесі процесінің сауықтыру әсерін арттыру 

қажеттілігі, дене жаттығуларымен шұғылданудың жаттығу әсерін іске асыру 

және аймақтық жағдайларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының 

жалпы білім беретін мектептерінде осы процесті іске асыру жүйесінің ғылыми-

әдістемелік негіздемесі жеткіліксіз дене тәрбиесін ұйымдастырудың белсенді 

нысандарын енгізу арасындағы қайшылықпен анықталады. 

Зерттеу тақырыбы Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен 

спортты дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырумен байланысты. 

Зерттеу нысаны – Атырау облысының жалпы білім беретін 

мектептеріндегі дене тәрбиесі бойынша оқу-тәрбие үдерісі. 

Зерттеу пәні - орта мектептің оқу үдерісінде спорттық бағдарланған дене 

тәрбиесін жүзеге асыру технологиясы. 

Зерттеу гипотезасы. Спорттық бағдарланған дене тәрбиесі 

технологиясын, оның қажеттілігін айқындайтын ғылыми-теориялық 

алғышарттарды, дене тәрбиесі бойынша бағдарламаның базалық және 

вариативтік бөлігінің жағдайын, оқушылардың дене дайындығының бастапқы 

деңгейін анықтауды және оқушылардың дене шынықтыру мен спортқа деген 

ынтасының ерекшеліктерін зерттеуді анықтау негізінде Атырау облысының 

жалпы білім беретін мектептеріндегі жоғары сынып оқушыларының оқу 

процесіне әзірлеу және енгізу олардың физикалық дайындығы мен физикалық 

дамуының деңгейін жақсартуға, оқушылардың дене шынықтыру мен спортқа 

деген ынтасын арттыруға мүмкіндік береді деп болжанады.   

Зерттеу мақсаты - жоғары сынып оқушыларының дене тәрбиесі 

сабақтарында орта мектептің оқу процесінде спортқа бағытталған дене 

тәрбиесін жүзеге асыру технологиясын теориялық және эксперименттік 

негіздеу. 

Зерттеу міндеттері: 

1. Оқушылардың спорттық бағдарланған дене тәрбиесінің ғылыми-

теориялық алғышарттарын анықтау.  
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2. Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінің жоғары 

сыныптарында дене тәрбиесі бойынша бағдарламаның базалық және 

вариативтік бөлігінің іске асырылу жағдайын зерттеу. 

3. Жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру мен спортқа деген 

ынтасын зерттеу. 

4. Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінің жоғары сынып 

оқушыларының физикалық даярлығының бастапқы деңгейін анықтау. 

5. Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінде спортқа 

бағытталған дене тәрбиесін енгізу технологиясын әзірлеу және негіздеу. 

 Қойылған міндеттерді шешу үшін келесі зерттеу әдістері қолданылды: 

ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен құжаттық материалдарды талдау, 

педагогикалық қадағалау, хронометриялау, жүрек соғу жиілігін (ЖСЖ) және 

артериялық қан қысымын (АҚ) анықтау, сауалнама, физикалық даярлықты 

бақылау сынақтары, математикалық статистика әдістері, педагогикалық 

эксперимент. 

Зерттеудің басты идеясы. Оқушылардың физикалық қасиеттерін 

дамытуға әсер етудің соңғы әсеріне қол жеткізе отырып, дене шынықтыру пәні 

бойынша оқу процесіне спорттық бағдарланған дене тәрбиесі технологиясын 

енгізу, дене шынықтыру бойынша ұсынылған бағдарламалық материалды 

игеру, дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға деген ынтаны 

арттыру. Жалпы, оқушылардың физикалық дамуы мен физикалық 

даярлығының жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағытталған оқу-тәрбие 

процесінің өнімділігін арттыруға қол жеткізу.  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы келесілерден тұрады: 

- оқушылардың спортқа бағытталған дене тәрбиесінің ғылыми-теориялық 

алғышарттары анықталды, соның нәтижесінде оқушылардың дене тәрбиесін 

ұйымдастырудың белсенді формаларын оңтайландыру бойынша 

эксперименттік зерттеулердің бағыттары нақтыланды; 

- жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптарында дене тәрбиесі 

бойынша бағдарламаның базалық және вариативтік бөліктерінің тиімсіз іске 

асырылуын айқындайтын факторлар анықталды; 

- оқушылардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға деген 

ынтасының кейбір ерекшеліктері анықталды; 

- жалпы білім беретін мектептің оқу процесіне спорттық бағдарланған дене 

тәрбиесін енгізу технологиясы әзірленді;; 

- орта мектептің жоғары сыныптарында спорттық бағдарланған дене 

тәрбиесін тиімді ұйымдастыру бойынша дене шынықтыру мұғалімдеріне 

ұсыныстар жасалды.  

Жүргізілген зерттеудің теориялық маңыздылығы келесілермен 

ұштасады: 

- жалпы білім беретін мектептерде спорттық бағдарланған дене тәрбиесін 

енгізу қажеттілігі тұжырымдамасын әзірлеуде;  

- орта мектепте спортқа бағытталған дене тәрбиесін енгізудің қолда бар 

алғышарттарын негіздеуде;   
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- зерттеу нәтижелерін дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша 

оқитын студенттерді оқыту, дене шынықтыру мұғалімдерінің, дене тәрбиесі 

оқытушыларының, спорт түрлері бойынша нұсқаушылар мен 

жаттықтырушылардың біліктілігін арттыру үшін дәрістер мен семинарлар 

курсы бойынша қосымша теориялық материал ретінде пайдалануда, сондай-ақ 

мектепте спортқа бағдарланған дене тәрбиесі элементтерін енгізуге дайындық 

кезінде және оны іске асыру барысында оқушылар үшін тікелей сабақтар өткізу 

кезінде.  

Зерттеудің практикалық маңыздылығы жалпы білім беретін 

мектептерде және Атырау облыстық кадрлардың біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау институтында келесідей зерттеу нәтижелерін эксперименттік 

негіздеу және іс жүзінде қолдану (енгізу) болып табылады:  

- жалпы білім беретін мектептің жоғары сынып оқушыларына арналған 

дене тәрбиесі бағдарламасының негізгі және вариативтік бөліктерін іске асыру 

барысында таеквондо бойынша сабақтар өткізу бағдарламалары; 

- «Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінің жоғары 

сыныптарында спорттық бағдарланған дене тәрбиесін енгізу технологиясы» 

тақырыбы бойынша дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған біліктілікті 

арттыру және кадрларды қайта даярлау курстарында семинар бағдарламасы; 

- енгізу актілерімен расталған Атырау облысының жалпы білім беретін 

мектептерінің оқу процесінде спорттық бағдарланған дене тәрбиесін жүзеге 

асыру технологиялары (А қосымшасы). 

Зерттеудің әдіснамалық негізі: Л.П.Матвеевтің [53], В.М.Выдриннің [54]  

еңбектеріндегі дене шынықтыру теориясы; В.Н.Платоновтың спорттық 

жаттығу теориясы [55]; А.Н.Леонтьевтің белсенділік мен қажеттілік теориясы 

[56]; В.С.Ледневтің білім мазмұны теориясы [57]; П.Благуштың тестілеу 

теориясы [58]; П.Я:Гальперин атап өткен білімді меңгеру және әрекеттер мен 

түсініктер қалыптасуын басқарудың аспектілері [59]; мотивациялық оқыту 

теориясы [29, 5-11 б.]; Л.П.Матвеев пен Ф. Меерсон шығармаларындағы 

дененің физикалық жүктемелеріне ағзаның бейімделу теориясы [60]; 

М.М.Богеннің қимыл әрекеттерін оқыту теориясы [41] және т. б.  

Зерттеу көздері: дене шынықтыру және спортты дамыту мәселелері 

бойынша заңнамалық және нормативтік құжаттар («Дене шынықтыру және 

спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы [61]; Қазақстан 

Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2007-2011 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы [1, 16-бет]; Қазақстан 

Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамыту тұжырымдамасы [62]); 

жалпы білім беретін мектептерге арналған оқулықтар, оқу құралдары және дене 

шынықтыру жөніндегі бағдарламалар; Қазақстан Республикасындағы («Дене 

шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру хабаршысы» 

журналдары),  жақын шетелдегі («Дене шынықтыру теориясы мен 

практикасы», «Дене шынықтыру: тәрбие, білім, жаттығу») дене шынықтыру 

және спорт жөніндегі мерзімді басылымдары, зерттеліп отырған проблеманың 

жай-күйін сипаттайтын монографиялық еңбектер; бұқаралық педагогикалық 
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тәжірибе, Атырау аймақтық дене шынықтыру және спортты дамыту 

орталығының басшысы ретіндегі өз жұмыс тәжірибесі. 

Авторлардың үлесі Қазақстан Республикасының Атырау облысында 

оқушылардың спорттық бағдарланған дене тәрбиесін енгізудің алғышарттары 

мен қажеттілігін зерттеуден, таеквондо мысалында орта мектептің жоғары 

сынып оқушыларының (9-11) спорттық бағдарланған дене тәрбиесі 

бағдарламасын әзірлеуден, оқу процесіне спорттық бағдарланған дене 

тәрбиесін енгізудің әзірленген технологиясының теориялық және 

эксперименттік негіздемесінен, зерттеу қорытындысы бойынша автореферат 

пен ғылыми-әдістемелік құралдың жазудан, зерттеу нәтижелерін жариялаудан 

тұрады.    

Келесі ережелер шығарылады. 

1. Дене шынықтырудың дәстүрлі сабағын жүзеге асыру шеңберінде 

Оқушылардың дене бітімін жетілдіру белгілерін дамытудың қажетті деңгейі 

(физикалық даму және дене даярлығы) мен мұндай жаттықтыратын әсерге қол 

жеткізудің мүмкін болмауы арасында қайшылықтардың болуы дене тәрбиесін 

ұйымдастырудың белсенді нысандарын, атап айтқанда, спорттық-бағдарланған 

бағытты дамыту қажеттілігін тудырады. 

2. Жоғары сынып оқушыларының физикалық даярлығы деңгейінің 

төмендігі, оқушылардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға 

деген мотивация көрсеткіштерінің төмен мәні Атырау облысының жалпы білім 

беретін мектептерінің жоғары сыныптарында дене тәрбиесі бойынша 

бағдарламаның базалық және вариативтік бөліктерінің тиімсіз іске 

асырылуының салдары да, себебі де болып табылады. 

3. Спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізудің теориялық және 

эксперименттік негізделген технологиясы, оны Атырау облысының жалпы 

білім беретін мектептерінде енгізу қажеттілігін қоса алғанда, әзірленген 

технология бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі тәсілдері және іске 

асыруға ықпал ететін факторлар тізбесі. 

4. Жоғары сынып оқушыларының дене тәрбиесі бойынша оқу процесіне 

спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізу мектептің педагогикалық 

ұжымын, оқушылар мен ата-аналардың өзара байланысты қызметін 

оңтайландыруға, оқушылардың денсаулығын нығайтуға, дене шынықтыру 

мұғалімдерінің кәсіби қасиеттерінің оқушылардың физикалық жағдайын 

жақсартуға бағытталуын жақсартуға мүмкіндік береді.  

5. Физикалық даярлық көрсеткіштерінің динамикасы және жоғары 

сынып оқушыларының педагогикалық экспериментте дене шынықтырумен 

және спортпен шұғылдануға ынталандыру деңгейі. 

Жұмыстың апробациясы. Зерттеудің негізгі материалдары халықаралық 

конференцияларда (4), «Дене шынықтыру хабаршысы» («Вестник физической 

культуры») (3), «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» («Теория и 

методика физической культуры») (1) және «Ұлт тағылымы» (1) журналдарында 

апробацияланды. Зерттеу нәтижелері бойынша әдістемелік ұсынымдар (2) және 

әдістемелік құрал (1) шығарылды. Осылайша, барлығы 12 жұмыс жарияланды, 
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оның ішінде ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

басылымдарда 5 мақала жарияланды. Зерттеу нәтижелері жалпы білім беретін 

мектептердің және Атырау облыстық кадрлардың біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау институтының оқу процесіне енгізілді, бұл енгізу актілерімен 

расталады (А қосымшасы). 

Ғылыми-әдістемелік құралдың көлемі мен құрылымы. Ғылыми-

әдістемелік құрал кіріспеден, төрт бөлімнен, тұжырымнан, қорытындыдан, 

ғылыми-практикалық ұсынымдар мен қосымшалардан тұрады. Пайдаланылған 

әдебиеттер тізіміне 208 ғылыми және әдістемелік әдебиеттер кіреді, олардың 8-і 

алыс шетел тілдерінде. Ғылыми-әдістемелік құралға 29 кесте мен 7 сурет енген. 

Кіріспеде тақырыпты таңдау және оның өзектілігі негізделеді, жұмыс 

гипотезасы тұжырымдалады, зерттеудің мақсаты, объектісі және мәні 

анықталады. Жұмыстың ғылыми жаңалығы, теориялық және практикалық 

маңыздылығы көрсетілді, негізгі ережелер баяндалды, зерттеудің апробациясы 

туралы мәліметтер ұсынылды. Бірінші «Оқушылардың спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесі проблемасының ғылыми-теориялық 

алғышарттары» бөлімінде дене тәрбиесін ұйымдастырудың және спорттық-

бағдарланған бағытты енгізудің іс жүзінде жүзеге асырылатын формаларына 

түзетулер енгізу қажеттілігін анықтайтын негізгі алғышарттар қарастырылады. 

Екінші «Зерттеудің әдіснамасы мен ұйымдастырылуы» бөлімінде қойылған 

міндеттер шешіліп, осы зерттеуді ұйымдастырудың ерекшеліктері көрсетілген 

зерттеу әдістері сипатталған. «Атырау облысының жалпы білім беретін 

мектептерінің жоғары сыныптарында дене тәрбиесі жөніндегі 

бағдарламаны іске асыру жағдайы және оның тиімділігін айқындайтын 

өлшемдер» деген үшінші бөлімде мектептегі дене тәрбиесі жөніндегі 

бағдарламаның базалық және вариативтік бөлігін іске асырудың ерекшелігі; 

жоғары сынып оқушыларының дене шынықтырумен және спортпен 

шұғылдануға деген уәждемесінің ерекшеліктері; зерттелетін оқушылардың – 

Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінің жоғары сынып 

оқушыларының физикалық даярлығының бастапқы деңгейі ұсынылған. 

«Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінде спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесін енгізу технологиясының эксперименттік 

негіздемесі» деген төртінші бөлімде оқушылардың спорттық-бағдарланған 

дене тәрбиесі технологиясының міндетті компоненттері (мысалда «таеквондо»), 

педагогикалық эксперимент нәтижелері бойынша Атырау облысының жалпы 

білім беретін мектептерінің жоғары сыныптарында дене тәрбиесі бойынша оқу 

процесіне технологияны енгізудің ерекшеліктері мен тиімділігі ұсынылған. 

Оқу-әдістемелік құралдың соңында тұжырым, қорытынды, ғылыми-

практикалық ұсыныстар, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымшалар 

жазылған. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1 Оқушылардың спорттық-бағдарланған дене тәрбиесі мәселесінің 

ғылыми-теориялық алғышарттары  

 

1.1 Оқушылардың дене тәрбиесі жүйесінің бағдарламалық-

нормативтік негіздерін дамыту  

 

В.С. Рубиннің [63] пікірі бойынша, біз қандай бір жоғары идеяларға қол 

жеткізсек те, қандай бір міндеттер қойсақ та, тіпті тиісті біліміміздің болғанына 

қарамастан, тиісті бағдарламалар мен нормативтік талаптарды жасамай тұрып, 

адамның физикалық жетілуі жайлы айтпағанда, тиісті уақытта физикалық 

дайындық деңгейіне жету өте қиын. 

Ең алдымен бағдарлама «не істеу керек?» деген сұраққа жауап береді. 

Яғни, ол іс-әрекеттің мазмұнын және оны уақытқа қарай бөлуді ашады. 

Нормативтер бағдарламаны іске асырғаннан кейін қатысушылардың тиісті 

контингенті шығуы тиіс осы қызмет нәтижелері көрсеткіштерінің деңгейін 

айқындайды. 

Біздің еліміздегі дене тәрбиесінің іргелі жетістіктерінің бірі «КСРО 

халқының дене тәрбиесі бағдарламасын» жасалуы деп санау керек, онда 

халықтың түрлі контингенттерінің дене тәрбиесі бағдарламаларын жас 

ерекшеліктерін және олардың әлеуметтік мәртебесін ескере отырып әзірлеудің 

негізгі бастапқы ережелері тұжырымдалған. Бағдарламаның мақсаты - адамның 

жеке басын жан-жақты үйлесімді дамытудың, оның денсаулығын нығайту мен 

сақтаудың факторы ретінде дене шынықтырудың тиімділігін арттыруға 

жәрдемдесу. [63, 15-б.].   

Осы мамандар негізінде жасалған отандық дене тәрбиесі 

бағдарламаларының мазмұнындағы сабақтастықты талдау келесі 

тенденцияларды анықтауға мүмкіндік берді. 

1917-1932 жылдарға қатысты алғашқы кеңестік оқу бағдарламаларында 

бастапқыда қалыптасқан мектептің дене тәрбиесінің пайдакүнемдік бағыты оны 

негіздеу мен дамытуда жетекші бағытқа айналды. Сонымен, 1932 жылғы 

мектеп бағдарламалары оқушылардың дене тәрбиесі мен әскери дайындығы 

арасындағы байланыстың маңыздылығы мен міндеттілігін айқын атап өтті 

[37,64]. 

В.А. Чугуевтің [65] деректері бойынша, Қазақстан Республикасында дене 

шынықтыру бойынша алғашқы мектеп бағдарламасы - Орынбор тәжірибелік-

көрсету мектебі базасында, ал бірыңғай бағдарлама 1927 жылы құрылған. Осы 

бағдарламаны енгізгеннен кейін дене тәрбиесі барлық мектептерде міндетті 

пәнге айналады. 

Н. Ромашов [66] 1946-62 жылдары әскери-дене тәрбиесінің жалпы білім 

беру жүйесіндегі рөлі мен орнын шектеу тенденцияларының байқалғанын 

көрсетеді. Шақыруға дейінгі дайындық бойынша сағат көлемі, оның жалпы 

маңыздылығы  азаяды, дене тәрбиесін күшейту белең алады. Оның пікірі 
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бойынша, мұны дұрыс деп санауға болмайды, өйткені 50-ші жылдарындағы 

қырғи қабақ соғыстың тереңдеуі объективті түрде құлдырауды емес, жас 

ұрпақтың әскери-дене тәрбиесін жандандыруды талап етті.  

Соғыстан кейінгі жылдары арнайы тапсырысты ескере отырып, бұқаралық 

дене шынықтыру қозғалысын дамыту, спорт шеберлігін арттыру және кеңестік 

спортшылардың әлемдік біріншіліктерде жеңіске жетуі маңызды болып 

танылды. Мектеп бағдарламаларын жасаудың білім беру принципіне баса назар 

аударылды, яғни дене шынықтырумен қатар оқушыларға спорттың: 

гимнастика, жеңіл атлетика, шаңғы дайындығы, спорттық ойындар сияқты 

негізгі түрлері бойынша біліктер мен дағдылар үйретілді. Бірақ физикалық 

білім беру мәселесін шешудегі мұндай тәсіл тек қимыл әрекеттеріне арнайы 

оқыту және жеке адамның онымен байланысты білімін беру процесі ретінде 

физикалық дайындық деңгейінде қалды және жасөспірімді дене 

шынықтырумен таныстырмады.    

70-ші жылдардан бастап дене тәрбиесіне баса назар аудару білім беру 

басымдығынан, яғни «негізгі спорт дағдыларына үйрету» оқушылардың 

кондициялық мүмкіндіктерін арттыруға анағұрлым тиімді әсер ету ниетімен 

көрінетін сауықтыру басымдығына қарай ауыса бастады. 

К.А.Кулановтың [67] пікірі бойынша, 1966-1985 жылдар кезеңінде 

республиканың жалпы білім беретін мектептерінде дене тәрбиесінің даму 

динамикасы күрделі және қарама-қайшы болды. Бір жағынан, мектептердің 

материалдық-спорттық базасы жақсарады, қажетті спорт жабдықтары мен 

мүліктері сатып алынады, дене шынықтыру бойынша оқу жұмысының сапасы 

көтеріледі; екінші жағынан, ережелер қаулылармен және бұйрықтармен 

бойынша жарияланады, көбінесе қағаз жүзінде қалады, мектеп спортының 

бұқаралық сипаты спорт шеберлері мен жоғары дәрежелі спортшыларды 

даярлау үшін құрбан болады. Көрсеткіштерді тіркеу, дене шынықтыру және 

бұқаралық қозғалысты ресімдеу орын алды, бұл жас ұрпақтың дене тәрбиесі 

мен денсаулығын нығайту ісіне айтарлықтай зиян келтірді. 

Мектептегі дене шынықтыруды түбегейлі өзгерту қажеттілігі 1984 жылғы 

жалпы білім беретін және кәсіптік мектептер реформасының шығуына әкелді. 

Оны жүзеге асыруға байланысты 1985-86 оқу жылынан бастап «Жалпы білім 

беретін мектептердің І-ІХ сынып оқушыларының дене тәрбиесінің кешенді 

бағдарламасы» енгізілді [68]. Бұрынғыдай бағдарлама барлық мектептер үшін 

бірдей болды. Бағдарлама кешенді деп аталды. Мұндай атау оның мазмұнының 

мәнін және енгізілген өзгерістердің сипатын көрсетті, өйткені түбегейлі 

өзгерістер де, балалар мен жасөспірімдердің қозғалыс белсенділігінің түрлі 

формаларын тәжірибеде сынаудың жаңа тұжырымдамалық тәсілі де ұсынылған 

жоқ. 

Шетел мектептердегі дене шынықтыру бағдарламаларын талдау оларды 

құрудағы кейбір айырмашылықтарды көрсетті. Олар, ең алдымен, қазіргі батыс 

еуропалық дене шынықтыру тұжырымдамаларында постматериалды идея 

қалыптаса бастағандығынан туындайды. Бұл ХІХ ғасырдағы дене 

шынықтырудың дамуына тән денсаулық, патриотизм, әскери дайындық және 
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т.б. сияқты утилитарлық мақсаттар дене шынықтыру әрекетінің мақсаттарын 

даралау процесіне, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске асыруға жол 

берді деп түсініледі.  

Тарихи дәстүрлермен, мемлекеттік және қоғамдық басқарудың 

қалыптасқан құрылымымен байланысты айырмашылықтармен қатар, түрлі 

елдердің мектептегі дене шынықтыру бағдарламаларында көптеген жалпы 

белгілерді анықтауға болады. Көптеген елдерде оқу бағдарламаларының 

мазмұны жалпы дамыту жаттығуларына, қимылды және спорттық ойындарға, 

суда жүзуге баса назар аударады. Соңғы жылдары музыка әуеніндегі 

гимнастикалық және би жаттығулары да кеңінен тарала бастады. 

Педагогикалық бақылау жүйесінде сабақтардың коммулятивтік әсерін ескере 

отырып, абсолютті нормаларға емес, қимыл сапасының даму деңгейінің өсу 

қарқынына шешуші мән беріледі.  

Иллюстрация үшін біз мектеп оқушыларының дене тәрбиесінің кейбір 

шетелдік бағдарламаларын сипаттаймыз. 

1988 жылы американдық денсаулық сақтау, дене тәрбиесі және би альянсы 

дайындаған дене тәрбиесі бойынша балабақша жасындағы балалардан бастап 

орта мектептің 12-ші сыныбындағы балалардың жас ерекшеліктеріне арналған 

жаңа оқу бағдарламасы физикалық қасиеттерді дамытудың аэробты төзімділік, 

икемділік, бұлшық ет күші, бұлшық ет төзімділігі және үйлесімді физикалық 

даму деп аталатын 5 негізгі бағытын қамтиды. Бағдарламаның негізін жеке 

амал құрайды, оған жаңа оқу материалдары мен оқушыларды ынталандырудың 

сыйлықақы жүйесі кіреді [69].   

Вирджиния штатының бір округіндегі бастауыш мектептердегі дене 

шынықтырудың жаңа бағдарламасында қозғалыс дағдыларымен қатар 

психомоторлық даму, физикалық даярлылық және әлеуметтік өзара әрекеттесу 

дағдыларын қалыптастыру бөлімі бар [70]. 

Орта мектептерге арналған жаңа шетелдік дене шынықтыру 

бағдарламаларының көпшілігі оқушылардың физикалық даярлығын дамытуға 

арналған барлық сабақтарды және осы сабақтарда өте қарқынды жүктемені 

қарастырады. Сонымен, Ұлыбританияда жасалған «Өз жүрегіңді қадағала» 

жобасының бөлігі болып табылатын «Бақытты жүрек» деп аталатын мектептің 

дене тәрбиесі жобасы балалардың 20 минут бойы физикалық белсенділікте 

болуын ұсынады. ЖСЖ қарқындылығы аптасына кемінде 3 рет қайталанғанда 

жүрек соғу жиілігі минутына 140 соққыға жетеді [71].   

Шығыс Еуропа елдерінің жалпы білім беретін мектептері оқушыларының 

дене шынықтыру даярлығы бағдарламаларында дене шынықтыру-сауықтыру, 

әсіресе сыныптан тыс, мектептен тыс спорттық жұмыстарды кеңейтуге баса 

назар аударылған. Оларда физикалық даярлылық деңгейін көтеру мен қимыл 

сапасын дамытуға және өмірлік маңызды ептіліктер пен дағдыларды игеруге 

жоспарланған уақытты арттыруға ықпал ететін гимнастика мен жеңіл атлетика 

бойынша дәстүрлі бөлімдерді қысқартты. Оның орнына мектеп жасындағы 

балаларды жан-жақты тәрбиелеудің анағұрлым тиімді құралы болып табылатын 

спорттық және қимылды ойындарға артықшылық беріледі [72-75].  
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Алайда, А. Г. Сухаревтің пікірінше [76], Шығыс Еуропа елдеріндегі мектеп 

оқушыларының дене тәрбиесінің кейбір бағдарламалары бастауыш мектеп 

жасындағы балаларды спорттық жаттығу принциптерін қолдана отырып, 

белгілі бір спорт түріне дайындауға бағытталған: максималды жетістіктерге 

бағыттаушылық, терең мамандандыру және даралау, жаттығу процесінің 

үздіксіздігі, шекті жүктемелерге ақырындап көшу. Ол бағдарламаның бұлайша 

таңдалуы балалар мен жасөспірімдердің дене тәрбиесі жүйесінің жалпы 

принциптері мен сауықтыру міндеттеріне қайшы келетін мектеп спортының 

кәсібиленуіне әкелуі мүмкін деп есептейді. 

Теңавторлармен бірге Е.Я.Бондаревскийдің [77] дамыған капиталистік 

елдердегі мектеп бағдарламаларына жүргізген талдау нәтижелері бойынша, 

мұғалім мектептерді қаржыландырудың нақты шарттары мен материалдық-

техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, бағдарламаны айтарлықтай өзгерте 

алады. Олар американдық мектептердің үштен бірінде, тіпті жеңілдетілген дене 

шынықтыру бағдарламаларын жүзеге асыруға қаражат бар екенін айтады. 

Тәуелсіз қаржыландыру көздері жоқ көптеген мектептер бұл бағдарламаларды 

қысқартуға мәжбүр. 

В. Юричева [78] АҚШ-тың әр штаты мен мектеп ауданы (мұндайлар 

15500) өз бағдарламасына құқылы екенін айтады. Бағдарламасын әдістемелік 

кеңес мақұлданған мұғалім тіпті өз бетінше жұмыс істей алады. 

Бағдарламаларда спорттық ойындардың кеңінен қолданылуы, ұсынылатын 

спорт түрлерінің әртүрлілігі, яғни оқушылардың өз қалауына сәйкес 

сабақтарды таңдау мүмкіндігі назар аудартады. Мамандар [79] да балалардың 

сауықтыру, жалпы физикалық жаттығулардан гөрі белгілі бір спорт түрімен 

айналысқысы келетінін айтады. Бұл талпыныс оның жолдастарына айналған 

құрдастарының өз шеңберімен, балалар арасындағы спортпен шұғылданудың 

беделімен байланысуға негізделген. 

Бар айырмашылықтармен қатар, отандық және шетелдік дене шынықтыру 

бағдарламаларының ортақ ерекшелігі бар: олар жасөспірім балалардың 

физикалық даярлығының сандық көрсеткіштеріне, жеке қимылдарды, дене 

жаттығуларын орындау кезінде немесе спорттық жарыстарға қатысу кезінде 

тиімділікке қол жеткізу көзделген.  

С.Арасымович [80] поляк мектептеріне арналған дене шынықтыру пәні 

бойынша бағдарлама оны жүзеге асырудың тиімділігін бағалау үшін 

оқушылардың білім алуда, қозғалыс ептілігі мен дағдыларының қалыптасуында 

қол жеткізген нәтижелері бойынша, сондай-ақ отандық бағдарламаларда да 

алдын-ала қарастырылатын дене тәрбиесінің құндылықтарына қатысты 

физикалық қасиеттердің даму динамикасы бойынша жүзеге асырылатындығын 

ескере отырып қарастырылғанын атап өтті.   

Т.В.Корнееваның, Н.В.Полянскаяның [81] зерттеу нәтижелері бойынша, 

дене шынықтыру сабақтарында балалардың қозғалыс белсенділігінің 

жеткіліксіздігіне, сондай-ақ сабақтан тыс уақытта оқушылармен сабақ 

түрлерінің кеңеюіне байланысты. Сонымен, Венгрияда 1-3 сыныптардағы 

күнделікті дене шынықтыру сабақтары және қалған сыныптарда аптадағы үш 
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сабақ туралы мәселе оңынан шешілді. Кубада мектептегі білім беруде дене 

шынықтыру жалпы, еңбек және политехникалық білім беру ішкі жүйесінің 

барлық пәндерінің ішінде үшінші орын алады.    

Г.П.Богданов [82] Моңғолия мектептерінде ішінде ең танымалы 

«Олимпиадалық үміттер», «Балалар надомы», кростар (жылына бір рет 

өткізіледі), 8-9 спорт түрінен жазғы лагерьлердің кіші олимпиадалар болып 

келетін 18 түрлі бұқаралық дене шынықтыру шаралары өткізілетінін айтады. 

Аталған спорттық іс-шаралардан басқа, спорттың 15-17 түрінен мектептер 

біріншілігі, жыл бойы спартакиада, шағын аудандардағы аула командаларының 

жарыстары, әскери-спорттық жарыстар, туристік сапарлар ұйымдастырылады. 

Ауылдық жерлерде аттар мен түйелердің жарысы өте танымал.   

А.А.Карповтің зерттеу нәтижелері бойынша [83], Австрия мектептеріндегі 

дене тәрбиесі бойынша оқу жоспарлары жеке және ұжымдық бөлімдерге 

бөлінеді. Олар сабақтың сол сатысы үшін белгілі бір жаттығулардың 

максималды көлемін береді. Сол ауқымда мұғалім өзінің біліктілігіне, 

жергілікті жағдайларға, оқушылардың қызығушылықтары мен бейімділігіне 

сәйкес жаттығуларды таңдайды. 

Ұлыбритания оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру 

мәселелеріне К.Джон, Б.А.Эндрюс [84] келтірген деректерді талдауы мұнда 

мектептерде дене тәрбиесін қалыптастыру және оларды шешу жолдары 

бойынша кейбір ұқсас қайшылықтар бар екенін көрсетті. Сонымен, біріншісіне 

аптасына болатын екі сабақтың жеткіліксіздігі жатады. Екіншідің арасынан ол 

түрлі стратегияларды және мектептегі оқушылар мен қызметкерлердің 

қажеттіліктеріне және бос уақыттағы сабақтарды қамтамасыз ететін түрлі 

құрылымдарына сәйкестікте бағдарламаны дамытудың икемді моделін қолдану 

қажеттілігін атап көрсетеді.  

Дене тәрбиесіне арналған жаңа оқу бағдарламаларын бірнеше негізгі 

түрлерге бөлуге болады. Ең көп тарағандары - негізгі рөл мұғалімге, оның 

шығармашылық және кәсіби мүмкіндіктеріне берілетін бағдарламалар. 

Бағдарламаның екінші түрі оқушыларға бағытталған және оларда дене 

шынықтыру белсенділігі өзін-өзі көрсету құралы ретінде әрекет етеді. 

Бағдарламаның ойын моделінде шапшаң және спорттық ойындарға баса назар 

аударылады. Төртінші модель оқушылардың оқу мен тәрбие процесінде белгілі 

бір мағынаны түсінуіне негізделген.  

Түрлі авторлардың көптеген пікірлерінің ішінде жалпы орта білім беруді 

қайта құру тұжырымдамасын ескере отырып ұсынылған мектептер мен басқа да 

оқу орындарындағы дене шынықтыру және спорт жұмыстарының идеяларын, 

міндеттерін, мәнін, мазмұнын қайта қарастырудағы бес негізгі көзқарасты бөліп 

көрсетуге болады [85]. 

Бірінші тәсіл, ең алдымен, дене шынықтыру және спорт саласындағы 

оқушылардың танымдық күштері мен шығармашылық әлеуетін дамытуға, 

білімді, қимыл ептіліктерін және дағдыларды басым игеруге бағытталған. 

Екінші, экстенсивті тәсіл аясында бастысы маңызды жаттығу әсері, 

дамыған кондициялық мүмкіндіктер және міндетті дене шынықтыру 
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сабақтарының көлемін ұлғайту арқылы физикалық қасиеттердің жоғары деңгейі 

болып табылады. 

Үшінші, спортқа бағытталған тәсіл сабақ-жаттығу түріндегі сабақтардың 

сыныптық-сабақтық және секциялық формаларының ұтымды үйлесуіне және 

спорттық әрекетті игеруге, дене шынықтыру және дене тәрбиесінің бағытталған 

үдерісі спорт саласында оқушылардың қажеттіліктері мен мүдделерін 

қанағаттандыруға, қозғалыс белсенділігінің таңдалған түрлерімен жүйелі түрде 

айналысу әдетін қалыптастыруға негізделген.   

Төртінші - сауықтыру тәсілі аясында оқушылардың денсаулығы, олардың 

физикалық дамуы мен физикалық даярлығының жоғары деңгейі жоғары 

құндылық болып саналады. 

Оқу-тәрбие процесінің жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға және қозғалыс, 

дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық әрекеттер тәсілдерін 

шығармашылықпен игеру кезінде оның өзін-өзі анықтауына бағытталуын 

анықтайтын тәсіл ерекше маңызды болып көрінеді. Дене тәрбиесінің мазмұны 

кеңістікке және шығармашылық әрекеттілікке бағытталған екі негізгі 

компоненттің тығыз органикалық бірлігі ретінде қарастырылады. Бірінші 

құрамдас бөлік жастарда адамның жалпы мәдениетінің элементі ретінде дене 

тәрбиесі туралы тұтас түсінік қалыптастыруға арналған. Бұған дене 

шынықтыру мен спорттың теориясы мен тарихы, гигиена, психология, 

физиология, биомеханика сияқты ғылымдардың материалдарына сүйене 

отырып, тұлғаның жан-жақты дамуы туралы білім негіздерін игеру, сондай-ақ 

«адам-адам», «адам-қоғам», «адам-өндіріс», «адам-мемлекет», «адам-табиғат» 

байланыстарын ашу арқылы қол жеткізіледі. Екінші құрамдас бөлік дене 

тәрбиесі процесін қозғалыс, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық 

әрекеттің тәсілдерін шығармашылық игеруге бағыттайды [16, 15-бет].  

Мектептегі дене тәрбиесін жетілдіру аясында оқушылардың 

қызығушылықтары мен оқытушылардың кәсіби мүмкіндіктерін ескере отырып, 

оқу бағдарламаларының нақты нұсқаларын жасауға үлкен мән беріледі. Ол 

базалық (міндетті) және вариативті (сараланған) болып келетін екі бөліктен 

тұруы керек деп болжанады. 

Бағдарламаның базалық бөлігі «дене тәрбиесі саласындағы жалпы білім 

беретін дайындықтың жалпы мемлекеттік стандартының» негізі ретінде 

болжанады. Оны тұрғылықты аймағына және жеке айырмашылығына 

қарамастан барлық оқушылар иеленуі керек [88]. Әлеуметтік тұрғыдағы негізгі 

компонент оқушылардың физикалық дамуының, физикалық дайындығының 

және денсаулығының дене шынықтыру білімінің оңтайлы деңгейіне жетудегі 

қоғамның нақты тарихи қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Ол 

қоғамның физикалық және рухани әлеуетін жинақтау және байыту үшін негіз 

болып табылады, үздіксіз дене шынықтыру білімі жүйесін дамыту үшін 

алғышарттар жасайды. Базалық компонент негізінде еліміздің түрлі өңірлерінде 

тұратын және түрлі оқу орындарында оқитын балалар мен жастардың 

салауатты өмір салтының қалыптасу дәрежесін, дене шынықтыру деңгейін 

айқындауға болады.  
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«Дене шынықтыру» пәні мазмұнының вариативті бөлігі балалардың жеке 

қабілеттерін, аймақтық және ұлттық жағдайларын, мұғалімнің мамандануын 

және оқушылардың қызығушылықтарын ескеру қажеттілігімен байланысты. 

Бағдарламаның вариативті бөлігінің мазмұнын мектептің өзі анықтайды. Бұған 

нақты мектептің мұғалімі таңдаған және аудандық білім бөлімдерінің тиісті 

құрылымдарымен келісілген материалдар кіреді. 

Оқу бағдарламасы мазмұнының базалық және вариативтік бөліктерінің 

ұтымды үйлесуі қоғам мен жеке адамның мүдделері арасында қалыптасқан 

қарама-қайшылықтарды жоюға мүмкіндік береді, салауатты өмір салтын 

тәрбиелеудегі дене шынықтырудың маңыздылығын арттырады, балалар мен 

жастардың өзін-өзі тану және өзін-өзі жетілдіру қажеттіліктерін неғұрлым 

толық қанағаттандырады, дене тәрбиесін ұйымдастырудың дәстүрлі емес 

нысандарын шығармашылық іздестіру, педагогикалық процесте ізгілендіру 

қағидаттарын іске асыру үшін үлкен мүмкіндіктер жасайды [86].  

Мұндай тәсіл қазіргі уақытта оқушылармен бірге жастармен дене 

шынықтыру-спорттық жұмысын ұйымдастырудың нақты практикасына да 

енгізілуде. Мысалы, мектептің оқу бағдарламасының базалық деңгейі жалпы 

білім беретін мектептегі «Дене шынықтыру» пәні бойынша Мемлекеттік білім 

беру стандартында көрсетеді [2]. Ол бастауыш, негізгі және орта мектеп 

оқушыларын даярлаудың минималды талаптарын анықтайды.  

1993 жылы Ю.Н.Вавиловтың пікірі бойынша [88], климаттық 

жағдайларды, дене шынықтыру мұғалімдерінің кәсіби дайындығының, дене 

шынықтыру және ұлттық дәстүрлер бойынша материалдық-техникалық 

қамтамасыз етудің болуын ескере отырып, материал мазмұнына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу құқығын берген республикалық дене шынықтыру 

бағдарламасы [87] жарық көрді, аймақтарға арналған бағдарламалардың нақты 

нұсқаларын жасау қажет. Мұндай бағдарламаларды жасау әрекетін 

В.В.Пономарев [39], Ш.Х.Ханкельдиев [24], Б.У.Альмуханов [89], Г.К.Гейнц 

[90], С.В.Рущев теңвторлармен [91] және басқалар қолға алды.  

Мәселен, К.А.Гейнц, өз пікірі бойынша, қажетті компоненттер «Малдас», 

«Сайыс» жүйесінің жаттығулары, көзге арналған ырғақты гимнастика, 

аутотренинг, йога элементтері, тыныс алу жаттығулары; дене жаттығуларының 

аталған түрлерімен сабақтарды өткізу әдістемесі бойынша массаж және 

теориялық мәліметтер болуы тиіс Қарағанды облысының жалпы білім беретін 

мектептерінің 1-9 сынып оқушыларының дене тәрбиесі бағдарламасының 

вариативтік бөлігін әзірледі [90, 14-б.].  

Қазіргі кезеңде дене шынықтыру мұғалімдеріне оқу материалын 

оқушылардың мүмкіндіктеріне және мектептің материалдық базасына сәйкес 

қолдану құқығын беруге байланысты орта буын оқушы үшін бағдарламалардың 

алуан түрлері әзірленуде [92]. Сондай-ақ, спорт түрлерінің біріне [93] және 

сауықтыру бағытына [94] және т.б. негізделген бағдарламалар мектептер 

практикасына сынақтан өтеді және енгізілді. 
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С.Ю.Щетинина [11] бастауыш, негізгі және орта мектеп оқушыларына 

арналған дене шынықтыру бағдарламаларын жасады. Ол ұсынған 

бағдарламаларының ерекшеліктері келесілер болып табылады: 

«...-базалық компонентті міндетті түрде меңгеруге (бағдарламалардың 

дамушы бағыттылығын) және вариативті материалды (спорттық-сауықтыру 

бағыттылығын) зерделеуге есептелген. Бағдарламалардың негізгі бөлігі - оқу 

бағдарламасының негізгі бөлімдерін игеруге, вариативті оқушылардың қимыл 

белсенділігінен өзін іздеуге ықпал етеді;  

- оқушылардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне, дене шынықтыру 

мұғалімдерінің мамандануы мен құзыреттілігіне, тұратын ортасының өңірлік, 

ұлттық және басқа да ерекшеліктеріне қарай олардың сабақ түрін (спорттың 

алуан түрлері, дене шынықтыру немесе сауықтыру белсенділігі) таңдаудағы 

вариативтілік қағидатын іске асыруға бағытталған;  

- спорттық-сауықтыру бағыттылығын сақтай отырып, бағдарламалардың 

вариативтік бөлігіне сағаттарды кезең-кезеңмен қосумен (1-4, 5-7, 8-9, 10-11-

сыныптар) оқу процесін құруға қол жеткізетін оқушылардың дене тәрбиесіне 

тұлғалық-бағдарланған тәсілді жүзеге асыруға бағытталған;  

-оқу материалын оқып-үйренуде, таңдалған спорт түрінде немесе 

сауықтыру белсенділігінде техникалық-тактикалық дайындықты жетілдіруде 

қисындылық көрсетеді...» [11, 3-б.]. 

Ол [11] сонымен қатар төрт оқу бағдарламасының негізін құрайтын оқуға, 

түзетуге, ойынға және дамуға бағытталған кешенді бағдарламаның вариативті 

бөліктерінің мазмұнын жасады. «...Оқу процесін ұйымдастыру мынадай түрде 

жүргізіледі: дене шынықтырудың әрбір үшінші сабағы бағдарламаның 

вариативтік бөлігіне сәйкес өткізіледі, ол дене шынықтырудың қалған екі 

сабағындағы жалпы уақыт мөлшерінің 20-40% көлемінде бағдарламаның 

базалық бөлігінің мазмұнына қамтылады. Жаттығу бағыттылығы бағдарламасы 

қыздардың көркем гимнастикамен, ер балалардың футболмен айналысуы үшін 

сабақтың вариативтік бөлігін бөлек өткізуді топшылайды. Бұл бағдарламаның 

негізіне сараланған дене тәрбиесі әдістемесі, оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығын, дене шынықтыру сабақтарының дамыту және жаттықтыру 

әсерін арттыруға мүмкіндік беретін мектеп бағдарламасында спорттық 

технологияларды пайдалану идеясы, сондай-ақ оқушылардың, ата-аналар мен 

мұғалімдердің бағдарламаға оқушылардың қалауы бойынша басқа спорт 

түрлерін енгізуге және қыздар мен ер балаларға бөлек сабақ өткізуге 

қызығушылықтары анықталған. Вариативті бөліктің құралдарын таңдау төменгі 

сынып оқушыларының қозғалыс белсенділігінің тиісті түрлеріне 

қызығушылығымен, футбол мен ырғақты гимнастиканың балалардың 

физикалық қасиеттерін дамытуға, олардың денсаулығын жақсартуға кешенді 

әсер етуімен анықталады...» [11, 4-бет]. 

Г.Л.Драндров, В.А.Бурцев, С.Д.Зорин [10] белгілі бір спорт түрлеріне 

(жеңіл атлетика, футбол) немесе дене жаттығуларының дене шынықтыру-

сауықтыру жүйелеріне (аэробика) қызығушылық танытатын негізгі мектеп 

оқушыларына арналған оқу бағдарламаларының кешенін жасады. «... 
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Бағдарламалық материалдың мазмұны үш негізгі құрамдас бөліктен тұрады: 

базалық (негізгі), вариативті (сараланған) және тұлғалық-бағдарланған. Базалық 

компонент дене шынықтыру саласындағы Жалпы білім беретін дайындықтың 

мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес келеді, әр оқушы үшін 

объективті түрде қажет және міндетті. Базалық құрамдас бөліксіз адами 

қоғамдағы өмірге сәтті бейімделу және жас адамның болашақта немен 

айналысқысы келетініне қарамастан, еңбек әрекетін тиімді жүзеге асыру 

мүмкін болмайды. Вариативті компонент жалпы білім беретін мектептердің 

аймақтық, ұлттық және жергілікті ерекшеліктерін ескеру қажеттілігіне 

негізделген. Тұлғалық бағытталған компонент таңдалған спорт түрімен 

айналысуға оқушылардың мүдделерін ескеру қажеттілігіне негізделеді...» [10, 

17-б.].  

Мектептегі дене тәрбиесінің мазмұнын білім беру нәтижесін алу 

тұрғысынан жетілдіру процесін талдай отырып, Ю.Г.Телеугалиев [95] бірнеше 

педагогикалық ұстанымдармен ерекшеленеді. Бәрінен бұрын, дене 

шынықтырудың білім беру саласының құрылымдық құрамы қандай болуы 

керек екенін ескеру қажет. Соңғы 10 жылдағы дене шынықтыру пәні бойынша 

мектеп бағдарламаларының құрылымдық және мазмұндық негіздерін талдау 

бұл сұраққа нақты жауап береді. Бұрын, посткеңестік кеңістікте және қазіргі 

уақытта ТМД елдерінде дене шынықтырудың білім беру саласына негізінен 

жеңіл атлетика, спорттық ойындар, гимнастика, шаңғы (кросс), жүзу сияқты 

пәндер кіреді. Шынында да, дене шынықтырудан мектеп бағдарламасының 

негізін құрайтын бұл спорт пәндері үлкен маңызға ие. Олар денсаулықты 

нығайтуға, физикалық қасиеттердің (күш, жылдамдық, төзімділік) негізгі 

көрсеткіштерінің үдемелі өсуіне, тұлғаның үйлесімді (жан-жақты) физикалық 

дамуына, мектеп жастары есебінен олимпиадалық резервті даярлау 

проблемаларын табысты шешуге барынша толық ықпал ететін адамның 

қозғалыс қызметінің салаларын көрсетеді [95, 59-бет]. 

Қазіргі заманғы білім беру жүйесі өзімен бірінші кезекте қарқынды дамуға 

жататын дене шынықтырудың негізгі аспектілерінің тізімін нақты көрсетуі 

керек. Дене шынықтыру пәнінің заманауи түрде бағдарламалық-әдістемелік 

қамтамасыз етілуін, техникалық-технологиялық жабдықталуын талдау 

оқушылардың мектептегі қозғалыс белсенділігінің орташа жеткіліктілігі 

принципін ескере отырып, келесі аспектілерді неғұрлым қарқынды дамыту 

қажет екенін көрсетті: 

1. Адам өміріндегі дене тәрбиесінің рөлін түсіну. Бұл аспектіні дамыту 

денсаулықты нығайтуға және жан-жақты физикалық дамуға бағытталған дене 

шынықтыру сабақтарының мазмұнына; жалпыадамзаттық мәдениеттің 

ажырамас бөлігі ретінде оқушылардың дене тәрбиесіне құндылық қатынасын 

дамыту мақсатына байланысты.  

2. Оқушылардың жаратылыстық-қолданбалы және спорттық жаттығулар 

техникасының элементтерін игеруі. Бұл аспектіні дамыту жалпы физикалық 

және бейіндік білім саласында алынған білімді, ептілік пен дағдыларды 

интеграциялау міндеттерімен, күш, жылдамдық, төзімділік көрсеткіштері 
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бойынша оқушылардың физикалық мүмкіндіктерін дамыту міндеттерімен 

байланысты.  

3. Жарыстарға дайындықтың мінез-құлық критерийлерін қалыптастыру, 

командалық-ойын жаттығуларының тактикалық-техникалық ережелерін игеру. 

Бұл аспектіні дамыту әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыру 

мақсаттарымен, байланысқа бейімділік сезімін тәрбиелеу міндеттерімен, 

сондай-ақ дене тәрбиесінің мазмұнын демократияландыру және ізгілендіру 

принциптерін жүзеге асырумен байланысты. 

Оқу жоспарының мазмұнын құрудың түрлі әдіснамалық тәсілдерін 

негіздей отырып, білім беру жүйесі күтілетін нәтижелердің деңгейлік 

құрылымын ескеруі керек. Осы тұрғыдан алғанда пікірталас ретінде пәнді 

оқып-үйрену саласында нәтижелілік сатыларының сипаттамалары үшін негіз 

болуы мүмкін мынадай ережелерді белгілеуге болады. Бірінші саты. Оқушылар 

қарапайым жаттығуларды өз бетінше орындайды. Екінші саты. Оқушылар жеке 

нәтижелерге қол жеткізу үшін өз әрекеттерінің реттілігін (нақты жаттығу 

түрінде) жоспарлайды. Үшінші саты. Оқушылар сабақтас ғылымдар 

саласындағы білімдерін пайдалана отырып, өз әрекеттерінің реттілігін 

жоспарлайды, нақты ықтимал нәтижелерге қол жеткізеді (дене 

жаттығуларының қандай да бір түрінде). Төртінші саты. Оқушылар жеке 

нәтижелерін көтеру үшін өз әрекеттерін жоспарлайды және ұйымдастырады 

(дене жаттығуларының қандай да бір түрінде). Бесінші саты. Оқушылар 

нәтижелерін арттыру үшін өз мақсаттарын жоспарлайды, ұйымдастырады және 

жүзеге асырады. Алтыншы саты. Оқушылар анағұрлым жоғары нәтижеге қол 

жеткізу үшін өз әрекеттерін жоспарлайды, саналы түрде реттейді. Жетінші 

саты. Оқушылар ересектермен тығыз байланыс пен ынтымақтастық орнату 

арқылы өздерінің қозғалыс дағдыларын жетілдіреді, жоғары нәтижелерге қол 

жеткізеді. Сегізінші саты. Оқушылар нәтижеге қол жеткізу үшін қозғалыс 

режимін қалпына келтіру, өзін-өзі тәрбиелеу және өздігінен білім алу 

міндеттерін қамтитын білімді, дағдыларды қолданады. [95, 62-б.]. 

А.К.Кульназаров [96], деп жазады «... КСРО оқушыларына арналған дене 

шынықтыру бойынша оқу бағдарламаларын тарихи тұрғыдан талдай отырып, 

олардағы басты назар негізінен оқушылардың физикалық даярлылық 

мәселесіне бағытталып, ал денсаулықты нығайту мәселесі кейінге ығысқан екен 

деген ой еріксіз пайда болады. Сонымен бірге, бұрынғы КСРО дамуының 

кейбір кезеңдерінде оқушы жастардың дене тәрбиесі міндеттері ішінара 

жаңартылған, ал соңғы жылдары Ресейдегі және егемен республикалардағы оқу 

бағдарламаларында сауықтыру міндеттерінің басымдығына баса назар 

аударылды. Алыс шетелдердің алдыңғы қатарлы елдерінде дене тәрбиесінің 

негізгі мәнін мамандар денсаулықты нығайтуда деп көреді. Алайда, дене 

шынықтыру арқылы сауықтыру мәселелерін аптасына міндетті түрде болатын 3 

сағат шешіп бере алмайды, өйткені сабақ кезінде қатысушылар ағзасындағы 

физиологиялық өзгерістер олардың функционалды жағдайының айтарлықтай 

жақсаруын қамтамасыз етпейтін соншалықты аз болады. Мектептерге үшінші 

сағатты енгізу жағдайды едәуір жақсартады, бірақ тұтастай алғанда оқушы 
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жастарды сауықтырудың маңызды проблемасын шешпейді, өйткені мектеп 

оқушыларының денсаулығын едәуір нығайтуды қамтамасыз ететін қозғалыс 

белсенділігінің ұсынылатын көлемі аптасына 8-12 сағатты құрайды. Осыған 

байланысты мектептерде дене шынықтыру бойынша сабақтан тыс сабақтарды 

ұйымдастыру бойынша жоспарлы жұмыс жүргізу қажет...». «... Барлық жас 

ерекшелік тобындағы оқушыларға дене шынықтыру және спорт сабақтарының 

жалпы көлемін аптасына 8-12 сағатқа жеткізу ұсынылды. Егер аптасына 5-9 

сағат көлемінде дене шынықтыру жүктемесімен аптасына міндетті 3 сағат 

сабақтарды ескеретін болсақ. Бұл қосымша жүктемені тек спорттық 

секциялардағы сабақтан тыс іс-шаралар есебінен, сондай-ақ дене шынықтыру 

және мектептен тыс шаралар (туристік жорықтар, жарыстар) бойынша үй 

тапсырмаларын орындау арқылы жүзеге асыруға болады...» [96, 5 б] деп атап 

өтеді. 

Дене шынықтыру пәні бойынша оқыту мен тәрбиелеу сапасын 

жетілдірудің қазіргі тенденцияларын талдағаннан кейін Ю.Г.Телеугалиев [97] 

келесідей қорытындыға келді. Қазақстанның дене шынықтыру бойынша мектеп 

бағдарламаларында сапалы мазмұнды дамытудың бағыттылығы әлсіз. Мектеп 

бағдарламалары гимнастика, жүзу, шаңғы дайындығы бойынша оқу 

материалдарының құрамын біртіндеп жеңілдету желісімен құрылымдалған. 

Қазіргі заманғы дене шынықтыру бағдарламалары, соның ішінде Ресей 

Федерациясының негізгі және толық мектебі үшін, посткеңестік кезеңдегі 

мектептік дене тәрбиесінің сапалы мәртебесін, жекелеген спорт пәндерін 

оқытудың әлемдік тәжірибесін ескере отырып, «қалпына келтіруге» 

бағытталған. Батыс Еуропаның, Американың алдыңғы қатарлы елдерінің дене 

шынықтыру бағдарламаларында пәнді оқытудың вариативті бөліктері ерекше 

бағаланады. Азия елдерінде, сондай-ақ Германияда да дене тәрбиесінің сапасы 

оқу бағдарламаларын біртіндеп күрделендіру есебінен ілгерілеуде [97, 35-б.]. 

     

1.2 Оқушылардың физикалық жетілуінің белгілері және оларды 

анықтайтын факторлар  

 

Жоғарыда айтылғандай, оқушылардың физикалық жетілуінің белгілері 

физикалық даярлық, физикалық даму, қимыл белсенділігі, денсаулық болып 

есептеледі. Алдағы уақытта біз осы белгілердің әрқайсысын ашуға және 

олардың тиімді жетілуін анықтайтын факторларға тоқталатын боламыз. 

Алдымен біз «физикалық жетілу» ұғымын ашамыз. 

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесін дамытуда осы ұғымның 

анықтамасы нақтыланды. Сонымен, бастапқыда «физикалық жетілу» ұғымы 

«өндіріс, әскери іс, жұмысқа жоғары қабілеттілік және ұзақ өмір сүру 

жағдайларына бейімделу мүмкіндігін қамтамасыз ететін даму мен әрекет 

қабілеттілігінің тарихи анықталған деңгейі» деп түсіндірілді [98]. 

В.П.Стакионене [99] оқушылардың физикалық жетілуінің келесідей 

анықтамасын ұсынды: «Оқушылардың физикалық жетілуі деп ішкі және 

сыртқы ортаға байланысты, денсаулық жағдайын көрсететін, еңбекке 
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қабілеттіліктің оңтайлы дәрежесін қамтамасыз ететін, қоғамның этикалық 

нормаларына және жастардың эстетикалық қажеттіліктеріне сәйкес келетін 

физикалық даму, физикалық дайындылық және қозғалыс белсенділігінің 

деңгейін түсіну керек». 

Т.С.Усманходжаевтың [100] пікірі бойынша, қазіргі кезеңде физикалық 

жетілу келесідей құрамдас бөліктермен анықталады: қалыпты физикалық даму, 

негізгі физикалық қасиеттер мен қимыл қабілетінің оңтайлы көрінісі, 

климаттық және экологиялық жағдайлары бар жерлерге функционалды 

бейімделу, ұлттық дәстүрлер мен мәдениетті ескере отырып, адамгершілік-

эстетикалық тәрбие, аймақта жұмысқа жоғары қабілеттілікті қамтамасыз ететін 

зор денсаулық (өндірістің ерекшеліктерін, әлеуметтік қатынастар жағдайын 

және т. б.). 

Физикалық жетілудің осы көрсеткіштеріне әсер ететін негізгілерінің 

ішінде мамандар әлеуметтік-экономикалық, экологиялық, психологиялық 

факторларды атайды. Сонымен қатар, оған қатысты физикалық жетілудің 

қандайда бір белгісінің даму деңгейін анықтау кезінде жоғарыда аталған басқа 

құрамдас бөліктердің факторлары болуы мүмкін. Балалардың физикалық 

даярлылығының ерекшеліктерін ашпас бұрын, біз «физикалық даярлық» 

ұғымының мәніне, оның құрылымына, бағалау критерийлері мен оны 

анықтайтын факторларға тоқталамыз. 

Дене тәрбиесі теориясында физикалық даярлықтың келесі анықтамасы 

берілген - бұл қол жеткізілген жұмыс істеу қабілеттілігінде және белгілі бір 

әрекетке қажетті қалыптасқан қимыл дағдыларында жүзеге асырылған дене 

шынықтырудың нәтижесі. Физикалық дайындылық құрылымында мамандар 

[101, 102] жылдамдықты, жылдамдықты-күшті, күштік қабілеттілік, икемділік, 

тепе-теңдік, үйлестік және ептілік сияқты құрамдас бөліктерді белгілеп береді. 

«... Физикалық дайындылық критерийіне нені қабылдау керек...» деген 

сұраққа жауап бере отырып, Е.Я.Бондаревский, Ш.Х.Ханкельдиев [103] 

енлнсілерді атап өтеді: «...Физикалық даярлылық құрылымын біле отырып 

(яғни оны анықтайтын негізгі физикалық қасиеттер), құрамдық критерийін 

жасау қажет. Ол бұлайша жасалады. Қимылдық тапсырмаларының кең 

ауқымын орындау нәтижелері бойынша (күш, жылдамдық және т.б.) сыналатын 

үлкен санда физикалық даярлылықтың түрлі аспектілерінің даму деңгейі 

бағаланады. Орташа көрсеткіштердің қосындысы, мысалы, сынақтың әр түрі 

бойынша 10 ең жақсы нәтижеден, физикалық даярлылықтың жалпы критерийін 

құрайды.  

 Я.Бондаревский [21] жас ұрпақтың түрлі контингенттерінің (мектеп 

жасына дейінгі балалар, мектеп оқушылары, ЖОО студенттері) Дене 

шынықтыру деңгейін бағалаудың ғылыми-негізделген жүйесін жасады. Осы 

мәселелер бойынша М.В.Бурчик [104], Ю.Е.Кочарян [105] өз зерттеулерін 

арнады. 

Ю.Е.Кочарян оқушылардың қозғалыс мүмкіндіктерін барабар бағалауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік берген 15-18 жастағы оқушылардың дене 

шынықтыру дайындығының тиісті нормаларын әзірледі [105, 18-бет]. 
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Ш.Ханкельдиев, Е.Бондаревский, О.Турсунов [106] өте суық климат 

жағдайында өмір сүретін адамдардың физикалық жағдайына әсер ететін негізгі 

факторға физикалық дайындық көрсеткіштерінің нашарлауына байланысты 

қимыл белсенділігінің маусымдық төмендеуіінің жататындығын атап көрсетеді. 

Жоғары ауа температурасында қимыл белсенділігі төмендейді. 

А.Григорянның [107], Е.Сивковтың [108], Ю.Гончаровтың [109], 

С.А.Пушкаревтің [110], К.Маlinа-ның [111] зерттеулерінде оқушылардың 

физикалық даярлылығының аса күрделі ығысуларында түрлі динамика 

байқалады. Мысалы, Е.Сивковтың [108] мәліметтері бойынша, Кольдік 

Арктикасындағы төменгі сынып оқушыларында анағұрлым позитивті динамика 

анықталды, ал 11-17 жасар оқушыларда айтарлықтай жақсару болған жоқ. Ол 

мұны физикалық дамудағы өзгерістер және әлеуметтік саладағы өзгерістер 

деген екі фактормен байланыстырады. Бұл өзіндік «қайшылықтардың» пайда 

болуына алып келді: бой-салмақ көрсеткіштерінің, әсіресе дене салмағының 

артуы ұйымдастырылған дене тәрбиесіндегі қозғалыс деңгейінің өзгермеуі 

жағдайында балалардың стихиялық қозғалыс белсенділігінің төмендеуімен 

қатар жүрді [108, 12-бет] . 

Н.В.Минина жұмысында [112] экологиялық жағдайдың жасөспірімдердің 

физикалық жағдайына әсерін зерттеу негізінде осындай аймақтарда тұратын 

оқушыларды сауықтырудың кешенді әдістемесі әзірленді. Оның деректері 

бойынша, «ластанған» аймақтың жасөспірімдерінде жылдамдық пен күштік 

қасиеттер, шапшаңдық жақсы дамыған. Бұл, ең алдымен, оның пікірінше, 

экологиялық жағдайға байланысты олар анаэробты сипаттағы жұмыстарды 

көбірек орындайды. «Таза» аймақтың оқушылары күш, күштік және жалпы 

төзімділіктің ең жақсы көрсеткіштерімен ерекшеленеді. 

Түрлі себептер бойынша (ядролық полигондардың жақын орналасуы, 

апаттар, заттардың химиялық ыдырау өнімдерінің атмосфераға шығарылуы 

және т.б.) белгілі бір аймақтарда радиоактивтілік деңгейі жоғарылайды. 

П.С.Данчуктың [113], Т.К.Баранованың [114], О.А.Ковалеваның [115] 

зерттеулері осы мәселелерді қарастыруға арналды. Сонымен, П.С.Данчук 7-9 

жасар мектеп оқушыларының дене тәрбиесінің ерекшеліктерін зерттеп, 

олардың дене шынықтыру деңгейінің аймақтық жастық-жыныстық стандарттар 

бойынша төмен және орташа деңгейден төмен екенін анықтады. Оның 

пікірінше, мұның ең ықтимал себебі - бұл аймақта физикалық жаттығулардың 

азаюы. Жалпы білім беретін мектептердің дене тәрбиесіне арналған 

қолданыстағы аймақтық бағдарламалары жоғары радиоактивті аймақта тұратын 

мектеп оқушыларының дене шынықтыру құралдарын мақсатқа сай пайдалануға 

мүмкіндік бермейтін Украина мен ТМД елдерінің біраз аумақтарындағы 

қоршаған ортаның радиациялық ластануының ерекшеліктерін ескермейді [113, 

17-бет].  

Бұрын жүргізілген зерттеулерде оқушылардың дене шынықтыру 

деңгейінің аймақтық ерекшеліктері анықталды. В.П.Стакионене жұмысында 

[99] Литва КСР-нің қалалық және ауылдық мектептерінде оқитын 

оқушылардың дене шынықтыру көрсеткіштерінің арасында көптеген түрлерде 
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бір-бірінен жылдамдық қасиеттерін, жақсы үйлестіруді, аса күрделі техниканы 

қажет ететін жаттығуларда - қала оқушыларының, аса төзімділік пен күшті 

қажет ететін жаттығуларда ауыл оқушыларының нәтижелерінің жоғары 

болғандығымен ерекшеленетіні атап өтілді [99, 23-бет]. 

А.А.Гужаловский [22] осы мәселені зерттей отырып, қаладағы жағдайлар, 

климаттық-географиялық өмір сүру жағдайларына қарағанда, оқушылардың 

физикалық қасиеттерінің даму сатысына анағұрлым айқын әсер ететінін атап 

өтті, оған қарамастан, бір аймақтағы қалалық және ауылдық мектеп 

оқушыларының физикалық дайындығы елдің түрлі аймақтарындағы 

оқушылардың физикалық дайындығынан гөрі үлкен айырмашылықтарға ие. 

Қазақстан Республикасында да оқушылардың физикалық даярлығын 

зерттеу түрлі өңірлерде жүргізілді. К.А.Гейнц, Т.А.Киспаев [116] жүргізген 

зерттеу нәтижесінде Қарағанды облысында тұратын қалалық және ауылдық 

жерлердегі ер балалар арасында нақты айырмашылықтарды анықтады. 

Мысалы, барлық жастағы қалалық ер балаларда 30 метрге жүгіру, қайталамалы 

жүгіру, бір орыннан ұзындыққа секіру, алты минуттық жүгіру көрсеткіштері 

жақсы болса, белтемірге тартылуда жақсы көрсеткіштер көрсете алмады.  

А.С.Жұманованың [117] еңбегінде қазақ мектебінің 7-14 жастағы балалары 

үшін дене шынықтыру деңгейін бағалаудың центильді шәкілдері ұсынылған, 

оның пікірінше, олардың дене шынықтыру процесіне саралап қарауға 

мүмкіндік береді.  

Т.А.Ботагариевтің жұмысында [26] физикалық даярлылық бойынша 

аймақтық бағалау кестелері жасалды. Атырау облысы аймағының оқушылары 

дене шынықтыру дайындығының деңгейі бойынша келесідей ерекшеленетіні 

көрсетілген: жылдамдық және жылдамдық-күштік қасиеттерінің (30 м-ге 

жүгіру, орнынан ұзындыққа секіру) көрінісін талап ететін сынақтар бойынша 

кіші және үлкен жаста (9-10 және 16-17 жастардан басқа) өңір оқушыларының 

стандарттарға қатысты көрсеткіштерінің артқаны анықталды. Дегенмен, олар 

Қазақстан Республикасы бойынша төзімділік деңгейі бойынша (6 минуттық 

жүгіру) стандарт көрсеткіштерден артта қалып отыр. [26, 12-б.] 

Дене шынықтырудағы маңызды факторлардың бірі, В.А.Коледаның [118] 

пікірі бойынша, психологиялық болып табылады. Ол қозғалыстарға деген 

қажеттілікті қанағаттандыру кезінде одан әрі жетілдіру қажеттілігі 

туындайтынын атап өтті. 

Е.Я.Бондаревскийдің пікірі бойынша [21], түрлі аймақтарда тұратын 

жастардың дене шынықтыру деңгейінің анықталған айырмашылықтары 

жастардың дене шынықтыру дайындығын бағалаудың аймақтық нормаларын 

жасаудың және осы негізде аймақтық дене шынықтыру бағдарламаларын 

жасаудың, аймақтың ерекшелігіне оқытудың мазмұнын, құралдары мен 

әдістерінің қатаң сәйкестігін жоспарлаудың орындылығын тәжірибелік растау 

болып табылады [21, 22-бет].   

Физикалық даму процесінің теориялық негіздерін, аспаптық, 

тұжырымдамалық аппаратын қалыптастыруда П.Н.Башкировтың [119]; 
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В.В.Бунактың [120]; Г.Б.Сальникованың [121]; Э.Г.Мартиросовтың [122]; Д.Н. 

Ставицкаяның, А.Б.Аронның жұмыстары үлкен рөл атқарды [123].  

Процесс типологиясының, физикалық дамудың негізіне В.Г.Властовский 

[124] ағзаның жасқа қарай дамуының екі процесін – өсу мен саралауды 

сипаттайтын белгілер жатқызады. Олардың біріншісіне қаңқаның бойлық өсуін 

сипаттайтын дененің жалпы ұзындығы қабылданды. Жас жағынан даму 

жылдамдығының көрсеткіші ретінде функционалдық жүйе жетілуінің белгілі 

деңгейін көрсететін қайталама жыныстық сипаттамалардың байқалу дәрежесі 

алынды. Олар белгілі бір типтегі балалардың физикалық даму жылдамдығында 

айтарлықтай айырмашылықтарды анықтады. Сонымен қатар, жыныстық 

жетілудің ұқсас жасы бар түрлер олардың өсу қарқындылығындағы 

айырмашылықтарға қарамастан, өсу процесінің көрсеткіштері бойынша бір-

бірінен аз ерекшеленеді. Сондай-ақ, морфофункционалды белгілердің барлық 

жиынтығында физикалық дамудың ерте және кеш жетілетін түрлерінің 

балаларының биологиялық және хронологиялық жасы арасындағы сәйкессіздік 

анықталды. Ең үлкен айырмашылыққа (олардың төлқұжат жасынан ±1 жас) 13-

14 жаста қол жеткізіледі. В.Г.Властовскийдің пікірі бойынша, балалардың 

биологиялық және хронологиялық жасы арасындағы мұндай үлкен 

айырмашылық баланың биологиялық даму жасына, әсіресе жасөспірім кезіндегі 

өміріне байланысты физикалық және ақыл-ой жүктемесін қалыпқа келтіруде 

дифференциалды тәсіл қажет болады [124, 18-бет]. 

Дене тәрбиесінің сараланған әдістемесінің қажеттілігін В.К.Бальсевич 

[125]; В.В.Петровский, Т.Ю.Круцевич [126]; М.А.Овезов [127]; 

М.Г.Ишмухамедов [128]; Б.А.Сироткина [129]; Д.А.Фильченков [130]; 

А.И.Серенко [131] өз зерттеулерінде де көрсетеді. 

Сонымен, М.А.Овезовтың зерттеуінде [127] морфофункционалды 

белгілердің жылдық өсуіне жыныстық жетілудің жеке қарқыны әсер ететіндігі 

анықталды. Барлық жас топтарында жыныстық жетілу дәрежесінде өз 

құрдастарынан озатын жасөспірімдерде физикалық даму көрсеткіштерінің жыл 

сайынғы өсуі жыныстық жетілудің бастапқы сатыларындағы сол жастағы ер 

балаларға қарағанда аз болады [127, 14-бет].  

Д.А.Филченков [130] өз зерттеулерінде дене бітімдері әртүрлі (астеноид, 

дигативті, бұлшық етті) 15-17 жас аралығындағы жас жігіттерге арналған 

қимыл дайындығы дамытудың сараланған әдістемесін ұсынады. Сондай-ақ, 

оның пікірі бойынша, дене бітімінің типіне сәйкес оқушыларды кіші топтарға 

бөлу қажет [130, 11-бет]. 

В.В.Петровский, Г.Ю.Круцевич [126] құралдар мен әдістерді физикалық 

дамудың топтық (бір хронологиялық жас шегінде) ерекшеліктерін ескере 

отырып таңдау керек деп санайды [126, 48-бет]. Мұны Б.А.Сироткина [129, 13-

б.] сыныптарды оқушылардың биологиялық жас принципі бойынша құрылған 

оқу бөліктеріне бөлу керек деген пікірді ұстанады. 

А.И.Серенко [131] анықтаған физикалық даму және училищеге түсушілер 

мен оларды «осы критерий бойынша бірнеше түрлі топтарға» жіктеу 

арасындағы дайындықтың бастапқы деңгейіндегі айырмашылықтар дене 
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шынықтыру сабақтарындағы тапсырмалардың сараланған шкаласын жасауға 

негіз болды. Мұндай шкаланың қажеттілігі, егер сабақтың мақсаты әр 

оқушының физикалық дайындығының жеке прогресінде көрінетін болса, 

соншалық айқын көрінеді (басқа мақсат туралы айту мүмкін емес сияқты). 

Тапсырманың деңгейі оған қол жеткізу үшін жасөспірімнің нақты 

мүмкіндіктерін ескеруі керек. Тек осы жағдайда ғана белсенді әрекетке деген 

мотивация пайда болады және сақталады, сонымен қатар, әдейі төмен оқу 

үлгерімінің теріс психологиялық салдары алынып тасталуы мүмкін. Физикалық 

тұрғыдан әртүрлі нәтижелерді бірдей ұпайлармен бағалауға болатын жағдайда, 

жеке мүмкіндіктері орташа деңгейден төмен және мүмкіндіктері орташа 

деңгейден төмен болғандар да, мүмкіншіліктері орташаны бағындарғандар да 

психологиялық жағынан қолайлы болады, ал белсенділік пен еңбекқорлық 

жағдайында қол жеткізілгені анағұрлым беделді топқа көшу арқылы 

марапатталатын болады [131, 23-бет].  

 В.Г.Никитушкин және В.К.Спирин [132] түрлі жастағы, жыныстағы және 

денсаулық жағдайындағы балалардың морфофункционалды көрсеткіштері мен 

физикалық дайындығын зерттеді. Денсаулықтың түрлі топтарына жатқызылған 

балалардағы соматотип пен дене салмағының компоненттерінің көрсеткіштері 

бойынша алынған нәтижелер зерттелетін көрсеткіштер мен оқушылардың 

денсаулық жағдайы арасындағы статистикалық маңызды айырмашылықтар 

тіркелмегенін көрсетеді. Мұндай тәуелділік түрлі денсаулық топтарына 

бөлінген әртүрлі жыныстағы және жастағы балалардың физикалық дамуының 

соматометриялық көрсеткіштерін салыстырмалы талдау кезінде байқалады. 

Балалардың сырқаттанушылық көрсеткіштері мен олардың денсаулық 

жағдайы бар антропометриялық зерттеулердің нәтижелері бойынша 

анықталатын физикалық дамудың өзара байланысы туралы түрлі көзқарастар 

бар. Кейбіреулердің пікірінше, физикалық дамуды бағалау өсіп келе жатқан 

ағза денсаулығының жалғыз көрсеткіші болып табылады және ол балалар мен 

жасөспірімдерді денсаулық топтарына қарай бөлуге (аурудың белгілері немесе 

даму ақаулары болмағанда), сондай-ақ алдын алу шараларының тиімділігін 

бағалауға негізделген. Сонымен бірге, дәрігерлердің бір бөлігі денсаулықты 

диагностикалау үшін физикалық дамуды бағалауды қолдануға өте күмәнмен 

қарайды, емдеу-профилактикалық шараларын жүргізудегі оның практикалық 

маңыздылығы тек екі градацияны ғана - нормасы мен одан ауытқуды сақтауды 

ұсынылатындай соншалықты аз. Қазіргі уақытта балаларды денсаулық 

топтарына бөлу негізгі органдар мен жүйелердің қызмет жағдайын, ағзаның 

төзімділігі мен реактивтілігін сипаттайтын көрсеткіштерге негізделген. 

Физикалық даму екі градация деңгейінде ескеріледі: қалыпты физикалық даму, 

бірінші немесе екінші дәрежелі дене салмағының жетіспеушілігі немесе артық 

болуы, яғни қалыпты физикалық дамудан ауытқулар ескеріледі [132, 15 б.]. 

Е.З.Година, А.Л.Пурунджан, И.А.Хомякова, Л.В.Задорожная [133] 

Мәскеудің түрлі мектептерінде оқушылардың физикалық даму ерекшеліктерін 

зерттеді. Олар талданған жиынтықтарды қалыптастырудың әлеуметтік-

демографиялық факторларының өзара әрекеттесуі нәтижесі ретінде авторлар 
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талдаған соматикалық және функционалдық көрсеткіштер кешені бойынша 

түрлі типтегі Мәскеу мектептерінің оқушылары арасында маңызды 

айырмашылықтарды анықтады. СВУ оқушылары дене пропорцияларының түрі 

бойынша ең брахиморфты, бойлық өсудің баяу сипатымен, жалпы өлшемдер 

мен дене салмағының жыл сайынғы өсуімен сипатталады. Кәдімгі мектептердің 

оқушылары қазіргі Мәскеу популяциясындағы астенизация процестері туралы 

бұрын алынған мәліметтермен сәйкес келетін ДСИ-нің (ИМТ) ең төменгі 

көрсеткіштерімен сипатталады. СВУ тәрбиеленушілеріндегі функционалдық 

көрсеткіштер (жүрек соғу жиілігі, диастолалық және систолалық артериялық 

қысым) ең төмен. Сонымен, білек динамометрия көрсеткіштері бойынша олар 

мәскеулік қарапайым мектептердің ер балаларын басып озады, дегенмен 

спорттық дайындық деңгейімен байланысты жас спортшылардан сөзсіз артта 

қалады. Ағза тіндерінің биоэлектрлік кедергісінің көрсеткіштері канондық 

корреляциялардың жоғары және статистикалық маңызды шамаларын 

көрсететін соматикалық және функционалдық ерекшеліктерді сипаттайтын ең 

объективті параметрлер болып табылады [133, 22-бет]. 

Физикалық даму динамикасы уақытша, жыныстық және жас ерекшелік 

аспектілерінде зерттелді және зерттелді. Сонымен, В.П.Стакионене [99] өзінің 

зерттеуінде барлық жастағы қыздар мен ұлдарда физикалық дамудың орташа 

көрсеткіштеріндегі айырмашылықтарды анықтады. Оның деректері бойынша, 

10 жасқа дейінгі ұлдарда бойдың, салмақтың, кеуде шеңберінің орташа 

көрсеткіші жоғары болады. 10 жасында алғашқы «қиысу» орын алады және 14 

жасқа дейінгі қыздар ұлдардан асып түседі. 14 жаста - орташа өсу мен салмақ 

көрсеткішінде, ал 15 жаста кеуде шеңберінде кері «қиысу» байқалады. 

В.П.Стакионененің зерттеу нәтижелері түрлі елдердің 7-17 жасар мектеп 

оқушыларына тән негізгі жас ерекшелік және жыныстық заңдылықтарды 

толығымен растайды. Ол сондай-ақ қала және ауыл мектептерде оқитын Литва 

оқушыларының физикалық дамудың кейбір көрсеткіштерінде айтарлықтай 

айырмашылықтар бар екенін анықтады. Әдетте, қалалық ер балаларда олар, 

ауыл балаларымен салыстырғанда, жоғары. 15-17 жастағы ауыл қыздарының 

салмағы, кеуде шеңбері, қолдың күші қалалық қыздармен салыстырғанда 

жоғары [99, 24-б.]. 

Осыған ұқсас үрдістер Н.М.Скороходовтың зерттеулерінде де анықталды 

[134]. Олардың пікірі бойынша, көрсетілген бұл айырмашылықтарды 

балалардың физикалық дамуының аса жоғары қарқынын тудыратын қалалық 

жағдайлардың әсерімен түсіндіруге болады. 

Z.Bochensra [135] 1938-1962 жылдары, яғни 24 жыл ішінде Краковта өмір 

сүрген 14-17 жастағы поляк ұлдарының дене өлшемдерін салыстыра отырып, 

олардың секулярлық өсуін анықтады.  

Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуы мен физикалық 

даярлылық нәтижесінің арасындағы байланысты зерттеу бойынша көптеген 

еңбектерде антропометриялық көрсеткіштердің, негізінен, дененің жалпы 

өлшемдерінің «бет қозғалыстарының» нәтижелерімен салыстырылды. Сонымен 
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қатар, түрлі авторлардың еңбектерінде қатынастардың сипаты мен көлеміне 

қатысты айқын қайшылықтар бар. 

Сонымен, В.Г.Арефьев [136] зерттелген соматометриялық белгілердің 

әрқайсысы (дене ұзындығы мен салмағы, кеуде ауқымы) жылдамдықтың даму 

деңгейіне айтарлықтай әсер етпейтінін анықтады және бұл барлық жаста (13 

жастан 16 жасқа дейін) байқалды. Ю.М.Шаненков [137] басқалай пікірде, ол 

дененің өлшемді белгілерінің жоғарылауының салмақ мөлшеріне қарамастан 

жеке қозғалыс жылдамдығының төмендеуімен бірге жүретінін айтады, ол 

жылдамдық тапсырмаларын орындау кезінде денесі үлкен өлшемдегі 

атлеттердің артта қалатынын растайды және түрлі дене өлшемдегі 

спортшыларды жылдамдықты тәрбиелеуде сараланған тәсіл қажет екенін 

көрсетеді. 

Оның мәліметтері бойынша, жүгіру жылдамдығының өзі дененің 

құрылымымен емес, дайындық деңгейімен және әсіресе спортшылардың 

жылдамдық-күштік қабілетімен анықталады [137, 13-бет]. 

В.Ф.Ломейко [138] секіргіштік көрсеткіштерін, бір жағынан, бойымен, ал 

екінші жағынан, аяқ ұзындығы мен дене салмағының арасындағы байланысты 

зерттей отырып, кейбір жас ерекшелік топтарында ғана әлсіз көрінетін 

корреляциялық байланысты тапты. Ол жеке бой-салмақ айырмашылықтары 

секірудің жеке айырмашылықтарына іс жүзінде әсер етпейтінін айтады. 

Алайда, жеке мамандандырылған спортшыларда (волейбол, лақтыру және 

секіру) ол бой ұзындардың секіруінің, теріс болса да, корреляциялық 

байланысын анықтады.  

А.А.Гужаловскийдің [22] зерттеулер тұжырымдарының бірі 

антропометриялық белгілер физикалық қасиеттер дамуындағы кезеңділікке 

айтарлықтай әсер етпейтіндігі болып табылады. Оның мәліметтері бойынша, 

13-15 жасар ер балалардағы бойының ұзындығы мен дене салмағын, кеуде 

ауқымы мен қандағы гемоглобинді есепке алмағанда, антропометриялық 

белгілер күш қабілеттерін деңгейлеп қоздыра отырып, орташа күш  

байланысына ие болады (г=0,51-0,69), оқушылардың физикалық даярлылық 

көрсеткіштерімен айтарлықтай корреляцияланбайды [22, 15 б.].  

Жоғарыда айтылғандай, физикалық даярлылық пен дене дамуы 

көрсеткіштері арасында жоғары байланыс байқалмайды. Осы фактіні талдай 

отырып, Б.А.Сироткина [129] корреляциялық талдау арқылы физикалық даму 

деңгейі мен қозғалыс белсенділігінің нәтижелері арасындағы шынайы 

қатынастар көрінбеуі мүмкін деп санайды. Үлестік корреляцияны, атап 

айтқанда, бой ұзындығы мен дене салмағы сияқты қуатты факторлардың 

қозғалыстарының нәтижесіне әсерін болдырмау үшін қолдану орынды және 

перспективалы болып көрінеді. Ол факторлық талдауды талдаудың ең қолайлы 

әдісі деп санайды. Оның қозғалыс әрекеттерінің нәтижелері мен физикалық 

даму деңгейі арасындағы өзара байланысқа жүргізгін зерттеуі жасөспірімге 

дейінгі және жасөспірімдік жаста жүгіру, секіру және доп лақтыру 

жаттығуларының нәтижелері балалардың морфологиясы мен функционалды 

дамуының өзіндік ерекшелігінде көрінетін ағзаның биологиялық есеюіне 
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байланысты болатынын көрсетеді. Оның пікірі бойынша, осы жастағы балалар 

үшін көрсетілген белгілер арасындағы өзара байланыстың болуы, органдардың 

және жалпы ағзаның бәрінің қызметтік жағдайында бірқатар күрделі 

өзгерістермен байланысты жыныстық жетілу кезеңінде, әсіресе физикалық 

дамудың түрлі көрсеткіштері арасындағы қатынастардың өзгеруі жиі 

кездесетіні түсіндіріледі [129, 14-бет].   

Осыған ұқсас заңдылықтар С.М.Погудиннің зерттеуінде де анықталады 

[139]. Ол 13-16 жасар ер балалардың физикалық даярлылығының нәтижелері, 

олардың жыныстық жетілуі неғұрлым қарқыны болса, 60 метрге жүгіру, теннис 

добын лақтыру, жүгіріріп келіп ұзындыққа секіру, сондай-ақ (14 жасарда) білек 

пен бел динамометриясы, толтырылған допты лақтыру, ұзындыққа секіру 

сияқты сынақтарда жоғары екенін айтады. Бір күнтізбелік жастағы, жыныстық 

жетілуі жедел, орташа және баяу жасөспірімдердің топтарының арасындағы 

айырмашылықтар, әдетте, статистикалық тұрғыдан әділ [139, 13-б.]. 

М.Г.Ишмухамедовтың [128] пікірі бойынша, дене дамуына бағалау 

жүргізілген кезде мектеп дәрігерлері мен дене шынықтыру мұғалімдері 

балалардың төмендегідей топтарын ерекше есепке және бақылауға алуы тиіс: 

- өсу деңгейі ортадан төмен, орташа, ортадан жоғары және даму деңгейі 

жоғары болған балалардың салмағы мен көкірек аумағының көрсеткіштері сол 

жастағы және жыныстағы зерттелетін адамдардың осы өсу тобына сәйкес 

келетін көрсеткіштерден төмен болған балалар;  

- басқа көрсеткіштердің шамасына қарамастан, өсуі «төмен» деген баға 

алғандардың барлығы; 

- өсуі «жоғары» немесе «орташа» деген баға алған барлық адамдар, қалған 

көрсеткіштер «жоғары» деген бағаға жатады [128, 24-б.]. 

Жоғарыда айтылғандай, оқушылардың физикалық жетілу белгілеріне 

олардың қимыл белсенділігі жатады. В.П.Стакионене [99] оқушылардың 

физикалық жетілуінің белгісі ретінде қимыл белсенділігінің қимыл режимінің 

көлемі мен қарқындылығында және бастама мен шығармашылық 

элементтерінің болуында көрінеді деген тұжырымға келеді. Қимыл 

белсенділігінің көрінісі оқушылардың жеке физикалық жетілуіне қатынасын 

көрсетеді. Оқушылар қимыл белсенділігінің нәтижесінде мақсатқа сай қимыл 

қызметін қажеттілік пен әдетке айналдыруға мүмкіндік алады. В.П.Стакионене, 

сонымен қатар, қимыл белсенділігі тұлғалық белгілер жүйесіне тереңірек енеді 

деп санайды. Әдетке айналған қимыл қажеттіліктері басқалардың барлығын, 

қажеттіліктерді ынталандырады және белсенді етеді және тұлғаның басты 

әлеуметтік қажеттіліктерінің бірі – еңбекке деген қажеттілікті құруға ықпал 

етеді [99, 15-б.].   

Әдебиеттерді талдау даялылық деңгей әртүрлі оқушылар үшін қимыл 

белсенділігі нормаларының бір-бірінен ерекшеленетінін көрсетті. Сонымен, 

И.А.Фоминнің, Ю.Н.Вавиловтың деректері бойынша [140], спорт 

секцияларында шұғылданатын балалар мен жасөспірімдер аптасына 8-ден 24-

28 сағатқа дейін жаттығумен айналысады. Аты аталған авторлардың пікірі 

бойынша, бұл оқушылардың мектептегі дене шынықтыру сабақтарына 
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қатысатын апталық дене белсенділігінен бірнеше есе жоғары. Сондықтан, егер 

бірінші жағдайда - жүктемелерді шектеу туралы, екіншісінде балалардың 

қимыл белсенділігін арттырудың ұтымды жолдарын іздеу туралы сөз болады 

[140, 150-151-бб.].  

Аптасына 6-10 сағат көлемінде спортпен шұғылданудың жасөспірімдік 

жастағы ер балалардың жыныстық жетілу қарқынын 1-2 жылға тездететінін 

анықтаған С.М. Погудин [139] қозғалыс белсенділігін оңтайлы шектеуді 

қолдайды. Аптасына 18-24 сағат көлемінде шаңғы жарыстарымен, 

велоспортпен және спорттық гимнастикамен айналысатын ер балаларда 34-79% 

жағдайда жыныстық жетілу процесінің даму кешеуілдеуі байқалады [139, 14-

б.]. 

А.Г.Сухарев [76] дене шынықтырумен және спортпен (мақсатты 

белсенділік) шұғылданудың тәуліктік қозғалыс белсенділігі (ТҚБ) 

жетіспеушілігін толтыра алатыны жайлы куәландырады. Алғашқы дайындық 

бағдарламасы бойынша БЖСМ-де, яғни аптасына 1,5-2 сағаттан 3 рет оқитын 

Норильск пен Мәскеудің жас спортшыларын бақылау нәтижелері бойынша 

спортшылардың тәуліктік белсенділігі спортсмен емес оқушыларға қарағанда 

40-60% жоғары болған [76, 45 б.].   

Н.А.Фомин, Ю.Н.Вавилов [140], қандайда бір генетикалық жолмен 

бағдарламаланған қимыл белсенділігінің (ҚБ) нормасын жоққа шығармастан, 

сонымен бірге оны мақсатты жаттығулармен бұғаттауға болады деп санайды. 

ҚБ максимум ұғымы, сонымен бірге, өте шартты болып қалады және жасына, 

жынысына, спорттық мамандану түріне байланысты анықталады. Бұрын 

жүргізілген зерттеулерге сілтеме жасай отырып, авторлар 30 000 қадамнан 

асатын қозғалыстың орташа тәуліктік мөлшерінде балалардың қозғалыс 

белсенділігінің қозғалыстағы эволюциялық жолмен алынған биологиялық 

қажеттіліктен асып түсетінін айтады. Сонымен қатар, күніне 10 000 қадам 

шегінде жасалған қимыл мөлшері жеткіліксіз болып табылады. Бұл жағдайда 

қозғалыстарға тәуліктік қажеттіліктің жетіспеушілігі 50-ден 70%-ға дейінді 

құрайды. Циклдік сипаттағы аз қарқынды жұмысқа (жүгіру, жүру) келтірілген 

тіршілік әрекетінің қалыпты деңгейін қамтамасыз ететін тәуліктік қозғалыс 

белсенділігінің болжамды жас нормалары 8-10 жастағы балалар үшін - 7,5-тен 

10 км-ге дейін, екі жыныстағы 11-14 жастағы жасөспірімдер үшін 12-ден 17 км-

ге дейін ауытқып отырады. 15-17 жастағы қыздарда тәуліктік қозғалыс көлемі 

ұлдарға қарағанда әлдеқайда аз [140, 151-153-бб.]. 

Көптеген зерттеулерде мамандар әртүрлі аймақтардағы оқушылардың 

физикалық даярлылығы мен физикалық даму көрсеткіштерінің олардың қимыл 

белсенділігінің көлеміне тәуелділігін дәлелдеді. 

Сонымен, Б.Я.Бондаревский [21] аймақтарда климаттық сипаттамалармен 

анықталатын қимыл белсенділігінің көлемі физикалық даярлылықтың оның 

жағына бүтіндей және нақты ауатын көрінісі (физикалық қасиеттердің) 

деңгейіне байланысты деп санайды. Жылдың климаттық жағдайлары неғұрлым 

қолайлы (мамыр - қыркүйек) кезеңінде оқушылардың қозғалыс белсенділігі 

артады, бұл балалардың физикалық даярлылығы мен жұмысқа қабілеттілік 



35 

 

деңгейіне оң әсер етеді. Оның пікірі бойынша, аталған заңдылықтарды 

мектептерде оқу-педагогикалық процесті ұйымдастыру кезінде ескеру қажет 

[21, 17-б.].   

Қозғалыс белсенділігін өлшеу әдістерінің ішінде А.Г.Сухарев [76] 

келесілерді белгілейді: 

- тәулік ұзақтығына қатысты (24 сағат) уақыт бірлігімен (минутпен, 

сағатпен) немесе пайызбен көрсетілген уақыттың тәуліктік бюджетінде 

қозғалыс компонентін, сондай-ақ уақыт бірлігі ішінде (локомотивтегі) санын 

локомоция километражының көрсеткіштеріндегі қозғалыстың уақыт бірлігіне 

немесе сомасына кеңістіктегі (локомоцияның) дененің орын ауыстыру 

мөлшерін анықтау; 

- сауалнама жүргізу (балалардың қозғалыс белсенділігін ретроспективті 

бағалау мақсатында жадта сақтау бойынша қызметін қалпына келтіруге 

есептелген);  

- уақыт межелеу (оқыған режимдік кезеңі, белгілі уақыт немесе тіпті тәулік 

бөлігі процесінде бала әрекетін тіркеуге негізделген); 

- қадам межелеу (қадам өлшеуші көмегімен локомоция есебімен 

қорытындыланады); 

- тәуліктік қуат жұмсауды есептеу (тәуліктік Эн мөлшері уақыт 

межелеулік-кестелік әдіспен есептеледі); 

- ЖСЖ ұдайы тіркеу (оны қолдану телеметрикалық құрылғы немесе ЖСЖ 

ұдайы тіркеу мониторингі болған жағдайда мүмкін болады) [76, 45-б.]. 

Балалар мен жасөспірімдердің қалыпты қозғалыс белсенділігінің қандай да 

бір деңгейін анықтайтын биологиялық және әлеуметтік себептер болуы мүмкін. 

Қозғалыстағы ағзаның жетекші биологиялық және қажеттілікті 

қалыптастырушы факторлары жасы пен жынысы болып табылады. Әлеуметтік 

факторлар арасында жетекші болып өмір сүру салты, оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыру, мектептегі дене шынықтыруды, сонымен қатар елдегі дене 

шынықтыру мен спорттың даму деңгейін жөнге қою [76, 47-б.]. 

Қолайсыз ауа райы жағдайы да балалардың қимыл белсенділігіне әсерін 

тигізеді. А.Fегго-Luzzi [141] жас ерекшеліктері 1-10 және П-18 жастағы балалар 

мен жасөспірімдердің орташа тәуліктік энергетикалық қажеттілігін бағалау 

бойынша түрлі елдерде жүргізілген зерттеулерінің талдауын жасады. Бұл 

мәліметтер жас қосылған сайын энергетикалық қажеттіліктің артатынын 

көрсетті. Олар 1-2 жасар ер балаларда тәулігіне - 5020 кДж, 9-10 жасар ер 

балаларда тәулігіне 9000 кДж құраса, қыз балаларда, сәйкесінше, тәулігіне 4940 

және 8900 кДж құраған. Жасөспірім шағында «жасөспірімдік өзгергіштіктің» 

уақыт айырмашылығы салдарынан Эн-нің тәуліктік көрсеткіштерінің негізгі 

айналым шамасы мен орташа шамасы көрсеткіштерінің өсуі соншалықты 

өзгермелі болған. 

И.А.Ким [142] жүргізген жасөспірімдердің қимыл белсенділігін талдауы 

оның ең төмен (ҚБ жетімсіздігі - 50-40%), орташа (ҚБ жетімсіздігі - 20-40%) 

және жоғары (ҚБ жетімсіздігі - 10-20%) бөліну деңгейлеріне алып келді. 

Жасөспірімде қимыл белсенділігінің құрамдастары неғұрлым аз болса, оның 
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салауатты өмір салтының деңгейі соғұрлым төмен болады. Ең жоғары деңгейі 

үшін көрсеткіштердің 100% болуы тән.  

Мамандардың анықтауы бойынша [143, 144] адам денсаулығы – бұл оның 

өмір сүрудің максималды ұзақтығы жағдайында психологиялық және 

физиологиялық қызметтерін, қолайлы жұмысқа қабілеттілігі мен әлеуметтік 

белсенділігін сақтау мен дамыту үдерісі. А.Г.Щедрина [143] бұған 

гомеостаздың тұрақтылығымен қол жеткізілетінін және денсаулықтың 

физикалық даму деңгейі мен үйлесімділігі, ағзаның функционалды жағдайы 

(оның резервтік мүмкіндіктері және ең алдымен жүрек-тамыр жүйесі), 

иммундық қорғаныс және спецификалық емес төзімділік деңгейі, кез-келген 

аурудың немесе даму ақауының болуы, моральдық-еріктік және құндылық-

мотивациялық қондырғылардың деңгейі деген бес белгісін атап көрсетеді. 

Түрлі аймақтардағы балалар мен жасөспірімдердің аурушаңдығын анықтау 

бойынша жұмыстарды талдау олардың жасына, жынысына, әлеуметтік-

экономикалық, климаттық-географиялық және басқа факторларға байланысты 

ерекшелігін анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен, А.Г.Сухарев [76] мектеп 

жасындағы балалардың аурушаңдық деңгейінің мектеп жасына дейінгі 

балаларға қарағанда 2-3 есе төмен екенін айтады. Жасы өскен сайын, 6-7 және 

12-13 жас аралығын есепке алмағанда, ол төмендейді. 6-7 жастағы балаларда 

сырқаттанушылық деңгейінің артуы, бір жағынан, мектептерде санитариялық-

эпидемияға қарсы режимді сақтамаған кезде олардың арасындағы 

байланыстардың кеңеюімен, ал екінші жағынан, балалар организмін 

функционалдық қайта құрумен байланысты болады. 12-13 жастағы балаларға 

келетін болсақ, оның пікірінше, бұл жыныстық жетілу кезеңімен және 

қоршаған ортаның қолайсыз экологиялық жағдайларға төзімділігін 

төмендететін гормоналды өзгерістермен байланысты. Сондай-ақ, ол 

жасөспірімдердің, мектеп және КТУ оқушыларының сырқаттанушылық деңгейі 

балалық шаққа қарағанда біршама төмен екенін айтады [76, 84-б.]. 

Физикалық жетілудің құрамдастарына қатысты мамандар физикалық 

даярлылықпен өзара байланысты анықтады. Сонымен, физикалық даярлылық 

өсуімен қандағы холестерин мен төмен тығыздықтағы липопротеидтер, 

артериалды қан қысымы мен дене салмағының төмендеуі, атеросклероз бен 

жүректің ишемиялық ауруы жағдайларының төмендеуі байқалады [145]. 

Л.А.Семенов [146] білім беру мекемелеріндегі физикалық денсаулық 

жағдайын мониторинг жүргізу кезінде шешілуі керек негізгі міндеттер мыналар 

болуы керек деп санайды: 

1) оқушылардың (тәрбиеленушілердің, студенттердің) физикалық 

денсаулығының жай-күйі мен оқу орнындағы орта факторларының әсері 

арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды анықтау;  

2) білім беру мекемесі оқушыларының физикалық денсаулығының жай-

күйін болжау; 

3) білім беру мекемесінде оқушылардың физикалық денсаулығының жай-

күйі туралы ақпараттық қорды қалыптастыру; 
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4) оқушылардың физикалық денсаулығына кері әсер етудің алдын алу 

және жою бойынша шұғыл және ұзақ мерзімді іс-шараларды анықтау [146, 22 

б.]. 

А.В.Сычев, О.А.Синельников, П.А.Хасти [147] Ресей мен АҚШ-тың 10-11 

жасар мектеп оқушыларының аэробты қабілеттеріне салыстырмалы талдау 

жасады. Ресейлік оқушылардың 97,4% және американдық мектеп 

оқушыларының 78,7% пайызы «Денсаулық аймақтарына» сәйкес нәтижелер 

көрсетті. Логикалық регрессия әдісін қолдану 10-11 жасар ресейлік 

оқушылардың «аэробты қабілеттер» құрамдасындағы «Денсаулық аймағына» 

жету ықтималдығы американдық оқушылардың сол жасқа жету 

ықтималдығынан 9,4 есе көп екенін анықтады. Сондай-ақ, ресейлік қыздардың 

аэробты қабілетінің «Денсаулық аймағына» жету ықтималдығы 23,5 есе, ал 

орыс ұлдарының американдық құрдастарынан 6,9 есе жоғары екендігі 

анықталды [147, 34-б.]. 

Мүмкіндігінше, бұл факторды ресейлік мектеп оқушыларының 

американдық құрдастарымен салыстырғанда қимыл белсенділігінің жоғары 

деңгейімен түсіндіруге болады. АҚШ-тың ауруларды бақылау және алдын алу 

орталықтарының мәліметтері қарасақ, Алабама штатында мектеп 

оқушыларының 15%-ы артық салмаққа немесе семіздікке шалдыққан. Мұның 

себептерінің бірі - қимыл белсенділігінің болмауы. Бұл зерттеулер 10-11 

жастағы орыс оқушыларының аэробты қабілеттерін тестілеу нәтижелері 

Америка оқушыларының ұқсас көрсеткіштерінен асып түсетінін көрсетті, бірақ 

Н.Булгакова мен Е.Табакованың зерттеулері [148] 1970-90 жж. Ресей 

оқушыларындағы физикалық дамуының теріс динамикасын көрсеткендіктен 

оған бей-жай қарауға болмайды. 

А.Г.Комков [9] "...адамдардың әл-ауқатына ықпал ететін жоғары дамыған 

технологиялар, компьютерлендіру және ақпараттық технологиялар күтпеген 

физикалық даму жеделдігі адамның тоқырауына ықпал ететін рухани саланың 

дамуын басып озатын жанама әсерлерге әкелетіндігін айтады. Басқаша 

айтқанда, әлеуметтік даму оқушылардың физикалық дамуына жете алмайды. 

Бұл мектеп оқушыларының өмірге қанағаттану деңгейінің төмендеуіне және 

денсаулықтың өзін-өзі бағалауына әсер етеді. Көрсетілгендерге сәйкес қазіргі 

жағдайда интегративті сипатқа ие болуы тиіс дене тәрбиесінің (негізгі де, 

қосымша да) әлеуметтік бағыты өзгереді...» [9, 6-б.] 

А.Г.Сухарев [76] мамандар тұжырымдаған «физикалық жұмысқа 

қабілеттілік» терминінің сәйкес еместігін көрсетеді, оның пікірінше, балалар 

мен жасөспірімдердің физикалық жұмысқа қабілеттілігін зерттеу бойынша 

ғылыми деректерді талдау мен жалпылауды қиындатады [76, 89-б.]. 

Бұл саладағы ең іргелі зерттеулерді физикалық жұмысқа қабілеттілікті 

ағзаның максималды жұмыс қабілеті ретінде қарастырған Г.Леман жүргізді 

[149]. 

«Физикалық жұмысқа қабілеттілік» терминінің анықтамасынан оның 

ағзаның жалпы функционалды жағдайын, яғни стандарт берілген жүктемені 
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орындау кезінде жүрек-тамыр және басқа жүйелердегі оның мүмкіндіктері мен 

оның басқа жүйелерінің деңгейін сипаттайтыны түсінікті. 

С.Б.Тихвинский [150] балалар мен жасөспірімдердің физикалық жұмыс 

қабілеттерін сипаттай отырып, «...жас өскен сайын оттегінің қанмен берілуі 

тиімдірек болады. Қанның оттегіні тасымалдау қабілетінің өсу қарқынының 

анағұрлым айқын өсуі жыныстық жетілу кезеңінде байқалады. Сонымен қатар, 

жасөспірімдердің бұлшық ет жұмысымен немесе деммен жұтылған ауада 

оттегінің жетіспеушілігімен байланысты гипоксиялық жағдайларға төзу 

қабілеті бір мезгілде өседі және артады (мысалы, тауға көтерілгенде). 14-15 

жаста жасөспірімдер 8-9 жастағы балаларға қарағанда қанның 

оксигенациясының екі есе азаюы кезінде де жұмыс жасай алады...» деп 

нақтылайды [150, 14-б.].  

М.В.Антропованың [151, 74-б.] оқушылардың физикалық жұмыс 

қабілеттілігінің олардың физикалық дамуы мен ақыл-ой қабілетінің өзара 

байланысы туралы зерттеу нәтижелері оған «...басқалары тең  жағдайлар 

кезінде дене дамуының төменгі және төмен деңгейлі оқушыларға орташа және 

жоғары деңгейлі оқушыларға қарағанда, ағзаның төмен жұмыс істеу қабілеті 

және ақыл-ой мен бұлшықет жұмыс істеу қабілетінің өзгерістері тән, 

нәтижесінде мұндай оқушылар үлгермеушілікке жиі ұшырайды...» деп 

қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Оның пікірі бойынша, бұл мұғалімдер 

мен дәрігерлер тарапынан оқу және еңбек жүктемелері төмендеген, қозғалыс 

белсенділігі жоғарылаған арнайы сауықтыру режимін әзірлеуді талап етеді. 

Физикалық жұмыс қабілеттілігінің денсаулыққа тәуелділігін сипаттай 

отырып, А.Г.Сухарев физикалық жұмыс қабілеттілігінің деңгейі адам 

денсаулығының сандық көрсеткіші болып табылатындығын растайды [76, 93-

б.]. 

    

1.3 Оқушылардың дене тәрбиесі процесін жетілдіру мәнмәтіндегі 

заманауи тұжырымдамалық тәсілдері  

 

Дене шынықтыру және спорт саласында дене шынықтырумен 

айналысатындар дене тәрбиесі білімін алатыны белгілі. В.С.Леднев 

тұжырымдаған анықтама бойынша [57, 89-б.] «...білім беру – бұл 

онтогенетикалық тұрғыдан тұлға қалыптасуының биоәлеуметтік процесі болып 

табылатын, кейінгі әлеуметтік маңызды тәжірибені алдыңғы ұрпақтардың 

тұрақты түрде берілуінің қоғамдық түрде ұйымдастырылған, нормаланған 

процесі. Мазмұнымен, формаларымен және әдістерімен сипатталатын бұл 

процесте тұлғаның тәжірибені игеруін, тұлғаның типологиялық қасиеттерін 

тәрбиелеуді қамтамасыз ететін танымдық, сонымен қатар физикалық және 

ақыл-ой дамуы сияқты үш негізгі құрылымдық аспектісі ерекшеленеді. Білім 

берудегі жетекші қызмет - бұл оқу...» [57, 90-б.]. Л.В.Занковтың [152] дамыта 

оқыту туралы идеясына сүйене отырып, В.С.Леднев білім беру процесінің 

құрылымында даму мен тәрбиені көрсететін үш негізгі ойды ескеру қажет деп 

санайды: «...біріншіден, оқу процесінде негізгі білім беру және даму 
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мүмкіндіктері енгізілген; екіншіден, кез-келген (әдістер мен ұйымдастыру 

тұрғысынан) оқу әрекеті жеке тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту үшін оңтайлы 

жағдайларды қамтамасыз ете бермейді, бұл мәселені шешу үшін білім 

мазмұнын мұқият ұйымдастыру, оқытудың тиісті формалары мен әдістерін 

таңдау қажет; үшіншіден, оқу әрекеті басқа қызмет түрлерімен (өнімді жұмыс, 

өзін-өзі басқару, әуесқойлық және т. б.) үйлесуі керек». 

Сондай-ақ, ол білім беру мазмұнының тек оқу материалының мазмұнын 

ғана емес, сонымен бірге, оның пікірі бойынша, жеке тұлғаның қасиеттері, 

білім беру мен дамудың мазмұны тек зерттелгеніне ғана емес, сонымен бірге 

қалай зерттелетініне де байланысты болғандықтан белгілі бір дәрежеде оқу 

әрекетінің сипатын, оқытудың әдістері мен формаларын қамтитындығын 

көрсетеді [57, 53-б.].  

В.К.Бальсевичтің, Л.И.Лубышеваның [153] пікірі бойынша, мектептегі 

дене шынықтыру пәні бойынша білім берудің негізгі мақсаты – оқушыларға 

өзінің физикалық, рухани және адамгершілік денсаулығын қалыптастыру және 

жетілдіру үшін дене шынықтыру мен спорт құндылықтарын белсенді 

(ісәрекеттік) пайдалану нысандары мен әдістеріне үйрету. Дене тәрбиесінің 

мазмұны мен формаларын дене жаттығуларының сауықтыру әсерін арттыру 

үшін жағдай жасау бағытында инновациялық жолмен өзгерту жолында қол 

жеткізуге болады [153, 19-б.].  

Ресейлік мамандар [154] мектеп оқушыларының дене тәрбиесіндегі 

ғылыми басымдықтарды анықтады. Олардың ішінде келесілер ерекшеленеді:  

1) дене тәрбиесі мен спорттық даярлықтың ізгілендірілуі мен мәдени тиімділігі 

– негізі шұғылданушылардың сабақ нысандарын, қарқындылық режимін таңдау 

еркіндігін және өз қабілеттері туралы хабардар болу негізінде қозғалыс 

белсенділігі нысандарын өзгерту мүмкіндігін көздейтін дене тәрбиесін 

ырықтандыру болып табылады;  

2) мемлекеттік тестілеу нәтижелері негізінде балалардың денсаулық жағдайы, 

дене бітімінің дамуы мен даярлығы туралы қоғамның хабардар болуын 

көздейді.  

Білім беру мекемелерінде осы көрсеткіштерді бағалау жекелеген жас 

ерекшелік типологиялық топтары үшін сәйкес келген жағдайда 

шұғылданушылардың өздері мәлімдеген сапа мен қабілеттің өсу қарқынымен 

шектелуі тиіс [154, 4-б.]. 

Жоғарыда аталған басымдықтарға байланысты оқушылардың дене 

тәрбиесін жетілдірудегі сондай негізгі тұжырымдамалық тәсілдер қазіргі 

кезеңде жүзеге асырылады. Олардың мәнін түсіну үшін біз «технология», 

«қызмет», «белсенділік», «дене шынықтыру және спорт қызметі» сияқты 

ұғымдарды анықтауға тоқталамыз. 

В.К.Бальсевич, Г.Г.Наталов, Ю.Е.Чернышенко [155] осы ұғымдарға 

келесідей анықтамаларды береді: Технология - бұл қолданылатын құралдардың 

табиғатымен және сипатына сәйкес қызмет объектісінің пішінін, жағдайын 

немесе қасиеттерін бағытты өзгертудің жиынтығы. Технологияның ұтымдылық 

пен тиімділік дәрежесі оларды қолдану құралдары мен операцияларының 
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құрамына және өзгерістердің табиғатына сәйкес келуіне байланысты болады. 

Технологиялардың табиғаты көбінесе жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін 

әзірленетін қызмет түрінің сипаттамаларына байланысты, бірақ сонымен бірге 

барлық технологияларға факторлар, қызметтің детерминанттары ретінде тән 

жалпы белгілер бар. Қызмет - бұл адамдардың өзіне және айналасындағы 

әлемге белсенді, мақсатты көзқарасының бір түрі. Оның шығу тегі белгілі бір 

өмір сүру және даму жағдайларына деген қажеттілікке ие. Олардың 

жетіспеушілігі заттардың, энергия мен ақпарат ағындарының тепе-теңдігі 

бұзылған кезде пайда болатын ықтимал әлеует айырмашылығына байланысты 

жүйе шиеленісін тудырады. Бұл шиеленіс өзін-өзі сақтауға және өзін-өзі 

дамытуға бағытталған белсенділіктің себебі болады. Белсенділік - бұл 

материалдық денелердің жалпылама қасиеті мен жоғары ұйымдастырылған 

жүйелердің (ағза, тұлға, қоғам) өмір сүру тәсілі. Бейорганикалық табиғатта 

белсенділік - өзін-өзі жылжыту және өзін-өзі өзгерту процестерінде, жабайы 

табиғатта - өзін-өзі дамыту және өзін-өзі сақтау, адам мен қоғамда өмір сүру 

жағдайларын жасау және өзін-өзі қалыптастыру процестерінде (өзін-өзі 

жетілдіру) көрінеді. Сыртқы және ішкі белсенділікті ажыратады, екеуі де 

өздігінен немесе бағытталған болуы мүмкін. Белсенділік жүйелік белсенділіктің 

ең жоғары формасы, яғни оның барлық түрлерінің реттелген өзара әрекеттесуі 

ретінде әрекет етеді. Дене шынықтыру және спортты сақтау және денсаулық, 

жұмысқа қабілеттілігі және шығармашылық ұзақ өмір сүру (дене шынықтыру 

саласы); адамның қабілеттері мен қасиеттерінің қалыпты және үйлесімді 

дамуына ықпал ету (дене шынықтыру саласы); қимылдау мүмкіндігінің шекті 

дамуы мен максималды игеруі (спорт саласы) мақсатында белсенді қозғалыс 

қызметін қолданудың қоғамдық тәжірибесін дамытуға, таратуға және игеруге 

бағытталған әрекет деп атайды: [155, 17-18 бб.].     
 

В.Г.Никитушкин және В.К.Спирин [132] түрлі жастағы, жыныстағы және 

денсаулық жағдайындағы балалардың морфофункционалды көрсеткіштері мен 

физикалық дайындығын зерттеді. Денсаулықтың түрлі топтарына жатқызылған 

балалардағы соматотип пен дене салмағының компоненттерінің көрсеткіштері 

бойынша алынған нәтижелер зерттелетін көрсеткіштер мен оқушылардың 

денсаулық жағдайы арасындағы статистикалық маңызды айырмашылықтар 

тіркелмегенін көрсетеді. Мұндай тәуелділік түрлі денсаулық топтарына 

бөлінген әртүрлі жыныстағы және жастағы балалардың физикалық дамуының 

соматометриялық көрсеткіштерін салыстырмалы талдау кезінде байқалады. 

Балалардың сырқаттанушылық көрсеткіштері мен олардың денсаулық 

жағдайы бар антропометриялық зерттеулердің нәтижелері бойынша 

анықталатын физикалық дамудың өзара байланысы туралы түрлі көзқарастар 

бар. Кейбіреулердің пікірінше, физикалық дамуды бағалау өсіп келе жатқан 

ағза денсаулығының жалғыз көрсеткіші болып табылады және ол балалар мен 

жасөспірімдерді денсаулық топтарына қарай бөлуге (аурудың белгілері немесе 

даму ақаулары болмағанда), сондай-ақ алдын алу шараларының тиімділігін 

бағалауға негізделген. Сонымен бірге, дәрігерлердің бір бөлігі денсаулықты 

диагностикалау үшін физикалық дамуды бағалауды қолдануға өте күмәнмен 
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қарайды, емдеу-профилактикалық шараларын жүргізудегі оның практикалық 

маңыздылығы тек екі градацияны ғана - нормасы мен одан ауытқуды сақтауды 

ұсынылатындай соншалықты аз. Қазіргі уақытта балаларды денсаулық 

топтарына бөлу негізгі органдар мен жүйелердің қызмет жағдайын, ағзаның 

төзімділігі мен реактивтілігін сипаттайтын көрсеткіштерге негізделген. 

Физикалық даму екі градация деңгейінде ескеріледі: қалыпты физикалық даму, 

бірінші немесе екінші дәрежелі дене салмағының жетіспеушілігі немесе артық 

болуы, яғни қалыпты физикалық дамудан ауытқулар ескеріледі [132, б.15]. 

Е.З.Година, А.Л.Пурунджан, И.А.Хомякова, Л.В.Задорожная [133] 

Мәскеудің түрлі мектептерінде оқушылардың физикалық даму ерекшеліктерін 

зерттеді. Олар талданған жиынтықтарды қалыптастырудың әлеуметтік-

демографиялық факторларының өзара әрекеттесуі нәтижесі ретінде авторлар 

талдаған соматикалық және функционалдық көрсеткіштер кешені бойынша 

түрлі типтегі Мәскеу мектептерінің оқушылары арасында маңызды 

айырмашылықтарды анықтады. СВУ оқушылары дене пропорцияларының түрі 

бойынша ең брахиморфты, бойлық өсудің баяу сипатымен, жалпы өлшемдер 

мен дене салмағының жыл сайынғы өсуімен сипатталады. Кәдімгі мектептердің 

оқушылары қазіргі Мәскеу популяциясындағы астенизация процестері туралы 

бұрын алынған мәліметтермен сәйкес келетін ДСИ-нің (ИМТ) ең төменгі 

көрсеткіштерімен сипатталады. СВУ тәрбиеленушілеріндегі функционалдық 

көрсеткіштер (жүрек соғу жиілігі, диастолалық және систолалық артериялық 

қысым) ең төмен. Сонымен, білек динамометрия көрсеткіштері бойынша олар 

мәскеулік қарапайым мектептердің ер балаларын басып озады, дегенмен 

спорттық дайындық деңгейімен байланысты жас спортшылардан сөзсіз артта 

қалады. Ағза тіндерінің биоэлектрлік кедергісінің көрсеткіштері канондық 

корреляциялардың жоғары және статистикалық маңызды шамаларын 

көрсететін соматикалық және функционалдық ерекшеліктерді сипаттайтын ең 

объективті параметрлер болып табылады [133, 22-бет]. 

Физикалық даму динамикасы уақытша, жыныстық және жас ерекшелік 

аспектілерінде зерттелді және зерттелді. Сонымен, В.П.Стакионене [99] өзінің 

зерттеуінде барлық жастағы қыздар мен ұлдарда физикалық дамудың орташа 

көрсеткіштеріндегі айырмашылықтарды анықтады. Оның деректері бойынша, 

10 жасқа дейінгі ұлдарда бойдың, салмақтың, кеуде шеңберінің орташа 

көрсеткіші жоғары болады. 10 жасында алғашқы «қиысу» орын алады және 14 

жасқа дейінгі қыздар ұлдардан асып түседі. 14 жаста - орташа өсу мен салмақ 

көрсеткішінде, ал 15 жаста кеуде шеңберінде кері «қиысу» байқалады. 

В.П.Стакионененің зерттеу нәтижелері түрлі елдердің 7-17 жасар мектеп 

оқушыларына тән негізгі жас ерекшелік және жыныстық заңдылықтарды 

толығымен растайды. Ол сондай-ақ қала және ауыл мектептерде оқитын Литва 

оқушыларының физикалық дамудың кейбір көрсеткіштерінде айтарлықтай 

айырмашылықтар бар екенін анықтады. Әдетте, қалалық ер балаларда олар, 

ауыл балаларымен салыстырғанда, жоғары. 15-17 жастағы ауыл қыздарының 

салмағы, кеуде шеңбері, қолдың күші қалалық қыздармен салыстырғанда 

жоғары [99, 24-б.]. 
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Осыған ұқсас үрдістер Н.М.Скороходовтың зерттеулерінде де анықталды 

[134]. Олардың пікірі бойынша, көрсетілген бұл айырмашылықтарды 

балалардың физикалық дамуының аса жоғары қарқынын тудыратын қалалық 

жағдайлардың әсерімен түсіндіруге болады. 

Z.Bochensra [135] 1938-1962 жылдары, яғни 24 жыл ішінде Краковта өмір 

сүрген 14-17 жастағы поляк ұлдарының дене өлшемдерін салыстыра отырып, 

олардың секулярлық өсуін анықтады.  

Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуы мен физикалық 

даярлылық нәтижесінің арасындағы байланысты зерттеу бойынша көптеген 

еңбектерде антропометриялық көрсеткіштердің, негізінен, дененің жалпы 

өлшемдерінің «бет қозғалыстарының» нәтижелерімен салыстырылды. Сонымен 

қатар, түрлі авторлардың еңбектерінде қатынастардың сипаты мен көлеміне 

қатысты айқын қайшылықтар бар. 

Сонымен, В.Г.Арефьев [136] зерттелген соматометриялық белгілердің 

әрқайсысы (дене ұзындығы мен салмағы, кеуде ауқымы) жылдамдықтың даму 

деңгейіне айтарлықтай әсер етпейтінін анықтады және бұл барлық жаста (13 

жастан 16 жасқа дейін) байқалды. Ю.М.Шаненков [137] басқалай пікірде, ол 

дененің өлшемді белгілерінің жоғарылауының салмақ мөлшеріне қарамастан 

жеке қозғалыс жылдамдығының төмендеуімен бірге жүретінін айтады, ол 

жылдамдық тапсырмаларын орындау кезінде денесі үлкен өлшемдегі 

атлеттердің артта қалатынын растайды және түрлі дене өлшемдегі 

спортшыларды жылдамдықты тәрбиелеуде сараланған тәсіл қажет екенін 

көрсетеді. 

Оның мәліметтері бойынша, жүгіру жылдамдығының өзі дененің 

құрылымымен емес, дайындық деңгейімен және әсіресе спортшылардың 

жылдамдық-күштік қабілетімен анықталады [137, 13-бет]. 

В.Ф.Ломейко [138] секіргіштік көрсеткіштерін, бір жағынан, бойымен, ал 

екінші жағынан, аяқ ұзындығы мен дене салмағының арасындағы байланысты 

зерттей отырып, кейбір жас ерекшелік топтарында ғана әлсіз көрінетін 

корреляциялық байланысты тапты. Ол жеке бой-салмақ айырмашылықтары 

секірудің жеке айырмашылықтарына іс жүзінде әсер етпейтінін айтады. 

Алайда, жеке мамандандырылған спортшыларда (волейбол, лақтыру және 

секіру) ол бой ұзындардың секіруінің, теріс болса да, корреляциялық 

байланысын анықтады.  

А.А.Гужаловскийдің [22] зерттеулер тұжырымдарының бірі 

антропометриялық белгілер физикалық қасиеттер дамуындағы кезеңділікке 

айтарлықтай әсер етпейтіндігі болып табылады. Оның мәліметтері бойынша, 

13-15 жасар ер балалардағы бойының ұзындығы мен дене салмағын, кеуде 

ауқымы мен қандағы гемоглобинді есепке алмағанда, антропометриялық 

белгілер күш қабілеттерін деңгейлеп қоздыра отырып, орташа күш  

байланысына ие болады (г=0,51-0,69), оқушылардың физикалық даярлылық 

көрсеткіштерімен айтарлықтай корреляцияланбайды [22, 15 б.].  

Жоғарыда айтылғандай, физикалық даярлылық пен дене дамуы 

көрсеткіштері арасында жоғары байланыс байқалмайды. Осы фактіні талдай 
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отырып, Б.А.Сироткина [129] корреляциялық талдау арқылы физикалық даму 

деңгейі мен қозғалыс белсенділігінің нәтижелері арасындағы шынайы 

қатынастар көрінбеуі мүмкін деп санайды. Үлестік корреляцияны, атап 

айтқанда, бой ұзындығы мен дене салмағы сияқты қуатты факторлардың 

қозғалыстарының нәтижесіне әсерін болдырмау үшін қолдану орынды және 

перспективалы болып көрінеді. Ол факторлық талдауды талдаудың ең қолайлы 

әдісі деп санайды. Оның қозғалыс әрекеттерінің нәтижелері мен физикалық 

даму деңгейі арасындағы өзара байланысқа жүргізгін зерттеуі жасөспірімге 

дейінгі және жасөспірімдік жаста жүгіру, секіру және доп лақтыру 

жаттығуларының нәтижелері балалардың морфологиясы мен функционалды 

дамуының өзіндік ерекшелігінде көрінетін ағзаның биологиялық есеюіне 

байланысты болатынын көрсетеді. Оның пікірі бойынша, осы жастағы балалар 

үшін көрсетілген белгілер арасындағы өзара байланыстың болуы, органдардың 

және жалпы ағзаның бәрінің қызметтік жағдайында бірқатар күрделі 

өзгерістермен байланысты жыныстық жетілу кезеңінде, әсіресе физикалық 

дамудың түрлі көрсеткіштері арасындағы қатынастардың өзгеруі жиі 

кездесетіні түсіндіріледі [129, 14-бет].   

Осыған ұқсас заңдылықтар С.М.Погудиннің зерттеуінде де анықталады 

[139]. Ол 13-16 жасар ер балалардың физикалық даярлылығының нәтижелері, 

олардың жыныстық жетілуі неғұрлым қарқыны болса, 60 метрге жүгіру, теннис 

добын лақтыру, жүгіріріп келіп ұзындыққа секіру, сондай-ақ (14 жасарда) білек 

пен бел динамометриясы, толтырылған допты лақтыру, ұзындыққа секіру 

сияқты сынақтарда жоғары екенін айтады. Бір күнтізбелік жастағы, жыныстық 

жетілуі жедел, орташа және баяу жасөспірімдердің топтарының арасындағы 

айырмашылықтар, әдетте, статистикалық тұрғыдан әділ [139, 13-б.]. 

М.Г.Ишмухамедовтың [128] пікірі бойынша, дене дамуына бағалау 

жүргізілген кезде мектеп дәрігерлері мен дене шынықтыру мұғалімдері 

балалардың төмендегідей топтарын ерекше есепке және бақылауға алуы тиіс: 

- өсу деңгейі ортадан төмен, орташа, ортадан жоғары және даму деңгейі 

жоғары болған балалардың салмағы мен көкірек аумағының көрсеткіштері сол 

жастағы және жыныстағы зерттелетін адамдардың осы өсу тобына сәйкес 

келетін көрсеткіштерден төмен болған балалар;  

- басқа көрсеткіштердің шамасына қарамастан, өсуі «төмен» деген баға 

алғандардың барлығы; 

- өсуі «жоғары» немесе «орташа» деген баға алған барлық адамдар, қалған 

көрсеткіштер «жоғары» деген бағаға жатады [128, 24-б.]. 

Жоғарыда айтылғандай, оқушылардың физикалық жетілу белгілеріне 

олардың қимыл белсенділігі жатады. В.П.Стакионене [99] оқушылардың 

физикалық жетілуінің белгісі ретінде қимыл белсенділігінің қимыл режимінің 

көлемі мен қарқындылығында және бастама мен шығармашылық 

элементтерінің болуында көрінеді деген тұжырымға келеді. Қимыл 

белсенділігінің көрінісі оқушылардың жеке физикалық жетілуіне қатынасын 

көрсетеді. Оқушылар қимыл белсенділігінің нәтижесінде мақсатқа сай қимыл 

қызметін қажеттілік пен әдетке айналдыруға мүмкіндік алады. В.П.Стакионене, 
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сонымен қатар, қимыл белсенділігі тұлғалық белгілер жүйесіне тереңірек енеді 

деп санайды. Әдетке айналған қимыл қажеттіліктері басқалардың барлығын, 

қажеттіліктерді ынталандырады және белсенді етеді және тұлғаның басты 

әлеуметтік қажеттіліктерінің бірі – еңбекке деген қажеттілікті құруға ықпал 

етеді [99, 15-б.].   

Әдебиеттерді талдау даялылық деңгей әртүрлі оқушылар үшін қимыл 

белсенділігі нормаларының бір-бірінен ерекшеленетінін көрсетті. Сонымен, 

И.А.Фоминнің, Ю.Н.Вавиловтың деректері бойынша [140], спорт 

секцияларында шұғылданатын балалар мен жасөспірімдер аптасына 8-ден 24-

28 сағатқа дейін жаттығумен айналысады. Аты аталған авторлардың пікірі 

бойынша, бұл оқушылардың мектептегі дене шынықтыру сабақтарына 

қатысатын апталық дене белсенділігінен бірнеше есе жоғары. Сондықтан, егер 

бірінші жағдайда - жүктемелерді шектеу туралы, екіншісінде балалардың 

қимыл белсенділігін арттырудың ұтымды жолдарын іздеу туралы сөз болады 

[140, 150-151-бб.].  

Аптасына 6-10 сағат көлемінде спортпен шұғылданудың жасөспірімдік 

жастағы ер балалардың жыныстық жетілу қарқынын 1-2 жылға тездететінін 

анықтаған С.М. Погудин [139] қозғалыс белсенділігін оңтайлы шектеуді 

қолдайды. Аптасына 18-24 сағат көлемінде шаңғы жарыстарымен, 

велоспортпен және спорттық гимнастикамен айналысатын ер балаларда 34-79% 

жағдайда жыныстық жетілу процесінің даму кешеуілдеуі байқалады [139, 14-

б.]. 

А.Г.Сухарев [76] дене шынықтырумен және спортпен (мақсатты 

белсенділік) шұғылданудың тәуліктік қозғалыс белсенділігі (ТҚБ) 

жетіспеушілігін толтыра алатыны жайлы куәландырады. Алғашқы дайындық 

бағдарламасы бойынша БЖСМ-де, яғни аптасына 1,5-2 сағаттан 3 рет оқитын 

Норильск пен Мәскеудің жас спортшыларын бақылау нәтижелері бойынша 

спортшылардың тәуліктік белсенділігі спортсмен емес оқушыларға қарағанда 

40-60% жоғары болған [76, 45 б.].   

Н.А.Фомин, Ю.Н.Вавилов [140], қандайда бір генетикалық жолмен 

бағдарламаланған қимыл белсенділігінің (ҚБ) нормасын жоққа шығармастан, 

сонымен бірге оны мақсатты жаттығулармен бұғаттауға болады деп санайды. 

ҚБ максимум ұғымы, сонымен бірге, өте шартты болып қалады және жасына, 

жынысына, спорттық мамандану түріне байланысты анықталады. Бұрын 

жүргізілген зерттеулерге сілтеме жасай отырып, авторлар 30 000 қадамнан 

асатын қозғалыстың орташа тәуліктік мөлшерінде балалардың қозғалыс 

белсенділігінің қозғалыстағы эволюциялық жолмен алынған биологиялық 

қажеттіліктен асып түсетінін айтады. Сонымен қатар, күніне 10 000 қадам 

шегінде жасалған қимыл мөлшері жеткіліксіз болып табылады. Бұл жағдайда 

қозғалыстарға тәуліктік қажеттіліктің жетіспеушілігі 50-ден 70%-ға дейінді 

құрайды. Циклдік сипаттағы аз қарқынды жұмысқа (жүгіру, жүру) келтірілген 

тіршілік әрекетінің қалыпты деңгейін қамтамасыз ететін тәуліктік қозғалыс 

белсенділігінің болжамды жас нормалары 8-10 жастағы балалар үшін - 7,5-тен 

10 км-ге дейін, екі жыныстағы 11-14 жастағы жасөспірімдер үшін 12-ден 17 км-
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ге дейін ауытқып отырады. 15-17 жастағы қыздарда тәуліктік қозғалыс көлемі 

ұлдарға қарағанда әлдеқайда аз [140, 151-153-бб.]. 

Көптеген зерттеулерде мамандар әртүрлі аймақтардағы оқушылардың 

физикалық даярлылығы мен физикалық даму көрсеткіштерінің олардың қимыл 

белсенділігінің көлеміне тәуелділігін дәлелдеді. 

Сонымен, Б.Я.Бондаревский [21] аймақтарда климаттық сипаттамалармен 

анықталатын қимыл белсенділігінің көлемі физикалық даярлылықтың оның 

жағына бүтіндей және нақты ауатын көрінісі (физикалық қасиеттердің) 

деңгейіне байланысты деп санайды. Жылдың климаттық жағдайлары неғұрлым 

қолайлы (мамыр - қыркүйек) кезеңінде оқушылардың қозғалыс белсенділігі 

артады, бұл балалардың физикалық даярлылығы мен жұмысқа қабілеттілік 

деңгейіне оң әсер етеді. Оның пікірі бойынша, аталған заңдылықтарды 

мектептерде оқу-педагогикалық процесті ұйымдастыру кезінде ескеру қажет 

[21, 17-б.].   

Қозғалыс белсенділігін өлшеу әдістерінің ішінде А.Г.Сухарев [76] 

келесілерді белгілейді: 

- тәулік ұзақтығына қатысты (24 сағат) уақыт бірлігімен (минутпен, 

сағатпен) немесе пайызбен көрсетілген уақыттың тәуліктік бюджетінде 

қозғалыс компонентін, сондай-ақ уақыт бірлігі ішінде (локомотивтегі) санын 

локомоция километражының көрсеткіштеріндегі қозғалыстың уақыт бірлігіне 

немесе сомасына кеңістіктегі (локомоцияның) дененің орын ауыстыру 

мөлшерін анықтау; 

- сауалнама жүргізу (балалардың қозғалыс белсенділігін ретроспективті 

бағалау мақсатында жадта сақтау бойынша қызметін қалпына келтіруге 

есептелген);  

- уақыт межелеу (оқыған режимдік кезеңі, белгілі уақыт немесе тіпті тәулік 

бөлігі процесінде бала әрекетін тіркеуге негізделген); 

- қадам межелеу (қадам өлшеуші көмегімен локомоция есебімен 

қорытындыланады); 

- тәуліктік қуат жұмсауды есептеу (тәуліктік Эн мөлшері уақыт 

межелеулік-кестелік әдіспен есептеледі); 

- ЖСЖ ұдайы тіркеу (оны қолдану телеметрикалық құрылғы немесе ЖСЖ 

ұдайы тіркеу мониторингі болған жағдайда мүмкін болады) [76, 45-б.]. 

Балалар мен жасөспірімдердің қалыпты қозғалыс белсенділігінің қандай да 

бір деңгейін анықтайтын биологиялық және әлеуметтік себептер болуы мүмкін. 

Қозғалыстағы ағзаның жетекші биологиялық және қажеттілікті 

қалыптастырушы факторлары жасы пен жынысы болып табылады. Әлеуметтік 

факторлар арасында жетекші болып өмір сүру салты, оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыру, мектептегі дене шынықтыруды, сонымен қатар елдегі дене 

шынықтыру мен спорттың даму деңгейін жөнге қою [76, 47-б.]. 

Қолайсыз ауа райы жағдайы да балалардың қимыл белсенділігіне әсерін 

тигізеді. А.Fегго-Luzzi [141] жас ерекшеліктері 1-10 және П-18 жастағы балалар 

мен жасөспірімдердің орташа тәуліктік энергетикалық қажеттілігін бағалау 

бойынша түрлі елдерде жүргізілген зерттеулерінің талдауын жасады. Бұл 
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мәліметтер жас қосылған сайын энергетикалық қажеттіліктің артатынын 

көрсетті. Олар 1-2 жасар ер балаларда тәулігіне - 5020 кДж, 9-10 жасар ер 

балаларда тәулігіне 9000 кДж құраса, қыз балаларда, сәйкесінше, тәулігіне 4940 

және 8900 кДж құраған. Жасөспірім шағында «жасөспірімдік өзгергіштіктің» 

уақыт айырмашылығы салдарынан Эн-нің тәуліктік көрсеткіштерінің негізгі 

айналым шамасы мен орташа шамасы көрсеткіштерінің өсуі соншалықты 

өзгермелі болған. 

И.А.Ким [142] жүргізген жасөспірімдердің қимыл белсенділігін талдауы 

оның ең төмен (ҚБ жетімсіздігі - 50-40%), орташа (ҚБ жетімсіздігі - 20-40%) 

және жоғары (ҚБ жетімсіздігі - 10-20%) бөліну деңгейлеріне алып келді. 

Жасөспірімде қимыл белсенділігінің құрамдастары неғұрлым аз болса, оның 

салауатты өмір салтының деңгейі соғұрлым төмен болады. Ең жоғары деңгейі 

үшін көрсеткіштердің 100% болуы тән.  

Мамандардың анықтауы бойынша [143, 144] адам денсаулығы – бұл оның 

өмір сүрудің максималды ұзақтығы жағдайында психологиялық және 

физиологиялық қызметтерін, қолайлы жұмысқа қабілеттілігі мен әлеуметтік 

белсенділігін сақтау мен дамыту үдерісі. А.Г.Щедрина [143] бұған 

гомеостаздың тұрақтылығымен қол жеткізілетінін және денсаулықтың 

физикалық даму деңгейі мен үйлесімділігі, ағзаның функционалды жағдайы 

(оның резервтік мүмкіндіктері және ең алдымен жүрек-тамыр жүйесі), 

иммундық қорғаныс және спецификалық емес төзімділік деңгейі, кез-келген 

аурудың немесе даму ақауының болуы, моральдық-еріктік және құндылық-

мотивациялық қондырғылардың деңгейі деген бес белгісін атап көрсетеді. 

Түрлі аймақтардағы балалар мен жасөспірімдердің аурушаңдығын анықтау 

бойынша жұмыстарды талдау олардың жасына, жынысына, әлеуметтік-

экономикалық, климаттық-географиялық және басқа факторларға байланысты 

ерекшелігін анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен, А.Г.Сухарев [76] мектеп 

жасындағы балалардың аурушаңдық деңгейінің мектеп жасына дейінгі 

балаларға қарағанда 2-3 есе төмен екенін айтады. Жасы өскен сайын, 6-7 және 

12-13 жас аралығын есепке алмағанда, ол төмендейді. 6-7 жастағы балаларда 

сырқаттанушылық деңгейінің артуы, бір жағынан, мектептерде санитариялық-

эпидемияға қарсы режимді сақтамаған кезде олардың арасындағы 

байланыстардың кеңеюімен, ал екінші жағынан, балалар организмін 

функционалдық қайта құрумен байланысты болады. 12-13 жастағы балаларға 

келетін болсақ, оның пікірінше, бұл жыныстық жетілу кезеңімен және 

қоршаған ортаның қолайсыз экологиялық жағдайларға төзімділігін 

төмендететін гормоналды өзгерістермен байланысты. Сондай-ақ, ол 

жасөспірімдердің, мектеп және КТУ оқушыларының сырқаттанушылық деңгейі 

балалық шаққа қарағанда біршама төмен екенін айтады [76, 84-б.]. 

Физикалық жетілудің құрамдастарына қатысты мамандар физикалық 

даярлылықпен өзара байланысты анықтады. Сонымен, физикалық даярлылық 

өсуімен қандағы холестерин мен төмен тығыздықтағы липопротеидтер, 

артериалды қан қысымы мен дене салмағының төмендеуі, атеросклероз бен 

жүректің ишемиялық ауруы жағдайларының төмендеуі байқалады [145]. 
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Л.А.Семенов [146] білім беру мекемелеріндегі физикалық денсаулық 

жағдайын мониторинг жүргізу кезінде шешілуі керек негізгі міндеттер мыналар 

болуы керек деп санайды: 

1) оқушылардың (тәрбиеленушілердің, студенттердің) физикалық 

денсаулығының жай-күйі мен оқу орнындағы орта факторларының әсері 

арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды анықтау;  

2) білім беру мекемесі оқушыларының физикалық денсаулығының жай-

күйін болжау; 

3) білім беру мекемесінде оқушылардың физикалық денсаулығының жай-

күйі туралы ақпараттық қорды қалыптастыру; 

4) оқушылардың физикалық денсаулығына кері әсер етудің алдын алу 

және жою бойынша шұғыл және ұзақ мерзімді іс-шараларды анықтау [146, 22 

б.]. 

А.В.Сычев, О.А.Синельников, П.А.Хасти [147] Ресей мен АҚШ-тың 10-11 

жасар мектеп оқушыларының аэробты қабілеттеріне салыстырмалы талдау 

жасады. Ресейлік оқушылардың 97,4% және американдық мектеп 

оқушыларының 78,7% пайызы «Денсаулық аймақтарына» сәйкес нәтижелер 

көрсетті. Логикалық регрессия әдісін қолдану 10-11 жасар ресейлік 

оқушылардың «аэробты қабілеттер» құрамдасындағы «Денсаулық аймағына» 

жету ықтималдығы американдық оқушылардың сол жасқа жету 

ықтималдығынан 9,4 есе көп екенін анықтады. Сондай-ақ, ресейлік қыздардың 

аэробты қабілетінің «Денсаулық аймағына» жету ықтималдығы 23,5 есе, ал 

орыс ұлдарының американдық құрдастарынан 6,9 есе жоғары екендігі 

анықталды [147, 34-б.]. 

Мүмкіндігінше, бұл факторды ресейлік мектеп оқушыларының 

американдық құрдастарымен салыстырғанда қимыл белсенділігінің жоғары 

деңгейімен түсіндіруге болады. АҚШ-тың ауруларды бақылау және алдын алу 

орталықтарының мәліметтері қарасақ, Алабама штатында мектеп 

оқушыларының 15%-ы артық салмаққа немесе семіздікке шалдыққан. Мұның 

себептерінің бірі - қимыл белсенділігінің болмауы. Бұл зерттеулер 10-11 

жастағы орыс оқушыларының аэробты қабілеттерін тестілеу нәтижелері 

Америка оқушыларының ұқсас көрсеткіштерінен асып түсетінін көрсетті, бірақ 

Н.Булгакова мен Е.Табакованың зерттеулері [148] 1970-90 жж. Ресей 

оқушыларындағы физикалық дамуының теріс динамикасын көрсеткендіктен 

оған бей-жай қарауға болмайды. 

А.Г.Комков [9] "...адамдардың әл-ауқатына ықпал ететін жоғары дамыған 

технологиялар, компьютерлендіру және ақпараттық технологиялар күтпеген 

физикалық даму жеделдігі адамның тоқырауына ықпал ететін рухани саланың 

дамуын басып озатын жанама әсерлерге әкелетіндігін айтады. Басқаша 

айтқанда, әлеуметтік даму оқушылардың физикалық дамуына жете алмайды. 

Бұл мектеп оқушыларының өмірге қанағаттану деңгейінің төмендеуіне және 

денсаулықтың өзін-өзі бағалауына әсер етеді. Көрсетілгендерге сәйкес қазіргі 

жағдайда интегративті сипатқа ие болуы тиіс дене тәрбиесінің (негізгі де, 

қосымша да) әлеуметтік бағыты өзгереді...» [9, 6-б.] 
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А.Г.Сухарев [76] мамандар тұжырымдаған «физикалық жұмысқа 

қабілеттілік» терминінің сәйкес еместігін көрсетеді, оның пікірінше, балалар 

мен жасөспірімдердің физикалық жұмысқа қабілеттілігін зерттеу бойынша 

ғылыми деректерді талдау мен жалпылауды қиындатады [76, 89-б.]. 

Бұл саладағы ең іргелі зерттеулерді физикалық жұмысқа қабілеттілікті 

ағзаның максималды жұмыс қабілеті ретінде қарастырған Г.Леман жүргізді 

[149]. 

«Физикалық жұмысқа қабілеттілік» терминінің анықтамасынан оның 

ағзаның жалпы функционалды жағдайын, яғни стандарт берілген жүктемені 

орындау кезінде жүрек-тамыр және басқа жүйелердегі оның мүмкіндіктері мен 

оның басқа жүйелерінің деңгейін сипаттайтыны түсінікті. 

С.Б.Тихвинский [150] балалар мен жасөспірімдердің физикалық жұмыс 

қабілеттерін сипаттай отырып, «...жас өскен сайын оттегінің қанмен берілуі 

тиімдірек болады. Қанның оттегіні тасымалдау қабілетінің өсу қарқынының 

анағұрлым айқын өсуі жыныстық жетілу кезеңінде байқалады. Сонымен қатар, 

жасөспірімдердің бұлшық ет жұмысымен немесе деммен жұтылған ауада 

оттегінің жетіспеушілігімен байланысты гипоксиялық жағдайларға төзу 

қабілеті бір мезгілде өседі және артады (мысалы, тауға көтерілгенде). 14-15 

жаста жасөспірімдер 8-9 жастағы балаларға қарағанда қанның 

оксигенациясының екі есе азаюы кезінде де жұмыс жасай алады...» деп 

нақтылайды [150, 14-б.].  

М.В.Антропованың [151, 74-б.] оқушылардың физикалық жұмыс 

қабілеттілігінің олардың физикалық дамуы мен ақыл-ой қабілетінің өзара 

байланысы туралы зерттеу нәтижелері оған «...басқалары тең  жағдайлар 

кезінде дене дамуының төменгі және төмен деңгейлі оқушыларға орташа және 

жоғары деңгейлі оқушыларға қарағанда, ағзаның төмен жұмыс істеу қабілеті 

және ақыл-ой мен бұлшықет жұмыс істеу қабілетінің өзгерістері тән, 

нәтижесінде мұндай оқушылар үлгермеушілікке жиі ұшырайды...» деп 

қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Оның пікірі бойынша, бұл мұғалімдер 

мен дәрігерлер тарапынан оқу және еңбек жүктемелері төмендеген, қозғалыс 

белсенділігі жоғарылаған арнайы сауықтыру режимін әзірлеуді талап етеді. 

Физикалық жұмыс қабілеттілігінің денсаулыққа тәуелділігін сипаттай 

отырып, А.Г.Сухарев физикалық жұмыс қабілеттілігінің деңгейі адам 

денсаулығының сандық көрсеткіші болып табылатындығын растайды [76, 93-

б.]. 

    

1.3 Оқушылардың дене тәрбиесі процесін жетілдіру мәнмәтіндегі 

заманауи тұжырымдамалық тәсілдері  

 

Дене шынықтыру және спорт саласында дене шынықтырумен 

айналысатындар дене тәрбиесі білімін алатыны белгілі. В.С.Леднев 

тұжырымдаған анықтама бойынша [57, 89-б.] «...білім беру – бұл 

онтогенетикалық тұрғыдан тұлға қалыптасуының биоәлеуметтік процесі болып 

табылатын, кейінгі әлеуметтік маңызды тәжірибені алдыңғы ұрпақтардың 
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тұрақты түрде берілуінің қоғамдық түрде ұйымдастырылған, нормаланған 

процесі. Мазмұнымен, формаларымен және әдістерімен сипатталатын бұл 

процесте тұлғаның тәжірибені игеруін, тұлғаның типологиялық қасиеттерін 

тәрбиелеуді қамтамасыз ететін танымдық, сонымен қатар физикалық және 

ақыл-ой дамуы сияқты үш негізгі құрылымдық аспектісі ерекшеленеді. Білім 

берудегі жетекші қызмет - бұл оқу...» [57, 90-б.]. Л.В.Занковтың [152] дамыта 

оқыту туралы идеясына сүйене отырып, В.С.Леднев білім беру процесінің 

құрылымында даму мен тәрбиені көрсететін үш негізгі ойды ескеру қажет деп 

санайды: «...біріншіден, оқу процесінде негізгі білім беру және даму 

мүмкіндіктері енгізілген; екіншіден, кез-келген (әдістер мен ұйымдастыру 

тұрғысынан) оқу әрекеті жеке тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту үшін оңтайлы 

жағдайларды қамтамасыз ете бермейді, бұл мәселені шешу үшін білім 

мазмұнын мұқият ұйымдастыру, оқытудың тиісті формалары мен әдістерін 

таңдау қажет; үшіншіден, оқу әрекеті басқа қызмет түрлерімен (өнімді жұмыс, 

өзін-өзі басқару, әуесқойлық және т. б.) үйлесуі керек». 

Сондай-ақ, ол білім беру мазмұнының тек оқу материалының мазмұнын 

ғана емес, сонымен бірге, оның пікірі бойынша, жеке тұлғаның қасиеттері, 

білім беру мен дамудың мазмұны тек зерттелгеніне ғана емес, сонымен бірге 

қалай зерттелетініне де байланысты болғандықтан белгілі бір дәрежеде оқу 

әрекетінің сипатын, оқытудың әдістері мен формаларын қамтитындығын 

көрсетеді [57, 53-б.].  

В.К.Бальсевичтің, Л.И.Лубышеваның [153] пікірі бойынша, мектептегі 

дене шынықтыру пәні бойынша білім берудің негізгі мақсаты – оқушыларға 

өзінің физикалық, рухани және адамгершілік денсаулығын қалыптастыру және 

жетілдіру үшін дене шынықтыру мен спорт құндылықтарын белсенді 

(ісәрекеттік) пайдалану нысандары мен әдістеріне үйрету. Дене тәрбиесінің 

мазмұны мен формаларын дене жаттығуларының сауықтыру әсерін арттыру 

үшін жағдай жасау бағытында инновациялық жолмен өзгерту жолында қол 

жеткізуге болады [153, 19-б.].  

Ресейлік мамандар [154] мектеп оқушыларының дене тәрбиесіндегі 

ғылыми басымдықтарды анықтады. Олардың ішінде келесілер ерекшеленеді:  

1) дене тәрбиесі мен спорттық даярлықтың ізгілендірілуі мен мәдени тиімділігі 

– негізі шұғылданушылардың сабақ нысандарын, қарқындылық режимін таңдау 

еркіндігін және өз қабілеттері туралы хабардар болу негізінде қозғалыс 

белсенділігі нысандарын өзгерту мүмкіндігін көздейтін дене тәрбиесін 

ырықтандыру болып табылады;  

2) мемлекеттік тестілеу нәтижелері негізінде балалардың денсаулық жағдайы, 

дене бітімінің дамуы мен даярлығы туралы қоғамның хабардар болуын 

көздейді.  

Білім беру мекемелерінде осы көрсеткіштерді бағалау жекелеген жас 

ерекшелік типологиялық топтары үшін сәйкес келген жағдайда 

шұғылданушылардың өздері мәлімдеген сапа мен қабілеттің өсу қарқынымен 

шектелуі тиіс [154, 4-б.]. 
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Жоғарыда аталған басымдықтарға байланысты оқушылардың дене 

тәрбиесін жетілдірудегі сондай негізгі тұжырымдамалық тәсілдер қазіргі 

кезеңде жүзеге асырылады. Олардың мәнін түсіну үшін біз «технология», 

«қызмет», «белсенділік», «дене шынықтыру және спорт қызметі» сияқты 

ұғымдарды анықтауға тоқталамыз. 

В.К.Бальсевич, Г.Г.Наталов, Ю.Е.Чернышенко [155] осы ұғымдарға 

келесідей анықтамаларды береді: Технология - бұл қолданылатын құралдардың 

табиғатымен және сипатына сәйкес қызмет объектісінің пішінін, жағдайын 

немесе қасиеттерін бағытты өзгертудің жиынтығы. Технологияның ұтымдылық 

пен тиімділік дәрежесі оларды қолдану құралдары мен операцияларының 

құрамына және өзгерістердің табиғатына сәйкес келуіне байланысты болады. 

Технологиялардың табиғаты көбінесе жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін 

әзірленетін қызмет түрінің сипаттамаларына байланысты, бірақ сонымен бірге 

барлық технологияларға факторлар, қызметтің детерминанттары ретінде тән 

жалпы белгілер бар. Қызмет - бұл адамдардың өзіне және айналасындағы 

әлемге белсенді, мақсатты көзқарасының бір түрі. Оның шығу тегі белгілі бір 

өмір сүру және даму жағдайларына деген қажеттілікке ие. Олардың 

жетіспеушілігі заттардың, энергия мен ақпарат ағындарының тепе-теңдігі 

бұзылған кезде пайда болатын ықтимал әлеует айырмашылығына байланысты 

жүйе шиеленісін тудырады. Бұл шиеленіс өзін-өзі сақтауға және өзін-өзі 

дамытуға бағытталған белсенділіктің себебі болады. Белсенділік - бұл 

материалдық денелердің жалпылама қасиеті мен жоғары ұйымдастырылған 

жүйелердің (ағза, тұлға, қоғам) өмір сүру тәсілі. Бейорганикалық табиғатта 

белсенділік - өзін-өзі жылжыту және өзін-өзі өзгерту процестерінде, жабайы 

табиғатта - өзін-өзі дамыту және өзін-өзі сақтау, адам мен қоғамда өмір сүру 

жағдайларын жасау және өзін-өзі қалыптастыру процестерінде (өзін-өзі 

жетілдіру) көрінеді. Сыртқы және ішкі белсенділікті ажыратады, екеуі де 

өздігінен немесе бағытталған болуы мүмкін. Белсенділік жүйелік белсенділіктің 

ең жоғары формасы, яғни оның барлық түрлерінің реттелген өзара әрекеттесуі 

ретінде әрекет етеді. Дене шынықтыру және спортты сақтау және денсаулық, 

жұмысқа қабілеттілігі және шығармашылық ұзақ өмір сүру (дене шынықтыру 

саласы); адамның қабілеттері мен қасиеттерінің қалыпты және үйлесімді 

дамуына ықпал ету (дене шынықтыру саласы); қимылдау мүмкіндігінің шекті 

дамуы мен максималды игеруі (спорт саласы) мақсатында белсенді қозғалыс 

қызметін қолданудың қоғамдық тәжірибесін дамытуға, таратуға және игеруге 

бағытталған әрекет деп атайды: [155, 17-18 бб.].  
 

Сауалнамалық сұрау. Бұл әдіс біздің зерттеуіміздің екінші және төртінші 

мәселелерін шешуде қолданылды. Сауалнама дене шынықтыру мұғалімдеріне 

және мектеп оқушыларына жүргізілді. Дене шынықтыру мұғалімдерінде дене 

шынықтыру бағдарламасының негізгі және вариативті бөліктері және 

спорттық- бағытталған дене тәрбиесін енгізу қажеттілігі туралы пікір 

анықталды. Сауалнама 2006-2007 оқу жылының ақпан-сәуір айларында Атырау 

облысының №8, №19, №24, №30, №36 орта мектептерде жүргізілді. 

Сауалнамаға 30 дене шынықтыру мұғалім қатысты. Олардың ішінде 20-30 жас 
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аралығындар - 10 адам (33,3%), 30-40 жас аралығындар – 12 адам (40%), 40-50 

жас аралығындар -5 адам (16,6%), 50-60 жас аралығындар - 3 адам (10%) болды. 

5 жылға дейінгі жұмыс өтілі бойынша 10 адам (33,3%), 5 жылдан 10 жылға 

дейін – 6 адам (20%), 10 жылдан 15 жылға дейін – 4 адам (13,3%), 15 жылдан 20 

жылға дейін – 5 адам (16,6%) және 20 жылдан астам – 5 адам (16,6%) болды. 

Дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған сауалнамаға келесі сұрақтар кірді: 

жасы, жұмыс өтілі, вариативті бөлімде белгілі бір спорт түріне сағат бөлу 

принциптері, вариативті бөліктің бағдарламалық материалын білу дәрежесі, 

енгізілген материалдың тиімділігі неден көрінеді, вариативті бөліктің 

материалдық базасының барабарлық дәрежесі, спорттық-бағытталған дене 

тәрбиесі тұжырымдамасын білу (сауалнама үлгісі Б қосымшасында 

көрсетілген). 

9-11 сынып оқушыларында дене шынықтыру сабақтарына, атап айтқанда, 

базалық бағдарламалық материалға және вариативті бөлікке деген олардың 

ынта деңгейі анықталды. Оқушылар сауалнамасына келесі сұрақтар кірді: 

жасы, сыныбы, дене шынықтыруға деген көзқарасы (дене жаттығуларымен 

айналысуға және олардың адам өмірі үшін маңызы), дене шынықтыру 

сабақтарының түрлі нысандарына қатысу, дене шынықтыру сабақтарын өткізу 

туралы пікірі, дене шынықтыру жаттығуларына қанша уақыт бөледі, мектепте 

дене шынықтыру жаттығуларымен тұрақты түрде шұғылдануға не кедергі 

келтіреді, дене шынықтыру жаттығуларымен айналысу процесінде ең 

маңыздысы не, мектептің дене шынықтыру-сауықтыру шаралары туралы пікірі, 

дене жаттығуларының қандай түрлері ең тартымды, аптасына сабақтардың 

ұзақтығы мен саны (сауалнама үлгісі В қосымшасында көрсетілген). Бұл әдісті 

қолданған кезде біз мамандардың ұсыныстарына сүйендік [166 және т.б.]. 

   

Дене даярлығының бақылау сынақтары. Бұл әдіс оқушылардың дене 

шынықтыру деңгейін анықтау үшін, сондай-ақ оқушылардың дене шынықтыру 

пәні бойынша бағдарламалық материалдарды игеру деңгейін анықтау үшін 

қолданылды. Оқушылардың дене шынықтыру деңгейі типтік бағдарламада 

ұсынылған орнынан ұзындыққа секіру, 30 метрге жүгіру, 3х10 метрге 

қайталанбалы жүгіру, 6 минуттық жүгіру, толтырылған допты лақтыру сияқты 

тестілерді орындау нәтижелері негізінде анықталды. Бағдарламалық 

материалды игеру 100 м жүгіру, кермедегі ілгекте қолды бүгу, 2000 м, 3000 м 

жүгіру сияқты бақылау жаттығулары бойынша бағаланды. 2006-2008 жылдар 

аралығында 9-11 сыныптардың 520 оқушысы (оның ішінде 240 ер бала және 

280 қыз бала) тестілеуден өтті. 2006-2008 жылдар кезеңіндегі барлық деректер 

жеке картада және оқушының күнделігінде (Г қосымшасы) жазылған.  

Осы әдісті іске асыру кезінде П.Благуш [58], М.И.Горанько және т.б. 

бірлескен авторлықтарымен [167] ұсыныстары, сондай-ақ дене тәрбиесінің 

типтік бағдарламасы және т.б. бойынша ұсыныстар [168] қолданылды. 

Математикалық статистика әдістері. Олар алынған мәліметтерді өңдеу, 

анықталған заңдылықтардың дұрыстығын дәлелдеу үшін пайдаланылды. 

Сонымен, келесі статистикалық көрсеткіштер анықталды. 
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Орташа арифметикалық шама (¯Х.), орташа квадраттық ауытқу (S) келесі 

формулалар бойынша есептеледі: 





n

i

Xi
n

Х
1

1
                                                               (2.1.) 

Мұндағы Хі - іріктеме нұсқалары, I-реттік нөмір (1-ден ni-ге дейінгі 

мәндерді қабылдайды, n-іріктеме көлемі,  ованиязнаксуммир (қосынды белгісі) 

 S =
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i                                                                    (2.2) 

t - Стьюдент критерийі (зерттелетін белгілер арасындағы 

айырмашылықтардың статистикалық сенімділігін анықтау үшін) формулалар 

бойынша: 

t есепт  = 
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                        (2.3) 

Бұл жерде
1X - бірінші белгінің орташа мәні, 

2X - екінші белгінің орташа 

мәні, S1 – бірінші белгінің орташа квадраттық ауытқуы, S2 – екінші белгінің 

орташа квадраттық ауытқуы, n -нұсқалар саны болғанда, n1≠n2 байланыссыз 

іріктемелермен жұптасқан жағдайлар үшін,.  

t есепт  =  

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX




             (2.4) 

n1≠n2 болғанда байланыссыз іріктемелермен жұптасқан жағдайлар үшін 

t есепт  = 

n

S

d

d

                                                                    (2.5) 

Байланысты іріктемелермен жұптасқан жағдайлар үшін бұл жерде  

d= 
n

d i
                      Sd = 

1

)( 2

1




n

dd
,      d i  - бірінші және екінші 

белгілердің мәндері арасындағы айырма. Еркіндік дәрежелерінің саны мына 

формула бойынша анықталды: 

Υ = n1+n2-2 

Алынған t есептеулері t кестесімен (353-дереккөзден) салыстырылды және 

сол арқылы маңыздылықтың қандай да бір берілетін деңгейінде (P < немесе > 

0,05; 0,01 немесе 0,001) салыстырылатын көрсеткіштердің статистикалық 

анықтығы анықталды. Мамандардың ұсыныстары қолданылды [169-173]. 

 

2.2 Зерттеуді ұйымдастыру  

 

Зерттеуді ұйымдастыру 4 кезеңде жүзеге асырылды. 

Бірінші, ізденіс кезеңінде (2004-2005 оқу жылы) зерттеудің ғылыми 

аппараты анықталды, ғылыми-әдістемелік әдебиет зерттелді, дене шынықтыру 
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мұғалімдерінің озық тәжірибелерін жинақтау жүргізілді, орта мектеп 

оқушыларының дене шынықтыруын жетілдіруге бағытталған заманауи 

проблемалар мен ғылыми-әдістемелік әзірлемелер белгіленді, спорттық-

бағытталған дене тәрбиесінің авторлық тұжырымдамасы әзірленді. 

Екінші, тұрақтандыру кезеңі (2005-2006 оқу жылы) зерттеу пәні 

құраушыларының бастапқы жағдайын зерттеумен, дене тәрбиесі бойынша оқу 

процесін жоспарлау ерекшеліктерін, сабақтардағы тығыздық пен дене 

жүктемесінің деңгейлерін, орта мектептің материалдық базасының іске 

асырылатын бағдарламалық материалға барабарлығын анықтаумен 

байланысты. Осы кезеңде оқушылардың дене шынықтырумен және спортпен 

шұғылдануға ынтасы зерделенді, олардың дене дайындығының бастапқы 

деңгейі анықталды. 

Үшінші, қалыптастыру (2006-2007 оқу жылы) кезеңінде педагогикалық 

экспериментте мақұлданған Атырау облысының жалпы білім беретін 

мектептерінде спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізу технологиясы 

әзірленді. 

Төртінші, енгізу (2007-2008 оқу жылы) кезеңі Атырау облысының 

мектептерінде әзірленген технологияны енгізумен байланысты. Сонымен қатар, 

осы кезеңде зерттеу нәтижелерін жүйелеу және жинақтау, реферат пен ғылыми-

әдістемелік құралдарды рәсімдеу бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Зерттеу Атырау облысының жалпы білім беретін мектептері (№3, №5, 

№11, №16, №19 №20 ОМ) базасында жүргізілді, Атырау облыстық кадрлардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру орталығы 

филиалының Атырау аймақтық дене шынықтыру және спортты дамыту 

орталығының базасында жүргізілді. Зерттеуге Атырау облысының жалпы білім 

беретін мектептерінің дене шынықтыру пәнінің 30 мұғалімі және 9-11 

сыныптардан 400 оқушысы қатысты. 

 

3 Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінің жоғары 

сыныптарында дене тәрбиесі жөніндегі бағдарламаны және оның 

тиімділігін айқындайтын критерийлерді іске асырудың жай-күйі 

 

3.1 Орта мектепте дене тәрбиесі жөніндегі бағдарламаның базалық 

және вариативтік бөлігін іске асыру ерекшелігі  

 

Бұл кіші біздің зерттеуіміздің екінші мәселесінің шешімі болып табылатын 

нәтижелер көрсетілген. 

ҚР «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңында [61] мектепте дене 

шынықтыру пәні бойынша аптасына міндетті үш сағаттық сабақ өткізу 

қарастырылған. Дене шынықтыру бағдарламасымен ұсынған сағаттар торында 

оқу жылында міндетті 102 сағаттық сабақтар өткізу көзделеді. 

Облыс мектептеріндегі спорттық-бұқаралық жұмыстардың күнтізбелік 

жоспарларын, сабақ жоспарларын, конспект жоспарларын, кестелердің жылдық 
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жоспарларын зерттеу және талдау мынаны көрсетті. Оқу жылында 102 

сағаттың ішінде уақыттың көп бөлігі спорттық ойындарға беріледі (26 сағат). 

Дене шынықтыру мұғалімдерінің вариативтік бөліміне ұлттық ойындар (8 

сағат), жалпы дене дайындығы (10 сағат), спорттық ойындар (10 сағат) және 

кростық дайындық (10 сағат) енгізілді. Мұғалімдер спорттық ойындарға 

вариативті бөлімнен көбірек сағат бөлуді қолда бар спорттық жабдықтармен, 

сондай-ақ бағдарламалық материалдың бұл түрі оқушылардың физикалық 

қасиеттерін, олардың вестибулярлық, қимыл анализаторларын дамытудың 

жақсы құралы екендігімен түсіндіреді. 

Әр тоқсанда білім негізіне бағдарламалық материалдың қалған түрлері 

бойынша 1 сағаттан бөлінген сағаттарды бөлу келесідей болады: 

- бірінші тоқсанда 12 сағат - жеңіл атлетикаға, 4 сағат – спорттық 

ойындарға, 4 сағат – жалпы дене дайындығына, 6 сағат кростық дайындыққа 

(соңғы 2 – вариативтік бөлім) бөлінді; 

- екінші тоқсанда спорттық ойындарға – 2 сағат, гимнастикаға – 14 сағат, 

ұлттық ойындарға – 4 сағат бөлінді; 

- үшінші тоқсанда спорттық ойындарға – 16 сағат, ұлттық ойындарға – 4 

сағат, жалпы дене дайындығына – 2 сағат, спорттық ойындарға 10 сағат (соңғы 

3 уақыттың вариативті бөлігі) бөлінді. 

- төртінші тоқсанда 8 сағат - жеңіл атлетикаға, 4 сағат – спорттық 

ойындарға, 4 сағат – жалпы дене дайындығына, 4 сағат кростық дайындыққа 

бөлінген (соңғы 2 – вариативтік бөлім). 

Мектепте оқытудың жас ерекшеліктеріне сәйкес, жоғары сыныптарда 

оқушылар үйренген қозғалыс әрекеттерін бекітеді және жетілдіреді. Оқу 

уақытының бір жылдық көлемінде 68 сағатқа (аптасына 2 сағат) осы 

кезеңдерден өтуге 1-3 сабақ кетеді. 
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1-кесте. - Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінің 9-сынып оқушылары үшін бағдарламалық материалдан 

өтудің жылдық жоспар-кестесі 

Бағдарламалық 

материалдың түрі 

Сағ   Сағаттарды 

тоқсандарға бөлу 

Сағаттарды сабақ бойынша бөлу 

І ІІ ІІІ ІV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 и тд. 102 

Б
аз

ал
ы

қ
 б

ө
л
іг

і 
–
 

6
4
  
са

ғ 
 

Білім негіздері  4 1 1 1 1                     

Жеңіл 

атлетика 

20 12 - - 8                     

Спорттық 

ойындар 

26 4 2 16 4                     

Гимнастика  14 - 14 - -                     

В
ар

и
ат

и
в
ті

к
  
б

ө
л
іг

і 

–
 3

8
 с

ағ
  

Ұлттық 

ойындар 

8 - 4 4 -                     

Жалпы дене 

шынықтыру 

10 4 - 2 4                     

Спорттық 

ойындар  

10 - - 10 -                     

Кростық 

дайындық 

10 6 - - 4                     

102 Жалпы 

қосындысы  

102 27 21 33 21                     

       

Ескертпе - сағаттарды бөлу біздің зерттеуімізде тек оқу жылының тоқсандары бойынша ғана талданады, сағаттарды сабақ бойынша бөлуді 

дене шынықтыру мұғалімдері қояды 



Оқу уақытының көлемі 102 сағат (аптасына 3 сағат) болған кезде оларды 

іске асыру бағдарламалық материалдың базалық және вариативтік бөлігін 

қалыптастырудың белгілі бір ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді. 102 

сағаттың ішінде базалық бөлімге 64 сағат бөлінді, оның ішінде білім негізіне – 

4 сағат, жеңіл атлетикаға – 20 сағат, спорттық ойындарға – 26 сағат, 

гимнастикаға – 14 сағат (аптасына 3 рет сабақ) 2-4 сабақ кетеді. Демек, тұрақты 

қимыл дағдысын қалыптастыру үшін белгілі бір физикалық жаттығуды 

үйренуге бөлінген уақыт жеткіліксіз. 

Бұл физикалық белсенділікке бейімделу ұзақ уақытқа – шамамен 6-8 

аптаға созылуы керек деп санайтын мамандардың пікірімен сәйкес келетін 

басқа зерттеушілердің де нәтижелерімен расталады [174 және т.б.]. 

Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінің дене шынықтыру 

мұғалімдеріне берілген сауалнамалық сұрау нәтижелерін талдау олардың 

бағдарламалық материалдың вариативтік бөлігіне қатынасының мынадай 

заңдылықтарын және мектепте спорттық-бағдарланған дене шынықтыру 

тұжырымдамасын енгізу қажеттілігін анықтады (2-кесте). 

 

2-кесте - Дене шынықтыру мұғалімдерінің вариативтік бағдарлама материалын 

іске асыру туралы пікірі (n=30) 

 

Сұрақтар мен жауаптар тізімі Респонденттердің 

жауаптары,  % 

1. Сіздің жылдық жоспар-кестеде бар 

бағдарламалық материал түріндегі вариативтік бөліктің 

бөлінген сағаттарын бөлу себептері қандай?  

а) осы спорт түрінің әдістемесін жеткілікті меңгеру 

б) олар мектептің материалдық базасына сәйкес 

барынша қолайлы 

в) олар оқушылардың физикалық қасиеттерін 

дамытудың жақсы құралы болып табылады 

г) олар базалық бөлікте бар бағдарламалық 

материалдың түрлерін толықтырады  

д) жауап беруге қиналамын 

 

 

 

 

21,8 

 

32,6 

 

16,8 

 

14,8 

14,0 

2. Сіз енгізген вариативті материалдың тиімділігін, 

сіздің ойыңызша, не анықтайды? 

а) оқушылардың дене шынықтыру сабақтарына 

ынтасын арттыру 

б) оқушылардың дене дайындығы деңгейін 

арттыру 

в) оқушылардың дене шынықтыру сабағында 

алатын қозғау тығыздығын арттыру және дене 

жүктемесін көтеру 

 

 

 

36,8 

 

20,4 

 

 

42,8 

2-кестенің жалғасы 
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Сұрақтар мен жауаптар тізімі Респонденттердің 

жауаптары,  % 

3. Сіз енгізген вариативті бағдарлама 

материалының орындалуын қандай факторлар тежейді 

деп ойлайсыз? 

а) материалдық базаның сәйкес келмеуі 

(мүкәммалдың жетіспеуі және т. б.) 

б) осы бағдарламалық материалды меңгеру үшін 

балалардың дене дайындығының жеткіліксіз деңгейі 

в) жаттықтыру әсеріне қол жеткізу мақсатында оқу 

кестесі шеңберінде осы бағдарламалық материалды іске 

асырудың мүмкін еместігі 

4. Қазіргі кезеңде дене тәрбиесін жетілдіру 

тұжырымдамаларының бірі - спортқа бағытталған дене 

тәрбиесі тұжырымдамасы. Оның мәні оқушылар 

таңдаған спорт түрлерімен ерікті түрде айналысады 

және сабақтар кесте торынан тыс шығарылады. Сіз бұл 

тұжырымдаманы мектепте енгізуді қажет деп санайсыз 

ба? 

а) иә 

б) білмеймін   

5. Мектептің оқу процесіне спорттық-бағытталған 

дене тәрбиесін енгізу әдістемесі туралы  білім алу 

дәрежесін қалай бағалайсыз? 

а) жеткілікті дәрежеде 

б) толық көлемде емес 

в) іс жүзінде жоқ 

 

 

 

12,0 

 

 

23,2 

 

 

64,8 

 

 

 

 

 

 

 

81,9 

18,1 

 

 

 

5,1 

26,5 

68,4 

 

Жылдық жоспар-кестеде бар бағдарламалық материал түріндегі 

вариативтік бөліктің бөлінген сағаттарын бөлу себептері арасында 

респонденттердің 32,6%-ы бағдарламалық материал түрлерінің мектептің 

материалдық базасына сәйкес барынша қолайлы екенін көрсетті. 

Респонденттердің 21,8%-ы таңдаған спорт түрінің әдістемесін жеткілікті 

меңгердім деп санайды. Дене шынықтыру мұғалімдерінің 16,8%-ы өздерін 

оқушылардың физикалық қасиеттерін дамытудың жақсы құралы болып 

табыламыз деп көрсетті. Респонденттердің 14,8%-ы базалық бөлікте бар 

бағдарламалық материал түрлерін толықтырады деп санайды (1-сурет). Олар 

енгізген вариативті материалдың тиімділігін арттыруды респонденттердің 

36,8%-ы оқушылардың дене шынықтыру сабақтарына деген ынтасының 

артуынан, 20,4%-ы оқушылардың дене даярлылығы деңгейінің артуынан, 42%-

ы дене шынықтыру сабағында оқушылар алатын қимыл тығыздығының 

артуынан және дене жүктемесінің артуынан көреді (2-сурет).  
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14%

16,8%

14,8%

21,8%

32,6%

Они достаточно приемлены в

соответствии с материальной 

базой школы

Достаточное владение

методикой данного вида

спорта

Они пополняют виды

програмного материала,

имеющиеся в базовой части

Они являются хорошим

средством  развития

физических качеств

школьников

Затрудняюсь ответить

 
 

Суреттегі сөздер:  
* Олар мектептің материалдық базасына сәйкес барынша қолайлы 

* Осы спорт түрінің әдістемесін жеткілікті меңгеру 

* Олар базалық бөлікте бар бағдарламалық материалдың түрлерін толықтырады 

* Олар оқушылардың физикалық қасиеттерін дамытудың жақсы құралы болып табылады 

* Жауап беруге қиналамын 

 

1-сурет - Жылдық жоспар-графикте бар бағдарламалық материал түріндегі 

вариативтік бөліктің бөлінген сағаттарын бөлу себептері 
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36,8%

20,4%

42,8%

Повышением моторной

плотности и увеличением

физической нагрузки,

получаемой учащимися на

уроке ФК

Повышением мотивации

учащихся к урокам

физической культуры

Повышением уровня

физической

подготовленности учащихся

 
Суреттегі сөздер:  
* Оқушылардың ДШ сабағында алатын қимыл тығыздығын арттыру және дене жүктемесін көтеру 

* Оқушылардың дене шынықтыру сабақтарына ынтасын арттыру 

* Оқушылардың дене даярлылығы деңгейін арттыру 

2-сурет. - Енгізілген вариативті материалдың тиімділік критерийлері 
 

Дене шынықтыру мұғалімдері енгізген вариативтік бағдарламалық 

материалдың іске асырылуын тежейтін факторлар арасында респонденттердің 

12,0%-ы мектептің материалдық базасының сәйкессіздігін, 23,2%-ы осы 

бағдарламалық материалды меңгеру үшін балалардың дене шынықтыру 

дайындығының жеткіліксіз деңгейін, 64,8%-ы оқыту әсеріне қол жеткізу 

мақсатында оқу кестесі шеңберінде осы бағдарламалық материалды іске 

асырудың мүмкін еместігін көрсетті (3-сурет).  
Несоответствие материальной базой (нехватка инвентаря и т.п.) 



60 

 

12,4%

64,8%

23,2%

Невозможность реализации

данного програмного

материала в рамках

учебного расписания с

целью достижения

тренирующего эффекта

Недостаточный уровень

физической

подготовленности детей

для овладения данным

програмным материалом

Несоответствие

материальной базы

(нехватка инвентаря и т.п.)

 
Суреттегі сөздер:  
* Оқыту әсеріне қол жеткізу мақсатында оқу кестесі шеңберінде осы бағдарламалық материалды іске асырудың 

мүмкін еместігі 

* Осы бағдарламалық материалды игеру үшін дене даярлығының жеткіліксіз деңгейі 

* Материалдық базаның сәйкес келмеуі (мүкәммалдың жетіспеуі және т. б.) 

3-сурет. - Енгізілген вариативтік бағдарламалық материалдың іске 

асырылуын тежейтін факторлар 

 

Мектептегі спортқа бағытталған дене тәрбиесі тұжырымдамасын енгізу 

қажеттілігі туралы мектептегі дене шынықтыру мұғалімдерінің пікірлерінің 

басым көпшілігі сәйкес келеді, өйткені респонденттердің 81,9%-ы осы 

тұжырымдаманы енгізу қажеттілігін көрсетті, респонденттердің аз ғана бөлігі 

(18,1%) бұған сенімсіз болды және «білмеймін» деген жауап берді (4-сурет). 

Орта мектепте спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізу технологиясы 

туралы жеткілікті білім алу дәрежесіне жүргізілген сауалнамада дене 

шынықтыру мұғалімдерінің тек 5,1%-ы осы тұжырымдаманы мектептің оқу 

процесіне енгізу әдістемесі туралы жеткілікті білім дәрежесін көрсетті, 

респонденттердің 26,5%-ы осы білімді толық көлемде меңгермегенін, ал дене 

шынықтыру мұғалімдерінің көпшілігі (68,4%) мектепте спорттық-бағдарланған 

дене тәрбиесі тұжырымдамасын іске асырумен алдын ала дайындықсыз және 

оқытусыз өз бетінше айналысу үшін қажетті білімді жеткілікті дәрежеде 

меңгермегендіктен іс жүзінде «жоқ» деп жауап берді, (5-сурет). 
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81,9%

18,1%

Да

Не знаю

 
Суреттегі сөздер:  
* Иә 

* Білмеймін 

4-сурет. - Спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізу қажеттілігі 

туралы респонденттердің пікірі 

26,5%

68,4%

5,1%

Практически да

Не в полной мере

В достаточной степени

 
Суреттегі сөздер:  
* Іс жүзінде иә 

* Толықтай емес 

* Жеткілікті деңгейде  
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5-сурет. - Дене шынықтыру мұғалімдерінің мектептің оқу процесіне 

спорттық-бағытталған дене тәрбиесін енгізу әдістемесі туралы білімді 

меңгеру дәрежесі 
 

Мектеп жасындағы балаларды дене шынықтыруға тәрбиелеу бойынша 

мұғалімнің жұмысы сабақ және сыныптан тыс сабақтардан тұратыны белгілі. 

Соңғысын жоспарлау ерекшеліктерін анықтау кезінде оқу жылы ішінде 

жоспарланған оқу материалы мен спорттық-сауықтыру шаралары арасындағы 

өзара байланысты анықтауға басты назар аударылды (3-кесте). 

 

3-кесте. - Дене шынықтыру сабақтарында және сыныптан тыс жұмыстар 

бойынша спорттық-бұқаралық шараларда жоспарланған оқу материалы 

мазмұнының сәйкестігі 

 

Оқу 

тоқсаны 

Айы  Оқу материалы Спорттық-бұқаралық шара  

І қыркүйек спринт шағынфутбол (МІЖ) 

қазан граната лақтыру 

биіктікке секіру 

кростық дайындық 

- пионербол және баскетбол 

(МІЖ);  

- туризм, денсаулық күні, 

жеңіл атлетикалық кросс 

және шахмат (ҚЖ)  

ІІ қараша акробатика волейбол (МІЖ)  

желтоқса

н 

ілінулер, тіренулер, 

тірек секіру, арқанмен 

өрмелеу, атлетикалық 

гимнастика 

элементтері, 

жекпе-жек элементтері 

көңілді сайыстар (МІЖ)  

ІІІ қаңтар баскетбол баскетбол (ГС)  

ақпан волейбол атлетикалық гимнастика 

(МІЖ), волейбол (ҚЖ) 

ІV сәуір ұлттық шапшаң 

ойындар 

Ұлттық ойындар (МІЖ) 

мамыр кростық дайындық, 

спринт, секіру 

Жеңіл  атлетика 

         Ескертпе: 1) оқу материалдары мен спорттық шаралардың түрлері 

мектеп жоспарларында көрсетілген реттілікпен ұсынылған; 2) ҚЖ - қалалық 

жарыстар, МІЖ - мектепішілік жарыстар  
 

Алынған нәтижелерге сәйкес, Атырау облысының мектептерінде 

сыныптан тыс жұмыстарға жоспарланған спорттық-бұқаралық шаралар дене 

шынықтыру бойынша міндетті оқу материалымен жалпы ұқсастыққа да, 

сондай-ақ түбегейлі айырмашылықтарға да ие. Мектеп оқушылары үшін 
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жарыстар мен спорттық-сауықтыру шараларын өткізу бойынша бірінші тоқсан 

(қыркүйек, қазан) неғұрлым мазмұнды болып табылады. Мұнда 5-6, 7-8 және 9-

11 сыныптарға арналған жеңіл атлетика, жеңіл атлетикалық кросс бойынша 

жарыстар жоспарланды және өткізілді. Басқа спорт түрлерінен шағынфутболға, 

пионерболға, баскетболға артықшылық берілген. Осы іс-шараның бірінші 

ширегінде - «Денсаулық күні». Шамасы, бірінші тоқсанның бәсекелестік 

жүктемесі оқушылардың белгілі бір спорт түрімен айналысу қабілеттерін 

байқалуымен түсіндіріледі. Осы тоқсанда өткен міндетті бағдарламалық 

материал жоспарланған және жүзеге асырылған сыныптан тыс жұмыстарға 

сәйкес келеді. 

Екінші тоқсанда оқу мен сабақтан тыс материалдардың мазмұны арасында 

тікелей байланыс байқалмайды. Міндетті сабақтарға гимнастика (акробатика, 

тіректік секіру), атлетикалық гимнастика, жекпе-жек элементтері 

жоспарланған. Сыныптан тыс жұмыстарда волейболдан жарыстар, көңілді 

старттар, яғни негізгі оқу сабақтарының оқу материалын өткізудің нәтижесі 

болып табылмайтын сайыс түрлері өткізілді. Сондай-ақ, бірінші тоқсанмен 

салыстырғанда екінші тоқсанда өткізілетін спорттық іс-шаралардың көлемі 

салыстырмалы түрде аз және осы тоқсандағы мектеп ауқымында өтетін барлық 

жарыстар мектеп аумағында өтетіндігін айта кеткен жөн. 

Біздің ойымызша, мұнда қарама-қайшылық келесідей көрініс алуы мүмкін. 

Мектеп спортындағы жарыс кезеңін қысқы және көктемгі демалыс күндеріне 

жоспарлауға тырысатыны белгілі. Сондықтан, біріншіден, оқу сабақтарының 

материалдары өткізу жоспарланған жарыс түрлеріне сәйкес келуі керек, 

екіншіден, екінші тоқсанда мектепішілік жарыстарды, қысқы демалыс күндері 

өткізілетін мектеп біріншілігіне арналған қалалық және облыстық жарыстар 

өтетін спорт түрлері бойынша матчтық, бақылау кездесулерін жоспарлау қажет 

деп есептейміз.  

Қалған тоқсандарда (3 және 4) өтетін дене шынықтыру және сыныптан тыс 

іс-шара түрлері бойынша міндетті оқу материалына сәйкестілік тағы да 

байқалады. Сонымен, 3-тоқсанда олар бойынша сосын жарыстар өткізілген 

баскетбол мен волейбол бойынша бағдарламалық материалдар болды. Төртінші 

тоқсанда дене шынықтыру сабақтарының бағдарламалық материалына сәйкес 

келетін ұлттық ойындар мен жеңіл атлетика бойынша жарыстар өткізілді.  

Осылайша, бұқаралық спорт жарыстарының мектеп бағдарламасына 

негізделуі керек тәсіл бірінші, үшінші және төртінші тоқсандарда толығымен 

жүзеге асырылады. 

Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінде өткізілген 5-11 

сынып оқушыларының дене шынықтыру сабақтарындағы педагогикалық 

бақылауларды талдау келесідей қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік берді. 

Жоспарланған оқу материалын жүзеге асыруда дене шынықтыру сабақтарын 

өткізу әдістемесінің талаптарына сәйкессіздіктер байқалды. Мысалы, мектептің 

материалдық базасы қажетті талаптарға сәйкес келмегендіктен, орта және 

жоғары сынып бағдарламасындағы кейбір жаттығулар ескерілмеді, өйткені 

гранаталардың өздері болмаса, граната лақтыру техникасын үйрету мүмкін 
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емес. Сондықтан сабақта қолданылатын құралдар мен әдістердің құрамы 

тапшы, жұмыс монотонды түрде өтеді. Сабақта балаларды белсенділендіру 

әдістері толық көлемде пайдаланылмайды (тізбектік оқыту және дәстүрлі емес 

әдістер). Техниканы талдауға аз көңіл бөлінеді, сапаға қарағанда сандық 

көрсеткіштерге көп көңіл бөлінеді. Бағдарламалық материалды оқыту кезеңдері 

бойынша ашуда бірізділік жоқ (нақты міндеттерді құру арқылы және т.б.). 

Сабақ уақытының жетіспеушілігі балаларға физикалық белсенділікке 

бейімделуге және қимылды толық меңгеруге мүмкіндік бермейді. 

Дене тәрбиесінің маңызды аспектілерінің бірі мектеп жасындағы 

балалардың дене ауыртпалықтарын физикалық негіздеу екені белгілі. Қимыл 

белсенділігінің оңтайлы нормаларын таңдау прогрессивті спорттық өсуді 

ескере отырып қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың денсаулығын сақтау 

және нығайту тұрғысынан да жүргізілуі керек. Оқушылардың жас 

айырмашылық дамуының жалпы физиологиялық заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін білу дене шынықтыру мұғаліміне физикалық белсенділікті 

мөлшерлеуге рецептуралық тәсілдің қателіктерін болдырмауға мүмкіндік 

береді, оқушыларға жеке көзқарас қалыптастыру үшін алғышарттар жасайды 

[175]. 

Жоғарыда атап өткендей, мектепте оқыту аясындағы дене тәрбиесі дене 

шынықтыру сабағы мен сыныптан тыс жұмыстар, атап айтқанда спорт 

түрлерінен секциялық сабақтар жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Осыған 

сүйене отырып, дене тәрбиесін ұйымдастырудың осы формаларында 

оқушылармен сабақ өткізу кезінде жүктемелерді мөлшерлеу олардың 

ағзасының физиологиялық заңдылықтарын ескере отырып құрылуы керек. 

Осыған байланысты дене шынықтыру сабақтары мен спорт түрлері бойынша 

секциялық сабақтар өткізу кезінде ағза қызметінің физиологиялық 

заңдылықтарын есепке алу ерекшеліктерін анықтауға тырыстық. Ол үшін біз 

келесі зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Алдымен дене шынықтыру сабағы мен 

секциялық сабақтың педагогикалық жүктемесі (көлемі мен қарқындылығы) 

тұтастай және ішінара (дайындық, негізгі, қорытынды) анықталды. 

Содан кейін физикалық белсенділіктің педагогикалық параметрлеріндегі 

тіркелген өзгерістердің әсерінен (сонымен қатар сабақтың бөліктері бойынша) 

оқушылардың физиологиялық көрсеткіштерінің динамикасы [қан қысымы (АҚ) 

және жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ)] зерттеді. Қорытындылай келе, біз жоғарыда 

аталған екі анықтағандардың өзара байланысы негізінде шағын құрылымдай 

отырып, дене шынықтыру сабағы мен секциялық сабақтарда ағзаның жұмыс 

істеуінің физиологиялық заңдылықтарын ескерудің нақты жағдайын 

анықтадық.  

Сабақ және секциялық сабақ барысында дене жүктемесінің педагогикалық 

параметрлерін анықтау үшін (жаттығулардың көлемі мен қарқындылығын) 

А.Н.Хан жасаған әдістеме қолданылды [47]. Ол бір сабақтың дене 

жаттығуларының көлемін басқа сабақтың дене жаттығуларының көлемімен 

салыстыруға мүмкіндік береді. Осы мақсатта дене жаттығулары көлемі шартты 

бірліктер мен хронометрлеу арқылы сипатталады. Сабақтарда орындалатын 
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барлық негізгі қозғалыс әрекеттері шартты түрде бөлінеді және келесі 

тәртіппен коэффициенттермен бағаланады: 

- жүгіру, секіру, лақтыру, ойындар, снарядтарға және снарядтармен 

жаттығу және т. б. «5» коэффициентімен бағаланды; 

- дайындық жаттығулары (дене шынықтыру жаттығулары түріндегі 

жаттығулар, жеңіл жүгіру, секіру және т.б. қоса алғанда заттармен жаттығу) – 

«4»; 

- жүру, снарядтарды дайындау және жинау- «3»; 

– сап түзеу, орында тұрып жаттығу – «2»; 

- бақылау кезегін күту – «1». 

Осылайша, бір сабақтың екіншісіне қатысты дене жаттығуларының көлемі 

мен қарқындылығын салыстырмалы бағалау үшін жасанды жағдайлар 

жасалады (біздің жағдайымызда секциялық сабағы бар дене шынықтыру 

сабағы). Дене жаттығуларының көлемі нақты өлшенетін бірліктермен 

анықталды (қиындық коэффицентінің биіктігіне минут ішіндегі жаттығудың 

ұзақтығын көбейту). Дене жаттығуларының қарқындылығы мамандардың 

ұсыныстарына сәйкес уақыт бірлігінде орындалған дене жаттығуларының 

көлемімен анықталды [47, 15-б.]. 

Осы әдістемені пайдалана отырып, біз Атырау қаласы № 11 ОМ 10 сынып 

оқушыларының қызметін педагогикалық бақылау мен хронометрлеу арқылы 

дене шынықтыру сабағында және секциялық сабақтарда оларға түсетін дене 

жүктемесінің педагогикалық параметрлерін анықтадық. Сонымен бірге, біз 

сабақтарда екі формада да оқытылатын материалдағы біртектілікті сақтауға 

тырыстық, яғни дене шынықтыру сабағында да, секциялық сабақтарда да 

баскетбол элементтері бірдей және сабақтың бөліктері бойынша бірдей ретпен 

қолданылды. Сабақтардың жалпы уақытында айтарлықтай сәйкессіздік болған 

жоқ. Біз сабақ барысында дене белсенділігінің динамикасын анықтауға 

тырысқандықтан нәтижелер сабақтың бөліктері бойынша топтастырылды 

(дайындық, негізгі, қорытынды) (4-кесте). 

Дене шынықтыру сабағында және секциялық сабақтарда дене 

жүктемесінің параметрлерінің динамикасы әртүрлі болды. Егер оқушылардың 

сабақтың түрлі бөліктерінде алатын дене жүктемесінің көлемін бөлек 

қарастыратын болсақ, онда ең төменгі мәндер қорытынды бөлімде болды (дене 

шынықтыру сабағында – 4,45; бөлімде – 9,34 шартты бірлік). Дайындық 

бөлігінде негізгі бөлімге қарағанда жүктеме көлемінің мәнінің аз болғанына 

қарамастан, олар сонда да үлкен мәндерге жетті (секцияда – 50,22; сабақта – 

29,6 шарт.бірлік). Дене жүктемесі көлемінің ең жоғары мәндері негізгі бөлікте 

болды, және секцияда да олар айтарлықтай мәндерге жетті (161,95 шарт. бірлік 

123,2 қарсы). Дене жүктемесінің жалпы көлемі дене шынықтыру сабағына 

қарағанда көп болды (64,26 шарт.бірлікке). 

Жоғарыда дене шынықтыру сабақтарында да, секциялық сабақтарда да 

баскетболдың бірдей бағдарламалық материалы оқытылғаны атап өтілді. 

Физиологиялық классификацияға сәйкес осы сипаттағы жаттығулар - циклсізге, 

ал олардың арасында стандартсыз-айнымалыға (ситуациялыққа) жатады [176]. 
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4-кесте. - Дене шынықтыру сабақтарында және секциялық оқу-жаттығу сабақтарында оқушылар алатын дене жүктемесінің 

тіркелетін параметрлерін салыстыру 

Сабақ 

бөліктері 

Жүктеме 

көрсеткіш

тері  

Негізгі қозғалыс әрекеттері  

оқу-жаттығу сабақтарында  дене шынықтыру сабақтарында 

1 2 3 4 5 всего 1 2 3 4 5 всего 

дайындық көлемі, 

шарт.белг. 
1 1 5,07 34 9,15 50,22 0,5 2 0,6 22 4,5 29,6 

уақыт, 

мин 
1 0,5 1,26 8,5 1,83 13,09 0,5 1 0,2 5,5 0,9 8,1 

 

негізгі 

 

көлемі, 

шарт.белг. 
5,2 0,5 - - 156,25 161,95 3,1 1 0,9 23,2 95 123,2 

уақыт, 

мин 
5,2 0,5 - - 31,25 36,7 3,1 0,5 0,3 5,8 19 28,7 

қорытынды көлемі, 

шарт.белг. 
3 0,34 6 - - 9,34 1,15 0,3 3 - - 4,45 

уақыт, 

мин 
3 0,17 2 - - 5,17 1,15 0,15 1 - - 2,3 

 

барлығы 

 

көлемі, 

шарт.белг. 
9,2 1,84 11,07 34 165,4 221,51 4,75 3,3 4,4 45,2 99,5 157,25 

уақыт, 

мин 
9,2 1,17 3,26 8,5 33,08 54,96 4,75 1,65 1,5 11,3 19,9 39,1 

 

      Ескертпе: 1 – күту, қадағалау; 2 – саптық жаттығулар; 3 – жүру, снарядтарға дайындалу; 4 – дайындық 

жаттығулары; 5 – жүгіру, секіру, ойындар  
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Осы жаттығуларды орындау барысында қысқа мерзімді күш-жігерден 

салыстырмалы түрде төмен қарқындылыққа дейінгі физикалық белсенділікке 

дейін, тіпті толық демалуға дейін түрлі сипаттағы және қозғалыс 

белсенділігінің қарқындылығымен кезеңдер күрт және стандарт емес түрде 

ауысады. Осыған байланысты, қарастырылған жаттығуларда жұмыс кезеңдерін, 

яғни ерекше қарқынды қозғалыс белсенділігінің кезеңдерін және аралық 

кезеңдерді немесе салыстырмалы түрде төмен қарқынды қозғалыс 

белсенділігінің кезеңдерін ажыратуға болады. 

Осыны ескере отырып, біз осындай кезеңдерді анықтауға тырыстық. 

Нәтижелер 5-кестеде келтірілген. Одан секцияда жұмыс кезеңіне уақыт 

шекарасының дайындық бөлігінде 13-тен 12 минутқа дейін; негізгі бөлігі 13-тен 

16 минутқа дейінгі аралық кезеңдерімен 17-ден 60 минутқа дейін; тоқтату және 

түсіндіру, басқа жаттығуларды көрсету үшін 29-31 мин, 43-44 мин. Дене 

шынықтыру сабағындағы дайындық бөлімінде белсенді қозғалыс кезеңі 2-ден 7 

минутқа дейінгі уақыт шегінде болады. Негізгі бөлімде 3 кезең бар (10-нан 15 

минутқа дейін; 18-ден 30 минутқа дейін; 33-тен 36 минутқа дейін). 

Секцияда да, сабақта да дайындықтың басталуы (1-2 минутқа дейін) және 

барлық қорытынды бөлім ( 3-тен 6 минутқа дейін) оқушылардың қозғалыс 

белсенділігінің аралық кезеңіне жатады. Аралық кезеңдердің мазмұны негізінен 

қарқындылығы төмен жаттығуларды құрайды (бақылау, тыңдау-1; саптық 

жаттығулар-2; жүру, снарядтарды дайындау-3). 

Осылайша, дене шынықтыру сабақтарында және секциялық сабақтарда 

педагогикалық жүктемелерді анықтауда ұсынылған нәтижелер бірқатар 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 

1. Секцияларда да, дене шынықтыру сабағында да дене жүктемесі 

көлемінің мөлшері негізгі және дайындық бөліктерінде басым болады. 

2. Секцияларда дене шынықтыру сабақтарымен салыстырғанда сабақтың 

барлық бөліктерінде жалпы дене жүктемесі көлемінің анағұрлым жоғары 

мәндері байқалды. Бұл күрделі сипаттағы жаттығулардың көптігіне 

байланысты түсіндіріледі.  

3. Дене шынықтыру сабағында сабақтың түрлі бөліктеріндегі уақыттың 

жалпы көлемінде белсенді және салыстырмалы түрде аз қарқынды қимыл 

белсенділігі кезеңдерінің шекаралары аз болды. Бұл сабақтың аз уақытына да, 

күрделі жаттығулар көлемінің артта қалуына да байланысты түсіндіріледі. 

Оқушылардың физиологиялық жағдайының динамикасын анықтау үшін 

келесі жұмыс жасалды. 9 сынып оқушыларын біз 2 топқа бөлдік: а) тек дене 

шынықтыру сабақтарымен айналысатындар және б) сабақтардан басқа, 

баскетбол секциясына қатысатындар. Біз оларды пассивті және белсенді қимыл 

режимі бар оқушылар ретінде белгіледік. 

Сабақтың үш бөлікке бөлінуі (дайындық, негізгі, қорытынды) бабына ену, 

тұрақты күй және шаршау процесінде ағзаның жұмыс істеу динамикасының 

физиологиялық заңдылықтарымен байланысты екендігі белгілі [177]. 
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5-кесте. - Дене шынықтыру сабағында және секциялық оқу-жаттығу 

сабақтарындағы оқушылардың қозғалыс белсенділігінің құрылымы мен 

мазмұны 
Сабақ түрі ҚБ 

кезеңдері 

Сабақ бөліктері 

дайындық негізгі қорытынды 

уақыт, 

мин 

мазмұны уақыт, 

мин 

мазмұны уақыт, 

мин 

мазмұны 

секция 

 

 

 

 

 

жұмысшы 

 

3-12 

 

 

3, 4 және 

5 

 

 

17-28 

32-42 

45-60 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

аралық 0-2 

 

 

1 және 2 

 

 

13-16 

29-31 

43-44 

1 

1 

1 

61-67 

 

 

1, 2 и 3 

 

 

Дене 

шынықтыру 

сабағы 

жұмысшы 

 

2-7 

 

 

3, 4 және 

5 

 

 

10-15 

18-30 

33-36 

4 және 5 

4 және 5 

4 және 5 

 

 

 

 

 

 

аралық 0-1 1 және 2 8-9 

16-17 

31-32 

1 және 3 

1 және 3 

1 және 3 

37-40 1, 2 и 3 

 

Ескертпе: 1 – күту, қадағалау; 2 – саптық жаттығулар; 3 – жүру, снарядтарды 

дайындау; 4 – дайындық жаттығулары; 5 – жүгіру, секіру, ойындар; ҚБ – қозғалыс 

белсенділігі  

 

 

Осыған сүйене отырып, жүрек-тамыр жүйесінің физикалық жүктемеге 

реакция түрін алдын-ала анықтағаннан кейін сабақтың аталған үш бөлігінде 

аталған физиологиялық көрсеткіштерді (АҚ, ЖСЖ) анықтадық. Бұл ретте 

А.В.Чоговадзенің, М.М.Круглыйдың [178]; Е.К.Извекованың, Н.А.Исаевтың 

[179] ұсыныстары пайдаланылды. 

Сонымен қатар, қызмет түрін, оған жұмсалған уақытты тіркеу үшін 

хронометрлеу хаттамасы жүргізілді. Сабақ барысында оқушылар ағзасының 

физиологиялық жай-күйінің динамикасын анықтау кезінде оқушылардың 

қозғалыс белсенділігінің жұмысы мен аралық кезеңдерінің белгіленген 

шекараларына және сабақтың белгілі бір бөліктеріндегі олардың сапалық 

мазмұнына (күрделі жаттығулардың болуы) негізделді. АҚ және ЖСЖ 

сабақтардың әрбір бөлігінде осы жұмыс және аралық кезеңдер аяқталғаннан 

кейін анықталды (6-кесте). Сондай-ақ, ЖСЖ және АД абсолюттік өсуілері 

анықталды (7-кесте). 

6- және 7-кестелердің деректерін салыстыра отырып, біз келесі 

заңдылықтарды таптық. 

Дене шынықтыру сабағында да, секциялық оқу-жаттығу сабағында да, өз 

кезегінде олардың өсу ретімен бөлінетін, ЖСЖ мен АҚ шамалары 

жоғарылауының ең айқын үш кезеңі бар. 
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6-кесте. - Дене шынықтыру сабағында және секциялық оқу-жаттығу сабағында белсенді және пассивті қимыл режимі бар 

оқушылардың физиологиялық жағдайы (АҚ және ЖСЖ) динамикасының көрсеткіштері  

Сабақ 

түрлері 

Қозғалы

с 

режимі 

Көрсет

кіштер

і  

Өлшем 

бірлігі 

Сабақ бөліктері 

дайындық негізгі 

 

қорытынды 

кезеңдер 

А  Ж А  Ж  А  Ж  А  Ж  А  

секция 

 

 

ДШ 

сабақта

ры 

 

 

белсенді 

 

пассив 

 

белсенді 

 

 

ЖСЖ 

АҚ 

 

ЖСЖ 

АҚ 

 

ЖСЖ 

АҚ 

 

соғ./мин 

мм.рт.ст. 

 

соғ./мин 

мм.рт.ст. 

 

соғ./мин 

мм.рт.ст. 

114 

125/75 

 

120 

120/70 

 

108 

125/75 

138 

135/70 

 

120 

130/65 

 

132 

138/70 

120 

130/75 

 

112 

125/70 

 

122 

130/75 

168 

140/68 

 

150 

135/75 

 

164 

140/80 

151 

135/70 

 

142 

130/80 

 

150 

135/74 

174 

160/74 

 

160 

150/70 

 

174 

156/70 

162 

150/80 

 

153 

132/75 

 

159 

138/80 

180 

170/85 

 

170 

150/80 

 

178 

164/65 

110 

120/80 

 

96 

115/75 

 

102 

120/70 

 

      Ескертпе: ДШ – дене шынықтыру, А – аралық кезең, Ж – жұмыс кезеңі 

 

 

 

 

 

7-кесте. - Дене шынықтыру сабағы және секциялық оқу-жаттығу сабағы барысындағы ЖСЖ және АҚ динамикасы 
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Сабақ 

түрлері 

Қозғалыс 

режимі 

Көрсетк

іштері  

Өлшем 

бірлігі 

Сабақтың бөліктері және кезеңдердің реттілігі 

дайынд.                                   негізгі                                             қорыт. 

А-Ж Ж-А А-Ж Ж-А А-Ж Ж-А А-Ж Ж-А 

секция 

 

 

 

 

 

ДШ 

сабағы 

 

 

 

 

 

 

 

белсенді 

 

 

 

 

 

пассив 

 

 

 

 

 

белсенді 

 

 

 

ЖСЖ 

 

 

АҚ 

 

 

ЖСЖ 

 

 

АҚ 

 

 

ЖСЖ 

 

 

АҚ 

соғ./мин 

 

 

мм.рт.ст. 

 

 

соғ./мин 

 

 

мм.рт.ст. 

 

 

соғ./мин 

 

 

мм.рт.ст. 

+24 

21,1 

 

+10 

-5 

 

+18 

17,6 

 

+10 

-5 

 

+24 

22,2 

 

+13 

-5 

-18 

5 

 

-5 

+5 

 

-8 

7,1 

 

-5 

+5 

 

-10 

8,2 

 

-8 

+5 

+48 

40 

 

+10 

-7 

 

+38 

25,3 

 

+10 

+5 

 

+42 

34,4 

 

+10 

+5 

-17 

11,3 

 

-5 

+2 

 

-8 

5,6 

 

-5 

+5 

 

14 

9,3 

 

-5 

-6 

+23 

15,2 

 

+25 

+4 

 

+18 

12,7 

 

+20 

-10 

 

+24 

16 

 

+21 

-4 

-12 

7,4 

 

10 

+6 

 

-7 

4,6 

 

-18 

+5 

 

-15 

9,4 

 

-18 

+10 

+18 

11,1 

 

+20 

+5 

 

+7 

11,1 

 

+18 

+5 

 

19 

11,9 

 

+26 

-15 

-70 

63,6 

 

-50 

-5 

 

-74 

77,1 

 

-35 

-5 

 

-76 

42,6 

 

-44 

+5 

 

      Ескертпе: ДШ – дене шынықтыру, А – аралық кезең, Ж – жұмыс кезеңі 
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Дайындық бөлігінде бірінші кезең аралық және жұмыс кезеңдері арасында, 

яғни бақылау, тыңдау, саптық жаттығулар сияқты қарапайым жаттығуларды 

орындаудан бастап, жаяу жүру, снарядтарды дайындық жаттығуларына 

дайындау сияқты күрделі кезеңдерге дейін анықталды. Соңғы кезеңде күрделі 

сипаттағы дене жаттығуларының көлемі (жүгіру, секіру, ойындар) шамалы 

болды (6-кесте). 

Белсенді қозғалтқыш режимінің оқушылары үшін секцияда да, сабақта да 

жүрек соғу жиілігінің абсолютті өсуі салыстырмалы өсу әр түрлі (сәйкесінше 

21,1 және 22,2%) болғанына қарамастан, минутына 24 соққыны құрады. 

Соңғысы секция сабақтарындағы аралық кезеңде жүрек соғу жиілігінің үлкен 

мәнімен түсіндіріледі. Оқушыларда пассив ҚР (ДР) өсуі аз болды (минутына 18 

соққы немесе 17,6%). Бұл, біздің ойымызша, осы жастағы оқушыларға тән 

физиологиялық қызметтердің жылдам жұмылдырылуы спортпен 

шұғылданушылар арасында жақсы дамығандығына байланысты және бұл 

жүрек соғу жиілігінің жоғарылауына әсер етеді. Анықталған заңдылық, біздің 

ойымызша, белсенді ҚР (ДР) оқушылар бабына және басталар алдындағы 

жағдай фазаларынан жақсы және тезірек өтеді деп қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді. 

ЖСЖ өсуінің екінші кезеңі барынша айқын. Ол дайындық бөлігінен 

кейінгі аралық кезеңге және негізгі бөлімдегі бірінші жұмыс кезеңіне, яғни осы 

сабаққа арналған мәселелерді шешуге арналған бастапқы негізгі жаттығуларды 

орындауға келеді. ЖСЖ өсуі: 48 ҚР (КД)/мин (40%) бөлімінде; оқушылар 

сабағында пассивті ҚР (КД) 38 ҚР (КД)/мин (25,3 %), белсенді ҚР (КД) 42 ҚР 

(КД)/мин (34,4%) құрады. Көріп отырғаныңыздай, мұнда да, дайындық 

бөлігінде де спортпен шұғылданушылардың өсуі жоғары. Бірақ сабақпен 

салыстырғанда секцияларда ЖСЖ бойынша үлкен өзгерістер байқалды. Мұны 

біз екі себеппен түсіндіреміз: біріншіден, ондағы күрделі жаттығулардың 

көлемі жоғары болды (156,25 шарт.бірл. қарсы 31,25); екіншіден, сабақтың 

қозғалыс тығыздығы, сабақта құрал-жабдықтардың жетіспеуінен оқушылар 

допты және т.б. кезінде көп тұрып қалады.  

ЖСЖ өсуінің үшінші кезеңі сабақтың негізгі бөлігінің келесі тапсырмалар 

топтамаларын орындаумен, яғни аралық кезеңнен кейін негізгі бөліктің 

бастапқы жаттығуларын орындаумен байланысты. Абсолют көрсеткіштер 

бойынша өсімнің сандық шамалары бірінші кезеңге ұқсас (секция+2 соғ./мин; 

сабақ+18 және 24 соғ./мин тиісінше). Бірақ салыстырмалы көрсеткіштердің 

төмендеуі (сәйкесінше 15,2; 12,7 және 16%) бізге төмендегіні жасауға 

мүмкіндік береді. Ағзаның күшейтілген реакциясын талап ететін күрделі 

тапсырмалар оқу процесін құру заңдылықтарына сәйкес келетін негізгі бөліктің 

басында берілді /64/. Бірақ ЖСЖ төмендеуі сабақтың негізгі бөлігінде 

қатысушыларда тұрақты жағдай фазасының тұрақтылығының жеткіліксіздігін 

көрсетеді. 

Сабақтың негізгі бөлігінің соңында ЖСЖ одан әрі өсуі, тапсырмалар 

күрделі болғанына (ойын, жүгіру, секіру) қарамастан, соншалықты маңызды 
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емес (секция - 18 соғ./мин -11,1%; белсенді сабақ ҚР (ДР) - 17 соғ./мин -11,1%; 

пасив ҚР (ДР) - 19 соғ./мин - 11,9%).  

ЖСЖ жоғарылауының жоғарыда аталған кезеңдері бойынша қан қысымы 

динамикасын талдау келесіні көрсетті. 

Бірінші кезеңде секцияға қатысатындарда систолалық қысым, мектеп 

оқушыларында сабақтағы пассив ҚР (ДР) 10 мм.рс.ст. шегінде, ал белсенді ҚР-

де (ДР) 13 мм. рт.ст. көтерілді. Барлық зерттелген топтарда диастолалық қысым 

5 мм.рт.ст.-ге төмендеді.  

Екінші кезеңде (өсім ЖСЖ болған жерде ең көбі) барлық оқушыларда 

максималды қысым (10мм.рс.-қа); сабақта белсенді және пассив ҚР (ДР) 

оқушыларда минимум бірдей шектерде (5 мм.рт.ст. дейін) көтерілді. Секцияға 

қатысатындардың диастолалық қысымы 7 мм.рт.ст.-ға азайды. Мұны біз 

келесідей түсіндіреміз. Көрсетілгендей, зертханалық жағдайда мектеп 

оқушыларын зерттеу кезінде бұлшық ет жұмысын орындағаннан кейін 

систолалық қысым жоғарылап, диастолалық қысым төмендеді. Сабақта 

оқушылардың диастолалық қысымының жоғарылауы, біздің ойымызша, 

сабақтың негізгі бөлігінің басында күрделі жаттығулар берілгендігімен 

байланысты. Олар, бір жағынан, ең төменгі қысымның жоғарылауына әсер етті. 

Соңғы дерек шаршаудың алғашқы белгілерін көрсетеді.  

Секциядағы сабақтар кезінде бұл байқалмады. Шамасы, оның дайындық 

бөлігінің үлкен ұзақтығы ағзаға сабақтың негізгі бөлігінің алғашқы 

жаттығуларын ағзаның ұсынылған физикалық жүктемесіне неғұрлым барабар 

жауап деңгейінде орындауға мүмкіндік берген. 

Үшінші кезеңде систолалық қысымның жоғарылауы барынша үлкен 

болды: секцияда оқитындар үшін (25 мм.рт.ст.); сабақта екі топтың 

оқушыларында бірдей (20 және 21 мм.рт.ст.). Минималды қысым 

динамикасында ең көп төмендеу сабақта пассив ҚР (ДР) оқушыларында 

байқалады (10 мм. рт.ст.). 

Соңғы бөлімде систолалық және диастолалық қысымның барлық дерлік 

көрсеткіштері жұмыс деңгейіне, яғни дайындық бөлігінің алдындағы (демалу 

кезінде) жағдайға келді. 

Осылайша, дене шынықтыру сабақтары мен секциялық сабақтар 

барысында оқушылардың физиологиялық жағдайының динамикасын зерттеу 

нәтижелері келесідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

1. Бұлшық ет белсенділігі бар белсенді ҚР (ДР) оқушыларында олардың 

физиологиялық функцияларын жұмылдырудың жоғары жылдамдығынан 

туындайтын оң өзгерістер мен ЖСЖ мен АҚ (ҚҚ) басым болады. 

2. Физиологиялық жағдай динамикасында ЖСЖ және АҚ өзгеруінде 

өсімнің 3 кезеңі анықталды. Бірінші кезең белсенді ҚР (ДР) оқушылары 

анағұрлым тиімді және жылдам өтетін бабына ену және басталар алдындағы 

жағдай кезеңдерін өтуімен байланысты. Екіншісі сабақтың негізгі бөлігінің 

алғашқы жаттығуларының басталуына сәйкес келеді. Үшінші кезең - одан 

кейінгі тапсырма. 
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3.  Сабақтың негізгі бөлігіндегі сабақ пен секцияда оқушылардың жұмыс 

қабілеттілігінің тұрақты жағдайы байқалмады. 

4. ЖСЖ және АҚ (АД) өсу динамикасы тұтастай алғанда бұлшық ет 

жұмыс кезінде ағзасының физиологиялық жағдайы фазаларға сәйкес келеді. 

5. Дайындықтан негізгі бөлікке өту кезінде дененің физикалық жүктемеге 

ағзаның жауап бермеуінің бірегейсіздігі, соңғысы барысында материалдың 

тиімсіз бөлуін (ЖСЖ жоғарылауы, диастолалық қысымның төмендеуі) 

көрсетеді. Бұл сонымен қатар шаршаудың алғашқы белгілерінің пайда болуы 

туралы болжамға келеді. 

 

3.2 Жоғары сынып оқушыларын дене шынықтырумен және спортпен 

шұғылдануға ынталандырудың ерекшеліктері  

 

Бұл кіші бөлімде біздің зерттеуіміздің үшінші мәселесін шешуге 

байланысты нәтижелер берілді. Мотивация – кез келген адамның іс-әрекетінің 

маңызды элементі, оның мотивпен белгіленген белгілі бір мақсатқа жетуге 

бағытталған белсенділігінің саналы себебі болып табылады. 

А.К.Маркова, Т.А.Орлов бұл туралы айтады «...оқу мотивациясын 

оқушыларға тікелей үйретуге болмайды, мысалы, таза жазу дағдылары сияқты 

мотивацияны қажет етпейді және көбейту кестесі сияқты, оны тек 

ынталандыруға, дамытуға және т .б. үйрену керек...» [29, 123-б.].  

Оқушылардың дене шынықтыру мен спорт сабақтарына қатысты мәселесі 

бойынша зерттеуді талдау және оны жетілдіру жолдарын іздеу мамандардың 

келесідей көзқарастарын анықтауға мүмкіндік берді. Е.К.Извекованың 

теңавторлармен [180] бірге жасаған жұмыстарының нәтижелері бойынша 

оқушылардың дене шынықтыру сабақтарына қатынасының жас ерекшелік 

динамикасы тұрғысынан қызығушылықтың айқын төмендеуі байқалмайды. 

Егер 5-сыныпта оң жауаптар 87,5% болса, 9-10 – сыныптарда-77%. Дене 

дайындығы ерекше төмен болған қыздардың сабақтарына немқұрайлы қарауы 

назар аудартады. 

М.И.Жаворонкованың [181] зерттеулер нәтижелері бойынша дене 

шынықтыруға деген оң көзқарасты анықтайтын мотивті 5-6 сынып оқушылары 

- қозғалыс әрекетін орындау процесінің өзінен бастап қанағаттану, 8-10 сынып 

оқушылары үйлесімді физикалық дамуға және денсаулықты нығайтуға деген 

ұмтылыс деп атайды. 

А.М.Войлоков [182] жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру 

сабақтарына деген қызығушылығын келесідей жолдармен арттыруға қол 

жеткізуге болады деп санайды: а) оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттырумен, олардың зерттеліп жатқан қозғалыс әрекеттерге саналы 

көзқарасын дамытумен; б) сабақтың білім беру құндылығын арттырумен; в) 

қозғалыс әрекеттеріне оқытудың теориялық негіздерін тереңдетумен, 

пәнаралық байланыстарды орнатумен; г) сабақтағы оқу тапсырмаларын 

орындау кезінде оқушылардың белсенділігі мен тәуелсіздігін дамытумен; д) 

сабақта оқушыларға түрліше қарым-қатынастың сараланған тәсілімен; е) 
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оқушылардың олардың физикалық дамуындағы өзгерістерді көрсету үшін 

антропометрлік өлшемдердің деректерін пайдаланумен. 

70-ші жылдардағы мектеп оқушыларының спортпен шұғылдануының 

негізгі себептері [181, 182 және т.б.] келесілер болды: спорт физикалық 

қасиеттерді дамыту үшін көп нәрсе береді, спорттық күрестің табиғаты ұнайды, 

мен белгілі спортшыларға ұқсағым келеді, бұл спорт түрі ең жақсы спорттық 

нәтижелерге ұмтылуға ең жақсы нәтижелер болғандықтан таңдалды.  

Оқу бағдарламаларын жасау бойынша К.И.Адамбеков жүргізген зерттеу 

[31, 77-б.], Америка мектебінде (Кентукки штаты) дене шынықтыру 

мұғалімінің физикалық қасиеттерді тәрбиелеу құралдарын таңдау кезінде 

оқушылардың пікірін ескеретінін көрсетті. Сонымен қатар, оның пікірінше, 

маңызды сәт мектеп оқушыларын еркін таңдауға ынталандыру болып 

табылады. Оның пікірінше, бұл бағдарламаларды жасау кезінде оқушылардың 

физикалық даярлылығы қалыптасатын мотивация. 

Жоғары сынып оқушыларының дене шынықтырумен және спортпен 

шұғылдануға деген ынтасын зерттеу нәтижелерін талдау дене шынықтыру 

сабақтарына деген қарым-қатынастың үш тобының (оң, теріс, индифирентті) 

бақылау және эксперименттік сыныптардың ұлдары мен қыздарында оң 

көзқарас басым екенін көрсетті. Бақылау сыныптарындағы көрсеткіштің 

бастапқы деңгейі, эксперименттік сыныптарға қарағанда, салыстырмалы түрде 

жоғары болды (8, 9-кестелер).  

Осылайша, бақылау сыныптарының жасөспірімдері дене шынықтыру 

сабақтарына 51,2%; 50,2% және 50,4% қарсы 71,4%; 75% және 71,4% жағдайда, 

эксперименттік сыныптарда оң көзқарас танытты. Бақылау және 

эксперименттік сыныптарындағы қыздарда көрсеткіш мәні, ұлдарға қарағанда, 

салыстырмалы түрде төмен. Бақылау сыныптарындағы қыздарды салыстыру 

үшін - 70%; 71,4% және 69,2%. Осылардың қатарында 9-11 сынып қыздарында 

дене шынықтыру сабақтарына теріс қатынас басым - бақылау сыныптарындағы 

7,2%; 6,2% және 14,3% қарсы 10%; 21,5% және 15,4%, сондай-ақ 

эксперименттік сыныптардағы 12,8%; 11,0% және 10,4% қарсы 13,4%; 13,0% 

және 12,9%. 

Бақылау және эксперименттік сыныптардағы ұлдар мен қыздар үшін де 

физикалық жаттығулармен айналысуға уақыт жұмсау бойынша қалауы нақты 

уақыт шығындарымен сәйкес келмейді. Мәселен, көптеген ұлдар (62,4%; 

58,4%; 48,6% және 56,7%; 54,3%; 39,8%) мен қыздар (66,6%; 61,9%; 57,9% және 

62,0%; 59,9%; 53,8%) аптасына 6 сағаттан астам уақыт бақылау және 

эксперименттік сыныптарында айналысқысы келеді. Қалғандары мектепте 

аптасына 5-6 сағат дене шынықтырумен айналысқысы келеді. Шындығында, 

ұлдар да, қыздар да көп жағдайда аптасына 3-4 сағаттан ғана айналыса алады. 

Оның үстіне  аталған уақыт лимиті бақылау сыныптарындағы ер балалардағы 

70,4%; 74%; 77,4% қарсы қыздарда 75,5%; 78,4%; 81,2%, ал эксперименттік 

сыныптардағы ер балалардағы 75,4%; 78,4%; 95,9% қарсы қыздарда - 78,2%; 

81,7%; 85,9% басым. Сондай-ақ, 11-сыныпқа физикалық жаттығуларға 
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жұмсалатын нақты уақыт шығындары одан да азаятындық дерегі назар 

аудартады. 

Дене жаттығуларымен айналысуға үнемі кедергі келтіретін себептердің 

ішінде бақылау және эксперименттік 9-11 сыныптардың жасөспірімдерінде 

сабақтардың ұйымдастырылуы мен мазмұнына қанағаттанбаушылық неғұрлым 

айқын болып табылады, бұл мәндер 55,3%; 61,2%; 61,8% және 50,1%; 54,1%; 

51,8%, ал қыздарда 50%; 48,2%; 41,2% және 54,1%; 50,1%; 44,2% құрайды. 

   

8-кесте. - Эксперименттік және бақылау сыныптары оқушыларының дене 

шынықтырумен және спортпен шұғылдану мотивациясының көрсеткіштері 

(сұралғандар санына %-бен, ер балалар)  

 
№ 

р/с  

 

Сұрағы   

 

Жауап нұсқасы 

Сыныптар  

 9 10 11 

Б 

Э 

n=16 

n=18 

n=18 

n=20 

n=16 

n=19 

1 Дене шынықтыру 

сабақтарына 

көзқарасы 

оң 

 

Б 

Э 

71,4 

51,2 

75 

50,2 

71,4 

50,4 

теріс 

 

Б 

Э 

7,2 

12,8 

6,2 

11,0 

14,3 

10,4 

бейтарап 

 

Б 

Э 

21,4 

36,8 

18,8 

38,8 

14,3 

39,2 

2 Дене 

жаттығуларымен 

айналысуға уақыт 

жұмсауды қалауы 

(аптасына) 

1 сағаттан аз  - - - - 

1-2 сағат  - - - - 

3-4 сағат - - - - 

5-6 сағат 

                                  

Б 

Э 

37,6 

43,8 

41,6 

45,7 

51,4 

60,2 

 6 сағаттан көбірек 

 

Б 

Э 

62,4 

56,2 

58,4 

54,3 

48,6 

39,8 

3 Аптасына дене 

шынықтырумен 

айналысуға 

жұмсалатын нақты 

уақыт шығындары 

 

1 сағаттан аз  - - - - 

1-2 сағат - - - - 

3-4 сағат Б 

Э 

70,4 

75,4 

74,0 

78,4 

77,4 

95,9 

5-6 сағат Б 

Э 

21,4 

18,4 

18,4 

16,4 

16,2 

14,4 

6 сағаттан көбірек Б 

Э 

8,2 

6,2 

7,6 

5,2 

6,4 

4,1 

4 Дене 

жаттығуларымен 

үнемі айналысуға 

кедергі болатын 

себептер 

 

сабақтардың 

ұйымдастырылуы мен 

мазмұны 

қанағаттандырмайды 

Б 

Э 

55,3 

50,1 

61,2 

54,1 

61,8 

51,8 

айналысуға қажеттілік жоқ Б 

Э 

18,4 

15,2 

14,2 

7,4 

11,9 

5,8 

мен өз фигурамнан ұяламын Б 

Э 

9,3 

10,6 

6,4 

8,4 

5,1 

6,2 
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уақыт жоқ Б 

Э 

16,4 

24,1 

18,2 

30,1 

21,2 

36,2 

5 Мектепте спорттық-

сауықтыру іс-

шараларын өткізуге 

қанағаттанушылық 

 

толық қанағаттанамын 

 

Б 

Э 

11,4 

12,5 

10,5 

11,5 

9,8 

10,6 

енжар 

 

Б 

Э 

48,5 

48,3 

47,1 

50,3 

43,4 

53,0 

алаңсыз  

қанағаттандырмайды 

Б 

Э 

40,1 

39,2 

42,4 

38,2 

46,8 

36,4 

8-кестенің жалғасы  

№ 

р/с  

 

 Сұрағы    

 

Жауап нұсқасы 

Сыныптар   

 9 10 11 

Б 

Э 

n=16 

n=18 

n=18 

n=20 

n=16 

n=19 

6 Дене 

жаттығуларымен 

айналысуға 

ынталандырудың 

маңызды 

факторлары  

дене бітімін жақсарту  Б 

Э 

51,2 

50,4 

52,3 

51,3 

54,5 

53,4 

физикалық қасиеттерді 

дамыту 

Б 

Э 

17,4 

18,1 

18,6 

19,2 

21,4 

22,6 

қозғалыс шеберлігі мен 

дағдыларын игеру 

Б 

Э 

16,2 

18,2 

17,8 

19,4 

20,1 

21,1 

жоғары спорттық 

нәтижелерге қол жеткізу 

Б 

Э 

7,0 

6,0 

2,1 

5,1 

3,4 

3,1 

дене шынықтыру пәні 

бойынша жоғары баға алу 

Б 

Э 

8,2 

9,1 

9,2 

10,1 

9,6 

11,4 

7 

 

Дене 

жаттығуларының 

түрлеріне 

қызығушылық 

дәрежесі 

спорттық гимнастика   - - - - 

баскетбол  Б 

Э 

71,4 

69,5 

75 

74,2 

42,9 

23,5 

волейбол  Б 

Э 

57,1 

54,2 

87,5 

84,1 

35,7 

35,3 

каратэ, кикбоксинг Б 

Э 

72,3 

66,3 

50 

67,3 

71,4 

67,1 

жеңіл атлетика  Б 

Э 

71,4 

68,2 

50 

48,1 

21,4 

19,2 

шаңғы спорты  Б 

Э 

14,2 

15,1 

10,4 

16,1 

8,4 

9,1 

үстел теннисі Б 

Э 

28,6 

83,3 

37,5 

18,2 

42,9 

23,5 

жүзу  Б 

Э 

31,2 

30,2 

28,2 

29,2 

39,2 

40 

күрестің алуан түрлері Б 

Э 

41,7 

28,6 

37,5 

36,4 

58,8 

57,1 

ырғақты гимнастика, 

шейпинг   
- - - - 

футбол, хоккей   

 

Б 

Э 

42,9 

58,3 

62,5 

50 

42,9 

47,1 

көркем гимнастика - - - - 
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Ескертпе: 9, 10 и 11 – тоғызыншы, оныншы және он бірінші сыныптар; Э – 

эксперименттік сыныптар, Б – бақылау сыныптары   

 

 

9-кесте. - Эксперименттік және бақылау сыныптары оқушыларының дене 

шынықтырумен және спортпен шұғылдану мотивациясының көрсеткіштері 

(сұралғандар санына %-бен,  қыздар)  

№ 

р/с  

 

 Сұрағы    

 

Жауап нұсқасы 
Сыныптар 

 9 10 11 

К 

Э 

n=18 

n=20 

n=20 

n=22 

n=13 

n=21 

1 Дене шынықтыру 

сабақтарына 

көзқарасы 

оң 

 

К 

Э 

70 

48,4 

71,4 

47,8 

69,2 

46,8 

теріс 

 

К 

Э 

10 

13,4 

21,5 

13,0 

15,4 

12,9 

бейтарап 

 

К 

Э 

20 

38,2 

7,1 

39,2 

15,4 

40,3 

2 Дене 

жаттығуларымен 

айналысуға уақыт 

жұмсауды қалауы 

(аптасына) 

1 сағаттан аз  - - - - 
1-2 сағат  - - - - 
3-4 сағат - - - - 
5-6 сағат 

                                  
К 

Э 

33,4 

38,1 

38,1 

40,1 

42,1 

46,2 
 6 сағаттан көбірек 

 
К 

Э 

66,6 

62,0 

61,9 

59,9 

54,9 

53,8 

3 Аптасына дене 

шынықтырумен 

айналысуға 

жұмсалатын нақты 

уақыт шығындары 

 

1 сағаттан аз  - - - - 
1-2 сағат  - - - - 

3-4 сағат К 

Э 

75,5 

78,2 

78,4 

81,7 

81,2 

85,9 
5-6 сағат 

                                  
К 

Э 

18,4 

16,2 

16,2 

14,1 

14,0 

11,1 
 6 сағаттан көбірек 

 
К 

Э 

6,1 

5,6 

5,4 

4,2 

4,8 

3,0 

4 Дене 

жаттығуларымен 

үнемі айналысуға 

кедергі болатын 

себептер 

 

сабақтардың 

ұйымдастырылуы мен 

мазмұны 

қанағаттандырмайды 

К 

Э 

50 

54,1 

48,2 

50,1 

41,2 

44,2 

айналысуға қажеттілік жоқ К 

Э 

20,2 

18,1 

18,1 

19,4 

16,4 

15,1 
мен өз фигурамнан ұяламын К 

Э 

5,7 

1,7 

7,5 

3,3 

8,3 

2,6 
уақыт жоқ К 

Э 

24,1 

26,1 

26,2 

27,2 

34,1 

38,1 

5 Мектепте спорттық- толық қанағаттанамын К 10,4 9,5 8,8 



80 

 

сауықтыру іс-

шараларын өткізуге 

қанағаттанушылық 

 

 Э 11,6 10,5 9,6 
енжар 

 
К 

Э 

44,1 

40,2 

45,4 

41,2 

47,9 

42,1 
алаңсыз  

қанағаттандырмайды 
К 

Э 

45,5 

48,2 

45,1 

48,3 

43,3 

48,3 

 

9-кестенің жалғасы  

№ 

р/с  

 

 Сұрағы    

 

Жауап нұсқасы 
Сыныптар   

 9 10 11 

Б 

Э 

n=18 

n=20 

n=20 

n=22 

n=13 

n=21 

6 Дене 

жаттығуларымен 

айналысуға 

ынталандырудың 

маңызды 

факторлары  

дене бітімін жақсарту  Б 

Э 

58,4 

61,2 

55,0 

62,3 

61,0 

60,1 
физикалық қасиеттерді 

дамыту 
Б 

Э 

15,4 

14,5 

14,4 

15,0 

15,1 

15,8 
қозғалыс шеберлігі мен 

дағдыларын игеру 
Б 

Э 

14,3 

13,4 

13,8 

13,6 

14,0 

14,2 
жоғары спорттық 

нәтижелерге қол жеткізу 
Б 

Э 

5,7 

2,5 

4,4 

1,1 

1,1 

0,8 
дене шынықтыру пәні 

бойынша жоғары баға алу 
Б 

Э 

6,2 

8,4 

8,4 

8,0 

8,8 

9,1 

7 

 

Дене 

жаттығуларының 

түрлеріне 

қызығушылық 

дәрежесі 

спорттық гимнастика   - - - - 

баскетбол  Б 

Э 

20 

20,7 

35,7 

20 

23,1 

23,3 

волейбол  Б 

Э 

30 

72,4 

71,4 

83,3 

76,9 

80 

каратэ, кикбоксинг Б 

Э 

25 

20,7 

42 

16,7 

46,2 

23,3 

жеңіл атлетика  Б 

Э 

25 

24,2 

21,4 

20,8 

15,4 

20 

шаңғы спорты  Б 

Э 

10,2 

9,8 

9,8 

8,4 

8,6 

7,0 

үстел теннисі Б 

Э 

80 

82,8 

85,7 

86,7 

76,9 

80 

жүзу  Б 

Э 

30,1 

34,1 

32,2 

36,1 

33,1 

34,1 

күрестің алуан түрлері  - - - - 

ырғақты гимнастика, 

шейпинг   

Б 

Э 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

футбол, хоккей   

 
- - - - 

көркем гимнастика  Б 

Э 

100 

96,6 

100 

93,3 

84,6 

86,7 
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Ескертпе: 9, 10 и 11 – тоғызыншы, оныншы және он бірінші сыныптар; Э – 

эксперименттік сыныптар, Б – бақылау сыныптары   

 

Басқа себептердің арасында «жаттығуға қажеттіліктің жоқтығы» және 

«жаттығуға уақыттың болмауы» деп бөлуге болады. Сонымен қатар, осы екі 

көрсеткіш бойынша бақылау және эксперименттік сыныптардың қыздарында 

мәндер салыстырмалы түрде жоғары болды. Мәселен, бақылау және 

эксперименттік 9-11 сынып қыздарында «айналысуға қажеттілік жоқ» деген сөз 

20,2%; 18,1%; 16,4% және 18,1%; 19,4%; 15,1% оқушы қыздарда 18,4%; 14,2%; 

11,9% және 15,2%; 7,4%; 5,8% ұлдар болды. 

«Дене жаттығуларымен айналысуға ынталандырудың маңызды 

факторларының» арасында ұлдар да, қыздар да «дене бітімін жақсарту» сияқты 

элементті бөліп көрсетті. Бұл ретте қыздарда бұл элемент 58,4%; 59%; 61% 

және 61,2%; 62,3%; 60,1% қарсы 51,2%; 52,3%; 54,5% және 50,4%; 51,3%; 

53,4% ұлдар арасында салыстырмалы түрде басым. Бақылау және 

эксперименттік сыныптардағы ұлдар мен қыздар салыстырмалы түрде көп 

жағдайда «мектепте спорттық-сауықтыру іс-шараларын өткізуге мүлдем 

қанағаттанбайды» 48,5%; 47,1%; 43,4% және 48,3%; 50,3%; 53% ұлдарда және 

45,5%; 45,1%; 43,3% және 48,2%; 48,3%; 48,3% қыздарда. 

Дене жаттығуларының түрлеріне қызығушылық дәрежесі бойынша 

жасөспірімдер каратэ, кикбоксингке (72,3%; 50%; 71,4% және 66,3%; 67,3%; 

67,1%) футболға, хоккейге (42,9%; 62,5%; 42,9% және 58,3%; 50%; 47,1%), 

баскетболға (71,4%; 75%; 42,9% және 69,5%; 74,2%; 23,5%), волейболға (57,1%; 

87,5%; 35,7% және 54,2%; 84,1%; 35,3%), спорттық күрес түрлеріне (41,7%; 

37,5%; 58,8% және 28,6%; 36,4%; 57,1%), жеңіл атлетикаға (71,4%; 50%; 21,4% 

және 68,2%; 48,1%; 19,2%) қызығушылық танытады. Қыздар көркем 

гимнастиканы, шейпингті (100%), көркем гимнастиканы (84,6-100%), үстел 

теннисін (74,9-86,7%) және волейболды (30%; 71,4%; 76,9% және 72,4%; 83,3%; 

80%) қалайды. 

Алынған деректерді ұқсас зерттеу нәтижелерімен салыстыру [161, 168, 

180, 182 және т.б.] мектеп жасындағы балалардың заманауи, танымал спорт 

түрлерімен айналысуға деген ынтасының жоғары деңгейі бар деген 

қорытындыға қайшы келмейді. 

 

 3.3 Зерттелетін оқушылардың дене дайындығының бастапқы деңгейі 

 

Өздеріңіз білетіндей, дене тәрбиесінде қозғалыс әрекетін үйрету және 

физикалық қасиеттерді дамыту деген екі ерекше аспект бар. Мамандардың 

пікірінше, дене тәрбиесінің осы аспектілерінің түпкі мақсатының құрамдас 

бөліктерінің бірі бағдарламалық материалды игерудің оң деңгейі және 

оқушылардың физикалық даярлылығының динамикасы болып табылады. 

10-, 11-, 12- және 13-кестелерде (оқу жылы бойындағы оқушылардың 

физикалық даярлылығы деңгейінің динамикасы бойынша) және 14- және 15-
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кестелерде (дене шынықтыру бойынша бағдарламалық материалды игеру) 

ұсынылған нәтижелерді мектептерде оқу материалын жоспарлаудың бұрын 

белгіленген ерекшеліктерімен салыстырмалы талдау мынаны көрсетті. 
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10-кесте. - Орта мектептің жоғары сынып оқушыларының оқу жылы бойындағы дене даярлылығы деңгейінің 

динамикасы (экспериментке дейін, эксперименттік топтар, қыздар) 

 

Айы   Статис

ти-

калық 

бағасы  

Сыныптар, сыналатындар саны және тесттер 

9-сыныптар, n=32 10-сыныптар, n=30 11-сыныптар, n=28 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

30 м 

жүгіру 

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

30 м 

жүгіру 

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

қыркүйе

к (1) 
X  6,75 155,7 1105,6 5,97 161,9  856,8 5,76 163,6 901,6 

S 0,3 14,0 96,0 0,21 7,3 80,3 0,3 6,0 6,21 

ақпан 

(2) 
X  6,53 168,4 1181,7 6,04 166,4 841,2 5,87 170,6 856,6 

S 0,4 15,9 95,3 0,22 8,5 70,5 0,4 5,8 60,9 

1 мен 2 арасындағы 

өсу  

3,3 8,2 6,9 1,2 2,8 -1,8 1,9 4,3 5,0 

мамыр 

(3)  
X  5,77 173,1 1200 5,75 171,5 957,4 5,67 177 1018 

S 0,3 14,0 80,6 0,28 7,9 65,4 0,3 5,9 62,3 

           

1 мен 3 арасындағы 

өсу  

11,6 2,8 18,3 4,8 3,0 13,8 3,4 3,8 18,9 

1-2  

P 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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11-кесте. - Орта мектептің жоғары сынып оқушыларының оқу жылы бойындағы дене даярлылығы деңгейінің 

динамикасы (экспериментке дейін, бақылау топтары, қыздар) 

Айы   Статис

ти-калық 

бағасы  

Сыныптар, сыналатындар саны және тесттер 

9-сыныптар, n=33 10-сыныптар, n=30 11-сыныптар, n=28 

30 м 

жүгір

у 

(с,млс

) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

30 м 

жүгіру 

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

30 м 

жүгіру 

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

қыркүйе

к (1) 
X  5,98 157,8 1115,1 5,87 163,8 890,8 5,66 168,9 912,6 

S 0,2 13,0 90,1 0,18 8,4 76,3 0,2 7,0 58,4 

ақпан (2) X  5,89 169,4 1190,1 5,94 168,5 870,8 5,76 172,6 890,4 

S 0,3 14,1 91,3 0,19 7,9 70,1 0,3 5,9 71,4 

1 мен 2 арасындағы 

өсу  

1,5 7,4 6,7 1,2 2,9 -2,3 1,8 2,2 -9,4 

мамыр  

(3) 
X  5,73 175,2 1210 5,65 173,6 9814,2 5,54 179,1 1150 

S 2,7 12,1 80,6 0,17 7,2 61,4 0,3 5,8 58,4 

1 мен 3 арасындағы 

өсу  

2,7 3,4 1,7 4,9 3,0 12,7 3,8 3,8 29,2 

1-2  

P 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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12-кесте. - Орта мектептің жоғары сынып оқушыларының оқу жылы бойындағы дене даярлылығы деңгейінің 

динамикасы (экспериментке дейін, эксперименттік топтар, ер балалар) 

Айы   Статис

ти-

калық 

бағасы  

Сыныптар, сыналатындар саны және тесттер 

9-сыныптар, n=28 10-сыныптар, n=27 11-сыныптар, n=25 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

қыркүйек 

(1) 
X  2,24 187,7 115,3 5,29 205,4 1157 4,89 206,1 1227 

S 0,6 8,7 34,2 0,6 10,2 36,4 0,03 10,6 41,2 

ақпан (2) X  5,21 198,6 1131 5,33 214,8 1144 4,79 212,8 1173 

S 0,5 9,9 38,4 0,7 10,8 35,2 0,05 10,9 39,8 

1 мен 2 арасындағы 

өсу  

0,5 5,8 -1,9 0,8 4,6 -1,1 2,1 3,3 -4,4 

мамыр  

(3) 
X  5,09 207,1 1200 5,07 221 1243 4,9 219,3 1294 

S 0,4 10,8 40,8 0,5 12,2 42,3 0,04 12,8 46,4 
1 мен 3 арасындағы 

өсу  
2,3 4,3 6,1 4,9 3,1 8,7 2,3 3,1 10,3 

1-2  

P 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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13-кесте. - Орта мектептің жоғары сынып оқушыларының оқу жылы бойындағы дене даярлылығы деңгейінің 

динамикасы (экспериментке дейін, эксперименттік топтар, ер балалар) 

 

Айы   Статис

ти-

калық 

бағасы  

Сыныптар, сыналатындар саны және тесттер 

9-сыныптар, n=32 10-сыныптар, n=29 11-сыныптар, n=27 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

жүгіру 

30 м  

(с,млс) 

орнынд

а 

ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

6 мин 

жүгіру 

(м) 

қыркүйек 

(1) 
X  5,19 189,4 1158 4,88 207,1 1160 4,69 209,2 1230 

S 0,5 8,8 31,2 0,03 10,4 35,4 0,04 10,7 40,2 

ақпан (2) X  5,18 199,7 1140 4,76 216,9 1150 4,59 214,9 1190 

S 0,4 9,8 37,4 0,04 10,9 34,2 0,03 10,8 40,1 

1 мен 2 арасындағы 

өсу  

0,2 5,4 -1,6 2,5 4,7 -0,9 2,1 2,7 -3,3 

мамыр  

(3)  
X  51,2 209,2 1210 4,61 225,1 1252 4,48 220,4 1300 

S 0,3 10,6 40,1 0,03 11,1 40,1 0,05 12,9 42,3 

1 мен 3 арасындағы 

өсу  

1,1 4,8 6,1 3,2 3,8 8,9 2,4 2,6 9,3 

1-2  

P 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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1-3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

 
14-кесте - Орта мектептің жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру бойынша бағдарламалық материалды 

меңгеруі (эксперимент басталғанға дейін, ер балалар) 

  
Сынақ 

түрі 

Статис

ти-калық 

бағасы  

С Ы Н Ы П Т А Р 

9 10 11 

Эксперимен

-ттік, n=28 

Бақылау, 

n=32 

Эксперимен-

ттік, n=27 

Бақылау, 

n=29 

Эксперимен

-ттік, n=25 

Бақылау, 

n=27 

60м-ге, 

100м-ге 

жүгіру  

(с, млс) 

X  9,24 9,06 15,14 14,89 14,68 14,46 

S 0,62 0,68 0,71 0,70 0,80 0,82 

Айырмаш

ылық  

1,95 1,65 1,49 

Р 0,05 0,05 0,05 

Жүгіріп 

ұзындыққа 

секіру 

(см) 

X  372,6 378,6 394,2 401,2 412,2 415,4 

S 26,6 27,6 45,1 46,1 48,0 41,1 

Айырмаш

ылық  

1,6 1,8 0,8 

Р 0,05 0,05 0,05 

1500м-ге, 

2000м-ге, 

3000м-ге 

жүгіру  

(мин,с)   

X  16,38 16,31 16,26 16,24 15,54 15,51 

S 0,13 0,14 0,15 0,14 0,12 0,14 

Айырмаш

ылық  

0,42 0,12 0,19 

Р 0,05 0,05 0,05 
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15-кесте - Орта мектептің жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру бойынша бағдарламалық материалды 

меңгеруі (эксперимент басталғанға дейін, қыз балалар) 

 
Сынақ 

түрі 

Статис

ти-калық 

бағасы  

С Ы Н Ы П Т А Р 

9  10  11  

Эксперимен

-ттік, n=28 

Бақылау, 

n=32 

Эксперимен

-ттік, n=27 

Бақылау, 

n=29 

Эксперимен-

ттік, n=25 

Бақылау, 

n=27 

60м-ге, 

100м-ге 

жүгіру  

(с, млс) 

X  10,08 9,82 17,24 16,94 16,75 16,44 

S 0,18 0,19 0,98 0,99 1,04 1,21 

Айырмаш

ылық  

2,58 1,74 1,85 

Р 0,05 0,05 0,05 

Жүгіріп 

ұзындыққа 

секіру 

(см) 

X  319,6 325,2 333,6 338,5 323,9 329,1 

S 29,3 28,6 13,9 14,2 18,8 17,6 

Айырмаш

ылық  

2,1 1,5 1,8 

Р 0,05 0,05 0,05 

1500м-ге, 

2000м-ге, 

3000м-ге 

жүгіру  

(мин,с)   

X  12,52 12,39 12,44 12,30 12,28 12,18 

S 0,48 0,49 0,26 0,25 0,23 0,24 

Айырмаш

ылық  

1,0 1,1 0,8 

Р 0,05 0,05 0,05 
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Эксперименттік және бақылау сыныптарында да екінші жартыжылдықта 

30 м жүгіруде 1-ші жартыжылдыққа қарағанда оң өзгерістер байқалды. Бұл 

ретте қыз балаларда нәтижелер өсімінің мәні салыстырмалы түрде жоғары 

болды (2,3% қарсы 11,6%; 3,4%; 9 және 11-сыныптарда 2,3%). Бірақ тұтастай 

алғанда, ұлдарда да, қыздарда да бұл көрсеткіштің жақсаруының сандық мәні 

шамалы, мұны екі жартыжылдықтағы өсу қарқыны арасындағы тұрақсыз 

айырмашылықтар дәлелдейді (p>0,05). 

Осыған ұқсас заңдылықтар мектеп оқушыларының «60м-ге, 100м-ге 

жүгіру» оқу нормативін тапсыру нәтижелерінде де табылды, онда ұл балаларға 

қарағанда қыздарда бақылау және эксперименттік сыныптар арасындағы 

айырмашылықтар салыстырмалы түрде жоғары болды (1,95%; 1,65%; 1,49%. 

(р>0,05) қарсы 2,58%; 1,74%; 1,85%). Біз бұл фактіні екі себеппен түсіндіреміз. 

Біріншіден, жылдамдық сапасының дамуының теріс динамикасы (жоғарыда 

айтылған) бағдарламалық материалды игеру кезінде оларды іске асырудың 

төмендеуіне және орындау нәтижелері мен тиісті оқу нормативінің төмендеуіне 

әкелді. Біз бұл деректі екі себеппен түсіндіреміз. Біріншіден, жылдамдық 

сапасының дамуының теріс динамикасы (жоғарыда айтылған) бағдарламалық 

материалды игеру кезінде оларды іске асырудың төмендеуіне және орындау 

нәтижелері мен тиісті оқу нормативінің төмендеуіне әкелді. Екіншіден, IV 

тоқсанда жеңіл атлетика бойынша бағдарламалық материал ауа-райы ыстық 

болған кезеңде «кросс-дайындық» сияқты материалдың соңында жоспарланған. 

Өз кезегінде, ағзаның жалпы жұмыс қабілеттілігінің төмендеуіне әкеледі және 

ол шаршау аясында жұмыс істейді. Мамандар [183 және т.б.] атап өткендей, 

жылдамдық қасиеттерін дамытуға арналған жаттығулар шұғылданушылардың 

шаршауы емес, бабына ену кезінде қол жеткізуге болатын орталық жүйке 

жүйесінің қозғыштығының оңтайлы күйінде орындалуы керек. Бұдан басқа, 

мектеп оқушылары дене шынықтыру сабағына бөлінген уақыттың аздығына 

(бар-жоғы 45 минут) және оны өткізудің тиімсіз әдісіне байланысты жоғары 

температураға бейімделу жағдайында физикалық жүктемелерге бейімделу 

кезеңінен өтуге үлгермейді және ауыр өтеді.   

Жылдамдық-күштік сапаларының даму деңгейі бойынша I жарты 

жылдықтағы нәтижелерде бақылау және эксперименттік сыныптардағы ер 

балалар мен қыз балалардың өсу қарқыны, II жарты жылдыққа қарағанда, 

жоғары болды. Мысалы, эксперименттік және бақылау сыныптарының 

жасөспірімдерінде олар 5,8%; 4,6%; 3,3% және 5,4%; 4,7%; 2,7% қарсы 4,3%; 

3,1%; 3,1% және 4,8%; 3,8%; 2,6% (р>0,05) құрады. Оқу жылында оқушылар 

қол жеткізген абсолютті нәтиженің ең көп үлесі I жартыжылдыққа тиесілі. Бұл, 

І жарты жылдықпен салыстырғанда, II жарты жылдықтың соңында және жыл 

бойы оқушылардың абсолютті нәтижелері арасындағы аз айырмашылықтың 

болуымен байланысты. Мысалы, 14 жасында жасөспірімдерде I жарты 

жылдықта өсім 10,8 см (5,76%) болғанда, олар тиісінше 8,5 және 19,3 см сәйкес 

келеді. Шамасы, нәтижелердің маңызды үлесін белгілейтін жинақтау іргетасы 

оқу жылынан тыс I тоқсанда жеңіл атлетиканың спринт, секіру сияқты түрлері 

жүзеге асырылған болып табылады. Жүгіріп ұзындыққа секіруге келетін 
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болсақ, мұнда қыздар эксперименттік және бақылау топтары арасындағы 

нәтижелер айырмашылығында ұлдардан озып кетті (1,6%; 1,8%; 0,8%  қарсы 

2,1%; 1,5%; 1,8%). 

9-11-сыныптардағы ұлдар мен қыздарда төзімділіктің даму деңгейінің 

серпінінде II жартыжылдықта өсім, I жартыжылдыққа қарағанда және жалпы 

бір жыл ішінде, жоғары болды. Бұл I жартыжылдықтағы ұлдардың да, 

қыздардың да 6 минуттық жүгіру нәтиженің төмендеуіне байланысты. 

Жасөспірімдерде төмендеу эксперименттік сыныптарда - -1,9%; -4,4%; бақылау 

сыныптарында -1,6%; -3,3% құрады. Қыз балаларда төмендеу эксперименттік 

сыныптарда - -2,3%-ды, бақылау сыныптарында -2,3%-ды құрады. 

   4 Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінде спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесін енгізу технологиясының эксперименттік 

негіздемесі  

 

4.1 Оқушылардың спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізу 

технологиясының компоненттері  

 

Осы кіші бөлімде зерттеудің бесінші міндетіне сәйкес Атырау облысының 

жалпы білім беретін мектептерінде спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін 

енгізу технологиясының компоненттері ашылады. 

Осы технологияны дамыту үшін біз жалпы тұжырымдаманы әзірлеу және 

оның негізінде орта мектептің жоғары сынып оқушыларының спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесін енгізудің нақты технологиясын құру мақсатында 

зерттеу тақырыбы бойынша көптеген ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге талдау 

жасадық. 

Технологияны дамыту мақсатында педагогикадағы инновациялар және 

жаңа педагогикалық технологиялар [184, 185], оқу процесін оңтайландыру 

теориясы [186, 187] бойынша жұмыстар және жалпы білім беретін мектеп 

оқушыларының дене тәрбиесіндегі жаңа үрдістер зерделенді. 

Ж.А.Караев, Ж.У.Кабдикова [184] қазіргі уақытта «оқыту технологиясы» 

ұғымының мәні әлі қалыптасқан жоқ, әдістеме мен технология арасындағы 

айырмашылықтарға шектеу қойылған жоқ деп санайды [184, 4-б.]. 

«Технология» термині педагогикаға өнеркәсіп саласынан ауысты және 

мұның дәлелді негізі бар. Сонымен, «технология дегеніміз - берілген 

параметрлері бар өнімді алуға мүмкіндік беретін адамның басқаруындағы 

техникалық немесе кез-келген басқа өндіріс құралдарын пайдалануға 

негізделген бастапқы материалдарды түрлендірудің әдістері мен үдерістерінің 

жиынтығы мен реттілігі». 

«Педагогикалық технология» педагогикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін 

пайдаланылатын барлық жеке, аспаптық және әдіснамалық құралдардың жүйелі 

жиынтығы мен жұмыс істеу тәртібін білдіреді. 

«Білім беру технологиясы» - бұл қатысушыларға қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз ету кезінде нақты нәтижеге қол жеткізу мақсатында білім беру 

процесін ұйымдастыруды жобалау (жоспарлау), ұйымдастыру, бағдарлау және 
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түзету бойынша оқушылар мен мұғалімнің бірлескен қызметінің процестік 

жүйесі. Ұсынылған анықтамалардан педагогикалық технологияның келесі 

белгілерін ажыратуға болады: оқыту әдістерінің жиынтығы, мұғалім мен 

оқушылардың өзара байланысты іс-әрекетінің процедуралық екі жақты сипаты, 

оқу процесін дәлме-дәл ғылыми жобалау және ұйымдастыру, қолайлы 

жағдайлардың болуы, оқытудың нақты нәтижесіне кепілдік беру (көптеген 

зерттеушілер мұны педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінің басты 

ерекшелігі деп санайды), оқыту мен бақылаудың дидактикалық, технологиялық 

құралдарын кешенді қолдану. 

Ғылыми әдебиеттерде оқыту технологиясын анықтаудың үш негізгі тәсілі 

бар. Біріншіден, технология дегеніміз - алға қойылған жеке мақсатқа жетудің 

жеке әдісі, мысалы, ауызша санау дағдыларын қалыптастыру технологиясы, 

білімді бағалау технологиясы. Бірақ мұндай «технологиялар» тұтас оқу 

процесін жобалауды көздемейді, оның жекелеген аспектілерін ғана қамтиды, 

сондықтан оқыту технологиясын іске асыруға арналған дидактикалық 

міндеттерді шеше алмайды. Екіншіден, технологияны тек әдіс ретінде ғана 

емес, қандайда бір дидактикалық алгоритм сияқты жүйенің белгілі бір 

мақсатына жетуіне арналған оңтайлы әдісі ретінде қарастыру. Мұндай 

технологиялар нәтижеге кепілдік береді, оқушылардың жеке ерекшеліктеріне 

сәйкес жеке оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді (оқыту қарқыны, 

жаттыққандық деңгейі және т.б.). Үшіншіден, технология оқу процесінің, 

педагогикалық жүйенің жобасы ретінде қарастырылады. Оған мақсатты 

қалыптастыру, процесті ұйымдастырудың мазмұны, әдістері мен формалары, 

сондай-ақ берілген нәтижеге қол жеткізуге бағытталған оқыту құралдарының 

жүйесі кіреді [184, 20-б.]. 

В.Н.Селуянов [185] педагогикалық жұмыс, инженерлік жобалау сияқты, 

адам биологиясы мен психологиясы саласындағы іргелі зерттеу нәтижелеріне 

негізделеді және сонымен қатар бірге жаңасын (белгісіз технологиялар, 

жаттығулар мен тренажерлардың жоқ құралдары) жасайды деп санайды. Осы 

негізде педагогика ғылымдары табиғи объектілерден және зерттеу 

тақырыбынан ерекшеленеді. 

Зерттеу объектісі, дәлірек айтқанда әсер ету нысаны (жобалау кезінде 

нақты нысан болмайды), әдетте, адам, бірақ оның құрылымы мен қызметі 

тұрғысынан емес (бұл биологиялық ғылымдардың нысаны), педагогикалық 

әсер ету нәтижесінде оның құрылымындағы өзгерістер. Сондықтан зерттеу 

тақырыбы ағза жасушаларының құрылымында алдын-ала берілген өзгерісті 

қамтамасыз ететін әдіс немесе оның жиынтығы (технология) болып табылады, 

бұл адамның физикалық немесе рухани қасиеттерінде, яғни әсер ету 

объектісінде көрінеді [185, 9-б.]. 

Бақыланатын үдерістің маңызды элементтерінің бірі басқару болып 

табылады. Оқушылардың физикалық жетілуін басқару - бұл шығармашылық, 

саналы түрде реттелетін педагогикалық процесс, мәселелер, мазмұн және жан-

жақты дамыған жеке тұлғаның қоғам талаптарына сәйкес құрылуы қажет 

болатын формалары. Оқушылардың дене дамуы мен физикалық даярлылығын 
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басқару мәселесінде ол екі негізгі жақты анықтайды: А) дене дамуындағы 

үйлесімділікке қол жеткізу және мақсатты оқу процесінде оқушылардың дене 

шынықтыру көрсеткіштерін арттыру; б) бағдарлама, жоспарлау және есепке алу 

жүйесі арқылы мектептерде дене тәрбиесі бойынша оқу процесін басқару [99, 

12-б.]. 

В.П.Стакионене келесідей бірізділік сақталған басқару құрылымын 

әзірледі (6-сурет): білім беру және тәрбие міндеттерін жолға қою, оларды дене 

тәрбиесі бойынша оқу бағдарламасының мазмұнында көрсету, дене тәрбиесі 

бойынша оқу процесін жоспарлау, жоғарыда аталған құрамдастарды сабақтар 

және дене тәрбиесін ұйымдастырудың басқа да нысандары арқылы іске асыру, 

оқушылардың өмір сүру жағдайлары мен іс-әрекетін есепке алу, олардың дене 

бітімінің кемелдену белгілері ретінде физикалық даярлылығы мен дене дамуын 

бақылау [99, 14-б.]. 

     

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-сурет. - Оқушылардың дене дамуы мен физикалық  

даярлылығын басқару [В.П.Стакионене, 99]. 

 

Білім беру мен қозғалыс дағдыларын жетілдіру, физикалық, 

моральдық және ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу міндеттері 

Дене тәрбиесінің оқу бағдарламасының мазмұны 

Дене тәрбиесі бойынша оқу процесін жоспарлау жүйесі 

Дене тәрбиесінің оқу бағдарламасын жүзеге асырудың сабақтары мен 

басқа да нысандары 

Оқушылардың өмір сүру және әрекет ету жағдайлары 

Оқушылардың дене дамуы мен физикалық даярлылық деңгейі 
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А.С. Смыков [188] мектеп оқушыларының дене шынықтыруын 

басқарудың оңтайлы жүйесінің жастарды әлеуметтендіру процесіне тиімді әсер 

ететінін атап өтті. Осылайша, ол алған мәліметтерге сәйкес, физикалық және 

спорттық дайындық деңгейі жоғарылаған сайын оқушылардың мектепте 

оқыған әр жылдағы көрсеткіштері жалпы үлгерімі бойынша - 0,42 балға, 

тұлғаның әлеуметтік бағыттылығы деңгейі бойынша ,21 балға артады, ал 

науқастануы бойынша оқу күндерін өткізіп алу 2,94 күнге қысқарады [188, 14-

б.]. 

Жоғарыда айтылғандарға сілтеме жасай отырып, біз мектеп 

оқушыларының спорттық-бағытталған дене тәрбиесі технологиясының 

тұжырымдамалық схемасын жасадық (7-сурет). 

Мектеп кестесі шеңберіндегі дәстүрлі дене шынықтыру сабағы 

оқушылардың физикалық қасиеттерін оңтайлы дамытуға мүмкіндік жасайтын 

жаттығу әсерін бермейді. Сондықтан мектептегі білім беру жүйесі шеңберінде 

физикалық қасиеттердің даму деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін белсенді 

инновациялық технологияларды енгізу қажет. Аптасына дене шынықтыру 

сабақтарының үш сағатын жүзеге асырғанның өзінде, оқушылардың физикалық 

белсенділігінің көлемі ағзада физикалық қасиеттердің даму деңгейінің 

жеткілікті әлеуетін қалыптастыруға мүмкіндік беретін функционалды қайта 

құру орнатуға жағдайы жетпейді. 

15-16 жасар оқушылар іс жүзінде кез келген қозғалыс түрлерін игеру үшін 

морфологиялық және функционалды алғышарттар жасайды. Алайда, осы 

кезеңде физикалық жүктеме мөлшеріне жасөспірімдердің жыныстық жетілу 

дәрежесіне қарай сараланған түрде қарау керек. 

Жастар арасында танымал заманауи спорт түрлерін енгізу келесі 

себептерге байланысты. Мектеп оқушыларымен жүргізілген сауалнаманың 

нәтижесінде анықтағанымыздай, спорттық ойындармен қатар олар қазіргі 

заманғы спорт түрлеріне үлкен қызығушылық танытып, дене шынықтыру мен 

жоғары жетістіктер спортының қоғамдық мәні мен қызметтерін ашады. 

Р.А.Пилоян «...денсаулық пен жақсы көңіл-күй үшін дене жаттығуларымен 

және спортпен шұғылдану ұлттың гендік қорын байытады, ал жоғары 

жетістіктер спорты оның қазіргі жағдайын бағалауға мүмкіндік береді...» деп 

санайды [189, 4-бет]. 

Ең жоғары әлемдік нәтижелер Олимпиадалық ойындарда және әлем 

чемпионаттарында халықаралық жетістік ретінде қол жеткізіледі және 

тіркеледі. Қазіргі уақытта мектеп спорты нашар дамыған. Өздеріңіз білетіндей, 

Кубертен пирамидасына сәйкес соңғысыз оған қатысушылардың көпшілігін 

қамту мүмкін емес, олардың кейбір пайызы (қажетті жағдайлар жасалған кезде) 

өзінің спорттық жетілуін «Олимп шыңына» дейін жалғастыруы керек [190]. 

Оқушылардың дене тәрбиесі оқу бағдарламасының вариативті бөлігіне 

олимпиадалық бағдарламаға кіретін спорт түрлерін енгізу керек. Спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесін енгізу кезінде оқу процесін ұйымдастыруды 

былайша құру қажет. Ең алдымен, білім беру және қимыл дағдыларын 

жетілдіру, физикалық қасиеттерді тәрбиелеу міндеттерін дұрыс қою қажет. 
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7-сурет. - Оқушылардың спорттық-бағытталған дене тәрбиесі технологиясының 

тұжырымдамалық схемасы(таеквондо мысалында) 

 

Спорттық-бағытталған дене тәрбиесі бойынша мамандар әзірлеген 

принциптік ережелерді жалпылау негізінде: В.К.Бальсевич, Л.И.Лубышева 

Мектептегі «дене шынықтыру» пәні бойынша оқу процесіне спорттандырылған дене тәрбиесін енгізу 

Мақсаты - сабақтардың сауықтыру әсерін арттыруды қамтамасыз ететін факторларды анықтау 

Сабақтардан жаттығу 

әсеріне қол жеткізу 
Физикалық қасиеттерді дамыту 

үшін қимыл белсенділігінің 

жеткілікті көлеміне қол жеткізу 

Жастар арасында танымал 

заманауи спорт түрлерін енгізу 

Спорттандырылған дене тәрбиесін енгізу кезінде оқу процесін ұйымдастырудың негізгі тәсілдері 

Білім берудің міндеттері, 

қозғалыс дағдыларын жетілдіру, 

дене қасиеттерін тәрбиелеу 

Бағдарламаның вариативтік 

бөлігінің мазмұны, оқу 

процесін жоспарлау 

Дене жаттығулары сабақтарын 

ұйымдастыру нысандары және 

олардың оқу-тәрбие процесімен 

өзара байланысы 

Спорттандырылған дене тәрбиесін жүзеге асыру принциптері 

Оқушылардың дене 

шынықтыру құндылықтарын 

меңгеру мүмкіндігін 

қамтамасыз ету 

Бейімделген спорттық 

даярлау технологияларын 

қолдану 

Оқушыларды іріктеу 

топтарына біріктіру 

Спорттандырылған дене тәрбиесін іске асыруды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-педагогикалық 

жағдайлар 

Физикалық 

даярлылық деңгейі 
Дене шынықтыру сабақтарына 

ынталандыру деңгейі 

Дене шынықтыру-сауықтыру 

шараларына қатысу деңгейі 

Спорттандырылған дене тәрбиесін енгізу тиімділігінің критерийлері 
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[153]; Е.А.Романов [191]; Л.И.Лубышева [28] және вариативті материал 

мәселесімен айналысатын ғалымдардың еңбектері: Г.К.Гейнц [90], 

В.В.Пономарев [39], Е.Я.Бондаревский [21].  Оларға сүйене отырып, спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесі сабақтарына міндеттер қоюда біз келесі басым 

аспектілерді бөліп көрсетеміз.  

1. Спорт түрлерінің қазіргі даму деңгейін ескере отырып, оқушылардың 

психологиялық (мотивациялық), когнитивтік (білім алу), физикалық 

(физикалық қасиеттері мен жұмысқа қабілеттілігін дамыту), қимыл-қозғалыс 

(бағдарламалық материалды меңгеру сапасы) әрекеттерінің міндеттерін 

шешумен таңдалған құралдардың арақатынасы.  

2. Физикалық қасиеттерді тәрбиелеуге және таеквондо құралдары арқылы 

қозғалыс ептілігі мен дағдыларын қалыптастыруға нысаналы бағыт. 

3. Спортпен шұғылдануға деген ынтаны дамытумен байланысты 

сабақтардың спорттық бағыты.  

4. Жаңа факторларға (жүктемеге, жұмыс тәсілдеріне) бейімделу қабілетін 

дамыту. 

5. Спорттың таңдалған түрі арқылы дене тәрбиесі бағдарламасы 

ұсынылған қимылдық естіліктер мен дағдыларды қалыптастыру және 

жетілдіру. 

Дене тәрбиесі бойынша оқу процесін жоспарлау мен мазмұндауда 

келесідей эксперименттік жұмыс жүргізілді. 

Бұйрыққа сәйкес дене шынықтыру бойынша факультативтік сабақтар 

енгізілді. Атырау облысының оқушы жастары арасында таеквондоның 

танымалдылығын ескере отырып, біз осы спорт түрін негізгі мазмұнға 

айналдырып, оны «дене шынықтыру» пәнінің бағдарламасына енгіздік. 

Сабақтар оқу-жаттығу топтарында өткізілді. Сонымен қатар, сағат саны 6 

сағатқа дейін көбейтілді (оқу жоспарына сәйкес міндетті дене шынықтыру 

сабақтарына бөлінген 3 сағат, қалған үш сағат факультатив есебінен).  

Таеквондоға арналған бағдарламалық материалды жоспарлау кезінде 

оның өту реттілігі қимыл-қозғалыстық естілік пен дағдыларды қалыптастыру, 

физикалық қасиеттерді дамыту бойынша дене тәрбиесінің мектеп 

бағдарламасымен өзара байланыс болатындай етіп жасалды. Жоспарлардың 

үлгілері 4.2 кіші бөлімде берілді. Таеквондо бойынша материалды жинақтау 

мен жоспарлау кезінде мамандардың ұсыныстары пайдаланылды [192-195]. 

Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формаларына мыналар таңдалды. 

Дене тәрбиесіндегі сабақ формаларын жіктеуге сәйкес олар сабақтық және 

сабақтан тыс болып бөлінеді [196]. Сабақтық түрлер арасында сабақтар 

секциялардағы спорттық-жаттығу сабақтары аясында өткізілді. Жоғарыда 

айтылғандай, біз оқушының қозғалыс белсенділігінің көлемін арттыруға күш 

салдық. Сондықтан, сабақтан тыс түрлері арасында оқушылардың дене 

шынықтыру жаттығуларын жасайтын сабақтары олардың барлық 

формаларында - «шағын», «ірі», «бәсекеге қабілетті» болып тартылды. «Шағын 

формалар» арасында таңғы гимнастика іске асырылды; ірі нысандардан сабақ 

типі бойынша - дербес жаттығу сабақтары (аяңдап жүгіру, атлетикалық 
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гимнастика, таеквондиске қажетті физикалық қасиеттерді дамытуға 

бағытталған жаттығулар); ал «жарыс формалары» ішінен – бақылау 

бағамдаулары, іріктеу жарыстары, ресми жарыстар. 

Спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін жүзеге асыру кезінде келесідей 

принциптер жүзеге асырылды: 

- қызығушылықтарына, қажеттіліктері мен қабілеттеріне сәйкес дене 

шынықтыру және спорт құндылықтарын әр оқушының игеруі үшін барынша 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ету; 

- балалар мен жасөспірімдердің дене тәрбиесінде спорттық дайындықтың 

бейімделген технологияларын пайдалану міндеттілігі; 

-оқушылардың қызығушылықтары мен даярлылық деңгейі бойынша 

салыстырмалы түрде біртекті типологиялық оқу-жаттығу топтарына бірігуі. 

Ұйымдастырушылық және педагогикалық жағдайлары арасында 

спорттық-бағытталған дене тәрбиесін жүзеге асыру үшін мыналарды бөлуге 

болады: 

- дене шынықтыру мұғалімдерінің кәсіби қасиеттерін, олардың жаттығу 

әдістемелерін білуін және жаттықтырушылық жұмыс дағдыларын бағалау; 

- ұйымдастыру мен пайдалану қарқындылығының жаңа режимінде 

сабақтарды қамтамасыз ету үшін материалдық базаның дайындық дәрежесін 

анықтау;  

- жаңа режимдегі сабақтарды және пайдалану қарқындылығын 

қамтамасыз ету үшін материалдық базаның дайындық дәрежесін анықтау; 

- мектептің педагогикалық ұжымының белгіленген өзгерістерге 

әлеуметтік-психологиялық дайындық деңгейін зерделеу және мектеп 

қызметкерлерімен, сондай-ақ оқушылармен, олардың ата-аналарымен және 

білім беру жетекшілерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу кезінде ерекше назар 

аудару аймағын анықтау.  

Спорттандырылған дене тәрбиесі технологиясын іске асырудың тиімділік 

критерийлері оқушылардың дене шынықтыру деңгейі, олардың дене 

шынықтыру мен спортқа деген ынтасының деңгейі, спорттық-сауықтыру 

шараларына қатысу дәрежесі болды. 

 

4.2 Оқушылардың спорттық-бағытталған дене тәрбиесі 

технологиясын іске асыруда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру (мысалда 

таеквондо) 

  

Негізгі педагогикалық эксперимент екі жыл бойы - 2006-2007 оқу жылы 

(қалыптастырушы) және 2007-2008 оқу жылы (ұйымдастырушылық-бұқаралық 

эксперимент) жүргізілді. 2006-2007 оқу жылында дене тәрбиесі бойынша оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыру келесідей түрде жүзеге асырылды. Біз дене 

тәрбиесінің мазмұндық және ұйымдастырушылық құрылымын жаңарту 

процесін дәйекті, кезеңді дамытуды көздедік. 2006-2007 оқу жылының басында 

осы параллельде дене шынықтырудың 3 сабағының бірін біз сабақтың негізгі 

бөлігінде жаттығу режимдерінің көлемін ақырындап арттыра отырып жүргізе 
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бастадық. Бұл кезеңде біз оқушыларды таеквондо элементтерімен 

таныстырдық. Ол үшін біз келесі тәжірибелік шешімді қабылдадық. 

Дене тәрбиесі процесінің оқушылардың қимыл-әрекет ептілігін, 

дағдыларын қалыптастыруға және физикалық қасиеттерін дамытуға 

бағытталғаны белгілі. Осыған байланысты таеквондоның негізгі техникасының 

және мектеп бағдарламасы материалдарының негізгі бөлімдерінің мазмұны 

жасалды. Бұл спорт түрі арқылы дене шынықтыру бағдарламасы ұсынған 

қимыл-қозғалыстық ептіліктер мен дағдыларды қалыптастыру және жетілдіру 

мәселесін шешу үшін таеквондода қолданылатын жаттығулардың қандай 

түрлері тиімді болуы мүмкін екенін түсіну қажет болды.     

Таеквондо тіреуінің (туи куби, наранхи соги, чучум соги, ап куби, ап соги) 

негізгі техникасы бөлімінде нақты қорғаныс немесе шабуылдау әрекеттерін 

орындау кезінде белгілі бір бағытта шұғылданушылардың орнықтылық 

дағдыларын қалыптастыру көзделген. Бұл әрекеттер тепе-теңдік, шиеленісті 

бақылау және бұлшық ет релаксациясы, ептілік сияқты қасиеттерді көрсетуді 

талап етеді. Мектеп бағдарламасын талдау ұқсас қасиеттердің көрінісі 

акробатикалық жаттығуларды, бір аяқта тепе-теңдікті, гимнастика бөлімінде 

қол тіректерін және спорттық ойындар бөлімінде баскетболшы мен 

волейболшының тіректерін орындауды талап ететінін анықтауға мүмкіндік 

берді. Егер мектеп бағдарламасында орын ауыстыру сияқты қозғалыс шеберлігі 

спорттық ойындардың барлық түрлері арқылы қалыптасса (бүйірлік қадамдар 

жасау арқылы арқасымен, бетімен ауысу), онда таеквондоның негізгі 

техникасында ол шабуыл мен қорғаныс кезінде, ыңғайлы позицияда тірек 

бөлімдері мен жұптардағы комбинациялар арқылы қалыптасады (16- және 17-

кестелер). 

Спорттық-бағытталған дене тәрбиесін жүзеге асыруда сараланған тәсіл 

мақсатында оқушыларды сынып ішіндегі топтарға бөлу жүргізілді. Бұл ретте 

біз оқушылардың физикалық және техникалық дайындық деңгейіне бағдар 

жасадық. Дене шынықтыру дайындылығының деңгейін ескере отырып, біз 

жетекші физикалық қасиеттер үшін 3 тестті таңдадық (жылдамдық, 

жылдамдық-күш қасиеттері және төзімділік: 30 м-ге жүгіру, орнынан 

ұзындыққа секіру және 6 минуттық жүгіру).  

Бақылау тестілерінің алынған нәтижелерін біз Атырау облысы аймағы 

үшін Т.А.Ботагариев әзірлеген оқушылардың дене дайындығы деңгейінің 

бағалау кестелерімен салыстырдық [51]. Оларда физикалық даярлылық 

деңгейлері анықталды: төмен, ортадан төмен, орташа, ортадан жоғары және 

жоғары. Оқушы нәтижесінің қандай деңгейге сәйкес келетініне байланысты ол 

күшті (жоғары, орташа жоғары деңгей), орташа (орташа) немесе әлсіз (ортадан 

төмен, төмен) болады.   

Бағалау кестелерін қолдана отырып, оқушылардың физикалық 

даярлылығының түрлі аспектілерінің бейінін ескеру және жетекші физикалық 

қасиеттердің тест нәтижелері бойынша топтарды жинақтау қажет. Нәтижесінде, 

бұл мықты оқушыларға физикалық даярлылығын жақсартуға және орташаларға 

өздерінің даярлылығының әлсіз жақтарын жоюға көмектеседі.    
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16-кесте. - Таеквондоның базалық техникасы бөлімдерінде және дене тәрбиесі бойынша мектеп бағдарламасында 

қалыптасатын негізгі қозғалыс біліктері мен дағдылары 

 

 
Негізгі 

қозғалыс 

біліктер мен 

дағдылары 

Таеквондоның базалық техникасы Мектеп бағдарламасы 

Элементтер атауы Дағдыларды қалыптастыру 

ерекшелігі 

Бөлімдердің атауы Дағдыларды 

қалыптастыру ерекшелігі 

 

тұрыс 

туи куби наранхи соти чучум 

соги ап кби 

ап соги 

Тірекке негізгі шығу және 

қайтару 

гимнастика, баскетбол, 

волейбол, гандбол 

допты беру тәсілі үшін, 

қорғаныс және шабуыл 

әрекеттері 

 

ауысу 

тұрыс  тактикаларға қатысты  

спорттың барлық түрлері 

бүйірлік қадамдар жасау 

арқылы арқасымен, 

бетімен ауысу 
жұптағы комбинациялар шабуыл және қорғаныс 

кезінде ыңғайлы позицияға 

ие болу 

 

секіру 

аяқпен соғу бұрылып секіруде 

соққыларды орындау 

гимнастика (тіректік 

секіру), жеңіл атлетика 

(секіру), спорттық 

ойындар 

бір, екі аяқты биіктікке 

және секіру ауқымына 

итеру техникасы, қақпаға 

соққы бағыттау 

мире чаги, тули чаги, еп чаги, 

ап тули чаги, ап чаги, нэре чаги, 

туй чаги, еп кури чаги 

 

лақтыру 

қолмен соғу бағытқа байланысты 

(тікелей, ішке, сыртқа) 

жеңіл атлетика, 

баскетбол, волейбол, 

гандбол 

секіру қозғалыстары 

кезінде серпілу, граната 

лақтыру, толтырылған 

допты, допты нысанаға 

лақтыру және пас беру  

ванда диреги, баро диреги, 

мамтум диреги, еп дин дюмог 

диреги 

 

айналу 

 

тұрыс 

 

позицияны ауыстыру 

кезінде 

 

спорттық ойындардың 

барлық түрлері 

ыңғайлы позицияны ұстау 

үшін тірек аяғына бұрылу 

 

жүгіру, жүру 

жұптағы комбинациялар қысқа серпіліс, шабуыл 

және қорғаныс 

позицияларының 

сабақтары түрінде 

жеңіл атлетика (спринт), 

спорттық ойындар, 

қайталамалы жүгіру, 

эстафеталар 

стоп қою, бастапқы 

жылдамдық 
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17-кесте. - Таеквондоның базалық техникасы бөлімдерінде және дене шынықтыру бойынша мектеп бағдарламасында 

дамитын физикалық қасиеттер 

 
Физикалық 

қасиеттердің 

басым көрінісі 

Таеквондоның базалық техникасы Мектеп бағдарламасы 

Элементтер атауы Мазмұны  Бөлімдердің атауы Мазмұны 

тепе-теңдік, 

бұлшықет 

жүктемесі мен 

релаксациясын 

бақылау 

туи куби наранхи соти 

чучум соги, ап кби, 

ап соги тұрыстары 

тұрақтылықты қамтамасыз 

етеді, бірі екіншісінің алдына 

бір қадам алға қадам жасаған 

тең тіректі тұрыс, 

маңдайалды тұрыс 

гимнастика, акробатика, 

тепе-теңдік жаттығулары, 

бөрене, баскетбол, 

волейбол 

бір аяқтағы тепе-теңдік, 

қолда тұру, аяқтың 

серпілісімен жүру. Алға 

қойылған аяқпен тұрыс, 

параллель  

 

жылдамдық, 

ептілік, 

ауыртпалық 

(кернеу) күші 

блоктар деңгейге байланысты 

орындалады: орташа, жоғары, 

төмен 

гимнастика, жекпе-жек 

элементтері 

гантельдермен, 

экспандерлермен 

жаттығулар, тиімді 

позиция үшін күресу 

әдістері 

аре маре оль гуль маке 

паккат момтом маке  

сонналь маке. 

жылдамдық, 

жылдамдық-күш 

қасиеттері, күш, 

ептілік 

қолмен соғу тұрақты позиция, денені 

топтастыру, амплитуда, 

траектория және соққы 

формасы 

 

волейбол, жеңіл атлетика 

шабуылдау соққысы, 

граната лақтыру ванде, диреги баро 

диреги мамтум диреги еп 

дин дюмог диреги, 

сонналь диреги 

жылдамдық, 

жылдамдық-күш, 

күштік үйлестіру, 

төзімділік 

аяқпен соғу тікелей шабуылшы, соққы, 

айналдыра соғу, бүйір, артқа 

соқғу 

футбол, гимнастика, жеңіл 

атлетика, жекпе-жек, 

кросс жаттығулары 

допты ұру, секіру кезінде 

тебу, қағып құлату, 

орнында кедергілерден 

секіру 

мире чаги, тули чаги, еп 

чаги, ап тули чаги, ап 

чаги, нэре чаги, туй чаги, 

еп кури чаги 
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Оқушыларды техникалық даярлық деңгейі бойынша топтарға бөлу негізгі 

үйлесімділігі жағынан ұқсас бір-екі бақылау жаттығуларын орындау сапасы 

бойынша жүргізіледі. 

Осылайша, мықты топқа физикалық даярлылық деңгейін анықтауға 

арналған тесттерде орташа деңгейден жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар 

және жаттығуларды сапалы орындағандар – бұл, әдетте, бір оқушылар, кіреді. 

Орта топқа қалғандары кіреді. 

2006-2007 оқу жылының соңында (мамыр айы) күн тәртібіне «2007-2008 

оқу жылынан бастап жоғары сынып оқушыларының спорттық-бағытталған 

дене тәрбиесі режиміне көшуі туралы», атап айтқанда, дене шынықтыру 

сабақтары таеквондо бойынша оқу-жаттығу сабақтары түрінде өткізілетін 

сыныптар мәселесі қойылған ұйымдастыру жиналысы ата-аналардың, пән 

мұғалімдері мен мектеп әкімшілігінің қатысуымен өткізілді. 

Ата-аналарға келесідей ұсыныстар жасалды: 

- ата-аналар тарапынан балалардың үй тапсырмаларын орындауын 

бақылау; 

- тұрмыстық жағдай жасау (гигиена, тамақтану, күн тәртібі) 

- дене жағдайын бақылау (қатты шаршауға жол бермеу), дәрігерлер мен 

жаттықтырушыға, дене шынықтыру мұғаліміне, сынып жетекшісіне жүгіну; 

- оқушылардың дене тәрбиесін ұйымдастырудың шағын нысандарын 

орындалуына бақылау жасау (теориялық пәндер бойынша үй тапсырмаларын 

орындау кезінде таңертеңгі жаттығу, дене шынықтыру үзілістері). 

Пән мұғалімдеріне келесідей ұсыныстар берілді. Эксперименттік сынып 

оқушыларының дене шынықтыру жаттығуларыды салыстырмалы түрде 

күшейтілген режимінде жасайтынын ескере отырып, өз пәні бойынша оқу 

процесін жүзеге асыру кезінде олардың қамқорлығындағылардың жұмыс 

қабілеттілігінің динамикасын назарда ұстау және оны тиімді игеру үшін 

материалды жеткізудің тиісті әдістерін енгізу. 

Мектеп әкімшілігіне (директор, оқу ісінің меңгерушісі) келесі ұсыныстар 

берілді. Сабақ уақыты режимінде де, қарқынды жаттығулардан кейін де 

оқушылардың физикалық және ақыл-ой қабілетінің заңдылықтарына сәйкес 

«жеңіл» және «қиын» пәндердің реттілігі жүзеге асырылатын оқу 

сабақтарының оңтайлы кестесін қарастыру. Дене шынықтыру пәні бойынша 

сағаттарды өткізуді оқу кестесінен тыс алып, спорт залында таеквондо 

сабақтарын өткізуге уақыт бөлу. 

Таеквондодан оқу-жаттығу сабақтарын жүргізу барысында 

шұғылданушыларға өзін-өзі бақылау әдістерін үйрету жүргізілді (пульсті 

тыныштықта және жүктемеден кейін есептеу, физикалық жүктемелерді есепке 

алу және өзін-өзі ұстау динамикасының күнделігін жүргізу) (Г қосымшасы). 

Теориялық сабақтың соңында оқушылар тыныққан уақытта, олар пульсін 

(білектен, мойыннан немесе самайдан) тексереді және біршама математикалық 

есептеулерден кейін жеке жаттығу импульсінің (ЖЖИ) сандық көрінісін алады. 

220 санынан жылмен берілген өз жасыңызды алып тастайсыз, алынған саннан 

демалу кезінде жүректің минутына соғу санын аласыз, алынған санды 0,6-ға 
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көбейту керек және оған демалу кезінде импульс мөлшерін қосу керек. Егер 

мен 40 жаста болсам және демалу импульсі 66 КД/мин болса, онда есептеулер 

менің ЖЖИ-на тең болатындығын көрсетеді (220 – 40 – 66) х 0,6 + 66 = 

минутына 134 соққы.   

Сабақ кезінде пульсінің дәл осы мөлшерін сақтау қиын, сондықтан 

жаттығу пульсінің жоғарғы шекарасына назар аударған жөн. Жүрекке түсетін 

ең жоғары жүктемені анықтау үшін жаттығу импульсінің шамасына 12 қосу 

керек (менде 134+12=146 соғ./мин). Жүрек соғу жиілігінің одан әрі 

жоғарылауына жол беруге болмайды. Бұл жоғарғы шектеу. Минималды 

жүктемені анықтау үшін жаттығу импульсінің мөлшерінен 12 алыңыз (менде 

134-12=122 соғ./мин). Бұл анағұрлым төмен импульс кезінде сабақ тиімсіз 

болады дегенді білдіреді. Менің сабақтарым кезіндегі жүрек соғу жиілігі 

минутына 122-146 соғ. диапазонымен шектелуі керек.  

Оқушылардың жеке жаттығу импульсін білуі, әсіресе қысқа мерзімді 

тоқтау кезінде оқушы импульсін анықтай алатын және жүктемені басқара 

алатын жаттығудың айналмалы әдісін қолдану барысында ыңғайлы.   

Руфье сынамасы. Отырған күйдегі 5 минуттық тыныштықтан кейін 15 с 

(Р1) деп есептеңіз, содан кейін 45 с ішінде 30 отырып-тұруды орындаңыз. 

Отырып-тұрғаннан кейін бірден қалпына келтіру кезеңінің бірінші минутының 

алғашқы 15 с (Р2) және соңғы 15 с (Р3) импульсін есептеңіз. Нәтижелер индекс 

бойынша бағаланады, ол мынадай формула бойынша айқындалады: 

Руфье индексі  =   
Жүректің жұмыс қабілетін бағалау 

Руфье индексі 0-ден аз - спорттық жүрек; 0,1-5 – «өте жақсы» (өте жақсы 

жүрек); 5,1-10 – «жақсы» (жақсы жүрек); 10,1-15 – «қанағаттанарлық» (орташа 

жүрек жеткіліксіздігі); 15,1-20 – «нашар» (күшті жүрек жеткіліксіздігі). 

Тыныштықта және жүктеме кезінде жүректің жиырылу жиілігін есепке алу 

апта сайын жүзеге асырылады және жүктемеден кейін жүрек соғу жиілігінің тез 

төмендеуімен жүрек-тамыр жүйесіндегі ығысулар бойынша бағаланады. 

Жүктеме көлеммен ғана емес, жаттығудың қайталану жиілігімен де 

анықталады. Жаттығуларды таңдап, жүктеме дәрежесін анықтай отырып, 

мұғалім келесі ережелерді сақтау керек: күшті дамыту үшін қайталауға дейін, 

ал күш төзімділігін дамыту үшін – 10-нан астам, бірақ кемінде 30 қайталау. 

Жаттығуларды 30-дан астам рет қайталау мүмкіндігі тек төзімділікті 

арттырады.  

3.3 кіші бөлімде Атырау облысы орта мектеп оқушылары физикалық 

қасиеттерінің даму деңгейі бойынша шыдамдылықты дамытуда көп дәрежеде 

артта қалатыны анықталды. Осыны ескере отырып, оқушылардың өзіндік іс-

әрекетінде басқа қозғалыс қабілеттерін дамытумен қатар төзімділікті 

жетілдіруге баса назар аударылды. Теориялық сабақтарда ағзаның аэробты 

және анаэробты мүмкіндіктерін дамыту туралы ұғымдар ашылды. Біріншісіне 

келесідей жағдайда жатады, егер жұмыс кезінде пульстің мөлшері минутына 

130-150 соғудан аспаса, онда ағзаның оттегіге деген қажеттілігі толығымен 

қанағаттандырылады және адам ұзақ уақыт бойы осындай қарқындылықпен 
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жұмыс істей алады. Егер жұмыстың қарқындылығы минутына 150 соғудан  

жоғары жүрек соғу жылдамдығын тудырса, жұмыс уақытының қысқаруына 

әкелетін ағзада оттегі қарызы жиналады. 

Оқушыларға келесідей мәліметтер де жеткізілді: 

- шыдамдылықты дамытудағы жалпы ережелер: жүктеме көлемін және 

қарқындылығын біртіндеп арттыру, жаттығуларды орындау кезінде ырғақты 

тыныс алу, шамадан тыс жұмыс жасамау; 

- төзімділікті дамытудың негізгі әдісі - біркелкі, тәжірибе жинақтай 

отырып, қайталанатын және ауыспалы жаттығу әдісін қолдану; 

- негізгі құралдар: жүгіру, шаңғы және коньки тебу, велосипед тебу, жүзу; 

- өзін-өзі бақылау: әр 2-3 апта сайын белгілі бір қашықтықты бір уақытта 

жүгірудің әсерінен жүрек соғу жиілігінің өзгеруін анықтау. 

Тәуелсіз сабақтарда жаттығулар немесе тесттер жиынтығын орындау 

кезінде оқушыларға келесі схема бойынша сабақтар жүргізу ұсынылды. 

Сабақтың басында ширату ретіндегі жалпы дамыту жаттығуларының келесі 

жиынтығын орындауға дайындық жүреді: біртіндеп өсу амплитудасы бар 

қозғалыс, бастың еңкеюі және оны айналдыру қимылдары, дененің еңкеюі және 

оны айналдыру қимылдары, отырып-тұру және аяқты кезектестіре алға, екі 

жаққа, артқа сермеу, баяу жүгіру немесе орнында секіру, орнында жүру. 

Ширатудың әр жаттығуы шамамен 6-8 рет орындалады. Егер кешенде ерекше 

қиын жаттығулар болса, оларға дайындалу керек. 

Сабақтың негізгі бөлігінде (кешенді жаттығуларды қайталау кезінде) 

олардың келесі реттілігін жоспарлау ұсынылды: жылдамдықты, икемділікті, 

ептілікті, күш пен шыдамдылықты дамытуға арналған жаттығулар. Айта кету 

керек, бұл барлық негізгі моториканы дамытуға арналған жаттығулар бірдей 

енетін кешендерге қатысты. 

Кешендер қалған физикалық қасиеттерді тартуға басым бағыттылықтан 

тұратын физикалық қасиеттерді дамытудың тиісті деңгейі ретінде бағалау 

кестелерінің нормаларына сәйкес келуге мүмкіндік беретін деңгей 

қабылданады. Сабақтың соңында тыныштық жағдайына біртіндеп әрекет 

етушілігіне сәйкес келетін жаттығулар қарастырылады. 

Таеквондо бойынша электронды оқулықты өз бетінше оқып үйрену. 

Басында таеквондоның негізгі техникасын игеру бойынша бірнеше сабақтың 

құрылымы мектептің компьютерлік сыныбында компьютерде көрсетілді. 

Шығыс жекпе-жегін ұйымдастыру және өткізу әдістемесі бойынша ұсыныстар 

қолданылды. 

Бұл жұмысты автор жалпы білім беретін мектептер мен облыстық білім 

беретін оқу орындарындағы оқушылардың физикалық жағдайын жетілдіруді 

табу үшін құрылған кешенді ғылыми топтың (КҒТ) жұмысы аясында жүргізді. 

Білім берудің КҒТ облыстық ғылыми жетекшісі – Атырау аймақтық дене 

шынықтыру және спортты дамыту орталығының директоры Жекенов С.С. 

болып табылады. Ғылыми топтың жетекшісі - Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің Дене тәрбиесі кафедрасының меңгерушісі, 
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педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген жаттықтырушысы - профессор Аралбаев Алпысбай Сейітқалиұлы. 

Ұйымдастырушылық-жаппай эксперимент жүргізудің басында келесідей 

жұмыс жүргізілді. Таеквондо секциясында оқу-жаттығу процесін іске асыру 

үшін жоспарлау құжаттары әзірленді. Бұл ретте балалар мен жасөспірімдер 

спорт мектебі үшін әзірленген ережелер негізге алынды. Сонымен қатар, 

балалар мен жасөспірімдер спорт мектебімен салыстырғанда, спортқа 

бағытталған дене тәрбиесін жүзеге асырудың негізгі мақсаты дене шынықтыру 

пәні бойынша мемлекеттік стандарт талаптарын орындай отырып, мектепте 

дене жаттығулары сабақтарын ұйымдастырудың дәстүрлі сабақтық формасын 

ауыстыру болып табылады. 

Сағаттардың жылдық көлемін жоспарлау кезінде біз келесі жағдайларды 

ескердік. Негізге 10 оқу айы (қыркүйектен маусымға дейін) және әр айда төрт 

апта (аптасына 6 сағат × 4 апта × 10 ай = 240 сағат) алынды, яғни жалпы оқу 

жылында 240 сағат жүктеме жоспарланды. 

26-кесте. - Эксперимент кезеңінде эксперименттік және бақылау сыныптары 

жасөспірімдерінің дене жаттығуларымен айналысуға деген ынталандыру 

көрсеткіштері динамикасы (n=40, %-бен)  

 

Сұрақ   Жауап нұсқасы  

С
ы

н
ы

б
ы

  
 

Оқу жылы 

P 
2005-

2006  

2007-

2008  

X S X S 

Дене 

шынықтыр

у 

сабақтарын

а қатынасы 

оң 
Б 71,4 9,0 81,2 9,2 >0,05 

Э 51,2 6,1 100 8,4 <0,05 

теріс 
Б 7,2 1,4 - - - 

Э 12,8 2,1 - - - 

енжар 
Б 21,4 7,0 18,8 - >0,05 

Э 3,6 8,9 - - - 

Үнемі 

жаттығуға 

кедергі 

болатын 

себептер 

сабақтардың 

ұйымдастырылуы мен 

мазмұнын 

қанағаттандырмайды 

Б 55,3 8,3 41,2 7,6 >0,05 

Э 
50,1 7,1 - - - 

айналысуға қажеттілік жоқ 
Б 18,4 1,9 15,1 1,8 >0,05 

Э 15,2 1,6 - - - 

айналысуға уақыттың 

жоқтығы 

Б 16,4 1,8 36,9 8,4 <0,05 

Э 24,1 2,3 - - - 

өз фигурамнан ұяламын 
Б 9,9 1,2 6,8 0,9 >0,05 

Э 10,6 1,3 - - - 

Дене 

жаттығулар

ымен 

айналысуд

ы 

дене бітімін жақсарту 
Б 51,2 7,6 48,7 8,4 >0,05 

Э 50,4 6,8 13,2 7,1 <0,05 

физикалық қасиеттерді 

дамыту 

К 17,4 1,6 17,6 1,8 >0,05 

Э 18,1 1,8 40,4 2,0 <0,05 

қозғалыс шеберлігі мен Б 16,2 1,5 17,4 1,6 >0,05 
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ынталанды

рудың 

маңызды 

факторлары 

дағдыларына ие болу Э 18,2 1,9 31,4 1,9 <0,05 

жоғары спорттық 

нәтижелерге қол жеткізу 

Б 7,0 1,2 10,1 1,6 >0,05 

Э 6,0 1,0 15,0 1,8 <0,05 

ДШ пәні бойынша 

анағұрлым жоғары баға алу 

Б 8,2 1,3 6,2 1,1 <0,05 

Э 9,1 1,4 - - - 

Мектепте 

ССШ 

өткізумен 

қанағаттану 

толық қанағаттанамын 
Б 11,4 1,8 20,4 1,3 <0,05 

Э 12,5 1,9 100 1,4 <0,05 

немқұрайлы 
Б 48,5 6,4 51,4 7,4 >0,05 

Э 48,3 5,3 - - - 

алаңсыз қанағаттанбаймын 
Б 40,1 4,9 28,2 1,1 <0,05 

Э 39,2 3,9 - - - 

 

      Ескертпе: Э – эксперименттік сыныптар, К – бақылау сыныптары, ДШ – 

дене шынықтыру, ССШ – спорттық-сауықтыру шаралары  

 

27-кесте. - Эксперимент кезеңінде эксперименттік және бақылау сыныптары 

қыздарының дене жаттығуларымен айналысуға деген ынталандыру 

көрсеткіштері динамикасы (n=45, %-бен)  

 

Сұрақ   Жауап нұсқасы  

С
ы

н
ы

б
ы

  
 Оқу жылы 

P 2005-2006  2007-2008  

X S X S 

Үнемі 

жаттығуға 

кедергі 

болатын 

себептер 

оң 
Б 70 8,9 78,1 8,0 >0,05 

Э 48,4 7,2 100 10,1 <0,05 

теріс 
Б 10 2,1 6,1 0,5 >0,05 

Э 13,4 2,2 - - - 

енжар 
Б 20 6,8 15,8 1,3 >0,05 

Э 38,2 5,9 - - - 

Үнемі 

жаттығуға 

кедергі 

болатын 

себептер 

сабақтардың 

ұйымдастырылуы мен 

мазмұнын 

қанағаттандырмайды 

Б 50 9,1 44,1 2,1 >0,05 

Э 
54,1 8,3 - - - 

айналысуға қажеттілік 

жоқ 

Б 20,2 6,5 18,1 1,3 >0,05 

Э 18,1 2,6 - - - 

айналысуға уақыттың 

жоқтығы 

Б 24,1 7,1 36,1 2,1 >0,05 

Э 26,1 7,4 - - - 

өз фигурамнан ұяламын 
Б 5,71 1,9 1,7 0,5 >0,05 

Э 1,7 1,8 - - - 

Дене 

жаттығулар

ымен 

айналысуд

ы 

дене бітімін жақсарту 
Б 58,4 10,1 53,1 8,9 >0,05 

Э 61,2 11,2 29,6 7,6 >0,05 

физикалық қасиеттерді 

дамыту 

Б 15,4 1,9 17,8 1,2 >0,05 

Э 61,2 11,2 29,6 7,6 >0,05 

қозғалыс шеберлігі мен Б 14,3 1,3 16,4 1,9 >0,05 
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ынталанды

рудың 

маңызды 

факторлары 

дағдыларына ие болу Э 13,4 1,1 28,5 1,7 <0,05 

жоғары спорттық 

нәтижелерге қол жеткізу 

Б 5,7 1,0 7,6 1,8 >0,05 

Э 2,5 0,9 11,4 1,1 <0,05 

ДШ пәні бойынша 

анағұрлым жоғары баға 

алу 

Б 6,2 1,8 5,1 0,9 >0,05 

Э 8,4 1,8 1,4 0,9 <0,05 

Мектепте 

ССШ 

өткізумен 

қанағаттану 

толық қанағаттанамын 
Б 10,4 1,9 14,8 1,4 >0,05 

Э 11,6 2,0 100 11,9 <0,05 

немқұрайлы 
Б 45,5 7,6 53,1 1,9 >0,05 

Э 48,2 7,9 - - - 

алаңсыз 

қанағаттанбаймын 

Б 44,1 6,5 32,1 3,8 >0,05 

Э 40,2 5,9   - 

 

      Ескертпе: Э – эксперименттік сыныптар, К – бақылау сыныптары, ДШ – 

дене шынықтыру, ССШ – спорттық-сауықтыру шаралары  

 

Мектепте спорттық-бағытталған дене тәрбиесі технологиясын іске асыру 

тиімділігінің маңызды көрсеткіші оқушылардың жарыстарда қол жеткізген 

спорттық нәтижелері болуы мүмкін (28-кесте). 

 

28-кесте. - Атырау қаласы №11 және №20 ОМ эксперименттік 

сыныптарының жыл сайынғы спорт түрлері бойынша қалалық жарыстардағы 

спорттық жетістіктерінің динамикасы 

 

Жарыс түрі  

Оқу жылы, мектебі және алған орны  

2005-2006 2006-2007 2007-2008 

№20  №11 №20  №11 №20 №11 

жеңіл атлетика III IV I III I II 

кросс III VI II III I II 

баскетбол – 

жасөспірімдер  

баскетбол – қыздар   

III 

III 

II 

VI 

II 

III 

III 

IV 

I 

II 

II 

III 

волейбол – 

жасөспірімдер 

волейбол – қыздар   

III 

III 

IV 

VII 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

III 

III 

туризм III IV II III I II 

футбол V V I IV III I II 

Президенттік тесттер  IV V II III I II 

мектептер арасында 

жалпыкомандалық орны 
III IV II III I II 

 

2005-2006 оқу жылымен салыстырғанда эксперименттік сыныптардың 

спорттық нәтижелері барлық спорт түрлері бойынша айтарлықтай жақсарды. 

2005-2006 оқу жылында №11 және №20 ОМ эксперименттік ретінде 
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таңдалғанда, көптеген спорт түрлері бойынша олар басқа мектептердің 

командаларынан төмен болды. Бір жылдан кейін эксперименттік сыныптар 

№11 және №20 орта мектептерді жеке және командалық-спорттық 

көрсеткіштердің айтарлықтай жақсаруымен қамтамасыз етеді. Биылғы жылы 

көптеген спорттық жетістіктерден тек бір мектеп асып түседі. Десе де, тағы бір 

жылдан кейін, 2007-2008 оқу жылында №11 және №20 ОМ қарсыласын 

айналып өтіп, спорттық жарыстар бағдарламасының тоғыз түрінің алтауында 

көшбасшылыққа (I және II орын) жетеді. Мектептердің жалпы командалық 

біріншілігінде олар кестенің жоғарғы жолын (I және II орындар) иемденді. 

Эксперименттік сыныптардың спорттық жетістіктерінің ең жоғары өсімі 

дене шынықтыру дайындығының Президенттік тестілерінің нормативтерін 

тапсыруда және спорттың ойын түрлерінде - футболда (ұлдар), баскетболда 

және волейболда (қыздар) байқалды. 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Жалпы білім беретін мектепке спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін 

енгізу қажеттілігі келесі себептерге байланысты. 

Мектеп кестесі шеңберіндегі дәстүрлі дене шынықтыру сабағы балалардың 

физикалық және психологиялық қасиеттерін (күш, жылдамдық, төзімділік, 

ептілік, батылдық, батылдық, ерік, мақсаттылық, табандылық, еңбексүйгіштік 

және т.б.) және ағзаның тіршілігін қамтамасыз ету жүйелерінің қызметтерін 

(кардиореспираторлық жүйе және т. б.) дамыту үшін қажетті жаттығу әсеріне 

қол жеткізу талаптарын орындамайды. Орта мектеп оқушыларының төмен 

қозғалыс белсенділігінің теріс факторларын жеңу үшін мектептегі білім беру 

жүйесі аясында балалар мен жастардың физикалық және психикалық 

ауыртпалықтарға бейімделу және функционалды дайындық тетіктерін, 

физикалық қасиеттерін дамыту деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін 

бұлшықет қызметін арттырудың жаттығу әсеріне қол жеткізу үшін маңызды 

инновациялық технологияларды енгізу қажет. 

Қазіргі уақытта мектеп спорты нашар дамыған және дене шынықтыру 

сабақтарында мектеп жасындағы балалардың қызығушылықтары мен кең 

көлемде спортпен шұғылдануға деген ынтасына жауап бермейді. Балалар мен 

жастардың дене шынықтыру сабақтарында айналысқысы келетін заманауи 

және танымал спорт түрлеріне деген қызығушылығын дамыту мектепте 

спортқа бағытталған дене шынықтыру бағдарламасын енгізуге көмектеседі. 

Мектепте спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізуге жалпы білім 

беретін мектептерге жұмыс істеу үшін спорт түрлері бойынша білікті 

мамандарды тарту процесін бақылай алатын республиканың спорт ұйымдары 

мүдделі болуға тиіс. Мектеп жасындағы балаларды жаппай қамтымай, 

Кубертин пирамидасына сәйкес [1991] спортқа құмар балалардың белгілі бір 
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пайызының өз спорттық жетілуін «Олимп шыңына» дейін жалғастыра 

алатындардың  (қажетті жағдайлар жасалған кезде) ішінде белгілі бір спорт 

түрінен дарынды балалардың спорт таланттарын тиімді іздеуді қамтамасыз ету 

мүмкін емес. Жүргізілген кешенді зерттеу және алынған нәтижелер келесіше 

қорытындылар жасауға мүмкіндік берді: 

1. Жалпы білім беретін мектепке спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін 

енгізудің негізгі ғылыми-теориялық алғышарттары мыналар болып табылады: 

- қазіргі кезеңде орта мектепте дене шынықтыру бойынша оқу 

бағдарламаларында басты назар оқушылардың дене даярлығының тиісті 

деңгейіне қол жеткізу міндеттерін төмендетпей, нәтижелі шешу үшін 

сауықтыру міндеттерінің басымдығына ауысу байқалады, олардың қозғалыс 

белсенділігінің көлемін арттыру қажет;  

- жалпы білім беретін мектептегі дене тәрбиесінің дәстүрлі жүйесі ағза 

тіршілігін қамтамасыз ету жүйелері қызметтерінің жеткілікті деңгейде 

дамуына, оқушылардың дене тәрбиесінің өмірлік маңызды құндылықтарын 

игеруіне кепілдік беретін режимдерде шұғылданатын адамдардың 

ұйымдастырушылық қозғалыс белсенділігінің қажетті және жеткілікті көлемін 

қамтамасыз етпейді;   

- оқушылардың қозғалыс белсенділігінің жеткіліксіздігі олардың 

физикалық жетілу белгілерінің даму қарқынын төмендетеді; 

- орта мектептегі дене шынықтыру сабақтарының шектеулі саны мен 

ұзақтығы жағдайында дене тәрбиесін ұйымдастырудың сабақтық қана емес, 

сабақтан тыс нысандарын да жаңғырту қажет. 

2. Дене шынықтыру мұғалімдерінің вариативті материалды таңдауы 

оқушыларды осы спорт түрінің оқыту әдістемесіне байланысты екендігі 

анықталды. Енгізілген вариативті материалдың өнімді іске асырылуын тежейтін 

негізгі фактор - жаттығу әсеріне қол жеткізудің мүмкін еместігі, яғни оқу 

кестесі шеңберіндегі физикалық белсенділіктің қажетті деңгейі. Спортқа 

бағытталған дене тәрбиесін енгізу және дене шынықтыру сабақтарының 

орнына спорттың бір түрі бойынша секциялық оқу-жаттығу сабақтарын өткізу 

оқушылардың физикалық дамуын нәтижелі ынталандырады және олардың дене 

шынықтыру деңгейін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, спорттық 

жаттығулар қағидаттарын сақтау (жүктемелердің біртіндеп, жүйелілігі мен 

бағыты және т.б.) оқушылардың денесіне дене мүшелері мен жүйелерінің 

жұмысында теріс ауытқулар тудырмай жүктемелерге барабар жауап беруге 

мүмкіндік береді. 

3. Жоғары сынып оқушыларының уәждеме сәйкессіздігі анықталды: дене 

шынықтыру сабақтарын ұйымдастырумен және мазмұнымен спорттың алуан 

түрлерімен айналысу; мектепте дене жаттығуларымен айналысуға бөлінетін 

қалаулы (аптасына 6 сағат және одан көп) және нақты уақыт мөлшерімен 

(аптасына 3-4 сағат). Көп жағдайда олардың мектепте өткізілетін дене 

шынықтыру сабақтары мен спорттық-сауықтыру шараларына қанағаттанбауы 

байқалады.   
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Мотивация факторларының ішіндегі ең маңыздысы (дене шынықтырумен 

айналысу) ретінде ұлдар да, қыздар да олар үшін «дене бітімін жақсарту» 

сияқты маңызды мотивті анықтады.        

Дене жаттығуларының түрлеріне қызығушылық дәрежесі бойынша ұлдар 

каратэ мен кикбоксингке, футбол мен хоккейге, одан кейін баскетболға, 

волейболға, күрес түрлеріне, жеңіл атлетикаға басымдық береді. Қыз балалар 

ырғақты гимнастика мен шейпингті, көркем гимнастика мен үстел теннисін 

ұнатады.   

4. Зерттелетін жоғары сынап ұлдары мен қыздарының физикалық 

даярлылық көрсеткіштерінің салыстырмалы түрде жеткіліксіз деңгейі 

анықталды. Аймақ оқушыларының физикалық даярлылық деңгейін анықтайтын 

факторлардың бірі ауа райы жағдайлары болып табылады. Мысалы, жылдың 

суық мезгілінде мұндай сабақтарға жарамсыз бөлмелерде дене шынықтыру 

сабақтарын өткізу.  

Сонымен қатар, жалпы ұйымдастырушылық кемшіліктерге физикалық 

дайындық және физикалық қасиеттерді дамыту бойынша бағдарламалық 

материалға бөлінетін уақыт лимиті, сондай-ақ дене шынықтыру сабақтары 

мазмұнының, оқыту әдістемесінің және бағдарламалық материалды іске 

асырудың төмен сапасы жатады. Атап айтқанда, бағдарламаның дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі білмейтін немесе жеткілікті сенімді емес белгілі 

бір спорт түрлерін (спорттық ойындар, шаңғымен жүгіру, гимнастика, жүзу, 

секіру және т.б.) игеру бойынша бөлімдерінде. 

5. Мектепте келесідей элементтерді қамтитын спорттық-бағдарланған дене 

тәрбиесін енгізу технологиясы әзірленді: Атырау облысының жалпы білім 

беретін мектептерінде спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізу 

қажеттілігінің негіздемесі және оны іске асыру мақсаты, әзірленген технология 

бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі тәсілдері және іске асыруды 

қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайлар, спорттық-

бағдарланған дене тәрбиесін енгізу тиімділігін бақылаудың негізгі 

критерийлері.  

6. Атырау облысының мектептерінде спорттық-бағытталған дене тәрбиесін 

жүзеге асыру бойынша қалыптастырушы және ұйымдастырушылық-бұқаралық 

педагогикалық эксперименттің нәтижелері бойынша эксперименттік 

сыныптардың келесі көрсеткіштеріндегі оң өзгерістер дәлел болатын әзірленген 

технология тиімділігі негізделген: 

- дене дайындығының деңгейін арттыру; 

- дене шынықтырумен және спортпен айналысуға ынталандыру 

көрсеткіштерін жақсарту; 

-дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық шаралар бұқаралығының 

көрсеткіштерін ұлғайту; 

- спорттық жетістіктер деңгейінің өсуі. 

Оқушылардың спорттық-бағытталған дене тәрбиесі технологиясын жүзеге 

асыру келесі практикалық ұсыныстарды ескере отырып жүзеге асырылуы 

керек:   
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1. Ата-аналар үшін. Балалардың үй тапсырмаларын және дене тәрбиесін, 

дене жаттығуларын, серуендеу мен қимыл ойындарын, таңертеңгілік 

жаттығуларды (артық жұмыс істеуге жол бермей) ұйымдастырудың шағын 

нысандарын орындауына бақылау жүргізу. Оқушылардың дене тәрбиесі мен 

гигиенасын тәрбиелеуге ықпал ету, балалар мен отбасының физикалық 

жағдайы мен денсаулығын бақылау, ауру асқынуына жол бермей дәрігерлерге 

уақтылы жүгіну, дене шынықтыру мұғалімімен, жаттықтырушымен және 

сынып жетекшісімен байланыста болу. 

2. Пән мұғалімдері үшін. Спорттық-бағдарланған дене тәрбиесін енгізуге 

жәрдем көрсету, белсенді және салауатты өмір салты идеяларын тарату, 

оқушылардың дене шынықтыру мен гигиенасын тәрбиелеуге ықпал ету, 

сабақтан бос уақытта, демалыс және мереке күндері қысқа мерзімді (бір күн 

немесе бір сағат шегінде) туристік жорықтар мен серуендерді, спорттық және 

қимыл ойындарын ұйымдастыруда оқушылардың бастамасын қолдау. 

Спорттық-бағытталған дене тәрбиесі кезінде дене шынықтыру 

жаттығуларының салыстырмалы түрде күшейтілген режимін ескере отырып, 

оқушылардың физикалық және психологиялық шамадан тыс жұмысына жол 

бермеу, оқу процесінде және өз пәні бойынша материалды ұсынудың тиісті 

әдістерін қолдануды қамтамасыз ету, басқа пәндерді (яғни үй 

тапсырмаларының жалпы көлемін) және алдағы іс-шараларды ескере отырып, 

үй тапсырмаларының көлемін реттеу, оқу материалын тиімді ұсынудың және 

оны оқушылардың өнімді игеруінің заманауи әдістерін енгізу. 

3. Мектеп әкімшілігі үшін (директор, оқу ісінің меңгерушісі). Оқу уақыты 

режиміндегі оқушылардың физикалық және ақыл-ой қабілеті динамикасының 

заңдылықтарына және қимыл белсенділігіне оқушылардың психикалық 

денсаулық жағдайына әсер етуіне сәйкес әр түрлі жастағы балалардың күн мен 

оқу аптасы режимінде «жеңіл» және «қиын» пәндерді игеруінің қажетті 

реттілігін ескере отырып, оқу сабақтарының оңтайлы кестесін қарастыру және 

бақылау. Күшейтілген қарқындылықтағы оқу-жаттығу сабақтарының 

оқушылардың жағдайына әсер етуін ескере отырып, оларды оқу кестесінің 

шеңберінен шығарып, оқу сабақтарынан кейін немесе оқу күнінің соңында 

(таңертеңгі жаттығудан басқа) оқу-жаттығу сабақтарын өткізуді жоспарлау 

қажет. Спорт түрлері бойынша мектеп секциясының сабақтарын өткізу үшін 

бірнеше спорт үй-жайлары мен спорт (ойын) алаңдарын қарастыру және 

дайындау.  

4. Оқушылар үшін. Белсенді және салауатты өмір салтын ұстану, мектептің 

спорттық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларына қатысу, дене 

шынықтыру және спорт бойынша оқу және секциялық сабақтарды өткізбеу. 

Дене шынықтыру, білім беру, зияткерлік және физикалық даму идеалдарына 

қол жеткізуге тырысу. Өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізу және оған 

физикалық ауыртпалықтарды, олардың ұзақтығы мен қарқындылығын үнемі 

жазып отыру, жаттығуға дейін және одан кейін, күн мен апта ішінде 

субъективті (көңіл-күй, жұмыс істеуге деген ұмтылыс, тәбет, ұйқы және т. б.) 

және объективті көрсеткіштер (импульс, қан қысымы, дене температурасы, 
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шаршау) және т. б. Тыныштықта және физикалық белсенділіктен кейін 

импульсті анықтауды үйрену, бақылау өлшемдері мен тестілеу нәтижелерін, 

жаттығулар мен жарыс жетістіктерін жазу. Жаттықтырушымен немесе дене 

шынықтыру мұғалімімен физикалық жаттығулардың өзіндік жоспарын келісу, 

олардың белгілі бір физикалық қасиеттерді (күш, төзімділік, жылдамдық, 

ептілік немесе икемділік) дамытуға бағытталуы, физикалық даярлылық, көңіл-

күй және денсаулық көрсеткіштерін жақсарту. 

5. Дене шынықтыру мұғалімдерін мектепте спорттық-бағдарланған дене 

тәрбиесін іске асыру технологиясын оқыту бағдарламаларын әзірлеу және 

оларды жоғары оқу орындарында, колледждер мен дене шынықтыру және 

спорт мамандығы бойынша біліктілікті арттыру курстарында енгізуді 

насихаттау. Спорттық-бағытталған дене тәрбиесі бойынша ашық сабақтар 

өткізу, оларды мектептердің педагогикалық ұжымдарында, ғылыми және 

педагогикалық журналдарда, конференцияларда, семинарлар мен 

жиналыстарда, теледидар мен интернетте танымал ету. 

6. Мектептегі спортқа бағытталған дене тәрбиесін ұйымдастыру жүйесінде 

жас ерекшеліктерін және балалар ағзасының физикалық жүктемелерге 

бейімделу мүмкіндіктерін ескеру қажет. Жаттығуларды дұрыс таңдау, оларды 

орындау мөлшері мен ұзақтығын мөлшерлеу, оқу-жаттығу сабағында күн мен 

апта ішінде оқушылардың дене жүктемелерінің қарқындылығы мен көлемін 

реттеу (жоспарлау). Спортпен шұғылдануды жаңадан бастаған балалардың 

жаттығу сабақтарын ұйымдастыруда олардың ағзасын осы технологияға 

барабар қозғалыс белсенділігі режиміне қайта құру үшін қажетті уақыт 

ұзақтығын ескеру. 

7. Мектеп стадионын, спорт алаңдарын, спорттық және қосалқы үй-

жайларды, спорттық құрал-саймандар мен жабдықтарды, мектеп әкімшілігі мен 

педагогикалық ұжымды, оқушылар мен сыныптарды таңдаған спорт түрі 

бойынша оқу-сауықтыру процесіне көшуге алдын ала дайындау үшін сіздің 

мектебіңізде осы технологияны іске асырудың ұйымдастырушылық-

педагогикалық жағдайларына алдын ала талдау жүргізу қажет.  

«Таеквондоны» Атырау облысының жалпы білім беретін мектептерінде 

спорттық-бағытталған дене тәрбиесі ретінде сауықтыру бағытындағы оқу 

процесіне енгізу «таеквондоны» кәсіби негізде дамытуға мүмкіндік берді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық ғылыми-

практикалық дене шынықтыру орталығының бұрынғы бас директоры Анатолий 

Кажекенович Кульназаровтың басшылығымен білім басқармасының Атырау 

аймақтық дене шынықтыру және спортты дамыту орталығы «Мектеп 

спартакиадасынан Олимпиадалық медальдарға дейін» бағдарламасын 

қабылдады. 5000-нан астам ұлдар мен қыздар таеквондомен айналысты. 2002-

2011 жылдары жасөспірімдер, жастар және ересектер бойынша ұлттық құрама 

командалар құрамының 80%-ын Атырау «таеквондо» мектебінің 

тәрбиеленушілері құрады. 100-ден астам тәрбиеленуші «Қазақстан 

Республикасының спорт шебері» нормативін орындады, 6 адам – Нұркина Лия, 

Аманқұлов Әнуарбек, Есдәулетов Батырбек, Тәжіғұлова Назгүл, Сардарова 
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Сәуле, Домбаев Нұрлан - «халықаралық дәрежедегі спорт шебері», Қазақстан 

Республикасының Еңбек сіңірген спорт шебері Чилманов Арман - Олимпиада 

ойындарының қола жүлдегері (2008 ж). Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген жаттықтырушылары: Мұхитов Қабибек, Қабдрашев Мұстахим, 

Дүйсенбаев Нұрхат, Төребаев Бауыржан, Тоқтабаев Асқар. Атырау 

облысындағы «таеквондо» дамуына «таеквондоның» экс-президенті, әділет 

генералы, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің экс-депутаты Хакім 

Дүйсешұлы Көшқалиев зор үлес қосты. 

Осы кешенді зерттеуді назарға ала отырып, Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 жылғы 4 желтоқсандағы  отырысының № 41 хаттамасы 5-

тармағынан үзінді көшірмені, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 

шілдедегі № 228 V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңын басшылыққа 

ала отырып, Атырау облысы әкімдігінің қаулысымен дене шынықтыру және 

мектеп спортының көмегімен қосымша білім беру ретінде сауықтыру 

міндеттерін орындауға танылған балалар және жасөспірімдер дене шынықтыру 

клубтары құрылды (Атырау қаласында - 2 және аудан орталықтарында бір-

бірден). Бұл жобаның мәні аптасына 6 сағаттық сабақты енгізу арқылы 

спорттық-сауықтыру бағытындағы негізгі және қосымша білім беруді біріктіру 

болып табылады (дене шынықтырудың 3 сағаты және БЖДШК спорттық-

секциялық топтарында - 3 сағат).  

Балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру клубтарының оқытушылары 

интрукторлармен және дене шынықтыру мұғалімдерімен бірлесіп жалпы білім 

беретін мектептердің спорт мүліктері мен жабдықтарын пайдалана отырып, 

спорттық-бұқаралық шаралар тікелей спорт залдарында, спорттық аула 

алаңдарында спорттық-секциялық сабақтар өткізеді. 

Спорт түрлері бойынша мектепішілік спартакиадаларды, оқушылардың 

ұлттық лигасын, ерекше білім беруді қажет ететін балаларды тарта отырып, 

спорттық-зияткерлік және әскери-спорттық эстафеталарды және т.б. өткізумен 

қатар, әскери-патриоттық, мектеп туризмі, робототехника, жол қозғалысының 

жас инспекторлары, жас құтқарушы сияқты мектепішілік клубтардың жұмысын 

жүргізеді. 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 401 

бұйрығына сәйкес 1000 мектепте дене шынықтырудың үшінші сабағы футбол 

әдістемелік құралына сәйкес эксприментальды апробациялау тәртібімен футбол 

сабағы ретінде өтеді. Спорттық-бағытталған дене тәрбиесінің үшінші сабағын 

дәстүрлі дене шынықтыру сабағының бағдарламасына енгізу қажеттілігі 

оқушылардың дене шынықтыру мен спортқа деген ынтасын арттыру, дене 

дамуы мен физикалық даярлылықтың жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізуге 

бағытталған оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттыру болып табылады. 

Сондай-ақ ұлттық спорт түрлері енгізілуде. 

2011 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру орталығы Атырау облысы Білім 

басқармасының Атырау аймақтық дене шынықтыру және спорт орталығы 
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әзірлеген «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға инновациялық 

компьютерлік және ақпараттық технологияларды енгізу» оқу-әдістемелік 

құралын шығарды. 

«Атырау облысы апробациялық (эксперименттік) алаңдардың бірі ретінде» 

2.2-тарауында мектептің медицина қызметкері енгізетін антропометриялық 

деректер, дене шынықтыру мұғалімі енгізетін физикалық даярлылық пен дене 

дамуының деңгейі, сынып жетекшісі енгізетін жалпы білім беретін пәндер 

бойынша үлгерімі сияқты оқушылардың жылдық қорытынды нәтижелері 

енгізілетін «Оқушының жеке картасы» (№29 кесте) электрондық 

бағдарламасын жариялады. Оқушының жеке картасы бойынша жалпы білім 

беру процесінің барлық спектрін бақылауға болады. «Оқушының жеке 

картасы» электрондық бағдарламасының деректерін математикалық 

компьютерлік өңдеу Қазақстан аумағында спортта дарынды балаларды, оның 

ішінде жалпы білім беретін пәндер бойынша ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Бұл электронды бағдарлама эксперименттік және бақылау сыныптарында 

спортқа бағытталған дене шынықтыру технологиясын енгізу кезінде 

салыстырмалы талдау үшін қолданылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

№ 29-кесте 
 

Оқушының жеке карточкасы/ Индивидуальная карта школьника 
 

 

Т.А.Ә. / Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Оқу орны/ место учебы_________________________________________________ 

Туған жылы (айы, күні)/ год рождения (день, месяц) ________________________________ 

Қаннын тобы /группа крови ________________________ 

 

 

 
 

 

 

№ 
Антропометрикалық көрсеткіштер/ 
Антропометрические данные 

               сынып/ класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Бойының ұзындығы (см)  / рост (см)              

2. Дененің салмағы (кг)  / вес (кг)              

3. 

Кеуде құысының 

көлемі (см)  / 

Окружность 
грудной клетки 

(см) 

Тынығу кезінде В покое              

Ішке дем алу кезінде /   при вдохе               

Іштен толық демді шығарукезінде  / 

при выдохе 

             

4. Өкпеге ауа сыйымдылығы (мл)  / жизненная ёмкость лёгких (мл)                          

5. Қан қысымы   /  давление            

№ Дене  дайындығының, дамуының көрсеткіштері Физическая подготовленность,  физическое развитие 

1. 
Кеудені алға төмен еңкейту                                  икемділік 
Наклон   туловища  вперед                                        гибкость 

            

2. 
30, 60, 100 метрге жүгіру (сек)                             жылдамдық 

30, 60, 100 метр бег (сек)                                      скорость 

           

3. 
Орнынан ұзындыққа секіру (см)    жылдамдық-күш қуаттылығы 

Прыжки в длину с места (см)               скоростно-силовая 

            

4. 
Қайталап жүгіру  3х10м  (сек)                координация 
Челночный бег 3х10м  (сек)    

           

5. 
6 минуттық жүгіріс                                              шыдамдылық 

6 минутный бег                                                    выносливость 

            

6. 
Кермеге тартылу  ( рет саны)                          күш қуаттылығы  

Подтягивние  (количество раз)                         сила 

            

№ Үлгерімі   Успеваемость 

1. Әліппе /  Азбука            

2. Математика             

3. Бейнелеу /  Рисование            

4. Ән   /  Пение            

5. Орыс тілі  /  Русский язык            

6. Қазақ әдебиеті   /  Казахская литература             

7 Орыс әдебиеті  /  Русская литература            

8 Қазақ тілі   /  Казахский язык            

9 Ағылшын тілі   /  Английский язык            

10 Ана тілі  /Рродной язык            

11 Информатика             

12 Биология             

13 Химия             

14 Физика             

15 Сызу   / Черчение            

16 Тарих  /  История            

17 
Алғашқы әскери  және технологиялық дайындық / Начальная 
военная и технологическая подготовка 

           

18 Еңбек   / Труд            

19 География             

20 Жаратылыстану  /  Познание мира            

21 Алгебра            

22 Геометрия            

23 Экономика            

24 Дене шынықтыру   /  Физическая культура            

25 Экология             



115 

 

 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

1. ҚР Президентінің «Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен 
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Б  ҚОСЫМШАСЫ 

 

САУАЛНАМА 

 

Құрметті дене шынықтыру пәнінің мұғалімі! 

 

Сіздің сауалнамаға қатысуыңызды сұраймыз, оның нәтижелері мектептегі дене 

тәрбиесін жетілдіруге, оқушылардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға 

бағытталған нақты іс-шараларды әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Қойылған сұрақтарға ұсынылған жауап нұсқаларын мұқият оқып 

шығыңыз. Қойылған сұрақтың жауабын таңдағаннан кейін, жауаптың оң 

жағындағы 01 санын дөңгелектеуді өтінеміз. 

  

Қатысқаныңыз үшін алдын ала алғыс айтамыз 

1. Сіздің жасыңыз нешеде?  

а) 20-дан 30-ға дейінгі жас                                                                         01 

б) 30-дан 40-қа дейінгі жас                                                                        02 

в)  40-тан 50-ге дейінгі жас                                                                        03 

г)  50-ден 60-қа дейінгі жас                                                                       04 

д)  60 жастан жоғары                                                                                 05 

      2. Дене шынықтыру мұғалімі ретінде сіздің жұмыс өтіліңіз қандай? 

          а)  5 жылға дейін                                                                                          06 

б) 5-тен 10 жылға дейін                                                                              07 

в)  10-нан 15 жылға дейін                                                                           08 

г)   15-тен 20 жылға дейін                                                                          09 

д)  20 жылдан жоғары                                                                                10 

       3. Сіздің жылдық жоспар-кестеңізде бар бағдарламалық материалдың 

түрлеріне бөлінген сағаттарды вариативті бөлікке бөлудің себептері қандай? 

 а) осы спорт түрінің әдістемесін жеткілікті меңгеру                              11 

          б) олар мектептің материалдық базасына сәйкес барынша қолайлы                                                                                                                                                                                                      

12 

 в) олар оқушылардың физикалық қасиеттерін дамытудың жақсы құралы 

болып табылады                                                                                                    13 

          г)  олар базалық бөлікте бар бағдарламалық материалдың түрлерін 

толықтырады                                                                                                         14 

          д) жауап беруге қиналамын                                                                       15 

         4. Сіздің ойыңызша, сіз енгізген вариативті материалдың тиімділігі қалай 

анықталады? 

 а) оқушылардың дене шынықтыру сабақтарына ынтасын арттырумен 16 

 б) оқушылардың дене дайындығы деңгейін арттырумен                         17 

 в) дене шынықтыру сабағында алған оқушылардың қимыл-әрекет 

тығыздығын арттырумен және физикалық жүктеменің артуымен                   18 

 5. Сіз енгізген вариативті бағдарламалық материалдың орындалуын 

қандай факторлар тежейді деп ойлайсыз? 
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 а) материалдық базаның сәйкес келмеуі (мүкәммалдың жетіспеуі және т. 

б.)                                                                                                                             19 

 б) осы бағдарламалық материалды меңгеру үшін балалардың дене 

дайындығының жеткіліксіз деңгейі                                                                      20 

 в) жаттығу әсеріне қол жеткізу мақсатында оқу кестесі аясында осы 

бағдарламалық материалды іске асырудың мүмкін еместігі                              21 

 6. Қазіргі кезеңде дене тәрбиесін жетілдіру тұжырымдамаларының бірі - 

спортқа бағытталған дене тәрбиесі тұжырымдамасы. Оның мәні оқушылар 

таңдаған спорт түрлерімен ерікті түрде айналысады және сабақтар кесте 

торынан тыс шығарылады. Сіз бұл тұжырымдаманы мектепте енгізуді қажет 

деп санайсыз ба? 

 а) иә                                                                                                              22 

 б) білмеймін                                                                                                 23 

 7 Мектептің оқу процесіне спорттық-бағытталған дене тәрбиесін енгізу 

әдістемесі туралы білім дәрежесін қалай бағалайсыз? 

 а) жеткілікті дәрежеде                                                                                24 

 б) толықтай емес                                                                                         25 

 в) іс жүзінде жоқ                                                                                         26 
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В ҚОСЫМШАСЫ 

 

жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларының дене шынықтыруға 

қатынасын анықтау бойынша 

Сауалнама  

 

Құрметті жолдас!  

Сізден сауалнамаға қатысуыңызды сұраймыз, оның нәтижелері сіздің 

мектебіңіздегі дене шынықтыру - сауықтыру жұмысын жетілдіруге, 

оқушылардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған нақты іс-

шараларды әзірлеуге мүмкіндік береді. 

 

Сауалнаманы толтыру бойынша ұсыныстар 

     Қойылған сұрақтарға ұсынылған жауап нұсқаларын мұқият оқып шығыңыз. 

Қандай жауап (немесе жауаптар) сіздің жеке пікіріңізге сәйкес келетінін 

қарастырыңыз және осы пікірді сауалнамада бекітіңіз.  

Таңдалған жауапқа қарама-қарсы оң жағындағы санды дөңгелектеңіз. 

 

Қатысқаныңыз үшін алдын ала алғыс айтамыз! 

 

1. Дене шынықтыруға деген көзқарасыңызды көрсетіңіз 

(жаттығулармен айналысуға және олардың адам өмірі үшін маңызы) 

а)  Оң (менің ойымша, жаттығу адамның денсаулығын нығайтуға, оның дене 

бітімін жақсартуға, физикалық қасиеттерін дамытуға және т. б. ықпал етеді 

деп санаймын)                                                                                                 01 

б) Теріс (дене шынықтыру жаттығулары адам денсаулығын нығайтуға, оның 

дене бітімін жақсартуға, физикалық қасиеттерін дамытуға және т. б. ықпал 

етеді деп санаймын)                                                                                        02 

в) Немқұрайды (мен дене шынықтыру сабақтарына бей-жай қараймын, 

бұл мені қызықтырмайды)                                                                              03 

2. Сіз жаттығу сабақтарына аптасына қанша уақыт жұмсағыңыз 

келеді? 

а) 1 сағаттан аз                                                                                                  04 

б) 1-2 сағат                                                                                                          05 

в) 3-4 сағат                                                                                                          06 

г) 5-6 сағат                                                                                                          07 

д) 6 сағаттан көп                                                                                                08  

2. Сіз дене жаттығуларына аптасына қанша уақыт жұмсайсыз? 

а) 1 сағаттан аз                                                                                                09 

б) 1-2 сағат                                                                                                          10 

в) 3-4 сағат                                                                                                          11 

г) 5-6 сағат                                                                                                          12 

д) 6 сағаттан көп                                                                                                13 
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2. Мектебіңізде Сіздің үнемі жаттығулар жасауыңызға не кедергі 

келтіретінін көрсетіңіз? 

а) Сабақтарға қажетті жағдайлардың болмауы (сабақ орындары, спорттық 

мүкәммал мен жабдықтар, спорттық киім және т. б.)                                  14 

б) Мектепте өткізілетін дене шынықтыру іс-шараларының ұйымдастырылуы 

мен мазмұнын қанағаттандырмайды                                                              15 

в) Айналысуға қажеттілік жоқ                                                                         16 

г)  Айналысуға уақыттың болмауы                                                                 17 

2. Сіздің мектебіңізде дене шынықтыру шараларының өткізілетініне 

қанағаттанасыз ба? 

а) Толықтай қанағаттанамын                                                                          18 

б) Енжар                                                                                                            19 

в) Алаңсыз қанағаттанамын                                                                            20 

1. 2. Төменде аталған физикалық жаттығулардың қандай түрлері 

(спорт түрлері) сіз үшін тартымды? 
2. Баскетбол                                                                                                     21 

3. Волейбол                                                                                                      22                                                                                                                         

4. Каратэ, кикбоксинг                                                                                     23 

5. Жеңіл атлетика                                                                                            24 

6. Шаңғы спорты                                                                                             25 

7. Үстел теннисі                                                                                              26 

8. Жүзу                                                                                                             27 

9. Күрестің алуан түрлері                                                                              28 

10. Ырғақты гимнастика (шейпинг)                                                               29 

11.  Футбол, хоккей                                                                                          30 

12.  Көркем гимнастика                                                                                    31 
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Г ҚОСЫМШАСЫ 

 

Өзін-өзі бақылау күнделігі 

 

№ Өзін-өзі бақылау 

көрсеткіштері 

Бақылау күні және жағдайы (бағалау) 

1       2 3 4 5 6 7 және 

т.б. 

31 

1 Өзін сезіну және 

көңіл-күй   

         

2 Тәбет           

3 Ұйқы           

4 Жұмысқа 

қабілеттілік 

         

5 Ауырсыну сезімі          

6 Дене 

шынықтырумен 

айналысуға деген 

ықылас 

         

7 Жүрек соғу 

жиілігі: 

а) таңертең 

ұйқыдан кейін, 

жатып 

б) дене 

жаттығуларымен 

айналысқанға 

дейін 

в) сабақ 

аяқталғаннан кейін 

бірден 

г) сабақ 

аяқталғаннан кейін 

5 минуттан соң 

         

8 Тыныс алу жиілігі: 

а) сабаққа дейін 

б) сабақтан кейін 

         

9 Өкпенің өмірлік 

сыйымдылығы 

         

10 Қан қысымы: 

а) сабаққа дейін 

б) сабақтан кейін 

         

11 Дене салмағы (кг)          

12 Руфье сынамасы          

13 Бақылау 

жаттығуларындағ

ы (тесттердегі) 

нәтижелер 

а*) ----- 

б*)------ 

в*)------ 
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